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H σύνταξη δεν είναι

παροχή ελεημοσύνης

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ριση σκληρής δουλειάς

μιας ολόκληρης ζωής

Για να καταφέρεις να πείσεις τον Έλληνα
ότι πρέπει να σφίξει περισσότερο το ζω-

νάρι του, πρέπει πρώτα να τον πείσεις ότι
όσες τρύπες έχει ήδη σφίξει έχουν φέρει
αποτέλεσμα. Αν κάθε τρύπα που προσθέτει
στο στένεμα της ζώνης του δεν φτάνει, τότε
γιατί να προσθέσει μία ακόμη; Δεν θα βγάλει
πουθενά αυτό.

Ηαποτυχία αυτών που μας κυβερνούν δεν
είναι απλά ότι δεν έχουν σχέδιο για το

μέλλον. Αυτή η σχολή πολιτικών, που λένε
τα πάντα για να πάρουν την καρέκλα της
εξουσίας και μετά κάνουν τα εντελώς αντί-
θετα για να την κρατήσουν, δεν ξεπουλάει
απλά την ελπίδα.

Οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονται και μα-
θαίνουν καθημερινά χωρίς καν να το αν-

τιλαμβάνονται, πώς και με ποιον τρόπο για
να πετύχει κάποιος τον στόχο του πουλάει
και την ψυχή του την ίδια. Έτσι μαθαίνουν
μέρα με τη μέρα οι αυριανοί πρωταγωνιστές
της ζωής ότι σημασία δεν έχει τι θα υποσχε-
θείς, αλλά τι θα κερδίσεις με την υπόσχεση
που θα δώσεις. Ο λόγος και η τιμή δεν έχουν
αξία στην Ελλάδα σήμερα. Όποιος τα διαθέτει
καλό θα είναι να καθίσει σπίτι του. Είναι σο-
βαρός λόγος αποκλεισμού το φιλότιμο σε
αυτή την χώρα. Δεν υπάρχει κανείς να μας
σώσει εκτός από εμάς τους ίδιους.

Οι πατριώτες πολιτικοί για λίγο γραφείο
και καρέκλα παραπάνω κάνουν πως δεν

ακούνε, πως κάποια παρεξήγηση δήθεν έχει
γίνει με αυτούς που μας επέβαλαν τα δυσβά-
στακτα βάρη οι φίλοι μας και σύμμαχοί μας.
Έχει γίνει σχεδόν συνείδηση ότι καθημερινά
δεχόμαστε έναν καταιγισμό μηνυμάτων με
αντικρουόμενα μηνύματα στην οικονομία και
στην πολιτική, που σκοπό και σαν αποτέλε-
σμα έχουν την παραπληροφόρηση και κυ-
ρίως τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.
Είναι δεδομένη η δυσκολία του απλού πολίτη
να παρακολουθήσει και να ελέγξει την αλή-
θεια και την εξέλιξη της πορείας μιας σειράς
τόσων πολλών υποθέσεων και εγκλωβισμέ-
νοι όπως είμαστε, μας βρίζουν όντας σε
αδιέξοδο. 

Οκαθένας να φτιάξει την πατέντα του σε
έναν πόλεμο ιδιαίτερο και μοναδικό.

Όπου σφαίρες δεν πέφτουν, αλλά νεκροί άν-
θρωποι υπάρχουν κάθε μέρα. Όπου καταφύ-
για και σειρήνες δεν χρησιμοποιούνται, αλλά
κρυμμένοι πρέπει να μείνουμε. Είμαστε ένα
πειραματικό εργαστήριο παράλογης υποτα-
γής και υπακοής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας,
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της
ΤΡΟΪΚΑ.

Η Διοίκηση

Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Α ν α κ ο ί ν ω σ η  –  Π ρ ό σ κ λ η σ η

Ο κατήφορος 
συνεχίζεται

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 9.30 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Στις 7 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 το

πρωί στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52,
θα πραγματοποιηθεί η Eκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του Σωματείου μας με θέματα ημερησίας
διάταξης:

1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διε-
νεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2. Διοικητική Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
4. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων (Εκδρομές)
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
6. Προϋπολογισμός Έτους 2018
7. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μέ-

λη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής για τη Δράση του Σωματείου το 2017

8. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογο-
δοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτι-
κής Επιτροπής

9. Ψηφοφορία για τα θέματα 2-3-4-5-6
10. Έγκριση Ψηφίσματος

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τα τελευταία 8 χρόνια οι συνταξιούχοι και οι ερ-

γαζόμενοι, καθώς και όλοι οι μη προνομιούχοι Έλ-
ληνες πολίτες αυτής της χώρας, βρισκόμαστε μπρο-
στά στις πιο άθλιες και βάρβαρες πολιτικές αποφά-
σεις όλων των κυβερνήσεων σε συνεργασία βέβαια
με την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι
οποίες αποφάσεις έχουν οδηγήσει την πατρίδα μας
στο χείλος της καταστροφής και της πτώχευσης. Όλοι
εμείς οι συνταξιούχοι βιώνουμε ένα δράμα διαρκείας
χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα φως για να βγούμε
από το σκοτάδι που μας έχουν οδηγήσει όλες οι κυ-
βερνήσεις των τελευταίων 8 χρόνων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Για να βγούμε από την οικονομική κρίση που βιώ-

νουμε όλοι μας, πρέπει και επιβάλλεται να αφυπνι-
στούμε και να δράσουμε. Τα προβλήματα δεν λύνονται
από τον καναπέ. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους
να δώσετε δυναμικό παρόν στη Γενική Συνέλευση του
Σωματείου μας στις 7 Μαρτίου. Εκεί θα πούμε τα
πράγματα με το όνομά τους. Εκεί θα ακούσουμε και
τις δικές σας παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις. Εκεί
θα πάρουμε αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία του
Σωματείου μας που θα δρομολογηθούν από τη νέα δι-
οίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές που θα γί-
νουν τις ημέρες που θα αποφασίσει η Γενική Συνέ-
λευση στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Κανένας συνάδελφος και καμία συναδέλφισσα δεν

πρέπει να απουσιάσει από την Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 7 Μαρτίου
2018, καθώς και από τις εκλογές που θα διενεργη-

θούν την ημέρα που θα αποφασίσει η Εφορευτική
Επιτροπή που θα εκλεγεί στην Γενική Συνέλευση. Η
Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα κατα-
τεθεί στην Γενική Συνέλευση είναι οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν
στις 28 και 29 Μαρτίου 2018. Εμπρός λοιπόν όλες και
όλοι οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ, ενωμένοι να δυνα-
μώσουμε ακόμα περισσότερο το Σωματείο μας γιατί
είναι η μόνη ελπίδα όλων μας και σε συνεργασία με
τα άλλα Σωματεία συνταξιούχων και εργαζομένων
και με επικεφαλής την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπον-
δία Συνταξιούχων Ελλάδας, θα αντιπαλέψουμε όλες
τις σε βάρος μας καταστάσεις.

Στις 7 Μαρτίου 9.30 το πρωί όλοι και όλες
στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52.

Έχουμε Γενική Συνέλευση.

Πειραιάς 24 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας

Η πρωτοχρονιάτική
εκδήλωσή μας στο
«ΤΙΤΑΝΙΑ» ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. 
Δείτε την αναλυτική
παρουσίασή της 
στις σελίδες 9-10-11.

Εκδήλωση  Αγάπης
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ
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ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902 

E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας
μέχρι σήμερα 10 συνάδελφοι έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, υποκύπτοντας στην
κοινή ανθρώπινη μοίρα:

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ: 
Χήρα Δημητρίου ετών 85

ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Σταθμάρχης Α’

ετών 77

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 
Χήρα Ηλία ετών 81

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 77

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΑ: 
Χήρα Παναγιώτη ετών 87

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:
Αρχιτεχνίτης Α’ ετών 60

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ:
Εργοδηγός Αποκλεισμού ετών 86

ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: 
Εργοδηγός Α’ Ηλεκτροδηγών ετών 66

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ: 
Φύλακας Εγκαταστάσεων ετών 65

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ: Αρχιτεχνίτης
Αποκλεισμού ετών 86
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Διοίκηση

• Ροϊνιώτης Νικόλαος 20 Ευρώ 

• Δέδε Ελένη 30 Ευρώ 

• Σκούρας Γεώργιος 50 Ευρώ

• Πανταλός Μιχάλης 20 Ευρώ

• Ρούσσος Ανδρέας 20 Ευρώ

• Χρονόπουλος Γεώργιος 10 Ευρώ

• Ρήγα Σούλα 20 Ευρώ

• Σεφερλή Ανθούσα 20 Ευρώ

• Ξένος Σταύρος 20 Ευρώ

• Λαγούδης Κώστας 20 Ευρώ

• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας 25 Ευρώ

• Λαγούδης Κώστας 30 Ευρώ

• Γεωργιάδης Γιάννης 30 Ευρώ

• Ασημακόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ

• Ζορμπάς Σωτήρης 20 Ευρώ

• Κουτής Ηλίας 20 Ευρώ

• Καλυβίτης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Βασιλειάδης Παντελής 20 Ευρώ

• Πολίτης Ιωάννης 10 Ευρώ

• Γαργαλιάνος Αθανάσιος 20 Ευρώ

• Συρίγος Παναγιώτης 10 Ευρώ

• Πλαστήρας Νίκος 20 Ευρώ

• Παπαδάκης Ιωάννης 25 Ευρώ

• Αγάθου Αικατερίνη 10 Ευρώ

• Καπερνάρος Ιωάννης 20 Ευρώ

• Κωστόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Χονδρός Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Ανώνυμος 15 Ευρώ

• Μάλλης Σπυρίδων 15 Ευρώ

• Βασιλάκης Μανώλης 20 Ευρώ

• Κολλύρης Ανδρέας 20 Ευρώ

• Τζώρτζης Γεώργιος 30 Ευρώ

• Γαλάνης Μιχάλης 20 Ευρώ

• Καμπάκος Πέτρος 20 Ευρώ

• Γιαννατσής Μιχαήλ 20 Ευρώ

• Λεμούσιας Ιωάννης 20 Ευρώ

• Καρανικόλας Λάμπρος 10 Ευρώ

• Παπακωνσταντίνου 

Πετρούλα 20 Ευρώ

• Δάρρας Παναγιώτης 10 Ευρώ

• Κατσάρας Νίκος 20 Ευρώ

• Νεοφώτιστος Τάσος 20 Ευρώ

• Πολυχρονιάδης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Φουφλής Θωμάς 20 Ευρώ

• Παππάς Γεώργιος 20 Ευρώ

• Μπουζαλάς Νίκος 20 Ευρώ

• Καραγιώργος Βασίλης 20 Ευρώ

• Λαμπρόπουλος Κώστας 20 Ευρώ

• Σπίθας Ευάγγελος 20 Ευρώ

• Μπουλουκάκη Τετιάνα 20 Ευρώ

• Κόττα Ειρήνη 20 Ευρώ

• Στρογγύλης Ιάκωβος 20 Ευρώ

• Χρόνης Κώστας 20 Ευρώ

• Καραμπέρης Στέλιος 20 Ευρώ

• Ζαχαράκη Αγγελική 20 Ευρώ

θυγατέρα του Συμεών Ζαχαράκη

• Σταμάτης Αναστάσιος 20 Ευρώ

• Τέκος Δημήτριος 20 Ευρώ

• Μαντούκας Αναστάσιος 40 Ευρώ

• Τούλιας Ματθαίος 20 Ευρώ

• Μπεκιάρης Νικόλαος 20 Ευρώ

• Λουλουργάς Ζαφείρης 20 Ευρώ

• Μουστακίδης Θεόδωρος 20 Ευρώ

• Αντωνογιώργος Αποστόλης 20 Ευρώ

• Φετάνη Άννα 20 Ευρώ

• Αρβανίτου Μανουήλ 15 Ευρώ

• Απέργης Αλέκος 20 Ευρώ

• Διαμαντής Κώστας 10 Ευρώ

• Βέργος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Κουλιάκης Κωνσταντίνος 20 Ευρώ

• Παπαντωνοπούλου Δήμητρα 15 Ευρώ

• Κακουλίδης Ηλίας 20 Ευρώ

• Πρέκας Νίκος 10 Ευρώ

• Πανταζής Δημήτριος 10 Ευρώ

• Σχίζας Αθανάσιος 20 Ευρώ

• Θέμελης Κώστας 20 Ευρώ

• Κοκλαμάνης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος 20 Ευρώ

• Δρετάκης Μανώλης 20 Ευρώ

• Κωνσταντούλιας Αλέξανδρος 20 Ευρώ

• Καραμπατέα Καλλιόπη 20 Ευρώ

• Μάρκου Γεώργιος 20 Ευρώ

• Γιακουμίδης Κυριάκος 20 Ευρώ

• Γεωργίου Κώστας 20 Ευρώ

• Κουλούρης Ιωάννης 10 Ευρώ

• Μπόλωση Χρυσούλα 30 Ευρώ

• Τέκος Δημήτριος 20 Ευρώ

• Αλεφάντου Γιάννης 10 Ευρώ

• Χρονόπουλος Γεώργιος 10 Ευρώ

• Σχίζας Δημήτριος 20 Ευρώ

• Πρωτόπαπας Ιωάννης 20 Ευρώ

• Μάρκου Κώστας 20 Ευρώ

• Καλαϊτζάκης Στέλιος 20 Ευρώ

• Φραγκιάς Αυγουστής 20 Ευρώ

• Καψάσκης Δημήτριος 20 Ευρώ

• Δημέλης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Πολύδωρος Γεώργιος 25 Ευρώ

• Κακαράς Ηλίας 20 Ευρώ

• Κωνσταντινίδης Νικόλαος 30 Ευρώ

• Παπαδόδημα Κυριακούλα 20 Ευρώ

• Καρπούζος Μαρίνος 25 Ευρώ

• Παππάς Δημήτρης 20 Ευρώ

• Χαμζάς Γεώργιος 15 Ευρώ

• Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης 10 Ευρώ

• Δετώρος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Νικολοπούλου Ιουλιανή 20 Ευρώ

• Κατσάρας Βασίλης 20 Ευρώ

• Καζάς Μιχάλης 10 Ευρώ

• Καμακάρη Μαργαρίτα 20 Ευρώ

• Τσεκούρα Παναγιώτα 20 Ευρώ

• Λεμονής Νικόλαος 10 Ευρώ

• Μάτσας Κώστας 25 Ευρώ

• Πατρινός Νικόλαος 15 Ευρώ

• Σαξιώνης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Βαμβακούσης Εμμανουήλ 20 Ευρώ

• Αργυρόπουλος Παναγιώτης 10 Ευρώ

• Τούλιας Βασίλειος 15 Ευρώ

• Γεωργουλάκος Δημήτρης 20 Ευρώ

• Γεωργουλάκος Χρήστος 20 Ευρώ

• Στασινοπούλου Άννα 20 Ευρώ

• Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης20 Ευρώ

• Πανταλός Γεώργιος 20 Ευρώ

του Ανδρόνικου

• Αρώνη Μαρία 20 Ευρώ

• Βήχος Κώστας 20 Ευρώ

• Κατσαμάγια Ευφροσύνη 25 Ευρώ

• Μουστάκας Απόστολος 20 Ευρώ

• Μήτσης Γεώργιος 20 Ευρώ

• Χαμάκου Ειρήνη 20 Ευρώ

• Ολύμπιος Κωνσταντίνος 20 Ευρώ

• Σταυρίδης Σταύρος 20 Ευρώ

• Αγγελής Λουκάς 20 Ευρώ

• Μαρκάτης Παύλος 20 Ευρώ

• Μαθιουλάκης Μανώλης 30 Ευρώ

• Μπαρμπάτης Νίκος 20 Ευρώ

• Ψύχας Οδυσσέας 20 Ευρώ

• Τσιρίτας Νικόλαος 20 Ευρώ

• Νικολόπουλος Βασίλης 20 Ευρώ

• Χονδρού Ευαγγελία 20 Ευρώ

• Νικολουδάκης Γιάννης 20 Ευρώ

• Πελεκάσης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Γεωργακόπουλος Γιάννης 20 Ευρώ

• Φουντουλάκη Βασιλική 20 Ευρώ

• Τσαμπάσης Ευάγγελος 20 Ευρώ

• Λεμονής Μιχάλης 30 Ευρώ

• Σιδέρη Φωτεινή 10 Ευρώ

• Γιαννικοπούλου Πηνελόπη 10 Ευρώ

• Πετρίδης Αλκιβιάδης 20 Ευρώ

• Σακελαρίου Σταυρούλα 20 Ευρώ

• Ταυρή Ειρήνη 20 Ευρώ

• Ρούσσος Μιχάλης 20 Ευρώ

• Σταυρόπουλος Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Παπασυμεών Βιργινία 20 Ευρώ

• Χαρακτινιώτη Βασιλική 20 Ευρώ

• Λέπουρα Δήμητρα 30 Ευρώ

• Καραλής Νίκος 20 Ευρώ

• Γιαννόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Ιντέρνου Αγγελική 20 Ευρώ

• Βακαλέλη Ολυμπία 20 Ευρώ

• Αλευράς Κώστας 20 Ευρώ

• Θεοδωρόπουλος Ανδρέας 20 Ευρώ

• Καούκης Αθανάσιος 20 Ευρώ

• Σαρατσιώτης Ηλίας 25 Ευρώ

• Τσαμπούκας Πάνος 20 Ευρώ

• Παναγιωτοπούλου Αγγελική 15 Ευρώ

• Καμακάρη Σταυρούλα 20 Ευρώ

• Χαρόπουλος Σωτήρης 20 Ευρώ

• Προύσκας Απόστολος 20 Ευρώ

• Πριόβολος Μιχάλης 20 Ευρώ

• Καλοδήμος Γεώργιος 10 Ευρώ

• Μπαλωμένου Νίνα 50 Ευρώ

• Ακριτανάκης Νίκος 20 Ευρώ

• Ευαγγελάτου Κωνσταντίνα 20 Ευρώ

• Σιούλας Ευάγγελος 20 Ευρώ

• Γκάνου Βασιλική 20 Ευρώ

• Τσουραμάνης Κώστας 20 Ευρώ

• Κοτρομάγιας Δημήτρης 20 Ευρώ

• Παναγόπουλος Ιωάννης 20 Ευρώ

• Παπαγεωργίου Βασίλης 20 Ευρώ

• Κατσιάπης Γεώργιος 20 Ευρώ

• Κώη Σπυριδούλα 20 Ευρώ

• Μάρκου Φώτης 20 Ευρώ

• Ζαρουχλιώτης Βασίλης 20 Ευρώ

• Ρίνης Ηλίας 20 Ευρώ

• Λιώσης Γεώργιος 25 Ευρώ

• Νάστος Νίκος 20 Ευρώ

• Ξώνα Ευανθία 20 Ευρώ

• Σερέτης Κώστας 10 Ευρώ

• Μπεκρής Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Διονυσοπούλου Έλλη 10 Ευρώ

• Πλουμίδης Ιωάννης 20 Ευρώ

• Κρυονερίτης Γεώργιος 30 Ευρώ

• Σουσαμλής Γεώργιος 10 Ευρώ

• Καρδάση Κωνσταντίνα 10 Ευρώ

• Τετράδης Μανώλης 15 Ευρώ

• Καπελιάρη Δέσποινα 50 Ευρώ

• Πατρινέλης Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Σιαφάκας Απόστολος 20 Ευρώ

• Πατσιώκας Κωνσταντίνος 50 Ευρώ

• Διγενόπουλος Γεώργιος 20 Ευρώ

• Μεράτζας Βασίλης 20 Ευρώ

• Μπαράτσας Σωτήρης 10 Ευρώ

• Νταβαρίνου Αικατερίνη 20 Ευρώ
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Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του
Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω σε
διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των
συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας:

Στη μνήμη του Φανουρίου Λέπουρα και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Δήμητρας Λέπου-
ρα, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το δια-
θέσαμε στην «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου».
Στη μνήμη της Μαρκούλας Αβραμίδου και
ύστερα από επιθυμία του υιού της Νικόλαου
Αβραμίδη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στο Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδη-
ροδρόμων.
Στη μνήμη του Νικόδημου Πουλιόπουλου και
ύστερα από επιθυμία του υιού του Χρήστου Που-
λιόπουλου, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου,
το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
Στη μνήμη του Ευάγγελου Σιάμπαλη και ύστερα
από επιθυμία της συζύγου του Αναστασίας Σιάμ-
παλη, το ποσό των 90 ευρώ αντί στεφάνου, το
διαθέσαμε στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος».

Αντί Στεφάνου

Δωρεές για το ΣωματείοΔωρεές για το Σωματείο



ΚΑΣΙΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Σταθμάρχης Α΄ 1940-2017

Στα 77 χρόνια εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο συ-
νάδελφος Μιχάλης ο οποίος εργάστηκε πολλά
χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε
τον Φεβρουάριο του 1994 με την ειδικότητα του
Σταθμάρχη Α΄. Ήταν ένας συνάδελφος με πολ-

λές ιδιαιτερότητες. Είχε ένα χαρακτήρα που αν και δεν ήταν κακός,
έδειχνε απόμακρος στους συναδέλφους. Αυτό βέβαια συνεχίστηκε
και μετά την συνταξιοδότησή του, όταν αποσύρθηκε στη Σαλαμίνα
όπου διέμενε μόνιμα. Όπως πληροφορηθήκαμε, μετά το θάνατό του
η σωρός του Μιχάλη μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία για αποτέφρωση.
Ευχόμαστε στο συνάδελφο Μιχάλη εκεί που βρίσκεται να τα βρει με
τον εαυτό του και να γαληνέψει η ψυχή του. Αιωνία η μνήμη του.

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1940-2017

Στις 29 Δεκεμβρίου έφυγε από την παρούσα
ζωή ο ταπεινός και ενάρετος συνάδελφός μας
Φανούρης. Ο Φανούρης εργάσθηκε πολλά

χρόνια στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι το 1996 που συνταξιοδοτήθηκε με
την ειδικότητα του Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας. Ήταν ένας συνά-
δελφος ηπίου χαρακτήρος. Η ευθύτητα του λόγου του ήταν όλα όσα
διέκριναν τον Φανούρη. Ήταν αγαπητός και φίλος με όλους τους συ-
ναδέλφους του και σαν εργαζόμενος και σαν συνταξιούχος. Αγαπού-
σε το Σωματείο μας και πάντα ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις
του. Ήταν άριστος οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος και πατέρας,
όμως η ζωή τα τελευταία χρόνια του έπαιξε άσχημο παιχνίδι καθώς
αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας. Καλό σου ταξίδι αγαπητές
φίλε και συνάδελφε Φανούρη. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρχιτεχνίτης Α΄ Εργοστασίου 
1958-2018

Πολύ νέος πήρε την απόφαση για το μεγάλο
ταξίδι που δεν έχει γυρισμό ο αγαπητός συνά-
δελφος Κώστας. Πάλεψε στα πέτρινα αλώνια
με τον χάρο, αλλά δεν κατόρθωσε να τον νική-

σει. Ο Κώστας ήταν ένας καλός και αγαπητός συνάδελφος. Εργάστη-
κε στο Εργοστάσιο του ΗΣΑΠ και φεύγοντας άφησε μια καλή φήμη.
Ήταν φίλος και συνεργάτης με όλους τους συναδέλφους του, καθώς
και καλός οικογενειάρχης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του και να τον θυμούνται πάντα με αγάπη γιατί
το αξίζει. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε Κώστα. Ευχόμαστε
να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου.

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Εργοδηγός Αποκλεισμού 1932-2018

Στις 11 Ιανουαρίου έφυγε και ο τελευταίος
της μεγάλης φρουράς του αποκλεισμού. Πήγε
να συναντήσει τους παλιούς του συνεργάτες
Συμεωνίδη-Κοντζιά και όλους τους άλλους
που συνεργάστηκε στη μακροχρόνια πορεία

του στους ΕΗΣ-ΗΣΑΠ. Ο Νικόδημος ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος
είχε λίγα λόγια και πολλά έργα. Αγάπησε πολύ το αντικείμενο της
εργασίας του και προσπάθησε να το μεταδώσει και στους νεότερους.

Ήταν αγαπητός και συνεργάσιμος με όλους. Είχε μόνο αγάπη για
τους συναδέλφους του και έτσι παρέμεινε μέχρι το τέλος της επί-
γειας ζωής του. Αγαπούσε πολύ το Σωματείο των Συνταξιούχων και
πάντα ήταν παρών όταν χρειαζόταν. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Νι-
κόδημε. Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που
σε σκέπασε.

ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών 
1952-2018

Με την ανατολή του νέου έτους ο αγαπητός
συνάδελφος και φίλος Βαγγέλης εγκατέλειψε
το μάταιο τούτο κόσμο και έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι. Ο Βαγγέλης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ

πολλά χρόνια τίμια και ευσυνείδητα μέχρι το 2005 που συνταξιοδο-
τήθηκε με το βαθμό του Εργοδηγού Ηλεκτροδηγών. Όλοι έχουν να
πουν έναν καλό λόγο για αυτόν, είχε μόνο φίλους και κανέναν εχθρό.
Ήταν ένας ξεχωριστός συνάδελφος σαν εργαζόμενος, αλλά και σαν
συνταξιούχος ήταν κοντά στο Σωματείο μας και έδειχνε μεγάλο εν-
διαφέρον. Τελευταία αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα και είχε απο-
μακρυνθεί από όλα και όλους. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε
Βαγγέλη. Ευχόμεθα με ούριο άνεμο να διαβείς την Αχερουσία λίμνη.
Θα μας λείψεις. Αιωνία η μνήμη σου.

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Φύλακας Εγκαταστάσεων
1953-2018

Η απώλεια του φίλου και συναδέλφου Ηλία
μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα. Ο Ηλίας εργά-
στηκε επί πολλά χρόνια στους ΗΣΑΠ μέχρι τη
συνταξιοδότησή του το 2011. Διακρίθηκε για το

ήθος, την εντιμότητα, τη συνέπεια και την προσφορά του προς την
εταιρεία που εργαζόταν, καθώς και προς το συνάδελφό του. Πάντα
με το χαμόγελο στα χείλη και την καλή κουβέντα για τον καθένα μας.
Ο Ηλίας μετά τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε στη Σάμο, δεν
έπαψε όμως ούτε στιγμή να ρωτά και να θέλει να μαθαίνει τα νέα
του Σωματείου μας. Έφυγε όμως πολύ νωρίς από την πρόσκαιρη αυτή
ζωή. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Ηλία. Θα σε έχου-
με πάντα στην καρδιά μας γιατί το αξίζεις. Ευχόμεθα ο πανάγαθος
θεός να δίνει βάλσαμο παρηγορίας στην οικογένειά σου για να αν-
τέξουν το χαμό σου. Αιωνία η μνήμη σου.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Αρχιτεχνίτης Αποκλεισμού 1932-
2018

Ένας ακόμη καλός συνάδελφος έφυγε από
κοντά μας με την ανατολή του νέου έτους. Στις
24 Ιανουαρίου ο Ηλίας πήρε το μεγάλο δρόμο
που δεν έχει επιστροφή για το αιώνιο ταξίδι

αφήνοντας πίσω του μόνο καλές αναμνήσεις σε όλους όσους τον
γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Ηλίας εργάστηκε στους
ΕΗΣ-ΗΣΑΠ μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1992 ως Αρχιτεχνίτης
Αποκλεισμού. Ήταν η προσωποποίηση του καλού και αγαθού συνα-
δέλφου, είχε μόνο φίλους. Πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη και
έτσι θα τον θυμόμαστε. Αλλά και σαν συνταξιούχος ήταν πάντα κοντά
στο Σωματείο μας και σε όλες τις εκδηλώσεις έδινε το παρόν του.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ηλία. Ευχόμαστε να
έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι και ο πανάγαθος θεός να
δίνει βάλσαμο παρηγορίας στους δικούς σου ανθρώπους για να σε
θυμούνται με αγάπη. Αιωνία η μνήμη σου.
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ΠΕΝΘΗ Αυτοί που έφυγαν

• Θεοπούλου Ασημίνα 50 Ευρώ
• Ματσής Στυλιανός 50 Ευρώ
• Καπακλής Θεόδωρος 50 Ευρώ
• Ξανθάς Σταύρος 80 Ευρώ
• Κλέντος Αναστάσιος 30 Ευρώ 
• Καψή Ελένη 30 Ευρώ 
• Καραγιάννη Μαρία 100 Ευρώ
• Σούλος Περικλής 50 Ευρώ
• Πικούνη Δέσποινα 50 Ευρώ
• Παναγόπουλος Μιχάλης 50 Ευρώ
• Τομπριώτου Χαρούλα 50 Ευρώ
• Καλογεροπούλου Σωτηρία 40 Ευρώ
• Αβαρκιώτης Κώστας 50 Ευρώ
• Μαρινόπουλος Μαρίνος 40 Ευρώ
• Βαρελάς Βασίλειος 40 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Ιωάννης 30 Ευρώ
• Αλάτη Αικατερίνη 40 Ευρώ
• Παππάς Δημήτριος του Νικ. 40 Ευρώ
• Βλαστός Γεώργιος 20 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη 20 Ευρώ

• Γεωργιάδης Ησαΐας 30 Ευρώ
• Πελεκάση Μαρία 40 Ευρώ
• Πέτραινας Παναγιώτης 50 Ευρώ
• Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος 20 Ευρώ
• Νικητόπουλος Δημήτριος 30 Ευρώ
• Κωνσταντινάκης Νικόλαος 50 Ευρώ
• Ρότσιος Κωνσταντίνος 50 Ευρώ
• Παπαϊωάννου Σωτήρης 30 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος 25 Ευρώ
• Βαρδακαστάνης Κώστας 25 Ευρώ
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος 50 Ευρώ
• Ιερέας Βιτζηλαίος Νικόλαος 50 Ευρώ
• Μαυρέλης Περικλής 40 Ευρώ
• Κολοφούσης Αθανάσιος 50 Ευρώ
• Γαλάνης Αρίστος 50 Ευρώ
• Χρυσός Ορέστης 30 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος 50 Ευρώ
• Κοκοτάκης Οδυσσέας 50 Ευρώ
• Βούλγαρης Αθανάσιος 50 Ευρώ
• Καπελιάρη Δέσποινα 25 Ευρώ
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• Καραϊσκάκης Χαράλαμπος 20 Ευρώ 

• Γιακουμάκη Αναστασία 10 Ευρώ

• Κρατημένος Ευστάθιος 20 Ευρώ

• Τσαμασφύρας Βασίλης 20 Ευρώ

• Βαρβαρέσσος Μάκης 20 Ευρώ

• Παπασταματάκης Κώστας 20 Ευρώ

• Λεκαράκου Γρηγορία 20 Ευρώ

• Δεληγιάννης Θεόδωρος 25 Ευρώ

• Λιότσος Σπύρος 20 Ευρώ

• Ζαραλής Ευάγγελος 20 Ευρώ

• Ζορμπάς Νίκος 20 Ευρώ

• Αλεβιζάτος Παναγιώτης 20 Ευρώ

• Γεωργαντάς Γεώργιος 10 Ευρώ

• Μαρκαντωνάτος Διονύσης 20 Ευρώ

• Λέκκος Γεώργιος 10 Ευρώ

• Πουλιόπουλος Χρήστος 20 Ευρώ

Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Δημητρίου Δέ-
δε, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Γεώργιος Σκούρας κατέθεσε στη
μνήμη όλων των συναδέλφων του που έχουν
φύγει από τη ζωή, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Κώστας Λαγούδης κατέθεσε στη
μνήμη του αδελφού του και συναδέλφου μας
Γιάννη Λαγούδη, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Συρίγος κατέθεσε
στη μνήμη του συναδέλφου του Γιάννη Κα-
τσουλάκου, το ποσό των 10 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

H κα. Μαρία Καραγιάννη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Χαρά-
λαμπου Καραγιάννη, το ποσό των 100 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου και της εφη-
μερίδας του Σωματείου μας.

H κα. Δέσποινα Πικούνη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα Πι-
κούνη, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των σκοπών
του Σωματείου και της εφημερίδας του Σωμα-
τείου μας.

H κα. Χρυσούλα Μπόλωση κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Κώστα
Μπόλωση, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκο-
πών του Σωματείου μας.

H κα. Παναγιώτα Τσεκούρα κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Αθανα-
σίου Τσεκούρα, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Νίκος Λεμονής κατέθεσε στη
μνήμη του αδελφού του και συναδέλφου μας
Γεωργίου Λεμονή, το ποσό των 10 ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

Η συναδέλφισσα Άννα Στασινοπούλου κατέθεσε
στη μνήμη των γονιών της Πόπης και Γιάννη
Στασινόπουλου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

H κα. Μαρία Αρώνη κατέθεσε στη μνήμη του συ-
ζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Αρώνη,
το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου μας.

H κα. Ευφροσύνη Κατσαμάγια κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας
Αθανασίου Κατσαμάγια, το ποσό των 20 ευρώ
υπέρ των σκοπών του Σωματείου μας.

Η συναδέλφισσα Ειρήνη Χαμάκου κατέθεσε στη
μνήμη του πατέρα της και συναδέλφου μας Δη-
μητρίου Χαμάκου, το ποσό των 20 Ευρώ υπέρ
των σκοπών του Σωματείου μας.

H κα. Ευαγγελία Χονδρού κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Δημη-
τρίου Χονδρού, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη
μνήμη του συναδέλφου του Γιάννη Τσεκούρα,
το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των σκοπών του
Σωματείου και της εφημερίδας του Σωματείου
μας.

H κα. Βιργινία Παπασυμεών κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Λευτέρη
Παπασυμεών, το ποσό των 20 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

H κα. Δήμητρα Λέπουρα κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Φανού-
ρη Λέπουρα, το ποσό των 30 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

H κα. Νίνα Μπαλωμένου κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Γιάννη
Μπαλωμένου, το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών του Σωματείου μας.

H συναδέλφισσα Σπυριδούλα Κώη κατέθεσε στη
μνήμη του συζύγου της Βασιλείου Κώη, το πο-
σό των 20 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωμα-
τείου μας.

Ο συνάδελφος Χρήστος Πουλιόπουλος κατέθε-
σε στη μνήμη του πατέρα του και συναδέλφου
μας Νικόδημου Πουλιόπουλου, το ποσό των 20
ευρώ υπέρ των σκοπών της εφημερίδας του
Σωματείου μας.

Η κα. Δέσποινα Καπελιάρη κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της Νικολάου και της θυγατέρας
της Ευγενίας συναδέλφων μας, το ποσό των
25 ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου και
της εφημερίδας του Σωματείου μας.

Η κα. Δέσποινα Καπελιάρη κατέθεσε στη μνήμη
των κουμπάρων της Γιάννη και Καλλιόπης Στα-
σινοπούλου και Μανώλη Μιχαηλίδη, το ποσό
των 50 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Σωματείου
μας. 

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην
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Η Λέσχη
Λέσχη σημαίνει συνοχή χωρίς πρω-

τόκολλο.
Λέσχη με αβίαστη ιδεολογική και

ηλικιακή ομοιογένεια.
Λέσχη συναισθηματικής στήριξης,

αναπτυξιακής καλλιέργειας, συλλογι-
κών πρωτοβουλιών έκφρασης και δη-
μιουργίας. Αισθητικής καλλιέργειας και
πολιτιστικών οραμάτων.

Λέσχη που σκοπό έχει να παιδαγω-
γήσει, να καλλιεργήσει και να συνδρά-
μει. Να προάγει τον πολιτισμό των συμ-
περιφορών, των ανθρωπίνων σχέσεων,
του πνεύματος και της τέχνης.

Λέσχη που συνδράμει, εμψυχώνει.
Εκείνος που εθήτευσε κάποτε και βίω-
σε στο Χαρούμενο Χωριό κι έπειτα στην
Πολιτιστική Λέσχη Νέων ΕΗΣ-ΗΣΑΠ,
ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει βαθιά χα-
ραγμένες εκπαιδευμένες εμπειρίες και
αξίες που στο πέρασμα του χρόνου δεν
διαλύονται.

Λέσχη προβληματισμού, ενημέρω-
σης και γνώσης του παρόντος, του πα-
ρελθόντος και του μέλλοντος χρόνου
των εξελίξεων: κοινωνικών, πολιτιστι-
κών, επιστημονικών, του κόσμου και
ιδιαίτερα του τόπου που βιώνουμε.

Λέσχη που εκπέμπει κύματα ελευ-
θερίας, ελεύθερης βούλησης που ακτι-
νοβολεί από το περιεχόμενο των δια-
χρονικών αξιών της ανθρωπότητας και
ιδιαίτερα του Ελληνικού Πολιτισμού.

Λέσχη που εξυψώνει τον άνθρωπο
πάσης ηλικίας με τη λογική της φύσης
και το συναίσθημα, συντηρώντας την
αίσθηση των 5 αισθήσεων.

Λέσχη που ενισχύει και καλλιεργεί
τις ανθρώπινες σχέσεις, τις αφηγήσεις
μέσω των τεχνών και ιδιαίτερα του θε-
άτρου, μιας τέχνης σύνθετης – κοινω-
νικής, βαθύτατα εκπαιδευτικής.

Ένα ερώτημα

Μια τέτοια Λέσχη υπήρχε. Ήταν η
Πολιτιστική Λέσχη Νέων   ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
που φιλοξενούσε και παιδιά εργαζομέ-
νων στην τότε Εμπορική Τράπεζα.
Υπήρξε από το 1952-1992.

Το ερώτημα είναι πώς μεταφέρονται
όλα αυτά που πρόσφερε κάποτε μια τέ-
τοια Λέσχη σήμερα; Πώς αντιμετωπίζε-
ται σήμερα η έλλειψη μιας τέτοιας Λέ-
σχης; Ή δεν χρειάζεται πια στην εποχή
μας όσα προσέφερε. Μας αρκούν οι
καφετέριες και τα μπαράκια. Εκεί πα-
ράγεται «παιδεία» και πολιτισμός ύψι-
στου επιπέδου. Εκτός αυτών υπάρχει
και η απασχόληση ή μάλλον η εξάρτη-
ση των Νέων από τις λευκές οθόνες.

Ίσως κάτι σύγχρονοι κουρασμένοι
«νέοι» να διαφωνούν με όλα αυτά ή να
υποτιμούν τέτοιες προσπάθειες.

Κάτι ξεκούραστοι «Νέοι» πάνω των
60 χρονών που έχουν βιώσει τη Λέσχη
και το Χαρούμενο Χωριό, προσπερνών-
τας δυσκολίες και πολλά άλλα προβλή-
ματα της εποχής μας, προσπαθούν να
συντηρήσουν με κάποιο τρόπο όχι την
«παράδοση», αλλά την συνέχιση και την
εξέλιξη της Λέσχης, έχουν βαλθεί στην
ανασύστασή της και την λειτουργία της
σε χώρους που μας έχει παραχωρήσει
το «Θέατρο Ημέρας» στην οδό Γεννη-
ματά 20 (τέρμα Αμπελοκήπων – Στάση
μετρό Πανόρμου, τηλ. 2106929090)
συγκεντρώνονται όσοι επιθυμούν κάθε
Πέμπτη και συζητούν διάφορα θέματα
που τους απασχολούν, ενώ μια φορά το
μήνα γίνεται κάλεσμα όλων των μελών
της Λέσχης (παλαιών και νέων).

Παρακολουθούν συμμετέχοντας σε
ποικίλης μορφής εκδηλώσεις που
έχουν οργανώσει διάφορα μέλη της
Λέσχης, φίλοι της Λέσχης και συνερ-
γάτες. Υπάρχει κι ένα φιλόξενο, ζεστό
cafe στο φουαγιέ του θεάτρου. Αυτό γί-
νεται ημέρα Πέμπτη απόγευμα μια φο-
ρά το μήνα.

Μετά την κατασκήνωση, τι;

Τα όσα μια τέτοια Λέσχη προσφέρει
σήμερα σε αυτούς που συμμετέχουν
στις δραστηριότητές της δεν είναι δυ-
νατό να ειπωθούν ή να εκφραστούν με
λέξεις. Βιώνονται.

Όπως η αγάπη που δεν διδάσκεται…
Βιώνεται.

Όταν τελείωνε η κατασκήνωση στο
Χαρούμενο Χωριό, άρχιζε η Λέσχη στο
Νέο Φάληρο.

Όταν πήγα για πρώτη φορά στην κα-
τασκήνωση ως αρχηγός και παιδαγω-
γικός υπεύθυνος, η κατασκήνωση λει-
τουργούσε ακόμα σε σκηνές.

Οι κατασκηνωτικοί περίοδοι κρατού-
σαν ακριβώς ένα μήνα. Έτσι, όταν άρ-
χιζαν τα πρωτοβρόχια τέλη Σεπτέμβρη,
φεύγαμε από την Βαρυμπόμπη. Δεν εί-
χα σκοπό να συνεχίσω για δεύτερη
χρονιά. Άλλωστε υπήρχε πιθανότητα να
πάω φαντάρος ή να φύγω για την Βιέν-
νη για σπουδές.

Με κάλεσε η Τζιρά στο σπιτάκι της
γιαγιάς Ζολώτας (της μητέρας της) να

μου μιλήσει. τα παιδιά είχαν φύγει. Άρ-
χισε να βρέχει.

- Μπαλού, τι σκέπτεσαι να κάνει με-
τά από εδώ;

Είπα τις προθέσεις μου.
- Δεν θέλεις να συνεχίσεις και του

χρόνου; Συζήτησα το θέμα με τον Στρα-
τή (εννοούσε τον Ανδρεάδη) και συμ-
φωνεί ανεπιφύλακτα.

Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για
την απόδοσή σου και την αλλαγή που
επήλθε στο πρόγραμμα της κατασκή-
νωσης. όπως και τα παιδιά, το ξέρεις.

Σκέφτηκα για λίγο και αμέσως πήρα
μια απόφαση.

- Θα μείνω υπό έναν όρο, είπα.
- Ποιον; Μου λέει η Τζιρά νομίζον-

τας μάλλον ότι θα της μιλούσα για οι-
κονομικούς όρους. Παραλίγο να μου
πει «πόσα;»

- Θα μείνω υπό τον όρο η κατασκή-
νωση να έχει συνέχεια και τον χειμώ-
να.

- Με ποιον τρόπο;
- Να ιδρύσουμε μια Πολιτιστική Λέ-

σχη για τα παιδιά ώστε η παιδαγωγική
προσπάθεια που γίνεται στην κατασκή-
νωση να έχει συνέχεια.

- Και τι θα κάνουν εκεί τα παιδιά;
Της ανέφερα περίπου αυτά που κα-

τά καιρούς έχω αναφέρει στα σημει-
ώματά μου που δημοσιεύει ο ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟΣ.

- Εντάξει, θα πάμε αύριο στον Αν-
δρεάδη να του μιλήσουμε σχετικά. Θα
δω και τον Βλάγκαλη, μου λέει.

Και όλα έγιναν απρόσμενα γρήγορα
και καλύτερα από ότι περίμενα. Έτσι
έμεινα 40 περίπου χρόνια στο Χαρού-
μενο Χωριό, όπως ονομάστηκε αργότε-
ρα η κατασκήνωση, στη Λέσχη και στον
Παιδικό Σταθμό που δημιουργήσαμε
αργότερα. Έγιναν ταυτόχρονα και πολλά
άλλα. Έχουμε μιλήσει ή μάλλον γράψει
και ίσως συνεχίσουμε να μιλάμε και να
γράφουμε γι’ αυτά…

Ερώτηση παιδιού 

Κάποτε ένα παιδί στη διάρκεια που
απασχολούσα τα παιδιά με «βραδινές
κουβεντούλες» στο θεατράκι με ρώτη-
σε (τους έλεγα την ιστορία του Πετρά-
κη, τ’ ακούς Δήμητρα;):

- Μπαλού πώς αρχίζουν οι μεγάλες
ιστορίες;

Απαντώντας αυθόρμητα του είπα:
- Με κάτι… με ένα μικρό τίποτα.
- Και πώς τελειώνουν;
- Οι μεγάλες ιστορίες δεν τελει-

ώνουν, γίνονται έργα, γίνονται ΖΩΗ…

Λάκης Κουρετζής
Επ. Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών

Παιδαγωγός – Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Mεροσ 68ο

Παιδική Mέριμνα EHΣ-HΣAΠ

Περιοδοσ Β’

Παιδικές εξοχές - Πολιτιστική Λέσχη - Παιδικός Σταθμός

Εκεί που κάθισα να σκεφτώ, γρήγορα
που πέρασε η ώρα…

πώς πέρασαν τα χρόνια…
του Μπαλού

Γ υρίζοντας πίσω στις εποχές
της ευμάρειας και της κραι-
πάλης όπου ο ένας ανταγω-

νιζόταν τον άλλον στην απόκτηση
υλικών αγαθών και όχι μόνο και
στις εποχές μιας ψευδεπίγραφης και πρόσκαιρης ευτυχίας, ερχόμαστε αν-
τιμέτωποι με την παντελή έλλειψη ηθικών και όχι μόνο αρχών που μας έφε-
ρε ο δυτικός τρόπος ζωής και η νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Στην πραγματικότητα χάναμε σιγά-σιγά την ανθρώπινη επικοινωνία, την
ανθρώπινη ζεστασιά και την ανθρώπινη φιλία και αρχίσαμε να εμπλουτί-
ζουμε το λεξιλόγιό μας με λέξεις όπως, μοναξιά ή κατάθλιψη ή απογοή-
τευση ή δυστυχία.

Παίρνοντας αφορμή από την προσέλευση των συναδέλφων (για ημερο-
λόγια, ταυτότητες), διαπιστώνει κανείς την ανάγκη επικοινωνίας και την προ-
σμονή της επαφής, καθώς είναι πάρα πολλά αυτά που μας ενώνουν και ελά-
χιστα αυτά που μας χωρίζουν, κοινές ανησυχίες, φόβοι, χαρές και αναμνή-
σεις. 

Αναρωτιέμαι μήπως ήρθε η στιγμή να έρθουμε πιο κοντά στο Σωματείο
μας και στο Μουσείο μας που όλες οι Διοικήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή προ-
σπάθησαν και προσπαθούν να αναβαθμίσουν, βάζοντας ο καθένας το λιθα-
ράκι του.

Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, έφτασαν στο σημείο ώστε να αναφέρονται
σε εμάς με εγκωμιαστικά σχόλια από διάφορα άλλα Σωματεία όχι μόνο συν-
ταξιούχων, αλλά και εργαζομένων. Κι αυτό μας τιμά.

Γι’ αυτό, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας ξε-
κινώντας με τη συμμετοχή μας στη Γενική Συνέλευση, αλλά και στις επιλο-
γές του Σωματείου μας που θα γίνουν το Μάρτιο, γιατί η επιτυχία μας εξαρ-
τάται από όλους μας.

Ας ξεκινήσουμε από τη Γενική Συνέλευση. Ας διατηρήσουμε μια καλή
παράδοση που έτσι κι αλλιώς έχουμε κατακτήσει. Η μαζική συμμετοχή στα
κοινά, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει.

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α : Η λέξη

Κλειδί για το Σωματείο

Του Λάμπρου Ντρη
Μέλος Σωματείου

Συνταξιούχων ΗΣΑΠ



ΗΙουλία θυμάται! Τόχει από νέα αυ-
τό! Θα μου πεις κακό είναι ; Όχι
βέβαια ! Καθόλου μάλιστα. Είναι

πολύ σημαντικό να υπάρχει… μνήμη και να
θυμάσαι πρόσωπα , πράγματα και γεγονότα
ή αποφάσεις που πήρες και που μπορεί να
σου στοίχησαν ακριβά ή, πάλι να σε βοήθη-
σαν πολύ. Σε επιβεβαιώνει, ως υπεύθυνο
και … ενεργό πολίτη, ( κάτι μου θυμίζει εμέ-
να αυτό , αλλά, καλύτερα, ας πάμε παρακάτω
) ως σύζυγο ή ως φίλο ή , γιατί όχι , και ως
ψηφοφόρο. Η Ιουλία , κατά το Σωτήρη, έχει
φτιάξει στο μυαλό της κουτάκια και μέσα το-
ποθετεί τα γεγονότα με σύντομο ιστορικό,
ημερομηνίες κι επιλογές. Κι όταν τα χρει-
αστεί, ανασύρει τα δεδομένα, και κατακε-
ραυνώνει το Σωτήρη, που συνήθως, ξεχνάει.
« Να σου πω εγώ τι έγινε τότε , πως έγινε και
πως την πάτησες !» του λέει, συχνά – πυκνά
, όλο καμάρι και με έπαρση νεοφώτιστου
υπουργού. Φέτος , εδώ κι ένα μήνα, τσιγκλά-
ει το Σωτήρη και χαμογελάει πονηρά « Έχου-
με επέτειο το Γενάρη !… Δεν πιστεύω να το
ξεχάσεις;» Ο Σωτήρης που την ακούει αμί-
λητος, σηκώνει το δεξί φρύδι μόνο, γιατί το…
αριστερό έχει πάθει κάτι σαν… ακινησία , χα-
μογελάει και σκέφτεται μουρμουρίζοντας
«Επέτειο γάμου έχουμε ; ή επέτειο γνωρι-
μίας;» και συνεχίζει προβληματισμένος «Άλ-
λο πράμα, βέβαια, η επέτειος γάμου κι άλλο
πράμα η επέτειος γνωριμίας… Τι να λέμε τώ-
ρα ;» Και καταλήγει , επιδοκιμάζοντας τον
εαυτό του « πως τα σκέφτομαι ο μπαγάσας!»,
ότι η περίοδος γνωριμίας είναι μια χορτα-
στική περίοδος… υποσχέσεων με μεγάλες
δόσεις υπερβολής. Σου θυμίζει έντονα προ-
εκλογική περίοδο , όπου τα «ΘΑ» δεν έχουν
όρια, δεν είναι ρεαλιστικά, ξεφεύγουν από
την πραγματικότητα, κι ακουμπάνε και στο
ψέμα, που πολλές φορές, για… «να πάρου-

με τη … κυβέρνηση» το παρακάνουμε. Κι ο
άλλος, όμως, που σε ακούει, μ ‘ ανοιχτό το
στόμα, κάνει …όνειρα και γεμίζει το καλα-
θάκι της καθημερινότητας του με ελπίδες –
έτσι έγινε και με την Ιουλία! Και τι δε της έτα-
ξε ο Σωτήρης εκείνη τη φορά στη… Θεσσα-
λονίκη ; Τα πάντα ! Θες αυτό ; Πάρτο! Θες
εκείνο ; Δικό σου! Μήπως σου αρέσει κάτι
άλλο ; Πες το κι έγινε μωρό μου! Μέχρι που
την κατάφερε και πήρε ο Σωτηράκης τη …
κυβέρνηση, και λίγο μετά – περίοδος του γά-
μου γαρ ! - στις δυσκολίες, άρχισαν τα όργα-
να! Και… αυτό δεν γίνεται – δεν αφήνει η
μαμά! το άλλο δεν το επιτρέπουν τα… μνη-
μόνια!, έχω πίεση εσωτερικά κι εξωτερικά,
κι άλλες δικαιολογίες, γαρνιρισμένα, όλα τα
όχι, με… τύψεις και μεταμέλειες, στο πνεύμα
μιας προσχηματικής ευαισθησίας! «Ξέρεις,
δε μου αρέσει που άλλα σου είπα και άλλα
κάνω, με πονάει, με στεναχωρεί, αλλά, πε-
ρίμενε κι όπου νάναι θα έχουμε (έχω βρει
ένα απορρυπαντικό Βρυξελλών μούρλια )
καθαρή … έξοδο , για να κάνω για πάρτι σου
περισσότερα… έξοδα!» Και μένουν οι υπο-
σχέσεις, καδραρισμένες, πάντα, στο σαλόνι,

όπως συμβαίνει με τις νυφικές φωτογρα-
φίες, για να θυμόμαστε ότι, αλλιώς, μας τα
είπαν, κι αλλιώς έγιναν τα πράματα. Γιατί,
άλλο πράμα η πραγματικότητα κι άλλου
παππά ευαγγέλιο η …ανευθυνότητα! Βλέ-
πεις, μετά το γάμο εκείνα τα έντονα χρώμα-
τα (τα κόκκινα και πράσινα ) παίρνουν άλλο
χρώμα και ντύνονται λίγο από το γκρίζο της
ρουτίνας και της πραγματικότητας της ζωής,

που ορίζει , συνήθως το εφικτό και όχι το
επιθυμητό. Καλός είναι ο γάμος , λέει ο φί-
λος του Σωτήρη , ο Μπάμπης , «αλλά, για αυ-
τούς , όμως, που είναι στη …κυβέρνηση !»
Θα μου πεις, σκέφτεται ο Σωτήρης, είναι και
το άλλο, που λένε « εγώ στραβώνω να πουλώ
και βλέπε ν ‘ αγοράζεις» ή με άλλα λόγια ,
«ας πρόσεχες!» Και κάπου εκεί, που ο Σω-
τήρης πίνει τον υπερφορολογημένο του κα-
φέ, βλέπει τα νέα στη τηλεόραση και κτυπάει
τις χάντρες του κομπολογιού του,( Ντάκα –
ντούκου ) η Ιουλία επανέρχεται « Λοιπόν ; Τι
θα κάνουμε ; Έχεις καμιά ιδέα ;» τον ξανα-
ρωτάει… ξαναμμένη. Ο Σωτήρης την κοιτά-
ζει, προσπαθεί να καταλάβει και σιωπά ,
όπως ο ένοχος ψηφοφόρος. Λίγο μετά κάνει
δήλωση « Ιουλία , αν περιμένεις δώρο , μετά
από τόσες περικοπές που μου έκαναν στη
σύνταξη να το …ξεχάσεις , προτιμώ να πά-
ρουμε πετρέλαιο, κατάλαβες;» Κι η Ιουλία,
που αλλάζει τόνο και διάθεση, γυρίζοντας,
κάπως, στην περίοδο της …γνωριμίας τους,
του χαϊδεύει τα μαλλιά, λέγοντας του « Μα
δε σου λέω για τη δική μας επέτειο… αυτή
την έχεις ξεχάσει από χρόνια … για την επέ-
τειο της κυβέρνησης σου λέω…πάνε τρία
χρόνια… τι λες;» Κι εκείνος, μ’ ανεβασμένη
αυτοπεποίθηση, γυρίζει προς το μέρος της,
την κοιτάει τρυφερά, λέγοντας της, με απο-
φασιστικότητα « Ιουλία, ξέρεις τι λέω; να το
γιορτάσουμε με τις επόμενες εκλογές!!»  
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Η ώριμη ηλικία δεν συνοδεύεται
πάντα από την συναισθηματική ωριμό-
τητα και αυτό γιατί πολλά άτομα νομί-
ζουν ότι είναι παιδιά σε όλη τους την
ζωή. Κατά βάθος είμαστε όλοι λίγο
παιδιά και προσδοκούμε την προστα-
σία των άλλων. Σίγουρα είναι αρκετά
δύσκολο να στηριζόμαστε μονάχα στα
δικά μας πόδια χωρίς δεκανίκια. Η με-
γάλη ευθύνη της φροντίδας του εαυτού
μας αρχίζει εκεί κάπου στην εφηβεία
και τελειώνει με τον θάνατο. Το άτομο
μέσα σε αυτό το διάστημα συνειδητο-
ποιεί πως θα υπάρξουν κρίσιμες στιγ-
μές στην ζωή του που θα είναι μόνος.

Η ωριμότητα δεν είναι απλώς ένα
χρονολογικό στάδιο στη ζωή του ατό-
μου, αλλά μια κατάσταση του μυαλού,
μια στάση απέναντι στην ζωή, ένα
κομμάτι της προσωπικότητας που συ-
νεχώς ξεδιπλώνεται και εξελίσσεται
χωρίς να σημαίνει πως θα φτάσει
(πάντα) στην ολοκλήρωση. Για παρά-
δειγμα, ανωριμότητα είναι η έλλειψη
αποδοχής προς το σώμα μας. Όλοι

γνωρίζουμε τις προσπάθειες και τις
θυσίες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι
για να μοιάζουν με μοντέλα ανεξάρτη-
τα από την ηλικία που βρίσκονται. Η
συναισθηματική ανωριμότητα συνδέ-
εται με τις εξαρτήσεις, τους φόβους
και την αδυναμία του εαυτού μας να
ζήσει μια ολοκληρωμένη ζωή με τα
καλά και τα κακά της. Η κοινωνική
ανωριμότητα αντικατοπτρίζεται στη μη
αποδοχή της μοναδικότητας του εαυ-
τού μας (και κάθε ατόμου) και φανε-
ρώνεται με το να προσποιείται το άτο-
μο ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που εί-
ναι πραγματικά.

Η εσωτερική συνοχή αποτελεί βα-
σικό στοιχείο για την ωριμότητα ενός
ατόμου και η ταύτιση με αυτό που εί-
μαστε εσωτερικά και αυτό που εκφρά-
ζουμε εξωτερικά είναι ο δείκτης της
ισορροπίας της προσωπικότητάς μας.
Αν ένα άτομο πράττει άλλα από αυτά
που λέει και πρεσβεύει, αν πέφτει
διαρκώς σε αντιφάσεις στην έκφρασή
της γνώμης του, αν δεν είναι υπεύθυ-

νος του εαυτού του και των πράξεων
του τότε είναι ένα άτομο ανώριμο
(άσχετα από την ηλικία του) και χωρίς
συγκροτημένη προσωπικότητα.

Ένα άτομο ώριμο και με ισορροπη-
μένη προσωπικότητα είναι ενσωματω-
μένο στην κοινωνία και είναι ενεργό
μέλος αυτής, έχει μια υπεύθυνη στά-
ση, είναι αφοσιωμένο στα πιστεύω του
αλλά δείχνει σεβασμό και προς τα πι-
στεύω των άλλων, έχει γνώση του
εαυτού του, έχει τη θέληση να διαχει-
ριστεί τις επιθυμίες, τα προβλήματα
και τους φόβους του και επικοινωνεί
καλά με τους συνανθρώπους του.

Ωριμότητα δεν είναι όταν αρχίζου-
με να σχεδιάζουμε μεγάλα πράγμα-
τα, είναι όταν αρχίσουμε να κατανο-
ούμε τα μικρά πράγματα στην ζωή
που έχουν ανυπολόγιστη αξία.

Το να αντέχεις την ήττα με αξιο-
πρέπεια, να υπομένεις την κριτική
με ψυχραιμία, να δέχεσαι τιμές με
μετριοφροσύνη -όλα αυτά είναι εν-
δείξεις ωριμότητας.

Επε τ ε ι α κά

Δεν μπορείς να πάρεις από εκείνον που
δεν έχει. Παροιμιώδης φράση που συνηθί-
ζεται τόσο πολύ και στις μέρες μας από
τους φτωχούς, απένταρους και φουκαρά-
δες, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρό-
νια από τότε που γράφτηκε. Την απαθανά-
τισε ο ρήτορας και σοφιστής της αρχαιότη-
τας ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ σε έναν από τους Νεκρι-
κούς διαλόγους που έγραψε με τίτλο ΜΕ-
ΝΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝ. Ο Μένιππος ήταν κυ-
νικός φιλόσοφος που είχε ζήσει στα μέσα
του 3ου π.Χ. αιώνα και είχε γράψει και πολ-
λούς σατυρικούς διαλόγους. Αυτόν διάλεξε
ο Λουκιανός για κατάλληλο πρόσωπο και
σκάρωσε με τη φαντασία του τον παραπάνω
διάλογο. Γράφει ο Λουκιανός, όταν πέθανε
ο Μένιππος φτωχός και αδέκαρος, πήγε
στον Αχέροντα ποταμό όπως όλοι οι νεκροί
για να τον παραλάβει ο Χάροντας με τη βάρ-
κα του και να τον οδηγήσει από τις πύλες
του Άδη στον κάτω κόσμο, στο σκοτεινό βα-
σίλειο του Πλούτωνα. Μαζί με το Μένιππο
ήταν και άλλοι νεκροί (οι σκιές τους όπως
πίστευαν οι άνθρωποι) από πολλά και διά-
φορα μέρη. Έπρεπε όμως απαραιτήτως ο
κάθε νεκρός (η σκιά του, η ψυχή θα λέγαμε
σήμερα) να έχει μαζί του και ορισμένα χρή-
ματα για να πληρώσει τα ναύλα του στη
βάρκα του Χάροντα, τα λεγόμενα πορθμεία.
Ο Μένιππος όμως δεν είχε. Όταν ήρθε η
σειρά του να μπει στη βάρκα, ο Χάροντας
κατά την συνήθειά του, του ζήτησε να πλη-
ρώσει λέγοντάς του δώστα καταραμένε. Ο
Μένιππος τότε του απάντησε: Ουκ αν λάβοις
παρά του μη έχοντος. Ο Χάροντας, που ίσα-
με τότε δεν είχε ποτέ από κανέναν τέτοια
αντίρρηση, θύμωσε πολύ και άρχισε να του
φωνάζει και να τον φοβερίζει επιμένοντας
να πληρωθεί. Ο Μένιππος αρνούνταν γιατί
δεν είχε να πληρώσει, ο Χάρος επέμενε και
του έλεγε ότι πρέπει και γιατί δεν έχει και
η συζήτηση δεν έπαιρνε τέλος. Ο Μένιππος
τότε του είπε πως αν δεν ήθελε να τον πάρει
χωρίς πληρωμή, να τον αφήσει να ξαναγυ-
ρίσει στη ζωή. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρούσε να το δεχτεί ο Χάροντας και έτσι θέ-
λοντας και μη τον πήρε στη βάρκα χωρίς
πληρωμή. Αυτός είναι ο διάλογος Μένιππος
και Χάρων που έγραψε ο Λουκιανός και
από τότε μέχρι σήμερα όσοι από τους αν-
θρώπους καλούνται να πληρώσουν κάποιο
χρέος και δεν έχουν, δίδουν την ίδια απάν-
τηση που είπε ο Μένιππος. Το γιατί δεν
έχουν κι έπρεπε να έχουν, αυτό είναι άλλο
ζήτημα. Είναι κάτι που δεν το πρόβλεψε ή
δεν το φαντάστηκε ο Λουκιανός, ότι στο ση-
μερινό αιώνα οι εθνοπατέρες και κυβερ-
νώντες μας θα δημιουργούσαν χιλιάδες
φτωχούς, απένταρους Μενίππους που αν
πεθάνουν, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός
νεκροταφείου αφού και σε αυτά υπάρχουν
και σήμερα, ιδίως στις πόλεις, πορθμεία
που αν δεν πληρώσεις, δεν θα σε θάψουν
δωρεάν.

Αθήνα Νοέμβριος 2017

ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΟΙΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ 

ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ

Του Κώστα 
Στρατικόπουλου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Του Νίκου Μουλίνου
Πρώην προέδρου

ΑΓΣΣΕ

Του 
Γιώργου Πάσχου

Συνταξιούχου ΗΣΑΠ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Κάποιοι θα το Χαρακτηρίσουν Νουθεσίες, κάποιοι άλλοι Αμπελοφιλοσοφίες και κάποιοι άλλοι Μαλ..ίες. Ο Κα-
θένας βέβαια με το επίπεδο του Χαρακτήρα και της Σκέψης του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι»

Είναι θέμα Ωριμότητας!!! (Γ.Π.)

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

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

κατ’ ανάγκη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.



Από την πρώτη ημέρα που υπογράφηκε το Συμφωνητικό
παραχώρησης στο Σωματείο μας των χώρων του Ταχυ-
δρομείου στον Πειραιά (25-6-2002) για να μεταφέρου-

με και να λειτουργήσουμε το Μουσείου από τα ιδιόκτητα γρα-
φεία του Σωματείου (Μενάνδρου 51 στην Αθήνα), που λειτουρ-
γούσε το ΜΙΚΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, μέχρι και σήμερα 16 συνεχή χρό-
νια, οι αγώνες όχι μόνο για την μεταφορά και συντήρηση των
χιλιάδων εκθεμάτων, αλλά και για το στήσιμο, δημιουργία και
λειτουργία του, ήταν και είναι πολύωροι, επίπονοι και μεγάλοι,
γι’ αυτό άλλωστε και πετύχαμε ένα ανεπανάληπτο και αξιο-
ζήλευτο έργο.

Ένα έργο που θα μείνει στην ιστορία για να θυμούνται οι
παλαιότεροι τα χρόνια που εργάστηκαν στον Ηλεκτρικό Σιδη-
ρόδρομο και να μαθαίνουν οι νεότεροι την πλούσια Ιστορία
του και ιδιαίτερα οι χιλιάδες των μαθητών από τα Σχολεία της
Αθήνας, του Πειραιά, της επαρχίας, επισκέπτες Συλλόγων,
Σωματείων, Ιδρυμάτων, αλλά και οι χιλιάδες των μεμονωμέ-
νων επισκεπτών, Έλληνες και Ξένοι, τόσο στο Μουσείο, όσο
και μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Ναι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνταξιούχοι και ερ-
γαζόμενοι, των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, του ΜΕΤΡΟ και
των ΤΡΑΜ, αισθανόμαστε όχι μόνο δικαιωμένοι, αλλά και υπε-
ρήφανοι, ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ, ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ και ΟΣΟΙ
εξακολουθούμε να ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ για την δημιουργία, λει-
τουργία και για την ακόμα μεγαλύτερη προβολή και επέ-
κταση του μεγάλου αυτού έργου.

Δεν είναι υπερβολές και δεν ευλογάμε τα γένια μας, είναι
μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να ξεχνάμε εμείς που
είχαμε την ιδέα και την πρωτοβουλία της δημιουργίας του
Μουσείου μας, όσο και εάν αυτό πιθανόν να ενοχλεί κάποιους
και ιδιαίτερα εκείνους που μόνο «έβλεπαν», χωρίς να προ-
σφέρουν τίποτα.

Γι’ αυτό άλλωστε «συνειδητά» ποτέ δεν «αγάπησαν», ποτέ
δεν «στήριξαν» και ποτέ δεν «δούλεψαν» για το Μουσείο
μας. Ακόμα και σήμερα πολεμάνε το Μουσείο με εμπάθεια
και μίσος, τόσο στο προσκήνιο, όσο και στο παρασκήνιο,

ήταν και είναι επιλογή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κούφια λόγια, χαχα-

νητά και πόζες σε φωτογραφίες, Μουσείο δεν μπορεί να δη-
μιουργηθεί και το κυριότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Το έχω πει επανειλημμένα, το λέω και τώρα, ότι το Μουσείο
χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται βοήθεια όχι μόνο οικονομική,
αλλά και Διοικητική για να έχει μέλλον.

Ελπίζω ότι με τα τέσσερα νέα πρόσωπα που εκλέχτηκαν
στις πρόσφατες εκλογές του Μουσείου και ένας από τις προ-
ηγούμενες εκλογές, να πάμε καλύτερα, αλλά και με την ενερ-
γοποίηση και βοήθεια και άλλων συναδέλφων, άνδρες και γυ-
ναίκες, που αγαπάνε το Μουσείο και την Ιστορία μας, ακόμα
καλύτερα.

Γιατί όλοι μας κάποια μέρα θα φύγουμε, γιατί τα χρόνια
περνάνε και οι δυνάμεις λιγοστεύουν.

Το Μουσείο μας όμως θα μείνει.
Θα μείνει για να θυμίζει όχι μόνο την πρωτοβουλία των

Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ για την δημιουργία του, αλλά και την
ιστορία της Εταιρίας μας και την προσφορά όλων όσων εργά-
στηκαν στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.

Με τον καινούριο χρόνο και ιδιαίτερα στις 27 Φεβρουαρίου,
θα γιορτάσουμε τα 149 ΧΡΟΝΙΑ από τότε που ιδρύθηκε η Εται-
ρία μας και πρωτολειτούργησε ο Ατμήλατος Σιδηρόδρομος.
Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την ημέρα αυτή με διάφορες εκδη-
λώσεις μέσα και έξω από τους χώρους του Μουσείου.

Με απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των
Εταίρων του Μουσείου και ύστερα από πρόταση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, το 2018 θα είναι χρόνος προετοιμα-

σίας, έτσι ώστε στις 27 Φεβρουαρίου του 2019 να γιορτά-
σουμε τα 150 ΧΡΟΝΙΑ.

Να λοιπόν γιατί ζηλεύουν την Εταιρία μας. Και μόνο που
ακούνε Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος τους πιάνει πανικός και
υστερία, γι’ αυτό και δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο
που να θυμίζει το πλούσιο παρελθόν της Εταιρίας μας και
την προσφορά όσων εργάστηκαν σ’ αυτήν.

Με τις καθημερινές μπουρδολογίες και τα ψέματα κά-
ποιων Κυβερνώντων και κάποιων παρατρεχάμενων υποστη-
ρικτών τους, μπορεί να πείσουν κάποιους αφελείς ότι και ο
Ήλιος κάποια μέρα μπορεί να βγει από την Δύση.

Η Ιστορία όμως της Εταιρίας μας και όσων εργάστηκαν
και εργάζονται σε αυτήν, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί
και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει γιατί θα υπάρχει όχι μόνο
μέσα στις καρδιές μας, αλλά και μέσα στους χώρους του
Μουσείου μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ
Χωρίς περικοπές συντάξεων, Χωρίς ψέματα, Χωρίς φο-

ρολογίες, Χωρίς περικοπές και περιορισμούς στην Ιατρο-
φαρμακευτική μας περίθαλψη.

Γιατί οι συνταξιούχοι δεν είναι δεδομένοι για κανέναν,
δεν ξεχνάνε και ξέρουν πάρα πολύ καλά, όταν έρθει η ώρα,
με την ψήφο τους να τιμωρούν όσους τους έχουν φτωχο-
ποιήσει και όσους τους εμπαίζουν και το έχουν αποδείξει.

Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τις βουλευτικές εκλογές,
αλλά και για τις εκλογές του Σωματείου μας. Πάντοτε διαλέ-
γαμε και ψηφίζαμε αυτούς που θεωρούσαμε ότι είναι ικανοί
να μας εκπροσωπήσουν και να κάνουν το καλύτερο για εμάς
και για το Σωματείο μας.

Αυτό θα κάνουμε και τώρα γιατί οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
έχουν και μνήμη και κρίση, γι’ αυτό άλλωστε το Σωματείο μας
ήταν, είναι και θα είναι πρωτοπόρο σε όλες του τις εκδηλώσεις,
συνδικαλιστικές και πολιτιστικές με Πανελλήνια αναγνώριση.

Πειραιάς 3 Ιανουαρίου 2018
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Μην ομιλείτε εις τον οδηγό!

Έγραφε η πινακίδα δεξία και πάνω από τη θέση του οδηγού
του τραμ! Τότε που υπήρχε το τραμ του Περάματος.

Έγραφε, αλλά και που το έγραφε τι μ’ αυτό; Άλλωστε το ‘γρα-
φε μόνο απ’ τη μία μεριά. Δηλαδή θέλω να πω, πως δεν έγραφε
ότι δεν πρέπει και ο οδηγός να μιλάει στους επιβάτες.

Γιατί ήταν και οδηγοί που όχι απλά μιλάγανε, αλλά παραμι-
λάγανε. Ξεκινάγανε ένα κουβεντολόι με γνωστούς και αγνώ-
στους και μην την είδατε την ταμπέλα, μην τη διαβάσατε και
μην την εφαρμόσατε!!

Μα είπαμε, είπαμε… οι επιβάτες να μη μιλάνε, ο οδηγός
μπορούσε να λέει πάντα όσα και όποια ήθελε, με απλά λόγια
να λέει τα δικά του.

Ο Ανέστης οδηγός του τραμ, τραβαγιέρης μερακλής, έμπει-
ρος και προσεκτικός τα μάλλα , είχε όπως έχουμε όλοι μας, το
κουσούρι του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Εκείνο το κάτι
που τον έκανε διαφορετικό. Αυτό που του έδινε χρώμα και ζων-
τάνια. Ήταν πλέρια αισιόδοξος, άκρως ομιλητικός και σοφός
στο να συμβουλεύει. Σαν ξεχασμένος δάσκαλος του παλαιού
καιρού, είχε γεμάτη τη σάκα του μυαλού του με παροιμίες και
λαϊκές σοφίες και ψαχνότανε πώς να δασκαλέψει τους τριγύρω
του.

- Υπάρχουν, είπε στον επιβάτη που στεκόταν δεξιά και λίγο
πίσω από τη θέση του, πολλοί ευτυχείς πάνω στη γη. Όμως δεν
το ξέρουν. Είναι φορτωμένοι πλήξη και μονοτονία.

Ανασηκώθηκε και κούνησε τον καθαριστήρα του τζαμιού
που ‘χε γεμίσει σταγόνες βροχής. Είχε αρχίσει να βρέχει. Οι
γραμμές του τραμ γυαλίζανε πλυμένες. Το ρολόι έδειχνε 08.10
το πρωί και το διβάγονο τραμ έφτανε στη διασταύρωση στα
σκουπίδια. Πήγαινε για Πειραιά και το ημερολόγιο έδειχνε 6
Μαρτίου 1959.

- Μα εμείς βρισκόμαστε στριμωγμένοι κι όρθιοι στο διάδρο-

μο του τραμ με την έγνοια μαγκωμένη στο άργητο της δουλειάς
μας και συ κυρ Ανέστη μου λες πως ίσως, μπορεί, να ‘μια κι
εγώ ευτυχισμένος και δεν το ξέρω; Τ’ απάντησε ο πίσω δεξιά,
γνωστός του επιβάτης.

- Δε θέλω να σε κουράσω ούτε να σου πω υπερβολές, αλλά
έτσι είναι αν έτσι νομίζουμε. Επιτρέπει ο Θεός να συμβαίνουν
οι θλίψεις, οι στενοχώριες και τα προβλήματα στη ζωή μας, αλ-
λά συγχρόνως δίδει και τη δύναμη να τ’ αντιμετωπίσουμε. Και
η δύναμη αυτή είναι πάντοτε περισσότερη και δυνατότερη απ’
τις όποιες δυσκολίες, αγαπητέ μου Νίκο.

- Εγώ αγαπητέ Ανέστη και τώρα που σου μιλάω είμαι τσα-
λακωμένος απ’ όλα, απ’ όλα όσα μου συνέβησαν και συμβαί-
νουν. Και συλλογίζομαι, πώς μπορώ εγώ, όλα να τα προφτάσω,
όλα να τα τακτοποιήσω;

Η βροχή που είχε δυναμώσει εδώ και λίγα λεπτά δεν τον
άφησε τον οδηγό να ακούσει. Μια λάμψη από αστραπή φώτισε
μπροστά ένα γύρω και μια δυνατή βροντή ακολούθησε. Ο Ανέ-
στης έριξε μία περαστική ματιά στις γραμμές και μείωσε ταχύ-
τητα. Το τραμ προχωρούσε μαλακά και κανονικά, ενώ η δυνατή
βροχή θόλωνε τα τζάμια. Ήταν τώρα υποχρεωμένος να κάνει
συνεχώς πέρα-δώθε το λεβιέ (μοχλό) καθαρισμού στο τζάμι.

Όμως όπως πάντα κοιτάζει το σύνολο της δουλειάς του, που
όπως πάντα την αγαπά και τον γεμίζει και άθελα, αβίαστα, σι-
γοτραγουδά δυο-τρεις στίχους παλιού τραγουδιού που του ‘φε-
ρε η μνήμη.

«Μπαμ, μπαμμμ… που βούλιαξε ένα τραμ κι αυτός που τ’
οδηγούσε τη σάμπα τραγουδούσε».

- Μα δε σε καταλαβαίνω… δε σε καταλαβαίνω ρε Ανέστη…
Με τέτοιο χαλασμό, με τέτοια νεροποντή που κάνει έξω και συ
τραγουδάς; Και μάλιστα λες πως βούλιαξε ένα τραμ! Κι αυτό
πάλι πώς έγινε;

- Άκουσε Νίκο και κατάλαβε. Η απαισιοδοξία και η στενο-
χώρια είναι έξω απ’ την ψυχή και το μυαλό μου. Η βροχή είναι
νεράκι του θεού, που το στέλνει ο μεγαλοδύναμος δώρο σε μας
τους ανθρώπους γιατί το ‘χουμε ανάγκη. Όσο για το τραμ που
βούλιαξε, το τραγούδι το λέει και σαν τραγούδι που είναι λέει
ότι θέλει.

Έχει ο θεός Νίκο μου, έχει ο θεός!! Η ζωή είναι ένα πάρκο,

μεγάλο βέβαια, αλλά δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο!! Θέλει
ξεγνοιασιά και αισιοδοξία και ψυχή βαθιά.

Άνοιξε τις πόρτες γιατί είχανε φτάσει στη διασταύρωση
σκουπίδια και η μυρουδιά απ’ το βρεγμένο χώμα και τον κρύο
αγέρα μπήκε στο βαγόνι.

Ο καιρός είχε ψυχράνει, οι πόρτες του τραμ ξανακλείσανε
και ο θόρυβος της μηχανής που έδωσε κίνηση ακούστηκε εν-
τονότερος. Ο οδηγός εξακολούθησε να μιλά, έχοντας τώρα πλέ-
ον συντριπτική πλειοψηφία στην κατοχή του λόγου.

- Εγώ Νίκο, ζω και εργάζομαι με το νου, την καρδιά, το στό-
μα, τα μάτια, την αφή, την εμπειρία, τη γνώση, με κάθε νεύρο
και κύτταρο. Και το ξέρω. Δε μου ξεφεύγει ασυναίσθητα καμία
στιγμή. Και στη δουλειά μου και στο σπίτι. Τα βλέπω όλα. Τα
ζω όλα. Το λεβιέ της ταχύτητας, τα φρένα, το καμπανάκι, τις
γραμμές, εσένα, το βιανόμετρο, τους επιβάτες, το τραμ ολό-
κληρο και άλλα οχήματα που τρέχουν στους δρόμους. Αλλά
μου περισσεύει και ορμή μέσα μου, να μιλήσω, να τραγουδήσω,
να αισθάνομαι σαν άνθρωπος.

- Τι να σου πω ρε Ανέστη, σε ξέρω χρόνια και δε σε ξέρω,
πάντα μου ξεφεύγεις, πάντα έχεις κάτι το απροσδιόριστο, ας
είναι… Μα πες μου τι να πω στον προϊστάμενό μου τώρα που
όπως φαίνεται θα φτάσω αργοπορημένος στη δουλειά μου.

- Πρώτα, πρώτα δεν ξέρουμε ακόμη πως θα ‘σαι αργοπο-
ρημένος, αλλά αν είσαι, ψύχραιμα, λογικά και έξω καρδιά θα
πορέψεις τα πράγματα.

- Δηλαδή τι θα πω; Τι με συμβουλεύεις να πω στον προϊστά-
μενό μου;

- Θα μιλήσεις απλά και με ειλικρίνεια.
«Συγγνώμη που άργησα κύριε προϊστάμενε, αλλά βλέπετε

ο καιρός μας καθυστέρησε κομμάτι. Μα πάντα έχουμε κέφι και
αισιοδοξία για τη δουλειά μας. Η δύναμη της ψυχής μας θα
αναπληρώσει ποσοτικά και ποιοτικά την όποια άργητα. Για να
διαλυθεί η κατήφεια και η μιζέρια. Η άδικη παρατήρηση είναι
το καρκίνωμα της δράσης».

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
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Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Ο Ηλεκτρικός» δηλώνει ότι
όσα αναγράφονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ απηχούν θέσεις, σκέψεις και
απόψεις εκείνων που υπογράφουν τα κείμενα και όχι κατ’ ανάγκη του

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου
από το 1994 έως 27 Μαρτίου 2012

Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Προέδρου της Πολιτιστικής

Ενώσεως Περάματος



Η ελληνική κοινωνία ανεμοδαρμένη, ζαλισμένη
και κατηφής έχει αναθέσει στον αυτόματο πιλότο
την πορεία της και συνεχίζει να σέρνει τα μετέωρα
βήματά της στο καλντερίμι αυτού του χρόνου. Μαύ-
ρα και βαριά τα σύννεφα στον ουρανό. Θα ξεσπάσει
μπόρα και καταιγίδα ή ο ζωογόνος ήλιος που κάθε
πρωί προβάλλει, θα καταφέρει να διαλύσει τη μαύ-
ρη συννεφιά; Δεν κομίζει κανείς γλαύκα εις Αθήνας
εν υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πο-
λιτών δοκιμάζεται δεινά από οκταετίας, ούτε δια-
φεύγει κανενός των Ελλήνων ότι η πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας μαστίζεται από τα αρνητικά
επακόλουθα της βαθιάς οικονομικής κρίσης που
τείνει πλέον να λάβει ενδημικά χαρακτηριστικά. Και
εν μέσω των οικονομικών αναγκών που τους πιέ-
ζουν και τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα και τους δη-
μιουργούν αφόρητη ψυχολογική πίεση, οι Έλληνες
πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την ελαφρό-
τητα ικανού μέρους των εκπροσώπων τους στο Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο. Πώς είναι δυνατόν να χωνέ-
ψουν την ανεύθυνη, ανόητη και άσκοπη πολιτική
φλυαρία που εκπέμπεται από τα ΜΜΕ και τείνει να
αντικαταστήσει το σώφρονα λόγο με πομφόλυγες

και να υποκαταστήσει τη σώφρονα σκέψη με παι-
δαριώδες συλλογισμούς; Είναι να απορεί κανείς πό-
τε και πού βρίσκουν τον καιρό να συλλογιστούν, να
διαλογιστούν με τους άλλους και με τον εαυτό τους
οι φλύαροι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού που
τρέχουν σαν τον Σαρλώ ή σαν το συμπαθέστατο δικό
μας Θανάση Βέγγο από τηλεοπτικό σταθμό, από τη-
λεπαράθυρο σε τηλεπαράθυρο με δύο-τρεις ή και
παραπάνω εμφανίσεις την ημέρα και σε διαφορε-
τικά μέσα. Ας ευχηθούμε ότι σύντομα θα σταματή-

σει ο ευτελισμός του επιχειρήματος σε σύνθημα,
ότι θα επανέλθει στη συζήτηση ο σοβαρός διάλογος
αντί των παράλληλων μονολόγων. Κατά καλή συγ-
κυρία ή κατά ευτυχή ανθρώπινη προνοητικότητα, το
τέλος αυτού και κάθε χρόνου συνοδεύεται από με-
γάλες γιορτές που αλλάζουν το κλίμα και την ατμό-
σφαιρα και δίνουν έστω και προσωρινή διαφυγή
από τη σκληρή, καθημερινή πραγματικότητα. Γιορ-
τές θρησκευτικού περιεχομένου και κοινωνικού,
πολιτιστικού και παραδοσιακού χαρακτήρα. Οι γιορ-
τές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα-
ματούν την κατήφεια, μεταθέτουν τη θλιβερή και
καταπιεστική πραγματικότητα, προσφέρουν χαρά,
αγαλλίαση και ευτυχία ακόμη και τώρα σε εποχές
κρίσης. Όσο κι αν ο απολογισμός της χρονιάς που
έφυγε, ο οποίος στηρίζεται σε αριθμούς και δεδο-
μένα τα οποία πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα, τί-
ποτε δεν μας εμποδίζει να ατενίσουμε το μέλλον με

άλλα χρώματα, με άλλους αριθμούς, με περισσότε-
ρη, με μετρημένη αισιοδοξία. Γιατί το αύριο μας
επιτρέπει να προσδοκούμε, να ελπίζουμε. Το μέλ-
λον μας προσφέρει και την ευκαιρία να επικαλού-
μαστε υπέρτερες ευνοϊκές δυνάμεις και να αναμέ-
νουμε. Ας ευχηθούμε ότι σύντομα θα σταματήσει ο
ευτελισμός του επιχειρήματος σε σύνθημα, ότι θα
επανέλθει στη συζήτηση ο σοβαρός διάλογος που
θα αποτρέψει τη στρέβλωση της ελληνικής γλώσ-
σας και τα φαινόμενα που μεταβάλλουν τον πολιτικό
λόγο σε ανούσια πολιτική φλυαρία. Με στήριγμά
μας την υπομονή και καταφυγή μας την ελπίδα, ας
υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Εδώ θα ήθελα να ευ-
χηθώ από καρδιάς σε όλους τους συναδέλφους
μου, η καινούρια χρονιά να πάρει την θλίψη και την
αγωνία μακριά μας και σε όσους πληγώθηκαν, πά-
λεψαν για την επιβίωσή τους, στερήθηκαν και ένιω-
σαν την απόγνωση, όλοι να πάρουν την ανταμοιβή
τους. Να νιώσουν ξανά τη χαρά της ζωής χωρίς πό-
νο, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ό,τι τους στέρησε
η ζωή, να τους τα γυρίσει πίσω. Υγεία σε όλους μας
και να επιστρέψει η χαρά στις ψυχές μας και το χα-
μόγελο στα χείλη μας.
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Αν ερευνήσει κανείς για την εύρεση της αλήθειας θα διαπιστώσει
πως η πρόσβαση σ’ αυτήν είναι αποτέλεσμα της γνώσης (μόνο
ως τέτοιο μπορεί να νοηθεί) το οποίο θα υπερβαίνει τον κάθετο

διαχωρισμό μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Επομένως η αναζήτησή
της� θα βρίσκεται μέσω του κοινώς νοουμένου ως ορθού· και ου-
σιαστικά είναι λογικό να την χαρακτηρίσει κανείς ως δημιούργημα της
νόησης. 

Εκ προοιμίου θα πρέπει να επισημάνουμε, όπως έχουμε διαπιστώ-
σει σε προηγούμενες σχετικές αναφορές μας, πως η γλώσσα αν και
έχει καθοριστικό ρόλο στην πνευματική δραστηριότητα του ανθρώπου,
δεν αποτελεί οντολογικά έγκυρη απεικόνιση μεταφυσικών ουσιών, αλ-
λά μεταφορική κατασκευή και ελεύθερη ονοματοδοσία κοινωνικών
σχέσεων. Και όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις, ο φιλόσοφος ή αν
θέλετε αυτός που φιλοσοφεί μπορεί να πλησιάσει την αλήθεια. Αντί-
θετα οι κοινοί άνθρωποι ζώειν ἐθέλουσι καθώς …κεκόρηνται
ὃκωσπερ κτήνεα (δηλ. πνευματικά άξεστοι) σύμφωνα με τον Ηρά-
κλειτο*. Ακόμα διότι, πολλοί από τους ανθρώπους ζουν μέσα σ’ ένα
πνευματικό λήθαργο και αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις πνευματικές
δυνατότητες και την εμπειρία της ζωής.

Το πρόβλημα που είναι αναγκαίο να μας απασχολήσει, είναι η ανα-
ζήτηση τής αλήθειας και οι τρόποι που οδηγούν σε αυτήν. Και η έρευνα
αυτή θα πρέπει να υπερβεί κατεστημένες αντιλήψεις όπως και κάθε-
τους διαχωρισμούς που προβληματίζουν…καθώς αυτό δεν έχει απαν-
τηθεί στην ουσία του ούτε από μεγάλα φιλοσοφικά πνεύματα. Εδώ ου-
σιαστικά πρόκειται για τον διαχωρισμό ή αν θέλετε στην «παραδοχή
ύλης και πνεύματος».

Όντως, υπάρχει ο προβληματισμός αν κάποιος είναι αναγκαίο να
διαχωρίσει κάθετα –όσον αφορά τον χειρισμό των φιλοσοφικών του
αναζητήσεων- τον υλισμό και τον ιδεαλισμό. Για τον λόγο αυτό ίσως
μια τέτοια απάντηση δεν είναι εύκολη και οπωσδήποτε δεν μπορεί να
δοθεί τελεσίδικα. Επειδή ο άνθρωπος ως φύσει ζητητικός «είναι ανάγ-
κη» να απορρίπτει ή και να εντάσσει την αθωότητα του γίγνεσθαι και
της ύπαρξης σε στεγανά πλαίσια. 

Αν και θεωρώ πως το φαινόμενο του ιδεαλισμού αφορά κυρίως
προβλήματα υπερφυσικά, όπως του Θεού, της ψυχής καθώς και άλλων
υπερβατικών θεωρήσεων, εν τούτοις, τα προβλήματα αυτά δεν αποτε-
λούν ένα ολοκληρωμένο φιλοσοφικό σύστημα χωρίς τη συμβολή της
υλικής θεώρησης των πραγμάτων. Στη βάση λοιπόν της θεώρησης αυ-
τής θα πρέπει να κινηθεί κάθε προσπάθεια για έρευνα. 

Αρχίζοντας από τους ιδεαλιστές, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτοί
προσπαθούν να ερμηνεύσουν ουσιαστικά την άγνωστη σφαίρα των
προβλημάτων με τρόπο αυθαίρετο και υποκειμενικό που είναι συνή-
θως συναισθηματικής φύσεως που ουσιαστικά γίνεται για προσωπι-
κούς λόγους και πιθανόν εξυπηρετεί τα υποκειμενικά τους συμφέ-
ροντα. Αντίθετα οι υλιστές προβληματίζονται μόνο βάσει της
λογικής·καθώς ο προβληματισμός αυτός απορρέει από τις γνώσεις
τους και την εξωτερική εμπειρία.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως με αυτόν τον δυαδικό τρόπο η διε-
ρεύνηση των πραγμάτων ακόμα και των φαινομένων, είναι ανάλογη
με το «πιστεύω» και τον τρόπο που αυτό καθορίζει. Έτσι, τη γνώση
που αποκτά ο άνθρωπος την εξαρτά από την ικανότητά του να ερευνά
το κάθε πρόβλημα που εξετάζει. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής
έρχεται να τα επιβεβαιώσει ή να τα απορρίψει η επιστήμη, που πολλές
φορές και η ίδια παρουσιάζει καινούργιες λύσεις στην πορεία της
έρευνας αυτής, αφού συμπληρώνει ή και ανατρέπει την παλιά γνώση. 

Εδώ μπορεί να διαπιστώσει κανείς την επιφύλαξη ακόμη και της
επιστήμης για παραδοχές που τουλάχιστον μέχρι στιγμής, διαφεύγουν

από τις γνωσιολογικές της ικανότητες, ακόμα και κάποιες, που σήμερα
μοιάζουν ξεπερασμένες. Όσον αφορά δε τον προβληματισμό ως προς
τη διερεύνηση των φαινομένων, παρεμβαίνει ο υπερβατικός ιδεαλι-
σμός που δίνει στη γνωστική συνείδησή μας μόνο τα νοούμενα ως
πραγματικά και αντικειμενικά, χωρίς βέβαια να αρνιέται ούτε τον φυ-
σικό ως κόσμο των φαινομένων. Είναι αναγκαίο όμως να γνωρίζουμε
πως ο μεταφυσικός κόσμος μάς ωθεί στην έρευνα τού μυστηριακά
ασύλληπτου. Έτσι μπορεί να φανταστεί ή και να διαπιστώσει κανείς
πως ο άνθρωπος επιθυμεί έναν κόσμο ανώτερο, που θα βρίσκεται
μακρύτερα από αυτόν της κατάφασης τον οποίο βιώνει καθημερινά. 

Άλλο όμως η ώθηση η διαπίστωση ακόμα και η φαντασία, και δια-
φορετικό η υπερβολική επιθυμία να προσκολλάται κανείς πάνω σ’ ένα
είδωλο. Η λογική αυτή δημιουργεί προβλήματα· αφού δίνει την εντύ-
πωση μιας μεσσιανικής προσδοκίας μακριά από τον κοσμικό χρόνο.

Στο σημείο αυτό θεωρώ αναγκαίο να σημειώσουμε πως στο επί-
πεδο της προφητείας και της μεταφυσικής κινούνταν και διάφορες
μαρξιστικές θεωρίες** (όπως έχει αποδείξει τουλάχιστον η εφαρμογή
τους) ως προς την πραγμάτωση των τελικών επιδιώξεων έστω και στη
βάση της προοδευτικής επίτευξής τους.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως η ιδέα της προόδου έχει νόημα
όταν αυτή βασίζεται επί πραγματικών δεδομένων ή αν προτιμάτε επί
βιολογικών δεδομένων· και όχι στην μόνιμη αναμονή τής επερχόμενης
βασιλείας όπου όλα θα είναι καλά λίαν***, αφού παραβλέπει πως η
καθαρή γνώση στερείται ορμής****. Η άγνοια της λογικής αυτής πο-
ρείας ως προς το οντολογικό της μέρος, οδηγεί στην απόλυτη παρα-
δοχή σε δογματικές θεωρίες που πραγματεύονται άγνωστα προβλή-
ματα. 

Οι θεράποντες της αλήθειας αλλά και οι αναζητητές της είναι φα-
νερό πως είναι πολλοί. Όμως το πάθος για την αλήθεια συνδέεται
άμεσα με την πίστη και το φαίνεσθαι. Και ειδικότερα στο πλαίσιο του
θεολογικού λόγου αυτή μυθοποιείται, όπως συμβαίνει και στον πολι-
τικό λόγο (βλ. παραπάνω). Με τη διαφορά ότι στον πολιτικό λόγο η
απόδειξη είναι εγγύς, ενώ ο θεολογικός λόγος οδηγεί σε μια διαρκή
αναζήτηση που ίσως γοητεύει, αλλά στη ουσία του αποτελεί μια μόνιμη
αναζήτηση, καθώς δεν απέχει από μιαν αιώνια δοξασία. 

Εν προκειμένω (όσον αφορά τον θεολογικό λόγο) θα μπορούσε να
υποθέσει κανείς ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν αυτομάτως,
αφού εκεί θα αποδοθεί η αλήθεια με βάση τα διαπραχθέντα ἐν τῷ
βίῳ. Πράγμα που ουσιαστικά «λύνει» κάθε πρόβλημα· αφού εκεί θα
κριθεί ο καθένας κατά τα έργα του.

Και με βάση την θεολογία κάποιοι θα ζήσουν στον Παράδεισο όπου
υπάρχει έλλειψη πόνων και οδυνών και άλλοι θα τιμωρηθούν. Αυτό
όμως θα γίνει στη βάση μιας νοητής και ως προς τούτο αδιάγνωστης
αλήθειας μπροστά σε ένα δικαστήριο που στη σύνθεσή του θα υπάρχει
ένας κριτής δικαστής. Η παραδοχή όμως αυτή ουσιαστικά απέχει από
την «αντικειμενική» πραγματικότητα καθώς σχετίζεται με την τέχνη ή
και την αποδοχή του «φιλάληθες φαίνεσθαι», το οποίο είναι το ίδιο με
το να θέλει κανείς «να δημιουργεί ωραία ψέματα». 

Δυστυχώς βάσει της λογικής αυτής φαίνεται να χρησιμοποιούνται
από την κοινωνία οι καθιερωμένες αλήθειες, αφού έχουν «δεσμευτι-

κό» χαρακτήρα για όλους. Στη δημιουργία αυτή περιπλέκεται και η
γλώσσα με την θέσπιση καινούργιων εννοιών, μετωνυμιών και εννοι-
ολογικών αποχρώσεων που εν πολλοίς οδηγούν (ή και στοχεύουν)
στην πλάνη της πλειοψηφίας η οποία πιστεύει; ή έχει την εντύπωση
ότι επιθυμεί την αλήθεια στη βάση αυτού που έχει καθιερωθεί ως αλή-
θεια. Παραβλέποντας όμως, πως η αναζήτησή της είναι αγών μέγιστος
και διαρκής.

Διευκρινιστικές σημειώσεις - προσθήκες
■ Η φράση του Δημ. Λιαντίνη «Μύθος είναι ο λόγος για να δου-

λεύουμε την αλήθεια» αναφέρεται ακριβώς στο μη δεδομένο της αλή-
θειας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος αναζητώντας την αλή-
θεια είναι ανάγκη να οδηγείται ή και να προσκολλάται στο απρόσιτο
της μεταφυσικής αναζήτησής της. Και η αναζήτηση αυτή θεωρώ πως
προσεγγίζει την θεωρία του Πλάτωνος που μας λέει: «…τήν ἀλήθειαν
ἐράν καί διώκειν» (βλ. Γοργίας 482a & Φίληβος 58d), βρίσκεται
όμως σε αντίθεση από τον Αριστοτελικό ορισμό ότι: φιλοσοφία είναι η
επιστήμη της αλήθειας. 

* Η ερμηνεία του εδαφίου αυτού θεωρείται πλεονασμός, που ως
αλήθεια μπορεί και να περιέχει το στοιχείο της απαισιόδοξης κοσμο-
θεώρησης ή και αυτοσυνειδησίας, όπως ο ίδιος υποδηλώνει με το πε-
ρίφημο «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν» δηλ. έψαξα βαθιά και ερεύνησα
τον εαυτό μου. Πράγμα που δεν κάνουν οι πολλοί· και γι’ αυτό ο Ηρά-
κλειτος θεωρούσε τους πολλούς κακούς… και για τον λόγο αυτό θε-
ωρεί χρέος του να προβάλλει την υπεροχή του αριστοκρατικού ήθους,
όταν μας λέει: «εἷς ἐμοί μύριοι, ἐάν ἂριστος ᾖ».

** βλ. την «εφαρμογή» της Μαρξιστικής θεωρίας ως προς την «ισό-
τητα», την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο που ουσιαστικά δια-
στρεβλώνει τη δημοκρατία, και ουσιαστικά «αγνοεί» ότι αυτή πρέπει
να προχωρεί μαζί με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται από τον νόμο· καθ’ ότι αυτός
ζη χάριν του νόμου. Παραβλέποντας πως ο άνθρωπος είναι αυτόνομη
ύπαρξη και όχι νομική. Την αυτονομία αυτή την αποδεικνύουν με το
να παραβλέπουν ακόμα και τους νόμους, αφού δεν αποφεύγουν ακόμα
και την εξαπάτηση. Αρκεί να αποφύγουν τη βλάβη και τη ζημιά που
προκαλείται από την απάτη. 

*** Συνδέοντας κανείς την παρακμή της «Μαρξιστικής εφαρμογής»
μπορεί εύκολα να εξηγήσει τους λόγους που οδηγηθήκαμε σ’ αυτήν.
Μπορούμε δε να τη συνδέσουμε με τον λόγο του Ηρακλείτου που μας
λέει: «Ἣλιος γάρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· εἰ δέ μή, Ἐρινύες
μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξερευνήσουσιν». Που ουσιαστικά σημαίνει
τον αφανισμό της μεσσιανικής συνειδήσεως. 

**** πρβλ. Πλάτωνος Φίληβος, 52b-c: «ἡδονάς ἀμίκτους, καθα-
ράς» δηλ. χωρίς την παραμικρή ανάμιξη πόνου. Πράγμα ακατόρθωτο·
γιατί με βάση τη λογική αυτή δημιουργούνται δούλοι ενός απρόσωπου
οργανισμού. 

Βοηθήματα – πηγές
Αριστοτέλους τα «Μετά τα φυσικά» εκδ. Γεωργιάδης βιβλιοθήκη

των Ελλήνων Αθήνα 2002
Πλάτωνος Διάλογοι Γοργίας, Φίληβος εκδ. Πάπυρος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γιάννη Ξανθάκου εκδ. Φ. Ψίχαλου

Αθήνα 1971
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Περί φύσεως) Βιβλιοπωλείον ΚΛΕΙΩ Πάτραι 1991.

Περί ανθρώπου ΔΗΜ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΣ εκδ. «Σύγχρονη παιδεία Θεσ/νίκη
1995

ΤΙ ΕΙΠΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΜΑΡΞ εκδ. Γλάρος 1975

Η φιλοσοφία ως μηχανισμός για την αναζήτηση της αλήθειας

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ ΑΕ Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Β Η Μ Α
Ζητείται Ελπίδα
Του Ευθυμίου Ρουσιά

προέδρου 
του Σωματείου

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
Συνταξιούχου ΗΣΑΠ

Μέρος 2ο



Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στα
γραφεία του Σωματείου μας
στον Πειραιά, μετά τη συνε-

δρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, έγινε η κοπή της πίτας για τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κα-
θώς βέβαια και για όλους τους συ-
ναδέλφους που εκείνη την ώρα
βρίσκονταν στα γραφεία του Σω-
ματείου. Ευχή όλων μας είναι η
νέα χρονιά να φέρει καλύτερες
ημέρες όχι μόνο σε μας τους από-
μαχους της εργασίας, αλλά και σε
όλη την ταραγμένη υφήλιο και να
βασιλέψει η αγάπη, η ειρήνη και η
αλληλεγγύη και το κυριότερο αγα-
θό που είναι η υγεία.

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

Κοπή πίτας στο Σωματείο μας

Κεραυνός εν αιθρία έπεσε στα κε-
φάλια μας στις 21 Δεκεμβρίου η
απόφαση 11849/2017 που εξεδό-

θη από το τμήμα Εφέσεων του Πρωτο-
δικείου Αθηνών που υποχρεώνει δύο
συναδέλφους να επιστρέψουν έντοκα τα
χρήματα εκείνα που η εταιρεία όπου ερ-
γάζονταν τους χορήγησε ως τη νόμιμη
αποζημίωση όταν αποχώρησαν από την
υπηρεσία τους γιατί ήρθε η ώρα να συν-
ταξιοδοτηθούν. Ασφαλώς και πρέπει να
επιστρέψουν το ποσό των 18.333,12 Ευ-
ρώ έντοκα, καθώς και τα δικαστικά έξο-
δα που ανέρχονται στο ποσό των 600,00
Ευρώ, γιατί κατά την εισήγηση στα δι-
καστήρια της Νομικής Υπηρεσίας της
ΣΤΑ.ΣΥ. με το ποσό των 33.330,12 Ευρώ
που πήραν, πλούτισαν παρανόμως και
αυτά δεν τα ανέχεται η Πολιτεία που θέ-
λει να φαίνεται νόμιμη σε όλα. Αλήθεια
με ποια στατιστική μελέτη κρίνει η πο-
λιτεία και το αποδέχεται και η δικαιοσύ-
νη ότι με το ποσό των 18,333,12 Ευρώ
πλούτισαν οι υπάλληλοι αυτοί; Τη στιγ-
μή, βέβαια, που το ποσό αυτό δεν το
απαίτησαν και δεν το πήραν δια της βίας
από τα Ταμεία της Εταιρείας οι συνάδελ-
φοι που διώκονται, απλά πήραν αυτά
που δικαιούνταν και τα πήραν με την
υπογραφή του τότε Διευθύνοντος Συμ-
βούλου, καθώς και του Προϊσταμένου
της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι σή-
μερα κάθονται στο θρόνο τους και απο-
λαμβάνουν καθώς προσέφεραν υπηρε-

σίες και πήραν την αμοιβή τους και
έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους ότι έκα-
ναν το καθήκον τους, σύροντας άδικα
στα δικαστήρια 86 συναδέλφους μας.

Κύριε πρώην Διευθύνοντα Σύμβου-
λε της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., κύριε Προϊστάμενε
της Νομικής Υπηρεσίας της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε., αν υπάρχει παρανομία σε όλη αυ-
τή τη διαδικασία της χορήγησης της
αποζημίωσης, η παρανομία έγινε από
εσάς και μόνο από εσάς. Έχει βέβαια
και η πολιτεία ένα μεγάλο μερίδιο ευ-
θύνης, καθώς οι αντιπρόσωποί μας στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισαν ένα
νομοσχέδιο που σε αυτό υπήρχε ένα
άρθρο τελείως άσχετο με το νομοσχέ-
διο το οποίο ήταν εμβόλιμο με σκοπι-
μότητα και το οποίο είχε αναδρομική
ισχύ 4 χρόνια πίσω. Δεν γνωρίζουμε τη
σκοπιμότητα αυτού του άρθρου και
μάλλον δεν θέλουμε να γνωρίζουμε,
αλλά έπρεπε να κινήσει το ενδιαφέρον
αυτών που το ψήφισαν, αν βέβαια το
διάβασαν, πως ένας νόμος που λέει ότι
όσοι πήραν τα χρήματα της αποζημίω-
σης μέχρι 31-12-2010, τα πήραν νόμιμα
και αυτοί που τα πήραν μετά από μία
μέρα, τα πήραν παράνομα και πλούτι-
σαν παρανόμως. Αλήθεια δεν τους κί-
νησε το ενδιαφέρον να μάθουν τι κρύ-
βεται πίσω από αυτό το αινιγματικό άρ-
θρο; Ποιους θέλει να προστατέψει;

Τι λέει το επίμαχο άρθρο του νόμου
4256/2014

«Καταβολές αποζημιώσεων πέραν
των ορίων του άρθρου 2 του αναγκα-
στικού νόμου 173/1967, οι οποίες έγι-
ναν μέχρι τις 31/12/2010 και βασίζον-
ταν είτε σε ισχύουσες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, είτε σε αποφά-
σεις των Διοικητικών Συμβουλίων
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ ή πάσης φύσεως
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, είτε
σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, θε-
ωρούνται νόμιμες και τα επιπλέον πο-
σά δεν αναζητούνται». 

Εδώ ανασύρεται στην επιφάνεια 50
χρόνια μετά την πτώση της χούντας,
ποιος ξέρει ίσως και να την είχαν υπη-
ρετήσει οι εμπνευστές του άρθρου 49
του νόμου 4256/2014. Εμείς είμαστε
απόλυτα βέβαιοι ότι αυτοί οι 86 συνά-
δελφοί μας πήραν τη νόμιμη αποζημίω-
ση και αυτό αποδεικνύεται από τις 75
αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Όμως, αν η πολιτεία νομίζει ότι η απο-
ζημίωση που εδόθη θα πρέπει να ακο-
λουθήσει άλλη οδό για την αναζήτηση
των χρημάτων αυτών που δόθηκαν
στους 86 συναδέλφους που επιμένει η
Εταιρεία να κρατά ομήρους 7 χρόνια
τώρα. Η οποία εταιρεία είχε σκοπιμό-
τητα όταν στην αγωγή που κίνησε εναν-
τίον των συναδέλφων μας, φρόντισε να
μην υπάρχει παραγραφή καθώς αναφέ-
ρει τον όρο παράνομο πλουτισμό.

Κύριε Προϊστάμενε της Νομικής
Υπηρεσίας, πού τον είδατε τον παράνο-

μο πλουτισμό; Αλήθεια πιστεύετε ότι
θεωρείται κάποιος πλούσιος με
18.333,12 Ευρώ; Δεν πρέπει να διαφεύ-
γει της μνήμης σας ότι οι σήμερον κα-
τηγορούμενοι δεν συμμετείχαν σε κα-
μία παράνομη δοσοληψία, απλά υπέ-
γραψαν τις αποδείξεις ανάληψης των
χρημάτων που τους εδόθησαν, τις
οποίες αποδείξεις πριν είχαν υπογρά-
ψει ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος και ο
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας.
Άρα άλλοι ευθύνονται αν κατά την άπο-
ψη της Διοίκησης της Εταιρείας  εδό-
θησαν χρήματα πέρα από τα νόμιμα και
η πολιτεία να ενδιαφερθεί να τα πάρει
από αυτούς που υπέγραψαν για να δο-
θούν και σε αυτή την περίπτωση αυτε-
παγγέλτως η πολιτεία να κινήσει τις
διαδικασίες είσπραξης και να απαλλά-
ξει από τις κατηγορίες και τις ταλαιπω-
ρίες που υφίστανται από το 2011 μέχρι
σήμερα και δεν γνωρίζουμε μέχρι πό-
τε, τους 86 συναδέλφους μας που εί-
χαν την ατυχία να συνταξιοδοτηθούν
από 1-1-2011 μέχρι 31-8-2011.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, ψηλά
το κεφάλι. Η Εφετειακή απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών ήταν μία πικρή
παρένθεση για όλους μας. Θα αντιπα-
λέψουμε και θα νικήσουμε. Η τελική
νίκη είναι δική μας γιατί το δίκιο είναι
δικό μας.

του Προέδρου
Ευθυμίου Ρουσιά

Έτσι απλά 
να τα επιστρέψουν
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε
κ. Γεώργιος Θωμόπουλος
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νίκος Αλεξαντωνάκης
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 1
κ. Δημήτριος Μανουσάκης
Ο Διευθυντής Λειτουργίας του ΤΡΑΜ
κ. Ιωάννης Καππές
Ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομής και Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ

Α.Ε.
κ. Βασίλειος Λιάπης
Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Νίκη Τρίγκα
Η Νομική Σύμβουλος της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Ο Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Χαράλαμπος Ζήσης
Η Διευθύντρια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αγγελική Ντόλκα
Η Μηχανικός της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Βασιλική Τραυλού
Ο πρώην Γενικός Τεχνικός Διευθυντής των ΗΣΑΠ
κ. Νίκος Σκουλαριώτης
Οι πρώην Διευθυντές των ΗΣΑΠ
κ. Αθανάσιος Ρίζος
κ. Κώστας Ξυγκάκης
κ. Παύλος Σταματίου
κ. Αθανάσιος Κεραμίδας
κ. Νίκος Συρράκος
κα. Κατερίνα Δεμερούτη
κ. Γεώργιος Σκούρας
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ συνάδελφος
Μανώλης Φωτόπουλος

Από την Ανωτάτη Γενικής Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε)

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Βογιατζής

Από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο Αντιπεριφεριάρχης Πειραιά
Ο συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης
Ο Αντιδήμαρχος Μεταμόρφωσης συνάδελφος Βαγγέλης Χει-

μώνας
Ο Δημοτικός Σύμβουλος συνάδελφος Βαγγέλης Θεοδωρό-

πουλος

Από την Υγειονομική Υπηρεσία
Ο Αρχίατρος κ. Γεώργιος Κρικέλης
Ο Ιατρός κ. Γεώργιος Σπύρου

Από την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
Ο Πρόεδρος κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Η Αντιπρόεδρος κα. Μαντώ Γουρδούπη
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Κοντογιάννης

Από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών-Εργαζομένων
Κίνησης (ΣΗΕΚ)

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Δήμας

Από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
Ο Πρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Κοντούλης
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Πιπέρας
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης

Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων
(Σ.Σ.Ε.Α. ΠΑΕ)

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Σταύρου
Η Γενική Γραμματέας κα. Βαλίνα Κατσούλα

Από το Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋπαλλήλων
Εταιρειών Πετρελαίων και Υγραερίων

Ο Πρόεδρος Κοσμάς Παναγιωτίδης

Από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Αττικής
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Νιάρχος 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Σβουρδάκος

Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρτεμάκης
Το μέλος κ. Παπαγεωργίου

Από τους φίλους του Σωματείου και του Μουσείου
Ο Γιατρός κ. Εμμανούλ Λούρας
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης
Η κα. Αλεξάνδρα Μανάσκου
Η κα. Αγγελική Ελευθεριάδου
Ο κ. Κώστας Δεληγεώργης
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνος

Οι Νομικοί Σύμβουλοι
κ. Βασίλης Βασιλόπουλος
κα. Αναστασία Κωστοπούλου

Ο Τεχνικός Σύμβουλος-Λογιστής του Σωματείου και
του Μουσείου

κ. Αθανάσιος Μανάσκος

Από τους συντελεστές της δημιουργίας του Μουσείου
Η κα. Αντιόπη Πανταζή
Ο κ. Λεωνίδας Μπαχάς

Από το Πρακτορείο Ταξιδίων «Θύαμις» 
Ο κ. Αργύρης Βιτώρος

Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
Ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Κούκης

Μας τίμησαν με την παρουσία τους

Στις 28 Ιανουαρίου 2018 με μεγάλη επιτυχία έγινε
η ετήσια γιορτή κοπή πίτας καθώς και η βράβευ-
ση των αριστούχων μαθητών-φοιτητών.

Όταν υπάρχει αγάπη, ομόνοια και συναδελφική αλληλεγγύη δεν
υπάρχουν εμπόδια για να πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις προγραμ-
ματίσει. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με την πρωτοχρονιάτικη κοπή
πίτας-βράβευση αριστούχων-συνεστίαση που πραγματοποίησε το Σω-
ματείο μας στις 28 Ιανουαρίου 2018.

Όταν μία εκδήλωση φτάνει στο τέλος της, γίνεται η αποτίμηση κατά
πόσο ήταν επιτυχημένη. Ασφαλώς και οφείλουμε να κάνουμε την απο-
τίμηση και τον απολογισμό για το πώς εξελίχτηκε η όλη εκδήλωση,
αν είχε επιτυχία ή όχι, τα τυχών λάθη και παραλείψεις που κάναμε,
με την προοπτική να μην τις επαναλάβουμε σε επόμενες εκδηλώσεις
του Σωματείου μας. 

Κρίνουμε σωστό ότι θέλαμε να έχουμε σαν μπούσουλα και τις δικές
σας καλοπροαίρετες βέβαια παρατηρήσεις και υποδείξεις, γιατί τα λά-
θη είναι ανθρώπινα και ασφαλώς και εμείς δεν διεκδικούμε το αλά-
θητο γιατί μπορεί άθελά μας βέβαια να κάναμε και ορισμένα λάθη κα-
θώς και παραλήψεις. Σε γενικές γραμμές πάντως με την προσπάθεια
που κατέβαλαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγ-
κτικής Επιτροπής μας αποτυπώθηκε η εντύπωση ότι η εκδήλωσή μας
ήταν επιτυχημένη, στο μέτρο του δυνατού καθώς το τέλειο είναι άπια-
στο. Αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια που καταβάλαμε για να έχου-
με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δεν πρέπει βέβαια να παρα-
λείψουμε και τη δική σας βοήθεια καθώς με την άριστη συμπεριφορά
σας συμβάλατε σε αυτή την μεγάλη και επιτυχημένη εκδήλωσή μας. 

Ασφαλώς και θα θέλαμε να έχουμε αυτή τη μέρα όλους τους συνα-
δέλφους μαζί μας για να γιορτάσουμε τον ερχομό του νέου έτους, δυ-

στυχώς όμως μας ταλανίζει το πρόβλημα του χώρου καθώς δεν υπάρ-
χουν αίθουσες με μεγαλύτερη χωρητικότητα που να είναι προσβάσιμες
για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, με ένα καλό φαγητό και σέρ-
βις. Εμείς καταβάλλουμε προσπάθειες για επίλυση του θέματος αυτού.
Όπως γίνεται κάθε χρόνο έτσι και φέτος μετά την βράβευση των αρι-
στούχων μαθητών-φοιτητών που έγινε μετά από πολλά χρόνια στη
διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των συντα-
ξιούχων συναδέλφων μας. Έτσι και φέτος με τάξη και χωρίς ιδιαίτερη
καθυστέρηση σερβιρίστηκαν από τον πλούσιο μπουφέ σε φαγητά και
γλυκά που είχε το ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» όλοι οι καλεσμένοι μας.
Εμείς, με το χέρι στην καρδιά μπορούμε να πούμε ότι πραγματοποι-
ήσαμε μία πετυχημένη εκδήλωση. Ήταν μία εκδήλωση που καταξιώνει
το Σωματείο μας και το κάνει πρωτοπόρο στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων και με τη δική σας συμμετοχή

βέβαια. Γι’ αυτό και πάντα δεχόμαστε επαίνους και ευχαριστίες από
όλα τα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, όταν βλέπουν εκ-
δηλώσεις με τέτοια οργάνωση και τάξη. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε
από αγάπη προς όλα τα μέλη του Σωματείου μας, που ασφαλώς τους
αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ καθώς όλα αυτά τα χρόνια μας περιβάλ-
λουν με αγάπη και εμπιστοσύνη και μας δίνουν δύναμη και κουράγιο
για να μπορούμε να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να
διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις που συμβάλλουν κοινωνικά και
πολιτιστικά στο κοινωνικό σύνολο. Η δική σας αγάπη προς το Σωματείο
μας είναι οδηγός για περισσότερα έργα και μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ευχόμαστε το 2018 να είναι έτος ειρήνης και δημιουργίας. Το άστρο
της Βηθλεέμ να μας χαρίζει υγεία, ευτυχία και ελπίδα για ένα καλύ-
τερο αύριο για όλους μας.
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Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Θωμόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε 
κ. Πέτρος Βογιατζής

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ΔΕΗ κ. Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης
Ο Πρόεδρος του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του

Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
κ. Μανώλης Φωτόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
κ. Λευτέρης Ρενιέρης
Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ηλεκτροδηγών-Ερ-

γαζομένων Κίνησης (ΣΗΕΚ)
κ. Κώστας Δήμας

Χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας και ευχήθηκαν για καλή χρονιά

Επιστολές 
που λάβαμε

Από τον αειθαλή συνάδελφο
Γιάννη Παπαδημητρίου
Από τον εκπρόσωπο των εργαζο-

μένων στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

κ. Κωνσταντίνο Ευσταθόπουλο
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –
Ομίλου ΟΤΕ

οι οποίοι μας ευχαριστούν για
την πρόσκληση και μας εξηγούν
τους λόγους για τους οποίους δεν
μπορούσαν να είναι μαζί μας στην
κοπή της πίτας του Σωματείου μας.

Μας τηλεφώνησαν – μας ευχήθηκαν και μας ενημέρωσαν ότι 
δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας οι

Ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Ιωάννης Ιορδανίδης
Ο Τομεάρχης της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. κ. Χρήστος Γεωργίου
Ο πρώην Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Νίκος Μουλίνος

Ευχαριστούμε όσους
ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκλησή μας
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου και της

Ελεγκτικής Επιτροπής με αίσθημα ευθύνης ευχαρι-
στούν δημοσίως όλες και όλους εσάς που ανταπο-
κριθήκατε στην πρόσκληση που σας στείλαμε, μας
τιμήσατε και λαμπρύνατε με την παρουσία σας την
εκδήλωσή μας στις 28 Ιανουαρίου 2018, καθώς και
όλες και όλους τους συνταξιούχους μας που όλοι
μαζί σαν μία οικογένεια γιορτάσαμε τον ερχομό του
νέου έτους 2018. Επίσης ευχαριστούμε αυτούς που
μας τηλεφώνησαν καθώς και αυτούς που μας έστει-
λαν επιστολές με τις οποίες μας ενημέρωναν για
τους λόγους που αδυνατούσαν να είναι κοντά μας
για να γιορτάσουμε μαζί αυτές οι ενέργειες, δεί-
χνουν πολιτισμό και σεβασμό. Εμείς οι συνταξιούχοι
του ΗΣΑΠ ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους και τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ελ-
πίδα για θετική επίλυση των προβλημάτων μας.
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Η κυρία Ελένη Καραϊσκάκη σύζυγος του συ-
ναδέλφου μας Χαράλαμπου Καραϊσκάκη αριθ-
μός κλήρου 13 ήταν η τυχερή της πίτας μας. Κέρ-
δισε το χρυσό φλουρί, το οποίο ήταν ένας χρυ-
σός σταυρός.

Ο συνάδελφος Γκότσης Αριστείδης αριθμός
κλήρου 330 κέρδισε το εξαήμερο ταξίδι Βουδα-
πέστη – Βιέννη – Βελιγράδι το οποίο ήταν προ-
σφορά του Πρακτορείου Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ».

Ευχόμαστε στους τυχερούς συναδέλφους κα-
λή χρονιά και να έχουν συνοδοιπόρο στη ζωή
τους τύχη και υγεία. Επίσης ευχαριστούμε το
Πρακτορείο Ταξιδίων «ΘΥΑΜΙΣ» για την ευγενι-
κή προσφορά του προς το Σωματείο μας καθώς
και για την άριστη μακροχρόνια συνεργασία που
έχει το Σωματείο μας με αυτό. Ευχόμαστε να
έχει πάντα καλά ταξίδια, υγεία και προκοπή.

Η Διοίκηση

Οι τυχεροί της χρονιάς

Ηφετινή μας εκδήλωση που έγινε
στις 28 Ιανουαρίου στο ξενοδο-
χείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» είχε και κάτι το

ξεχωριστό καθώς μετά από πολλά χρό-
νια είχαμε τη χαρά να βραβεύσουμε τα
παιδιά των συνταξιούχων μας που αρί-
στευσαν στις σπουδές τους.

Συνεχίσαμε να μην καλούμε πολιτικά
πρόσωπα καθώς μόνο προβλήματα δη-
μιουργούν και ειδικά τώρα που τα αλ-
λεπάλληλα μνημόνια μας έχουν γονα-
τίσει οικονομικά και ψυχολογικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τείου μας οφείλει ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στη Διεύθυνση του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ» για τα πλούσια και προσεγ-
μένα από κάθε πλευρά εδέσματα που
μας παρέθεσε. Επίσης τους καλοσυνά-
τους και χαμογελαστούς υπαλλήλους
του, που ήταν πρόθυμοι να εκπληρώ-
σουν κάθε επιθυμία μας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η κα-
θιερωμένη πλέον εκδήλωσή μας αυτή
γίνεται για να ανταμώνουν συνάδελφοι
και φίλοι που σαν εργαζόμενοι ήταν μα-
ζί για δεκαετίες και για αυτόν ακριβώς
το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου δεν καθορίζει σε ποιο τρα-

πέζι θα καθίσει ο καθένας, σας αφήνει
να επιλέξετε εσείς με ποιον συνάδελφο
θέλετε να περάσετε ευχάριστα την ημέ-
ρα αυτή. Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του σε όλες και

όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην
εκδήλωσή μας για την άψογη εικόνα
που παρουσιάσατε προς τα έξω, κατά
γενική ομολογία σας αξίζουν συγχαρη-
τήρια. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής, που συ-
νέβαλαν ώστε να διοργανώσουμε με
επιτυχία την εκδήλωσή μας αυτή.

Η Διοίκηση

Ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μητροκώτσας δίνει το φλουρί. Ο Αργυρίου Βιτώρος δίνει το εξαήμερο ταξίδι.



Σε πολίτες 172 υπηκοοτήτων δό-
θηκε το κοινωνικό μέρισμα. Σύμφωνα
με τα στοιχεία προκύπτει πως:

9.700 δικαιούχοι που εργάζονται
στην Ελλάδα και έλαβαν το κοινωνικό
μέρισμα είναι από Ινδία – Μπαγκλαν-
τές – Σρι Λάνκα – Αίγυπτο και Φιλιπ-
πίνες, ενώ άλλοι 400 είναι από την Κί-
να. 97.000 από τους δικαιούχους είναι
από Αλβανία – Βουλγαρία και Ρουμα-
νία. Εδόθη και δεύτερη παράταση για
να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό
μέρισμα. Η παράταση δόθηκε ώστε να
συμπεριληφθούν ορισμένες επιπλέον
κατηγορίες δικαιούχων. Πρόκειται για
άτομα που δεν πληρούσαν όλα τα κρι-
τήρια αξιολόγησης κατά την προηγού-
μενη φάση της διαδικασίας.

Η Διοίκηση
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Κοινωνικό 

Μέρισμα

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 η Γενική Συνομοσπονδία Εργα-
τών Ελλάδας πραγματοποίησε 24ωρη γενική απεργία με
συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενημερωτική

ομιλία και πορεία στη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν μια απεργία
ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και την φορολογική επιδρομή
της κυβέρνησης σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς,
όμως, ήταν μία συγκέντρωση από την μία πλευρά ακέφαλη και
από την άλλη με συμμετοχή ελαχίστων εργαζόμενων. Ευτυχώς
που ήταν έστω και οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που έσωσαν σε
ένα μέρος την κατάσταση. Το συμπέρασμα είναι ότι το συνδι-
καλιστικό κίνημα στη χώρα μας έχει χάσει τον προσανατολισμό
του και βαδίζει ολοταχώς προς τα βράχια. Τα περιθώρια έχουν
στενέψει πολύ, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Είναι
καιρός για δράση και μάλιστα άμεσα. Η φτώχεια, η ανεργία, οι
μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν είναι για εκμετάλλευση
από τους λεγόμενους ειδικούς του είδους. Χρειάζεται από κοι-
νού δράση από όλους προτού να είναι πολύ αργά.

Έργα και όχι λόγια.
Ο Εκδότης

Μη ελληνικής καταγωγής 
ένας στους δέκα δικαιούχους

Το Σταθμαρχείο 
Τάξεως Πειραιά

Μετά από δύο χρόνια που παρέμεινε
κλειστό για λόγους που δεν γνωρίζουμε
επανδρώθηκε και λειτουργεί και πάλι το
Ιστορικό Σταθμαρχείο Τάξεως στον Πει-
ραιά. Ένας χώρος ιστορικός που μετά
από 90 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας
κάποιοι αποφάσισαν το κλείσιμό του. Ας
ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά η απόφαση
της λειτουργίας του να μην είναι προ-
σωρινή καθώς το Σταθμαρχείο Τάξεως
Πειραιά είναι μία ολόκληρη ιστορία και
οφείλουμε όλοι να την σεβαστούμε.

Η Διοίκηση

Το Σωματείο μας 
συμμετείχε στην 
24ωρη απεργία 

της Γ.Σ.Ε.Ε.
Το Σωματείο μας στην συγκέν-

τρωση που πραγματοποίησε η
Γ.Σ.Ε.Ε. στην Πλατεία Κλαυθμώ-
νος στις 14 Δεκεμβρίου συμμε-
τείχε και είχε μία αξιοπρεπή πα-
ρουσία. Οφείλουμε να πούμε βε-
βαίως ότι δεν ήταν αυτή που
έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές που ζούμε όλοι μας σή-
μερα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγά-
λο θέμα που θέλει πολλή συζή-
τηση και ψάξιμο για να βρούμε τι
φταίει και δεν σηκωνόμαστε από
τον καναπέ. Όμως, πρέπει όλοι να
αντιληφθούμε ότι το μάνα εξ ου-
ρανού μόνο μία φορά έπεσε.

Η Διοίκηση

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Συνταξιοδοτήθηκε ο Εργοδηγός Ηλε-
κτρονικός Γιάννης Σμυρλιάνος.

Το Δ.Σ. του Σωματείου καλοσωρί-
ζει στις τάξεις του τον αγαπητό συνά-
δελφο Γιάννη Σμυρλιάνο και του εύ-
χεται να έχει υγεία και να χαρεί τη
σύνταξή του με αυτούς που αγαπά.

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε καλεί να παρευρε-
θείς στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας
που θα γίνει στις 7 Μαρτίου 9:30 το πρωί στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»,
Πανεπιστημίου 52.

Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς για ότι έχει κάνει μέχρι
σήμερα η Διοίκηση του Σωματείου.

Σε καλεί να ενημερωθείς για τα πολλά και ανυπέρβλητα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας
μας.

Σε καλεί να κρίνεις αντικειμενικά το έργο, τα λάθη και τις παρα-
λείψεις της Διοίκησης του Σωματείου.

Σε καλεί να μιλήσεις, να φέρεις προτάσεις, καθώς και να κάνεις
κριτική στο έργο της Διοίκησης του Σωματείου, καλόπιστα βέβαια.

Σε καλεί να έρθεις κοντά και να αγκαλιάσεις το Σωματείο και να
έχεις ενεργή συμμετοχή στα διαδραματιζόμενα σε αυτό.

Σε καλεί να βοηθήσεις και με την προσφορά σου τη μικρή ή τη
μεγάλη, να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά το Σωματείο μας.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Σήμερα που οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι ανήμποροι να αντι-

δράσουν συνταξιούχοι, βιώνουν μία μεγάλη και μακροχρόνια οικονο-

μική και όχι μόνο κρίση, καλείσαι να δώσεις το δυναμικό παρόν στη
Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 7 Μαρτίου 2018 στο Ξενο-
δοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52 στις 9:30 το πρωί.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβάλλεται να είμαστε

ενωμένοι σαν μία γροθιά για να μπορούμε να αντισταθούμε στα μέτρα
που μας έχουν επιβάλλει, καθώς και σε αυτά τα μέτρα που έρχονται.
Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να παρευρεθούμε στην Εκλο-
γοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας και με το δυ-
ναμικό παρόν μας να τρομοκρατήσουμε αυτούς που μας τρομοκρατούν
κάθε μέρα και προσπαθούν να μας εξοντώσουν.

Αν αγαπάμε το Σωματείο μας, θα το δείξουμε στις 7 του Μάρτη στη
Γενική Συνέλευση, καθώς και στις εκλογές που θα ακολουθήσουν για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλοι μαζί, ενωμένοι στον Αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυ-
νατό. Ένα Σωματείο ενιαίο και αντάξιο της ιστορίας του και να στεί-
λουμε το μήνυμα σε αυτούς που νέμονται τον πλούτο της πατρίδας
μας, ότι οι συνταξιούχοι μπορεί να είναι απόμαχοι της εργασίας,
όχι όμως και της ζωής.
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Ανατροπές στο ασφαλιστικό 
φέρνει ο καινούριος χρόνος

Το 2018 θα είναι μία δύσκολη χρονιά για
τους συνταξιούχους που θα υποστούν με-
γάλες μειώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες

συντάξεις τους. Ήδη άρχισαν οι περικοπές στις
συντάξεις του Ιανουαρίου που κατεβλήθησαν
στις 21 Δεκεμβρίου όπου υπάρχει μια περικο-
πή, μικρή βέβαια, αλλά ουσιαστική στη σημε-
ρινή δύσκολη εποχή που ζούμε. Αυξάνεται η
φορολογία, καθώς καταργήθηκε το 1,5% που
υπήρχε μέχρι το 2017 για την έκπτωση του φό-
ρου επειδή προκαταβαλλόταν. Μεγάλο πρό-

βλημα αντιμετωπίζουν ήδη οι μικροσυνταξιού-
χοι μας με το ΕΚΑΣ, το οποίο το 2019 καταρ-
γείται τελείως, καθώς και η κατάργηση των
αποδείξεων για ιατροφαρμακευτικές και νοση-
λευτικές δαπάνες, γνωρίζοντας βέβαια οι αρ-
μόδιοι ότι αυτό οδηγεί στην παρανομία και τους
γιατρούς και τους ασθενείς, τη στιγμή που η
απόδειξη δεν έχει κύρος εκ των πραγμάτων θα
υπάρχει μαύρη συναλλαγή. Εντός του 2018 θα
επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις και η προσω-
πική διαφορά που έχει ο παλιός με το νέο συν-

ταξιούχο θα καταργηθεί το 2019. Επίσης, το
2020 το αφορολόγητο μειώνεται στις 5.600 Ευ-
ρώ και ο κάθε συνταξιούχος θα χάσει τουλάχι-
στον μια σύνταξη τον χρόνο. Έχοντας δε ως δε-
δομένο τη μη εισροή χρημάτων στα ασφαλιστι-
κά ταμεία λόγω της ανασφάλιστης εργασίας και
της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, η κα-
τάσταση γίνεται πιο δραματική για όλους τους
συνταξιούχους της χώρας μας.
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Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες για 
τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο 2018

24ωρη Απεργία

της ΓΣΕΕ Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Από τα βάθη της καρδιάς μας σας απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχα-

ριστώ για όλα αυτά που προσφέρετε στο Σωματείο μας. Είναι σε όλους
γνωστό ότι όλοι εμείς οι συνταξιούχοι βιώνουμε μία μακροχρόνια οι-
κονομική κρίση. Υπάρχει όμως και περίσσευμα αγάπης, καθώς και
συναδελφικής αλληλεγγύης που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη σήμε-
ρα και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη όταν οι συναδέλφισσες και οι
συνάδελφοι συνταξιούχοι του Σωματείου μας από το περίσσευμα της
καρδιάς τους ενισχύουν οικονομικά το Σωματείο μας, γνωρίζοντας
βέβαια ότι έτσι ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις δράσεις του προς
όφελος όλων μας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι ενέργειές σας αυτές, μας γεμίζουν χαρά αλλά και ευθύνες. Ευ-
θύνες στο να προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα
κελεύσματά σας για να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε
τα όποια προβλήματα μας ταλανίζουν να βρουν τη λύση τους.

Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε πάντα δίπλα μας.
Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε έμπρακτα.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά που μας περι-

βάλλετε.
Από την πλευρά μας σαν Διοίκηση του Σωματείου για όλα αυτά που

μας προσφέρετε, σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντα κοντά σας
με αγάπη και σεβασμό.
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Σας ευχαριστούμε

8 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): 
Ημερήσια στον Καραβόμυλο
Γεύμα, διασκέδαση, χορός λόγω της

ημέρας

17-18-19 Φεβρουαρίου 
(Απόκριες): Τριήμερη στην Μονεμ-
βασιά
Μυστράς – Σπάρτη – Σκάλα – Γύθειο

– Αρεόπολη – Ν. Οίτυλο

9 Μαρτίου: Απογευματινός Περίπατος
στην Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ στη Νέα
Μάκρη - Γ΄ Χαιρετισμοί

Α΄ πρόταση: 4ήμερη 

24-25-26-27 Απριλίου
Καστοριά – Φλώρινα – Πρέσπες –

Νυμφαίο
(Παναγία Μαυριώτισσα – Ιερά Μονή

Παναγίας Μικροκάστρου)

Β΄ πρόταση: 4ήμερη
24-25-26-27 Απριλίου
Βυζαντινή Οχρίδα
Μπίτολα – Οχρίδα – Στρούγκα –

Όσιος Ναούμ – Φαράγγι Ράντικα
Συναδέλφισσα-Συνάδελφε, 

Για να υπάρχει εκ μέρους του Σωμα-
τείου καλύτερος προγραμματισμός των
εκδρομών, δήλωσε έγκαιρα την προτί-
μησή σου σε όποια εκδρομή επιθυμείς
να συμμετάσχεις.
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Σαν ποτάμι τρέχει ο χρόνος και ειδικά για τους συν-
ταξιούχους που κουβαλάνε μαζί τους και τα προβλή-
ματα τα οποία σήμερα μετά από 8 χρόνια μνημονίων

καταβάλουν τους κυρτωμένους ώμους μας και δεν αντέ-
χουμε άλλα βάρη. Ο κάθε χρόνος που περνά αφήνει πίσω
του αναμνήσεις, ελάχιστες καλές. Πολλές είναι άσχημες,
καθώς και σε αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά αφήνει
λίγες χαρές και πολλές πίκρες. Ασφαλώς και στο δικό μας
Σωματείο δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά όλα αυτά
τα ζήσαμε και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-
τείου. Σήμερα δεν θα κάνουμε απολογισμό των πεπραγ-
μένων της θητείας μας στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα
από τις στήλες της εφημερίδας μας. Ο απολογισμός των
πεπραγμένων θα γίνει στην Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση στις 7 Μαρτίου στον ημιώροφο του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ», όπου η Διοίκηση θα σας ενημερώσει το τι
έπραξε και τι δεν μπόρεσε να πράξει καθώς και τους λό-
γους για τους οποίους δεν έπραξε όσα έπρεπε να πράξει.
Θα σας ενημερώσει για την προσφορά όλων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα σας ενημερώνει και γι’
αυτούς που ήταν σκέτη άρνηση σε όλα τα θέματα. Εσείς
αγαπητοί συνάδελφοι – συναδέλφισσες, εσείς θα κρίνετε
αν φανήκαμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Εμείς και
θέλουμε και επιζητούμε την κριτική γιατί η καλόβουλη και
προς τη σωστή κατεύθυνση κριτική συμβάλλει να διορ-
θώνονται τα τυχόν λάθη και παραλήψεις της εκάστοτε Δι-
οίκησης.

Σε δύο μήνες λήγει η θητεία της σημερινής Διοίκησης
έτσι το επόμενο βήμα μετά τη Γενική Συνέλευση της 7ης
Μαρτίου 2018, θα είναι οι εκλογές για την ανάδειξη από

τις κάλπες της νέας Διοίκησης του Σωματείου για τα επό-
μενα τρία χρόνια. Καθήκον και υποχρέωση μας είναι να
συμμετάσχουμε όλες και όλοι στη Γενική Συνέλευση κα-
θώς και στις εκλογές που ακολουθούν και να επιλέξουμε
με την ψήφο μας αυτούς που νομίζουμε ότι μπορούν να
μας εκπροσωπήσουν καλύτερα, εκείνους που έχουν όρε-
ξη να εργαστούν, εκείνους που κάθε μέρα βρίσκονται κον-
τά στα προβλήματα των μελών του Σωματείου. Εκείνους
που καταβάλλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν και άλ-
λο τη λειτουργία του Σωματείου. Έτσι στο κάλεσμα της Δι-
οίκησης για συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση
καθώς και στις εκλογές που θα ακολουθήσουν στα τέλη
Μαρτίου πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι, Δεν επιτρέπεται
να λείψει καμία και κανένας συνταξιούχος του ΗΣΑΠ από
τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Σωματείου.

Επιβάλλεται η συστράτευση όλων. Όλες και όλοι πρέ-
πει να δώσουν το δυναμικό παρόν και στη Γενική Συνέ-
λευση καθώς και στις εκλογές. Η απερχόμενη Διοίκηση
έχει σαν πιστεύω, πρώτον ότι κανένας μας δεν είναι αναν-
τικατάστατος και δεύτερο η Διοίκηση του Σωματείου δεν
είναι φέουδο κανενός. Το Σωματείο δεν ανήκει ούτε σε
πρόσωπα ούτε σε κόμματα. Ανήκει στα δύο χιλιάδες μέλη

του και αυτά θα αποφασίσουν ποιους θέλουν και ποιοι
μπορούν να τους εκπροσωπήσουν επάξια τα επόμενα τρία
χρόνια. 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, καλή είναι η κριτική εκ
του μακρόθεν, αντί όμως να κάνεις κριτική είτε καλόβουλη
πόσο μάλλον κακόβουλη πετώντας λάσπη προς κάθε κα-
τεύθυνση, έλα να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου προς τον
συνάδελφο σου μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου. Γεγονός είναι ότι στα δύο χιλιάδες μέλη του
Σωματείου  υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με σωστή συν-
δικαλιστική πείρα και γνώσεις. Τους περιμένουμε να μας
φωτίσουν με τις γνώσεις τους και με την πείρα τους. Όμως
και γι’ αυτούς που δεν έχουν συνδικαλιστική πείρα αλλά
έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπο τους υπάρχουν θέσεις
στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δείξουν τα προσόντα
τους.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, δώσε δυναμικό παρόν
στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου μας
που θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2018 καθώς και στις εκλογές
που θα ακολουθήσουν για την ανάδειξη του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, για να έχεις

το δικαίωμα να ψηφίσεις πρέπει απαραίτητα
να έχεις μαζί σου την αστυνομική σου ταυτό-
τητα καθώς και την ταυτότητα μέλους του Σω-
ματείου.

Στις 10 και 12 Ιανουαρίου εκδικάστηκαν
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι υποθέσεις που
αφορούσαν τρεις συναδέλφους σχετικά με
την υπόθεση των αποζημιώσεων και ήταν
εξ αναβολής καθώς πρωτόδικο οι συνάδελ-
φοι απουσίαζαν για δικούς τους λόγους.
Και στις δύο ημέρες των εκδικάσεων πα-
ρευρέθηκε μαζί με το δικηγόρο του Σωμα-
τείου και ο Πρόεδρος του Σωματείου ο
οποίος και κατέθεσε σχετικά. Περιμένουμε
τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
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Εκδίκαση υποθέσεων

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία της Υγει-

ονομικής Υπηρεσίας στον Πειραιά στον 3ο όρο-
φο του Μεγάρου των ΗΣΑΠ και στο γραφείο 21
άρχισε να γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων
υγείας αυτών που δεν γράφει επ’ αόριστον.

Για τον έλεγχο και την ισχύ των βιβλιαρίων
των έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγος – τέκνα)
απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογη-
τικών:

1. Για τα τέκνα που σπουδάζουν και είναι
άνω των 18 ετών μέχρι 26 ετών, πιστοποιητικό
σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ).

2. Για τα τέκνα που είναι από 18 μέχρι 24
ετών και είναι άνεργα απαιτείται υπεύθυνη δή-
λωση ότι δεν εργάζονται.

3. Για τις συζύγους εκκαθαριστικό σημείωμα
της εφορίας.

Η θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται καθη-
μερινά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 μέχρι 13:00
εκτός Τετάρτης.
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Θεώρηση 
βιβλιαρίων 

υγείας

Εμπλοκή με τις 
αποζημιώσεις

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στα κεφάλια
μας η απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών –
Τμήμα Εφέσεων που ανατρέπει όλα τα δεδομένα.
Δεν πρόκειται όμως να μείνουμε με τα χέρια σταυ-
ρωμένα, θα αγωνιστούμε και να είστε βέβαιοι ότι
θα νικήσουμε γιατί το δίκιο είναι μαζί μας. Το επό-
μενο βήμα θα είναι η αίτηση αναίρεσης στον Άρειο
Πάγο για τις υποθέσεις των δύο συναδέλφων μας.
Για αυτόν τον λόγο είχαμε καλέσει στις 18 Ιανουα-
ρίου τον δικηγόρο του Σωματείου καθώς και τους
δύο συναδέλφους για ενημέρωση. Επίσης στις 31
Ιανουαρίου καλέσαμε για ενημέρωση όλους τους
ενδιαφερόμενους όπου πήραμε απόφαση επειδή
τα έξοδα στον Άρειο Πάγο είναι πολλά, να συνει-
σφέρει και το Σωματείο αλλά και όλοι οι συνάδελ-
φοι. Για ό,τι νεότερο έχουμε θα σας κρατάμε ενή-
μερους.
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ΓΑΜΟΙ
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα παιδιά
τους θερμά συγχαρητήρια και στους νεόνυμφους
τις καλύτερες ευχές μας, στο ξεκίνημα της νέας
ζωής τους.

Καλυβίτη Χριστίνα: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Παναγιώτη Καλυβίτη

Χρυσού Μαριάννα: Θυγατέρα του συναδέλφου
μας Ορέστη Χρυσού

Σχίζας Σταύρος: Υιός του συναδέλφου μας Δη-
μητρίου Σχίζα

Παππά Αθηνά: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Παππά Δημητρίου του Γεωργίου

Παππάς Γεώργιος: Υιός του συναδέλφου μας
Παππά Δημητρίου του Γεωργίου

Παππά Μαριλίνα: Θυγατέρα του συναδέλφου μας
Παππά Δημητρίου του Γεωργίου

Η Διοίκηση

TA NEA 
AΠΟ ΤΗ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Προσπαθεί να ανοίξει πόρτες το Προ-
εδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και να κάνει κοινω-
νούς των προβλημάτων που μας ταλανί-

ζουν τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων. Έτσι
στις 18 Δεκεμβρίου συναντήσαμε στη βουλή τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κουτρουμάνη – Πρωτόπα-
πα και Χριστοφιλοπούλου και στις 22 Δεκεμ-
βρίου έγινε συνάντηση με το μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκο Σκορίνη. Θέ-
σαμε επί τάπητος όλα τα θέματα που είναι ανοι-
χτά, μας άκουσαν άγνωστο όμως θα δείξουν εν-
διαφέρον.

Του Ευθυμίου Ρουσιά
προέδρου του Σωματείου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας είχε ζητήσει από τις 29 Νοεμβρίου
συνάντηση με την Διευθύντρια του Ταμείου Συντάξεων κ. Ελένη Λιάπη για να μας ενη-
μερώσει σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που δόθηκαν στα μέλη μας τα οποία κακώς
έχουν παρακρατηθεί υπέρ ΕΟΠΥΥ. Έγινε σχετική ενημέρωση από την κ. Λιάπη, όπως
επίσης μας ανέφερε ότι φεύγει με μετάθεση από την Διεύθυνση του Ταμείου ρίχνοντας
όλη την ευθύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας γιατί, όπως μας είπε με
μία πικρία και έναν θυμό που διακρίναμε, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μας

στο γραφείο της την διαβάλαμε στην προϊσταμένη της αρχή και την συκοφαντήσαμε.
Βέβαια, ξεχνά η κυρία Διευθύντρια τα όσα έχει πει εναντίον μας. Εμείς δεν της κρα-
τάμε καμία κακία παρά τα όσα μας έχει καταμαρτυρήσει όλο το διάστημα που ήταν
στο τιμόνι του Ταμείου Συντάξεων και της ευχόμαστε να έχει μία επιτυχημένη δια-
δρομή εκεί που θα πάει και ασφαλώς δεν πρέπει να ξεχνά ότι κάθε υπάλληλος δεν
έχει μόνο απαιτήσεις, αλλά και υποχρεώσεις με πρώτιστο καθήκον να σέβεται και να
εκτιμά αυτούς που είναι υποχρεωμένος να υπηρετήσει. Η Διοίκηση

Επιστροφή Αναδρομικών
Στις 29 Νοεμβρίου με την σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου

επεστράφησαν τα αναδρομικά που είχαν κρατηθεί επιπλέον για
την περίθαλψη από 1-1-2012 μέχρι 30-6-2016. Αυτά αφορούσαν
τα ποσά που είχαν κρατηθεί στο σύνολο των συντάξιμων απο-
δοχών και όχι στων καταβαλλόμενων. Υπήρξε ένα πρόβλημα
ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που έπρεπε να επι-
στραφούν, καθώς το Ταμείο μας δεν είχε υπολογίσει ως μνη-
μονιακή μείωση των συντάξεών μας την Εισφορά Αλληλεγγύης.
Για το λόγο αυτό ζητήσαμε συνάντηση με την Διευθύντρια του
Ταμείου Συντάξεων κ. Ελένη Λιάπη. Η συνάντηση έγινε στις 11
Δεκεμβρίου όπου η απάντηση της κ. Ελένης Λιάπη ήταν ότι στην
ερμηνευτική εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο, δεν συμ-
περιλαμβάνει την Εισφορά Αλληλεγγύης στους μνημονιακούς

νόμους με τους οποίους επήλθε η μείωση των συντάξεών μας.
Άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας έστειλε με
Δικαστικό Επιμελητή Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση και Καταγ-
γελία:

1. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο
2. Στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο
με την οποία τους ζητά να διορθώσουν άμεσα την αδικία

σε βάρος μας, να υπολογισθεί σωστά το ποσό που παράνομα
παρακρατήθηκε και να δοθεί άμεσα η διαφορά που προκύπτει.

Για ότι νεότερο έχουμε θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Η Διοίκηση

Τα παιδία παίζει: Αλίμονο στην Ανθρωπότητα

«Το δικό μου κουμπί είναι μεγαλύτερο και δουλεύει», αυτή την απάντηση έδωσε
ο Πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ

Ουν, ο οποίος την Πρωτοχρονιά είχε υποστηρίξει ότι πάνω στο γραφείο του βρίσκεται
πάντα ένα κουμπί για εκτόξευση πυρηνικών όπλων.

Την Πρωτοχρονιά ο Κιμ Γιονγκ Ουν διεμήνυσε ότι η χώρα του έχει τη δυνατότητα
να πλήξει την αμερικάνικη επικράτεια με τα πυρηνικά της όπλα, ενώ το κουμπί για
την εκτόξευση των πυρηνικών όπλων είναι πάνω στο γραφείο του και συνέχισε: «Ολό-
κληρες οι ΗΠΑ είναι εντός της εμβέλειας των πυρηνικών όπλων μας κι ένα κουμπί
βρίσκεται πάντα πάνω στο γραφείο μου. Αυτό είναι η πραγματικότητα, δεν είναι απει-
λή», τόνισε ο κύριος Κιμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την έλευση του νέου
έτους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Ο κ. Κιμ πρόσθεσε ότι η χώρα
του δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, παρά μόνο αν δεχθεί επίθεση.
«Αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν απειληθεί η ασφάλειά μας», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, η Βόρεια Κορέα θα προχωρήσει στη
μαζική παραγωγή και την επιχειρησιακή ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυ-
ρηνικών κεφαλών. «Εφέτος πρέπει να επικεντρωθούμε στη μαζική παραγωγή πυ-
ρηνικών κεφαλών και βαλλιστικών πυραύλων και να επιταχύνουμε την επιχειρησιακή
ανάπτυξή τους», είπε ο κ. Κιμ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η Βόρεια Κορέα απέδειξε ότι είναι πιθανό να διαθέτει
τη δύναμη να πλήξει οποιαδήποτε περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
με ανυπολόγιστες καταστροφές που θα προξενήσει στην ανθρωπότητα. Όλη η αν-
θρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις δηλώσεις των δύο αυτών ηγε-
τών, οι οποίοι δεν αναλογίζονται τις καταστροφές που θα προξενήσει μια άστοχη
ενέργεια του ενός εκ των δύο. Ελπίδα όλων μας είναι να πρυτανεύσει η λογική για
να μην ζήσει η ανθρωπότητα νέα Χιροσίμα και νέο Ναγκασάκι.

Ο Εκδότης

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 υλοποιήθηκε η απόφαση που είχαν πάρει τα
Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, του Προμη-
θευτικού Συνεταιρισμού, της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ και της Αδελ-
φότητας Προσωπικού ΣΤΑ.ΣΥ να συμπαρασταθούν στους κατοίκους της
Μάνδρας που είχαν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν
την περιοχή στις 15 Νοεμβρίου με αποτέλεσμα πέρα από τις τεράστιες υλι-
κές ζημιές να θρηνήσουν και τον θάνατο 23 ατόμων της περιοχής. Αφού
αγοράστηκαν είδη καθαρισμού, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, είδη προσω-
πικής υγιεινής, καθώς και παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, με αυτοκίνητο
που διέθεσε η ΣΤΑ.ΣΥ, πραγματοποιήθηκε η διάθεσή τους πόρτα-πόρτα
στους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας Αττικής.

Η Διοίκηση

Εκλογές στο Σωματείο μας

Συμπαράσταση στους πλημμυροπαθείς 
Η φορολογία είναι σήμερα υψηλή και

αντί να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά λόγω
της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, του-
ναντίον αυξάνεται, καθώς από το 2019, ίσως
και γρηγορότερα, θα μειωθεί δραστικά το
αφορολόγητο. Έτσι επιλέγεται η λύση της
υποτιθέμενης διευκόλυνσης εξόφλησης
των υποχρεώσεων των φορολογουμένων
προς την Εφορία, μέσω των πολλών δόσε-
ων. Έως και 12 μπορεί να φτάσουν οι δόσεις
που θα μπορεί να πληρώνει ο κάθε φορο-
λογούμενος τους φόρους του  με πάγια εν-

τολή στον τραπεζικό του λογαριασμό, αν αυ-
τός διαθέτει το απαιτούμενο ποσό. Ο επιμε-
ρισμός του φορολογικού βάρους γίνεται και
σήμερα με τη χρήση πιστωτικών καρτών,
οπότε θεωρητικά μπορεί να επεκταθεί και
στο ίδιο το Δημόσιο χωρίς τη μεσολάβηση
των τραπεζών. Έτσι, ευελπιστούν ότι τα φο-
ρολογικά έσοδα θα εισπράττονται σε μεγα-
λύτερο βαθμό, ενώ θα υπάρχει ισόρροπος
καταμερισμός τους καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους ή στο μεγαλύτερο μέρος του.

Η Διοίκηση

Σε έως και 12 δόσεις η εξόφληση στην Εφορία
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2 Δεκεμβρίου Έκλεισε η συμφωνία με τους θεσμούς για την τρίτη
αξιολόγηση.
Δήλωση Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου:
«Κερδίσαμε αρκετά και είμαστε ευχαριστημένοι».

2 Δεκεμβρίου Μεγάλες καταστροφές λόγω έντονων βροχοπτώσε-
ων στις περιοχές Αγρινίου και Μεσολογγίου.

2 Δεκεμβρίου Στο ίδιο έργο θεατές για μία εισέτι φορά, στα Εξάρ-
χεια οι ίδιοι αγανακτισμένοι πολίτες τα έκαναν γυα-
λιά-καρφιά.

3 Δεκεμβρίου 135 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν σε διαμέρισμα στη
Βάρκιζα, συνελήφθη ο Σέρβος που είχε νοικιάσει
το διαμέρισμα. 

3 Δεκεμβρίου Με επιτυχία έγινε μεταμόσχευση καρδιάς σε νήπιο
που γεννήθηκε με μισή καρδιά. 

3 Δεκεμβρίου Επαναληπτικές εκλογές στους δικηγορικούς συλ-
λόγους Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε από το Γιούρογκρουπ η συμφωνία για
την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού χρέους.

5 Δεκεμβρίου Παγκόσμια κατακραυγή για την απόφαση του Προ-
έδρου ΤΡΑΜΠ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

6 Δεκεμβρίου Σοβαρά επεισόδια μετά την πορεία για την 9η επέ-
τειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η
Αθήνα στα χέρια των αγανακτισμένων κουκουλοφό-
ρων. Όλοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα απαθείς,
καμία κρατική παρέμβαση.

6 Δεκεμβρίου Μετά από καταδίωξη στο Ιόνιο και στο Αιγαίο συνε-
λήφθησαν οι έμποροι ναρκωτικών με το σκάφος
τους που μετέφεραν 6 τόνους χασίσι.

6 Δεκεμβρίου Στο πόδι η Μεγαλόπολη για την πώληση της ΔΕΗ.
6 Δεκεμβρίου Ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε συνέντευξη στο δημοσιο-

γράφο Αλέξη Παπαχελά με πολλούς αποδέκτες.
7 Δεκεμβρίου Μεταφορά της Αμερικανικής Πρεσβείας από το Τελ

Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.
7 Δεκεμβρίου Στην Αθήνα για επίσημη διήμερη επίσκεψη ο Τούρ-

κος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Εμφανίστηκε προ-
κλητικός. Τον ανέχθηκε η Ελληνική Πολιτεία.

8 Δεκεμβρίου Μόνο το 50% των δικαιούχων κατόρθωσαν και πήραν
το κοινωνικό επίδομα. 

8 Δεκεμβρίου Και δεύτερος νεκρός από ιλαρά στην Ελλάδα.
9 Δεκεμβρίου Νεαρός ορειβάτης έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων

στον Όλυμπο. Ανεσύρθη νεκρός. 
9 Δεκεμβρίου 4 οι νεκροί και πάνω από 200 οι τραυματίες μεταξύ

Ισραηλινών και Παλαιστινίων για την Ιερουσαλήμ. 
11 Δεκεμβρίου Στα άκρα οδηγείται με εκατέρωθεν δηλώσεις η κόν-

τρα Κυβέρνησης – Δικαιοσύνης.
11 Δεκεμβρίου Έκρηξη βόμβας σε πρακτορείο ταξιδιών στη Νέα

Υόρκη. Δράστης 27χρονος αλλοδαπός, 4 τραυματίες. 
11 Δεκεμβρίου Νέα τραγωδία στον Όλυμπο. Νεκρός από χαράδρα

ανεσύρθη ένας ορειβάτης.
11 Δεκεμβρίου Τούρκοι Εθνικιστές εισέβαλαν στην Αγία Σοφία για

να προσευχηθούν σαν να ήταν τζαμί.
11 Δεκεμβρίου Κύμα ψύχους και χιονιά σαρώνει την κεντρική Ευ-

ρώπη προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.
11 Δεκεμβρίου Για 8η μέρα συνεχίζονται οι καταστροφικές πυρκα-

γιές στην Καλιφόρνια. Τεράστιες οι καταστροφές.
12 Δεκεμβρίου Βόμβα εξερράγη στο πρατήριο καυσίμων του προ-

έδρου των βενζινοπωλών.
13 Δεκεμβρίου Εκρηκτική η ατμόσφαιρα στο Ειρηνοδικείο της Αθή-

νας λόγω των πλειστηριασμών.
13 Δεκεμβρίου Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι με τη Θράκη

και τα νησιά του Αιγαίου. 
14 Δεκεμβρίου 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Δύο συγκεντρώσεις, δύο

πορείες.
14 Δεκεμβρίου Κουκουλοφόροι προξένησαν μεγάλες ζημιές σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πο-
ρείας των συγκεντρωμένων απεργών.

14 Δεκεμβρίου Εισβολή του Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία της Σαου-
δικής Αραβίας. Αφού προξένησαν τις ζημιές που εί-
χαν προγραμματίσει, έφυγαν ανενόχλητοι.

15 Δεκεμβρίου Δήλωση του Τραπεζίτη Μάριο Ντράγκι για την Ελ-
λάδα:
«Είναι στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης να απο-
φασίσει ένα τέταρτο πρόγραμμα στήριξης».

15 Δεκεμβρίου Όργιο διαφθοράς στον ΟΣΕ με τις απευθείας εκποι-
ήσεις των παλαιών υλικών σε Ρομά, συνεληφθησαν
8 υπάλληλοι.

17 Δεκεμβρίου Τραγωδία από φωτιά σε πολυκατοικία στην Κατερί-
νη, 3 οι νεκροί.

17 Δεκεμβρίου Καταστροφές από πλημμύρες στην Ροδόπη. Πνίγη-
καν πολλά ζώα, καταστράφηκαν καλλιέργειες.

17 Δεκεμβρίου Νέα επεισόδια στα Εξάρχεια. Αναρχικοί με ορμητή-
ριο το Πολυτεχνείο εξουσιάζουν την γύρω περιοχή. 

17 Δεκεμβρίου Μέλη του ΠΑΜΕ διέκοψαν τις εργασίες στο Περι-
φερειακό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική.

17 Δεκεμβρίου Οι αγρότες της Λάρισας ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους.
17 Δεκεμβρίου Στα 43 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογρά-

φος Βασίλης Μπεσκένης.
18 Δεκεμβρίου Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αστυνομικός

σκότωσε τη γυναίκα του, την κόρη του και την πε-
θερά του και αυτοκτόνησε.

18 Δεκεμβρίου Σιδηροδρομικό δυστύχημα στις ΗΠΑ. Πάνω σε γέ-
φυρα εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχία και έπεσε σε αυ-
τοκινητόδρομο.

19 Δεκεμβρίου Ψηφίστηκε από τη Βουλή με 153 ψήφους ο προϋπο-
λογισμός του 2018, τον ψήφισε και η ανεξάρτητη
Βουλευτής Θεοδώρα Μεγαλοικονόμου.

19 Δεκεμβρίου Δήλωση Γιούγκερ «Θα συνεργαστώ με όλους τους
Υπουργούς της Αυστρίας όπως συνεργάστηκα και
με τον ακροδεξιό εταίρο τον Τσίπρα».

20 Δεκεμβρίου Σφοδρές χιονοθύελλες πλήττουν τη βόρεια και κεν-
τρική Ευρώπη.

20 Δεκεμβρίου Κόλαση στη Μόρια, άγρια επεισόδια μεταξύ προ-
σφύγων και μεταναστών, μεγάλες ζημιές και πολλοί
τραυματισμοί.

20 Δεκεμβρίου Νέα επεισόδια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με αιτία
τους πλειστηριασμούς.

20 Δεκεμβρίου Μέλη του Ρουβίκωνα στην Εφορία του Αγρινίου φο-
βέρισαν τον Έφορο ότι θα έχει επιπτώσεις αν δεν
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους.

20 Δεκεμβρίου Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή απελευ-
θερώνεται η άδεια φαρμακείου, έτσι όποιος επιθυ-
μεί δύναται να λειτουργήσει φαρμακείο. 

21 Δεκεμβρίου Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ελλάδα. 
21 Δεκεμβρίου Διχασμένη βγαίνει η Καταλονία από τις εκλογές.
22 Δεκεμβρίου Πολλά προβλήματα στο εθνικό δίκτυο από τις χιο-

νοπτώσεις στην κεντρική και νότια Ελλάδα.
22 Δεκεμβρίου Σε βαριά ήττα του ΤΡΑΜΠ ήταν η απόφαση του Συμ-

βουλίου του ΟΗΕ, καθώς 128 μέλη ψήφισαν όχι στην
αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισ-
ραήλ.

22 Δεκεμβρίου Στους 240 οι νεκροί και πολλοί οι αγνοούμενοι από
την τροπική καταιγίδα που έπληξε τις Φιλιππίνες.

22 Δεκεμβρίου Τραγωδία στην Ινδία. Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα
μέσα σε ποτάμι, 33 οι νεκροί.

23 Δεκεμβρίου Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά-Ραφήνα-Λαύ-
ριο λόγω θυελλωδών ανέμων. 

23 Δεκεμβρίου Κορυφαίοι αθλητές του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Αθλητικού Τύπου αναδείχθηκαν οι Λευτέρης Πε-
τρούνιας και Κατερίνα Στεφανίδου. 

23 Δεκεμβρίου 49 οι νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατάστημα στις
Φιλιππίνες.

24 Δεκεμβρίου Η Αλβανική Ιθαγένεια χορηγήθηκε στον Αρχιεπί-
σκοπο Αλβανίας κ. Αναστάνιο.

25 Δεκεμβρίου Επιδρομή του Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία του Ισραήλ
στο Ψυχικό.

25 Δεκεμβρίου Λεωφορείο έπεσε σε διάβαση πεζών στο μετρό της
Μόσχας παρασύροντας πολλούς διαβάτες, πέντε οι
νεκροί, πολλοί οι τραυμαρτίες.

26 Δεκεμβρίου Τραγωδία στην Κρήτη. 34χρονος σκότωσε τον πα-
τέρα του που πριν τα έπιναν μαζί σε ταβέρνα.

26 Δεκεμβρίου Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε σκιέρ στις ελβετικές
Άλπεις, τρεις οι νεκροί.

27 Δεκεμβρίου Το Σκοπιανό στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.
27 Δεκεμβρίου Έκρηξη με πολλούς τραυματίες σε εμπορικό κέντρο

της Αγίας Πετρούπολης.
28 Δεκεμβρίου Επίθεση Ισλαμιστών σε εκκλησία Κοπτών στο Κάιρο.

12 οι νεκροί, πολλοί οι τραυματίες.
29 Δεκεμβρίου Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στη Βαρυμπόμπη, πήραν

άγνωστο ποσό.
29 Δεκεμβρίου Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονης Ελληνορωσίδας

στο Λονδίνο. Η σωρός της βρέθηκε στο πάρκο.
29 Δεκεμβρίου 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε πολυ-

κατοικία στο Μπρονξ των ΗΠΑ. 
29 Δεκεμβρίου 15 οι νεκροί από φωτιά σε κατάστημα στη Βομβάη.
29 Δεκεμβρίου Νεκρός ανεσύρθη 31χρονος στο χιονοδρομικό κέν-

τρο της Βασιλίτσας, καταπλακώθηκε από χιονοστι-
βάδα.

30 Δεκεμβρίου Έκαναν πάλι αισθητή την παρουσία τους οι αναρχι-
κοί των Εξαρχείων με τα γνωστά επεισόδια.

31 Δεκεμβρίου Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ταχυμεταφορών.
31 Δεκεμβρίου Σεισμός 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα με επίκεν-

τρο τον κορινθιακό κόλπο.
31 Δεκεμβρίου Αίτηση ακύρωσης υπέβαλε η Κυβέρνηση δια του

Υπουργού κ. Μουζάλα κατά της απόφασης χορήγη-
σης ασύλου σε έναν Τούρκο Αξιωματικό.

1 Ιανουαρίου Ηλιόλουστη ημέρα η Πρωτοχρονιά 2018.
2 Ιανουαρίου Στη Μάνη νεαρός που νοσηλευόταν σε ψυχιατρείο

έκαψε ζωντανό τον ανάπηρο πατριό του.
4 Ιανουαρίου Πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει την Αμερική. Επι-

κρατεί πολικό ψύχος με πολλά χιόνια. Πάγωσαν
ακόμη και οι καταρράκτες του Νιαγάρα. 18 οι νεκροί
από το ψύχος μέχρι στιγμής.

5 Ιανουαρίου Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα των
Συντακτών από τη σύντροφο του Πρωθυπουργού. 

5 Ιανουαρίου Έδωσαν πάλι το δυναμικό παρόν οι ιδιοκτήτες του
Πολυτεχνείου και των Εξαρχείων.

6 Ιανουαρίου Στον Πειραιά για τον καθαγιασμό των υδάτων ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, στην Κάλυμνο ο Πρωθυ-
πουργός, στην Τήνο ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αν-
τιπολίτευσης.

6 Ιανουαρίου Δραματική διάσωση 35χρονης στον Όλυμπο.
7 Ιανουαρίου Ένας νεκρός από έκρηξη βόμβας έξω από σταθμό

του μετρό της Στοκχόλμης.
9 Ιανουαρίου Εισβολή μελών του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας.
9 Ιανουαρίου Άρχισαν οι επίσημες συζητήσεις για το Σκοπιανό.
10 Ιανουαρίου Παρέμβαση Ιεραρχίας για το Σκοπιανό.
10 Ιανουαρίου Χιονοστιβάδες έθαψαν πολλά χωριά στις Άλπεις.
10 Ιανουαρίου Φονικές πλημμύρες στην Καλιφόρνια. 500 κατοικίες

καταστράφηκαν – 20 οι νεκροί.
10 Ιανουαρίου Στη Ρώμη ο Πρωθυπουργός για τη σύνοδο των κρα-

τών του Νότου.
11 Ιανουαρίου Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα σε συμβολαιογρα-

φείο για τους πλειστηριασμούς.
11 Ιανουαρίου Ληστές εισέβαλαν στο Ξενοδοχείο Ριτς στο Παρίσι

όπου γινόταν έκθεση κοσμημάτων. Έφυγαν με κο-
σμήματα αξίας 4 εκ. Ευρώ.

12 Ιανουαρίου Απεργίες και συγκεντρώσεις για το πολυνομοσχέδιο
της τρίτης αξιολόγησης.

12 Ιανουαρίου Στα άκρα Ερντογάν-Τραμπ, εξεδόθησαν ταξιδιωτι-
κές οδηγίες.

12 Ιανουαρίου Συμφωνία Μέρκελ-Σουλτς για κυβέρνηση μεγάλου
συνασπισμού.

13 Ιανουαρίου Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Καλλιθέα. Νεκρές δύο
τρόφιμες.

13 Ιανουαρίου Δήλωση ντροπής του κ. Τραμπ 
«Απόπατοι οι λαοί της Αφρικής».

13 Ιανουαρίου Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδοποιός Τζίμης Πανού-
σης σε ηλικία 64 ετών.

14 Ιανουαρίου Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υφυπουργός Παιδείας
Κώστας Ζουράρης.

14 Ιανουαρίου Σεισμός 7,1 ρίχτερ στο Νότιο Περού. 2 νεκροί, 65οι
τραυματίες.

14 Ιανουαρίου Δύο ψαράδες πνίγηκαν στη μικρή Βόλβη.
14 Ιανουαρίου Φωτιά σε Ιρανικό δεξαμενόπλοιο με 136 χιλ. τόνους

πετρελαίου. Χάθηκαν 32 ναυτικοί.
15 Ιανουαρίου Ψηφίστηκε με 154 ψήφους το πολυνομοσχέδιο για

την τρίτη αξιολόγηση. Γενική απεργία, συγκεντρώ-
σεις, παρέλυσε η χώρα.

15 Ιανουαρίου Διπλή βομβιστική επίθεση στη Βαγδάτη. 35 οι νε-
κροί, 90 οι τραυματίες.

17 Ιανουαρίου Μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν επίσκεψη στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς.

21 Ιανουαρίου Μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για το Σκο-
πιανό.

21 Ιανουαρίου Εισβολή της Τουρκίας στη Συρία με την ανοχή των
μεγάλων δυνάμεων.

22 Ιανουαρίου Συνεδρίασε το Eurogroup για την τρίτη αξιολόγηση
του ελληνικού χρέους.

22 Ιανουαρίου Άρχισε η εκταφή των οστών των Ελλήνων Στρατιω-
τών που σκοτώθηκαν το 1940 στην Αλβανία. Μέσα
Τεπελένι – Κλεισούρα.

23 Ιανουαρίου Οι αντιεξουσιαστές καλούν τα μέλη τους να αναλά-
βουν ένοπλες περιπολίες.

24 Ιανουαρίου Στο Νταβός συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ για το Σκοπια-
νό. 

26 Ιανουαρίου 41 οι νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Νό-
τια Κορέα.

27 Ιανουαρίου Τρομοκρατικό χτύπημα στην Καμπούλ 
103 νεκροί πάνω από 200 οι τραυματίες.

28 Ιανουαρίου Τα τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους.
29 Ιανουαρίου Για επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα ο Πρόεδρος του

Ισραήλ
30 Ιανουαρίου Στην Αθήνα ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ 

ΜΑΘΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ για το Σκοπιανό.

Ειδήσεις  με λίγα λόγια
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Στο υπ’ αριθ. 7 ΑΦΙΕΡΩΜΑ για τα 20 ΧΡΟΝΙΑ από την
ίδρυση του Μουσείου που είχε δημοσιευθεί στο 134 φύλ-
λο της Εφημερίδας μας, είχα αναφερθεί για τις εργασίες
και τις ενέργειες που είχαν γίνει για την δημιουργία του
Μουσείου στον Πειραιά, αλλά και για το Ξύλινο Βαγόνι
που βρέθηκε στο Θησείο λίγο πριν διαλυθεί και το πάρουν
οι παλιατζήδες.

Η μεταφορά του Ξύλινου Βαγονιού από το Θησείο στον
Πειραιά δεν ήταν και τόσο εύκολη, όπως εύκολη δεν ήταν
και η επισκευή και αποκατάστασή του από τους τεχνίτες
του Ξυλουργείου και των υπόλοιπων τμημάτων του Εργο-
στασίου, γιατί ήταν σχεδόν καταστραμμένο. 

Εάν οι τεχνίτες που εργάστηκαν για την επισκευή και
αποκατάστασή του, αλλά και για την μεταφορά του μέσα
στο Ισόγειο χώρο του Μουσείου δεν πίστευαν ότι μπορούν
να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο αυτό εγχείρημα, δεν θα
είχε γίνει απολύτως τίποτα.

Η αγάπη τους όμως για την ιστορία της Εταιρίας μας,
ο σεβασμός για τους παλαιότερους συναδέλφους, αυτών
που μας έμαθαν το πώς να δουλεύουμε, αλλά και η αγάπη
τους για την δημιουργία του Μουσείου, ήταν τόσο μεγάλη
και δυνατή που ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και όλα τα
εμπόδια.

Άξιοι συνεχιστές των προκατόχων τους, έβαλαν όχι
μόνο την τέχνη τους, αλλά και την ψυχή τους ακόμα όπως
έλεγε και λέει ο Μιχάλης Τολόγλου, Εργοδηγός του Τμή-
ματος Ξυλουργείου.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ και στους συνα-
δέλφους Παναγιώτη Παναγάκο Εργοδηγό του Τμήματος
Επισκευής και Γιάννη Τσελίγκα Επιθεωρητή Μηχανικό,
οι οποίοι σχεδίασαν και εκτέλεσαν το τεράστιο εγχείρημα
της μεταφοράς και τοποθέτησης του Ξύλινου Βαγονιού
μέσα στους χώρους του Μουσείου. Αλλά και στον Κώστα
Τουρναβίτη που είχα παρεξηγήσει τις ικανότητές του στο
να χειριστεί το γερανοφόρο όχημα. Και όπως αποδείχτη-
κε, ο Κώστας το χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία και το
Βαγόνι μεταφέρθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στο Μου-
σείο.

Ο φόβος μου ήταν τόσο μεγάλος που δεν μπόρεσα να
παρακολουθήσω την μεταφορά του Βαγονιού, παρόλο
που δεν έλειψα ούτε μια ημέρα σε όλο το χρονικό διά-
στημα που γινόντουσαν οι διάφορες εργασίες μέσα στους
χώρους της Επισκευής και του Χρωματιστηρίου.

Όλο το βράδυ (γιατί βράδυ έγινε η μεταφορά) από την
αγωνία μου δεν κοιμήθηκα. Από τα χαράματα πήγα στο
Μουσείο και δεν πίστευα στα μάτια μου το θαύμα (γιατί
περί θαύματος πρόκειται) που είχε γίνει, δεν ήξερα ποιον
να πρωτοσυγχαρώ γι’ αυτά που έβλεπα, στιγμές ανεπα-
νάληπτες.

Θα ήταν παράλειψη μεγάλη να μην αναφερθώ και στον
Εργοδηγό του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων Σιδηρο-
δρόμου Σπύρο Παραμπάτη. Ο Σπύρος έδωσε όλες τις λύ-
σεις που χρειαζόντουσαν έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι
φόβοι και οι επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο το Βαγόνι θα
μπορούσε να μεταφερθεί με ασφάλεια από το Θησείο στο
Φάληρο και από εκεί στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα
στα Τμήματα Επισκευής και Χρωματιστηρίου, όπου και
έγινε όλη η επισκευή και αποκατάστασή του.

Εάν δεν έβαζαν «πλάτη» οι συνάδελφοι Παραμπάτης,
Παναγάκος, Τολόγλου και στη συνέχεια οι Μηχανικοί
Σκούρας και Τσελίγκας, το Ξύλινο Βαγόνι θα είχε την τύ-
χη των Ξύλινων Βαγονιών του Μοσχάτου και του Πειραιά
που με ανοχή των τότε Δημάρχων καταστράφηκαν και πε-
τάχτηκαν στα σκουπίδια.

Σημείωση: Το Ξύλινο Βαγόνι που βρίσκεται στο
Μουσείο έχει κοπεί σε πέντε κομμάτια για να μπορέσει

να μεταφερθεί και συναρμολογήθηκε μέσα στους χώ-
ρους του Μουσείου.

Στους χώρους του Μουσείου μπήκε με την βοήθεια
του γερανοφόρου οχήματος από την πόρτα της Παραλίας
και η τοποθέτησή του στον χώρο που βρίσκεται, με «πα-
λάγκα» που είχαν τοποθετήσει για τον σκοπό αυτό στην
οροφή κάτω από το πατάρι οι συνάδελφοι Παναγάκος και
Τσελίγκας.

Αυτά για την ιστορία.

Η απορία του Γιάννη Τσελίγκα

Κατά την διάρκεια των εργασιών της διαμόρφωσης
των χώρων του Ισογείου για να τοποθετηθεί το Ξύλινο Βα-
γόνι, στα σχέδια των Μηχανικών δεν υπήρχε πρόβλεψη
για να τοποθετηθεί το Βαγόνι μαζί με τα φορεία και τους
τροχούς (ρόδες), αλλά επάνω σε μία πλατφόρμα. Οπότε
σε κάποια στιγμή όταν ο κ. Τσελίγκας το αντιλήφθηκε,
μου λέει:

«Κύριε Πρόεδρε όταν έρχονται οι μαθητές των Σχο-
λείων στο Μουσείο και σας ρωτήσουν πού είναι οι ρόδες
του τρένου, τι θα τους πείτε; Θα τους πείτε ότι το τρένο
κινείται χωρίς ρόδες;»

Καταλαβαίνετε το τι έγινε εκείνη την ώρα. Ήρθα αμέ-
σως σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα Μηχανικό Κώστα
Μπερμπαντιώτη και τον Αρχιτέκτονα Κώστα Φινέ, τους
είπα το πρόβλημα και την ίδια σχεδόν ημέρα ανοίχτηκε
το σχετικό όρυγμα από τους εργάτες του εργολάβου και
στη συνέχεια με εντολή του Διευθυντή Γραμμής και ¨Έρ-
γων Θανάση Ρίζο, τοποθετήθηκαν οι στρωτήρες, οι σιδη-
ροτροχιές και τα χαλίκια.

Το επόμενο βήμα ήταν να φέρουν και να τοποθετή-
σουν πρώτα τα «φορεία» με τις ρόδες και στη συνέχεια
εκεί επάνω να γίνει η τοποθέτηση του Ξύλινου Βαγονιού,
το οποίο σήμερα θαυμάζεται από όλους τους επισκέπτες
του Μουσείου.

Υστερόγραφο:
Δεν υπάρχει ημέρα που να μην θυμηθώ τον Γιάννη

Τσελίγκα, γιατί όχι μόνο οι μαθητές των Σχολείων, αλλά
και όλοι σχεδόν οι επισκέπτες που κατεβαίνουν τις σκά-
λες προς τους εκθεσιακούς χώρους του Υπογείου, βλέ-
πουν και θαυμάζουν όχι μόνο τα ιστορικά εκθέματα, αλλά
και τις γραμμές, τις ρόδες, την καμπάνα και όλα τα στοι-
χεία του Ξύλινου Βαγονιού από κάτω.

Γιάννη είχες δίκιο.

Του Μανώλη Φωτόπουλου
Προέδρου του Μουσείου

και Πρώην Προέδρου του Σωματείου

Μ έ ρ ο ς  8 ο

Στα 20 χρόνια
από την δημιουργία του Μουσείου μας

AΦΙΕΡΩΜ
Α

Η μεταφορά του Ξύλινου Βαγονιού από το Θησείο 
στο Εργοστάσιο και η αποκατάστασή του 

από τους τεχνίτες του Εργοστασίου

7-4-2001
Ένα μικρό μουσείο με πολύ μεγάλες αναμνήσεις. τα

συγχαρητήριά μου για όσους εργάστηκαν και όσους
πρόσφεραν τις αναμνήσεις αυτές.

Σκουπιδάκης Παναγιώτης
7-4-2001

Τα πολλά συγχαρητήριά μου γι’ αυτό το μικρό μου-
σείο που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας.
Πιστεύω και εύχομαι τέτοιες στιγμές συγκινητικές να
μην ξεχαστούν ποτέ.

Νταβαρίνος Στέφανος
7-4-2001

Όταν αυτό το μικρό και ζεστό Μουσείο, μου προκα-
λεί ρίγη, συγκινήσεις και αναμνήσεις του παρελθόντος.
Φαντάζομαι τις αναμνήσεις και εικόνες από τα παλιά

εκείνα μαύρα και δύσκολα χρόνια θα έρχονται στο μυα-
λό των μελών του συλλόγου σας. Θερμά-θερμά συγχα-
ρητήρια!!!

Μακροζωνάρης Δημήτρης
17-4-2001

Τα συγχαρητήριά μου στο Δ.Σ. και σε όσους δούλε-
ψαν για το Μουσείο και εύχομαι και σε άλλα καλύτερα.

Βασίλης Κατσάπης
18-4-2001

Θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που
κάνατε. Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν
οι νεότεροι! Μπράβο σας!

TEMPO T.V.
19-4-2001

Ευχαριστώ το σύλλογο των συνταξιούχων των ΗΣΑΠ

για την τέλεια συγκέντρωση όλων των παλαιών έργων
του Ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Συγχαρητήρια για την
εξαίρετη πράξη.

Πατέλης Δημ.
19-4-2001

Θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτό το μεγάλο έργο το
οποίο θαυμάζουμε σήμερα.

Κάνδυλας Κ.
23-4-2001

Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
Συκαράς Κ.

24-4-2001
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. του

Συλλόγου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ που με μεγάλη αγάπη,
ζήλο, μεράκι, προσπάθεια μάζεψαν όλα αυτά τα αντι-

κείμενα για να φτιάξουν αυτό το υπέροχο Μουσείο που
μας θυμίζει τα παλιά, ωραία αλλά και δύσκολα χρόνια
που πέρασαν.

Μπράβο σας, είστε αξιέπαινοι.
Χατζιδάκη Βηθλεέμ

27-4-2001
Είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Συνεχίστε την προσπά-

θειά σας. Θα έχετε την βοήθειά μας.
Νίκος Αντ. Ντολός

30-4-2001
Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. του Συλ-

λόγου που σε τόσο μικρό χώρο κατόρθωσε να συγκεν-
τρώσει μια ολόκληρη ιστορία του Σιδηροδρόμου.

Σπύρος Αργουζής

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Οι τεχνίτες του Εργοστασίου των ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ
που εργάστηκαν το 2004 για την Επισκευή και
Αποκατάσταση του Ξύλινου Βαγονιού 

Από το Τμήμα Ξυλουργείου
Τολόγλου Μιχάλης Εργοδηγός Β΄
Ακουμιανάκης Γιώργος Αρχιτεχνίτης Β΄
Τζιβιτζής Γιάννης Αρχιτεχνίτης Β΄
Παληός Χρήστος Αρχιτεχνίτης Β΄
Καραμολέγκος Λάμπρος Αρχιτεχνίτης Β΄
Κανδυλάκης Μανώλης Τεχνίτης Α΄
Ηλιάδης Ιωσήφ Τεχνίτης Α΄
Κατσέπας Παναγιώτης Τεχνίτης Α΄
Μάργαρης Δημήτρης Τεχνίτης Α΄
Τηνέλλης Γιώργος Τεχνίτης Α΄
Βασιλόπουλος Παναγιώτης Βοηθός Τεχνίτη
Τσάκαλος Θανάσης Βοηθός Τεχνίτη

Από το Τμήμα Χρωματιστηρίου
Καγιογλίδης Γιάννης Εργοδηγός Β΄
Λινάρδος Κώστας Αρχιτεχνίτης Α΄
Δασκαλάκης Νίκος Αρχιτεχνίτης Β΄
Παπαδάκης Αντώνης Τεχνίτης Α΄
Δημητρίου Βαγγέλης Τεχνίτης Α΄
Γιαννόπουλος Ανδρέας Τεχνίτης Α΄

Από το Ηλεκτρικό Τμήμα
Μπαρμπάτης Νίκος Αρχιτεχνίτης Α΄
Σκλαβενίτης Σπύρος Αρχιτεχνίτης Β΄
Μανιάτης Απόστολος Τεχνίτης Α΄
Χανιώτης Δημήτριος Τεχνίτης Α΄

Από το Τμήμα Επισκευής
Οχημάτων

Παναγάκος Παναγιώτης Εργοδηγός Β΄
Βούλγαρης Θανάσης Αρχιτεχνίτης Α΄
Λυμπέρης Θεόδωρος Αρχιτεχνίτης Α΄
Κυριαζόπουλος Δημοσθένης Αρχιτεχνίτης Β΄
Βάρδας Νίκος Τεχνίτης Α΄
Σερέτης Παναγιώτης Τεχνίτης Α΄

Από το Τμήμα Μηχανουργείου
Παππάς Δημήτρης Αρχιτεχνίτης Β΄
Μυλωνάς Γιώργος Τεχνίτης Α΄
Γεωργόπουλος Θανάσης Τεχνίτης Β΄

Από το Τμήμα Νικελιτηρίου
Παπαδάκης Χρήστος

Από το Τμήμα Αέρα
Γιακουμέλος Γιάννης Αρχιτεχνίτης Α΄

Επιβλέποντες Μηχανικοί
Σκούρας Γιώργος Αρχιμηχανικός
Τσελίγκας Γιάννης Επιθεωρητής Μηχανι-
κός
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 

• Ματσής Στέλιος: 50 Ευρώ
• Θεοπούλου Ασημίνα: 50 Ευρώ
• Μπαρμπαντωνάκης Κώστας: 25 Ευρώ
• Ξανθάς Σταύρος: 20 Ευρώ
• Παπακωνσταντίνου Πετρούλα: 20 Ευρώ
• Πουλακιδάκος Νικήτας: 50 Ευρώ
• Δάρρας Παναγιώτης: 10 Ευρώ
• Πριώνη Ελένη: 10 Ευρώ
• Παπαδάκης Χάρης: 20 Ευρώ
• Παπαθεοδώρου Χαράλαμπος: 20 Ευρώ
• Αντωνογιώργος Αποστόλης: 20 Ευρώ
• Γεωργίου Κώστας: 10 Ευρώ
• Βαρελάς Βασίλης: 10 Ευρώ
• Τσαπλαντώκας Γιάννης: 10 Ευρώ
• Στούπα Χρυσάνθη: 10 Ευρώ
• Μπρέλα Σοφία: 10 Ευρώ
• Πολύδωρας Γεώργιος: 25 Ευρώ
• Δημητρίου Ερμιόνη: 10 Ευρώ
• Χαμζάς Γεώργιος: 15 Ευρώ
• Κατσαρός Δημήτρης: 20 Ευρώ
• Νικητόπουλος Δημήτρης: 20 Ευρώ
• Τσίχλης Αντώνης: 20 Ευρώ
• Αγιοπλούδης Αθανάσιος: 20 Ευρώ
• Τσαμπάσης Ευάγγελος: 20 Ευρώ
• Βιντζηλαίος Ελευθέριος: 20 Ευρώ
• Βαρδακαστάνης Κώστας: 25 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος: 25 Ευρώ
• Λεμονής Μιχάλης: 20 Ευρώ
• Σαρατσιώτης Ηλίας: 25 Ευρώ
• Σχίζας Δημήτριος: 10 Ευρώ
• Τσουραμάνης Κώστας: 20 Ευρώ
• Λιώσης Γεώργιος: 25 Ευρώ
• Σερέτης Κώστας: 10 Ευρώ
• Μαντούκας Νίκος: 20 Ευρώ
• Νταβαρίνου Αικατερίνη: 20 Ευρώ

Δωρεές για το Μουσείο

Δωρεές εις ΜνήμηνΔωρεές εις Μνήμην

Ο συνάδελφος Δεκούλος Γιάννης κατέθεσε το ποσό των
20,00 Ευρώ, στην μνήμη του συναδέλφου του Βασίλη
Ζωάκου.

Η κα. Αικατερίνη Τσάλα κατέθεσε το ποσό των 90,00 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη της αγα-
πημένης της μητέρας Ειρήνης Τσάλα.

Οι συνάδελφοι Αβραμίδης Νίκος και Σάββας κατέθεσαν το
ποσό των 90,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου,
στην μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας Μαρκούλας
Αβραμίδου.

Η κα. Μπόλωση Χρυσούλα κατέθεσε το ποσό των 20,00 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη του αγα-
πημένου της συζύγου Κωνσταντίνου Μπόλωση.

Ο συνάδελφος Σταυρόπουλος Γιάννης κατέθεσε το ποσό των
20,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη
της αγαπημένης του συζύγου Νίκης Σταυροπούλου.

Ο συνάδελφος Λεμονής Νικόλαος κατέθεσε το ποσό των
10,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη
του αγαπημένου του αδελφού Γεώργιου Λεμονή.

Η κα. Χονδρού Ευαγγελία κατέθεσε το ποσό των 20,00 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη του αγα-
πημένου της συζύγου Δημήτρη Χονδρού.

Ο συνάδελφος Οικονομίδης Κώστας κατέθεσε το ποσό των
20,00 Ευρώ υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη
των αγαπημένων του γονιών Θεοδόση-Ευγενία Οικο-
νομίδη.

Η κα. Λέπουρα Δήμητρα κατέθεσε το ποσό των 20,00 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη του αγα-
πημένου της συζύγου Φανούριου Λέπουρα.

Η κα. Κόκκινου Βαρβάρα κατέθεσε το ποσό των 20,00 Ευρώ
υπέρ των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη του αγα-
πημένου της συζύγου Αντώνη Κόκκινου.

Η κα. Γιαχνή Ευγενία κατέθεσε το ποσό των 20,00 Ευρώ υπέρ
των σκοπών του Μουσείου, στην μνήμη του αγαπημένου
της συζύγου Γεώργιου Γιαχνή.

Η κα. Καπελιάρη Δέσποινα κατέθεσε το ποσό των 25,00 Ευρώ
εις μνήμη του συζύγου της Νικολάου Καπελιάρη και
της κόρης της Τζένης Σχίζα-Καπελιάρη.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στον προηγού-
μενο «Ηλεκτρικό», το ψήφισμα της Γενικής

μας Συνέλευσης το είχαμε κοινοποιήσει:
• Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη

Παυλόπουλο
• Στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Αλέξη

Τσίπρα
• Στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρ-

δου
• Στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκατίας κ. Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη
• Στην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Φώφη Γεννη-

ματά
• Στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημήτρη

Κουτσούμπα
• Στον Πρόεδρο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ κ. Σταύρο Θε-

οδωράκη
• Στον Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ κ. Βα-

σίλη Λεβέντη
• Στον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο

Γαβρίλη
• Στον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μόραλη
• Στην Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Διαμάντω Μανω-

λάκου
• Στην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Εύη Καρακώστα
• Στην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργία Γεννιά
• Στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Δουζίνα
• Στην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελένη Σταμα-

τάκη
• Στην Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίνα Κασιμάτη
• Στον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ.

Κωνσταντίνο Κατσαφάδο
• Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. των «ΣΤΑΣΥ» κ. Σταύ-

ρο Στεφόπουλο
• Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των «ΣΤΑΣΥ» κ.

Γεώργιο Θωμόπουλο
• Στο Δ.Σ. των «ΣΤΑΣΥ»
• Στο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
• Στο Δ.Σ. της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ
• Στο Δ.Σ. της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπον-

δίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
• Στο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Πειραιά

9-12-2017: Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Πε-
ριφέρεια Πειραιά κ. Κώστας Κατσαφάδος μαζί με την γυ-
ναίκα του και τα δυο παιδιά τους, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο
επισκεπτών του Μουσείου:

Συγχαρητήρια! Ήταν πραγματικά μαγευτικό το ταξίδι που
κάναμε μέσα στον χρόνο και την ιστορία του Σιδηροδρόμου!
11-12-2017: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης κ. Ευτύχης Φυτράκης συνοδευόμενος από τον Πρό-

εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΤΑΣΥ κ. Σταύρο Στε-
φόπουλο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ κ.
Ελευθέριο Ρενιέρη και τον Τομεάρχη Πειραιά Γραμμής 1 κ.
Χαράλαμπο Ζήση. Ο κ. Φυτράκης έγραψε στο βιβλίο επι-
σκεπτών του Μουσείου:

Σας ευχαριστούμε για την ξεχωριστή εμπειρία να δούμε
μια μοναδική πλευρά της ιστορίας του τόπου μας και των
δημιουργικών του δυνάμεων.

1-12-2017: 9ο Γενικό Λύκειο Αθηνών ( άτομα 60)
4-12-2017: 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης ( άτομα 60)
6-12-2017: Ενιαίο Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας (άτομα 73) 
7-12-2017: Ιδιωτική Σχολή Ξενόπουλου (άτομα 40) 
8-12-2017: 3ΘΕΣΙΟ Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας (Αίγινα) (άτομα 60)
13-12-2017: Δ.Ι.Ε.Κ. Αμπελοκήπων (άτομα 20)
18-12-2017: ΖΑΝΝΕΙΟ Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά (άτομα 21)
19-12-2017: 6ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού Α΄ Τάξη (άτομα 30) 
21-12-2017: Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (άτομα 15)
10-1-2018: 1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου (άτομα 53)
18-1-2018: 6ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού (άτομα 38)
19-1-2018: 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (άτομα 20)
26-1-2018: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ναυστάθμου Σαλαμίνας (άτομα 90)
29-1-2018: Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας (άτομα 43)

Γενικό Σύνολο: 621 άτομα

Επισκέψεις Σχολείων και Συλλόγων
στο Μουσείο τους μήνες Δεκέμβριο - Ιανουάριο

Εκδηλώσεις στους χώρους του Μουσείου και στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»
12-1-2018: Φωτογράφηση χώρων

του Μουσείου για Δημοσιογραφική έκ-
δοση και ξενάγηση στους εκθεσιακούς
χώρους του Μουσείου: (Άτομα 20)

21-1-2018: Εκδήλωση κοπής πίτας

του Αθλητικού Όμιλου Τοξοβολίας «ΑΧΑΙ-
ΟΙ» στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ» και ξενάγηση στους εκθεσιακούς
χώρους του Μουσείου: (Άτομα 85)

27-1-2018: Εκδήλωση Γενεθλίων της

Κατερίνας Παπαδάκη στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων «ΟΜΟΝΟΙΑ» και ξενάγηση
στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσεί-
ου: (Άτομα 50) 

Γενικό Σύνολο:155 Άτομα

• Παπαμακάριος Βασίλης: Αρχιτεχνίτης Αποθήκης
Υλικού Πειραιά 

Δεκατρία (13) πινακιδάκια Σηματοδότησης
Δύο (2) πινακίδες Ξύλινων Οχημάτων Σιδηροδρόμου
Έξι (6) πινακιδάκια (αριθμοί) Ηλεκτράμαξας
Τέσσερεις (4) Σπινθηροθαλάμους Οχημάτων Ανατο-
λικής Γερμανίας
Ένα (1) Ηλεκτρονόμο φόρτισης συσσωρευτών οχη-
μάτων Σιδηροδρόμου 
Δύο (2) Υψόμετρα 
Ένα (1) Πρόσημο Σημάτων Αποκλεισμού
Ένα (1) Ξύλινο ερμάριο διακλαδώσεως τηλεφώνων

• Γιαννάκης Αχιλλέας: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Δύο (2) φωτογραφίες με συναδέλφους του στην
Γραμμή

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)

Πρόκειται για την λαομίσητη σημαία με την
«ΣΒΑΣΤΙΚΑ» των κατακτητών του Χίτλερ που
αιματοκύλησαν την πατρίδα μας κατέστρεψαν
πόλεις, χωριά, εκκλησίες, εργοστάσια κ.α. και
είχαν καταδικάσει σε πείνα και εξαθλίωση τον
Ελληνικό Λαό.

Η σημαία αυτή κυμάτιζε στην ταράτσα του
Μεγάρου στον Σταθμό Πειραιά όλα τα χρόνια
που ο λαός μας στέναζε από τα εγκλήματα των
ΝΑΖΙ.

Φεύγοντας από την Ελλάδα κυνηγημένοι
και ηττημένοι ξέχασαν ή δεν μπόρεσαν να πά-
ρουν και τη σημαία τους.

Κάποιοι συνάδελφοί μας την ξεκρέμασαν
και την είχαν πάει στην Αποθήκη Υλικού στον
Πειραιά.

Στην Αποθήκη υπήρχαν πάρα πολλά κι-
βώτια στα οποία υπήρχαν υλικά, εργαλεία,
υφάσματα για τις στολές των εργαζομένων
στην Κίνηση, καπέλα κ.α.

Όταν έψαχνα να βρω παλαιά υλικά, εργα-
λεία κ.α. για το Μουσείο είδα σε μια μικρή
ταμπέλα που ήταν κολλημένη σε ένα κιβώτιο

να γράφει «Γερμανικές Σημαίες Σκοροφα-
γωμένες».

Ανοίξαμε το κιβώτιο και δεν υπήρχε τίπο-
τα. Τότε πληροφορήθηκα ότι η μεγάλη Σημαία
με την «ΣΒΑΣΤΙΚΑ» την είχε πάρει ο συνάδελ-
φος Κώστας Βασιλείου.

Βρήκα τον Κώστα και του την ζήτησα, μου
είπε ότι την είχε δώσει στον συνάδελφο Γιώρ-
γο Λιώση, την εποχή που ήταν Πρόεδρος της
Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ.

Ο συνάδελφος Λιώσης όλα αυτά τα χρόνια
την φύλαγε και την συντηρούσε για να μην
καταστραφεί με τη σκέψη τόσο τη δική του
όσο και του Βασιλείου να δοθεί όταν γίνει
Μουσείο στο χώρο μας.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο ξενοδο-
χείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και κατά την διάρκεια της
Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του Σωματείου
μας, ο Γιώργος όχι μόνο με αιφνιδίασε, αλλά
και με συγκίνησε όταν ήρθε και μου είπε: «Με

την ευκαιρία της φετινής μας γιορτής η οποία
είναι αφιερωμένη σ’ αυτούς που πολέμησαν
στα βουνά της Αλβανίας το 1940 και στους
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945
έχω φέρει την Σημαία και θέλω να την παρα-
δώσω σε εσένα και στον συνάδελφο Ρουσιά,
για να τοποθετηθεί στο Μουσείο».

Έτσι και έγινε.
Η Σημαία με την φροντίδα των κ.κ. Αντιό-

πης Πανταζή και Λεωνίδα Μπαχά είναι οι επι-
στήμονες που έστησαν το Μουσείο, θα την το-
ποθετήσουν, μαζί με ένα Γερμανικό και ένα
Εγγλέζικο κράνος, που είχα βρει στην Αποθή-
κη, σε έναν από τους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου. 

Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μα-
θαίνουν οι νεότεροι, τα εγκλήματα των ΝΑΖΙ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου
και του Σωματείου ευχαριστούν τόσο τον συ-
νάδελφο Λιώση όσο και τον συνάδελφο Βα-
σιλείου για την προσφορά τους αυτή.

Μανώλης Φωτόπουλος 
Ευθύμιος Ρουσιάς

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το γραφείο του Γενικού Γραμ-
ματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ κ. Δημήτρη
Κουτσούμπα

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Χρή-
στος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας,
Λιάνα Κανέλη και Διαμάντω Μανω-
λάκου οι οποίοι στις 21 Νοεμβρίου
2017 κατέθεσαν σχετική ΑΝΑΦΟΡΑ
προς την Υπουργό Πολιτισμού. Πε-
ριμένουμε απάντηση.

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Α΄ Πειραι-
ώς και Νήσων κ. Κώστας Κατσαφά-
δος ο οποίος κατέθεσε στις 18 Δε-
κεμβρίου 2017 ΕΡΩΤΗΣΗ προς την
Υπουργό Πολιτισμού.

Ο κ. Κατσαφάδος πριν καταθέσει
την ΕΡΩΤΗΣΗ, ζήτησε και είχαν συ-
νάντηση μαζί του και τον ενημέρω-
σαν σχετικά οι Πρόεδροι του Μου-
σείου και του Σωματείου κ.κ. Μανώ-
λης Φωτόπουλος και Ευθύμιος Ρου-
σιάς.

Ο κ. Κατσαφάδος επισκέφτηκε
και το Μουσείο μας στις 9 Δεκεμ-
βρίου 2017 και είδε από κοντά όλους
τους χώρους του Μουσείου μας.

Και τέλος, μας τηλεφώνησαν
από το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά και μας είπαν ότι συμπαρα-
στέκονται στο Δ.Σ. του Μουσείου για
τους αγώνες που κάνει για την προ-
βολή της ιστορίας μας, αλλά και για
το Εργοστάσιο.

Ότι νεότερο προκύψει και οι
απαντήσεις που θα δοθούν στις Ερω-
τήσεις των Βουλευτών, θα ενημερω-
θείτε στον επόμενο «Ηλεκτρικό».

Η Διοίκηση

Ηαναγνώριση του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηρο-
δρόμων Πειραιά και η διάσωση του ιστορικού

αρχείου του, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέ-
θεσε στον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο Βου-
λευτής της ΝΔ Α΄ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κα-
τσαφάδος.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, η Διοίκηση του
Μουσείου είχε καταθέσει φάκελο στο Υπουργείο για
την αναγνώρισή του, ωστόσο, αν και ο φάκελος κρί-
θηκε επαρκής, ζητήθηκε ως απαραίτητο κριτήριο
να δηλωθεί υπεύθυνος συντήρησης. 

Επειδή όμως, η οικονομική κατάσταση του φορέα
-που όλα αυτά τα χρόνια δε χρηματοδοτείται παρά
μόνο από μικρές συνεισφορές και δωρεές των συν-
ταξιούχων του ΗΣΑΠ- δεν επιτρέπει την πρόσληψη
μόνιμου συντηρητή, ο κ. Κατσαφάδος ερωτά τον
Υπουργό τι πρόκειται να πράξει για να συντηρήσει
και να διαφυλάξει το ιστορικό αρχείο του Μουσείου,
αλλά και αν θα γίνει η αναγνώρισή του. 

Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής επισημαίνει ότι
το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Πειραιά, που
ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005 με τη βοήθεια των
συνταξιούχων του ΗΣΑΠ, έχει περισσότερα από 2.000
αντικείμενα και περισσότερα από 3.000 βιβλία, έν-
τυπα και φωτογραφίες, συσκευές και αντικείμενα
από το 1904 έως τα μεταπολεμικά χρόνια. 

Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως
εξής: 
«Κύριε Υπουργέ, 

Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Πειραιά
ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005, με ιδιωτική πρω-
τοβουλία και με τη βοήθεια των συνταξιούχων του
ΗΣΑΠ, οι οποίοι από το 1995, με ατελείωτες ώρες
προσωπικής εργασίας διέσωσαν περισσότερα από
20.000 εκθέματα. Σκοπός του μουσείου είναι να κα-
ταγραφεί η πλούσια ιστορία του Ηλεκτρικού Σιδη-
ροδρόμου, του πρώτου Αστικού Σιδηροδρόμου στην

Ελλάδα και του τρίτου παλαιότερου στον κόσμο, μετά
της Ν. Υόρκης και του Λονδίνου. 

Έχοντας πλέον στη συλλογή του περισσότερα από
2000 αντικείμενα και περισσότερα από 3000 βιβλία,
έντυπα και φωτογραφίες, συσκευές και αντικείμενα
σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους σιδηροδρόμους
από την πρώτη φάση της εμφάνισής τους το 1904,
ως τα μεταπολεμικά χρόνια καθώς και πλούσιο φω-
τογραφικό-αρχειακό υλικό, το Μουσείο Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων αποτελεί σύμβολο της ιστορίας, όχι
μόνο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων της χώρας μας,
αλλά και του βιομηχανικού Πειραιά. 

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια της λειτουρ-
γίας του το Μουσείο δεν χρηματοδοτείται, παρά μόνο
από μικρές συνεισφορές και δωρεές των συνταξι-
ούχων του ΗΣΑΠ.

Πριν από λίγους μήνες, κατατέθηκε φάκελος στο
Υπουργείο από τη Διοίκηση του Μουσείου, προκει-
μένου να γίνει η αναγνώρισή του. Ο φάκελος αν και
κρίθηκε επαρκής, τόσο ως προς το τυπικό, όσο και
ως προς το ουσιαστικό μέρος, ζητήθηκε, ως απα-
ραίτητο κριτήριο, να δηλωθεί Υπεύθυνος Συντήρη-
σης/ Συντηρητής κάτοχος αδείας του ν. 2557/97. 

Ωστόσο, επειδή η οικονομική κατάσταση του φο-
ρέα δεν επιτρέπει την πρόσληψη μονίμου συντηρητή, 

Επειδή, οι όποιες εργασίες μέχρι σήμερα, έγιναν
από τεχνίτες του εργοστασίου των ΗΣΑΠ,

Επειδή ο φορέας διαθέτει ένα τεράστιο ιστορικό
αρχείο, το οποίο χρονολογείται από το 1869 και το
οποίο η Πολιτεία οφείλει να συντηρήσει και να δια-
φυλάξει, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι πρόκειται να πράξει, προκειμένου να συν-

τηρήσει και να διαφυλάξει το ιστορικό αρχείο του
Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων;

2. Τι πρόκειται να πράξει, προκειμένου να ανα-
γνωρίσει το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων;

Πειραιάς, 18 Δεκεμβρίου 2017
Ο Ερωτών Βουλευτής Κώστας Κατσαφάδος

ΠΟΙΟΙ ΕΔΕΙΞΑΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ:Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Βουλευτής ΝΔ, Α Πειραιώς & Νήσων

ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στην αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Aπό την παράδοση
της γερμανικής σημαίας


