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Η ΓΝΩΜΗ MΑΣ

Εκδήλωση αγάπης

Τι περιμένουμε
το 2020
ο 2020 ήρθε μαζί με την ελπίδα ότι η
πιο ζοφερή δεκαετία των αλλεπάλληλων μνημονίων πέρασε ανεπιστρεπτί.
Το βλέπουμε σχεδόν παντού γύρω μας
αυτές τις μέρες με την προσπάθεια που
γίνεται σχεδόν από όλους για μία επαναφορά στην περιβόητη κανονικότητα.
Το 2020 θα μπορούσε να θεωρηθεί
σύμφωνα με την τρέχουσα τεχνολογική
διάλεκτο, μία χρονιά επανεκκίνησης.
χώρα φόρεσε τα γιορτινά της, γέμισαν ξανά οι δρόμοι με κόσμο, υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης χωρίς
όμως αντίστοιχη αύξηση των εισοδημάτων. Πιο πολύ όμως φαντάζει η χρονιά
που θέλει να κοιτάζει και πάλι το μέλλον
κατάματα, ανακτώντας την αίσθηση
προόδου που η δεκαετία του 2010 είχε
ανασχέσει πλήρως. Βέβαια για να γίνει
αυτό πρέπει να ξεπεραστούν οι τραυματικές εμπειρίες των τελευταίων χρόνων
κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.
ιατί η αποσταθεροποίηση που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία δεν
αφορά μόνο την οικονομία και τους κοινωνικούς θεσμούς, όσο τις βασικές δομές του κοινωνικού συναισθήματος.
Υπάρχει ακόμη η καχυποψία απέναντι
σε βασικούς φορείς εξουσίας και ανασφάλεια για καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Η νέα μάχη για την κανονικότητα δεν θα είναι καθόλου δεδομένη.
ο τέλος του 2019 βρίσκει την πατρίδα
μας να προσπαθεί να διεκδικήσει
ένα πιο ασφαλές μέλλον, σε ένα ολισθηρό διεθνές τερέν. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό, καθώς η Τουρκία σήμερα αμφισβητεί να
κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως αυτά
προσδιορίζονται με σαφήνεια από το
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και απειλεί ευθέως τη σταθερότητα και την ειρήνη στην Μεσόγειο.
υχόμαστε το 2020 να είναι η χρονιά
όπου θα βάλουμε τις βάσεις για μία
νέα αλλαγή. Μία νέα αλλαγή που θα χαράσσει εθνικές γραμμές, να διεκδικεί
στα διεθνή φόρα, να αναβαθμίσει την
ενεργειακή και διπλωματική της ισχύ.
εξομάλυνση των σχέσεών μας με την
Τουρκία είναι κρίσιμος παράγων για
τη γαλήνη και την πρόοδο της χώρας μας
και δεν είναι νοητό, τώρα που με τόσες
θυσίες του Ελληνικού λαού φτάσαμε στην
έξοδο από την κρίση, να υπονομεύεται
αυτή η πορεία από συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας που επιδιώκει να προξενήσει η εξ ανατολών γείτονα χώρα.
H Διοίκηση
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Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωσή μας στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» κοπή πίτας – βράβευση αριστούχων – συνεστίαση
είχε μεγάλη επιτυχία. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Δείτε την αναλυτική παρουσίασή της στις σελίδες 8-9-10

ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ»
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού
του Σωματείου μας, σας καλούμε στην Ετήσια
Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
9:30 π.μ. στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Διοικητική Λογοδοσία
2. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία
3. Οικονομική Ταμειακή Λογοδοσία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εκδρομές)
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Προϋπολογισμός 2020
6. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη δράση
του Σωματείου.
7. Συζήτηση για τη Διοικητική και Ταμειακή Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Ψηφοφορία για τα θέματα 1-2-3-4-5
9. Έγκριση Ψηφίσματος
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε
Συνταξιούχε των ΗΣΑΠ
Η συμμετοχή σου στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη, γιατί με την παρουσία σου και
τη συμμετοχή σου σε αυτή δίνεις δύναμη στο
Σωματείο μας την οποία δύναμη την χρειαζόμαστε πολύ και ειδικά σήμερα που ο κάθε Έλληνας και ειδικά οι συνταξιούχοι βιώνουν μια
10ετή εγκατάλειψη και περιθωριοποίηση από

την πολιτεία. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει έστω
και ένας συνταξιούχος στην πατρίδα μας που
να μην τον έχουν γονατίσει τα αλλεπάλληλα
μνημόνια. Είναι γεγονός ότι όλοι εμείς οι συνταξιούχοι βιώνουμε ένα δράμα διαρκείας χωρίς να φαίνεται ακόμη φως στον ορίζοντα.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε εκπληρώσει
σαν εργαζόμενοι το χρέος μας και τώρα διεκδικούμε το δικαίωμα τα τελευταία χρόνια της
ζωής μας η πολιτεία να κάνει το χρέος της
απέναντί μας και να μας αποδώσει αυτά που
μας οφείλει. Δυστυχώς όμως η πολιτεία σκαρφίζεται διάφορα τεχνάσματα ώστε μέσω των
δικαστηρίων να βγει λευκή περιστερά και όταν
τα αποτελέσματα των δικαστηρίων δεν την ικανοποιούν επανέρχεται στα δικαστήρια δια άλλης οδού όπως έκανε σήμερα με τον ΕΦΚΑ.
Υπάρχει όμως και το άλλο παράδοξο στη πατρίδα μας καθώς υπάρχουν και μεροληπτικές
αποφάσεις για τους εκλεκτούς. Για να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση Συναδέλφισσα –
Συνάδεφλε η Διοίκηση του Σωματείου
Σε καλεί να έρθεις στις 27 Μαρτίου 2020
στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.
Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς
για τα λιμνάζοντα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των συνταξιούχων.
Σε καλεί να μιλήσεις.
Σε καλεί να μας κρίνεις για ό,τι δεν πράξαμε σωστά.
Σε καλεί να φέρεις προτάσεις που θα είναι
εποικοδομητικές.

Σε καλεί να έρθεις κοντά στο Σωματείο καθώς σήμερα με την οικονομική, την πολιτική
και την κρίση αξιών και θεσμών που υπάρχει
στη χώρα μας χρειάζεται να έχουμε ένα Σωματείο ισχυρό και δυνατό αλλά και απαλλαγμένο από κομματικές παρεμβάσεις.
Γι’ αυτούς τους λόγους δεν πρέπει καμία
συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος να
απουσιάσει από τη Γενική Συνέλευση της
27ης Μαρτίου.
Όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό. Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του, για να στείλουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς που νέμονται την εξουσία, ότι οι συνταξιούχοι μπορεί να είναι απόμαχοι της εργασίας όχι όμως και της ζωής.
Εμπρός λοιπόν όλες και όλοι οι συνταξιούχοι
των ΗΣΑΠ, ενωμένοι να δυναμώσουμε ακόμα
περισσότερο το Σωματείο μας, γιατί είναι η
μόνη ελπίδα όλων μας και σε συνεργασία με
τα αδελφά Σωματεία Συνταξιούχων με επικεφαλής την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδας, θα αντιπαλέψουμε
όλες τις σε βάρος μας καταστάσεις.
ΔΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 9:30 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 52.
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς Νικόλαος Μητροκώτσας
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Συνταξιούχος ΗΣΑΠ 1912-2019
Από τις 25 Δεκεμβρίου 2019 το Σωματείο
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ πενθεί. Από τις 25 Δεκεμβρίου το Σωματείο μας είναι φτωχότερο.
Η απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Γιάννη
Παπαδημητρίου μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου υπηρέτησε πιστά επί σειρά ετών,
με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, χωρίς διακρίσεις και συμβιβασμούς
τους εργαζόμενους στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Γερμανοϊταλικής Κατοχής και του
εμφυλίου πολέμου. Για όλα αυτά η πολιτεία των αντάμειψε με φυλακίσεις και εξορίες. Αργότερα δε όταν αφέθηκε ελεύθερος από
τις φυλακές και τις εξορίες, υπερασπίστηκε με πάθος τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού από τη θέση του στο κοινοβούλιο. Ήταν
ένας εκπρόσωπος του λαού πιστός στις αρχές και τις αξίες που φωτίζουν και αναβαθμίζουν το δημόσιο βίο. Διακρίθηκε για το ήθος,
την εντιμότητα, τη συνέπεια αλλά και τη μεγάλη αγάπη του για την
πατρίδα και τους συνανθρώπους του. Τιμούσε τους συμπολίτες του
και τιμήθηκε επάξια από αυτούς. Αγαπητέ και σεβαστέ φίλε και συ-

KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ
Από την προηγούμενη Εφημερίδα μας μέχρι σήμερα
12 συνάδελφοι και συναδέλφισσες έφυγαν για πάντα από
κοντά μας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη μοίρα:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ:
Αρχιτεχνίτης Α’ Εργοστασίου ετών 77
ΝΤΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ: Χήρα Δημητρίου ετών 81
ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συλλέκτης ετών 85
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ:
Εργοδηγός Μηχανουργείου ετών 76
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ:
Γραμματέας Εσωτερικών Υπηρεσιών ετών 58
ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Εργοδηγός Α’ Ηλεκτροδηγών ετών 90
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ: Χήρα Θεοδώρου ετών 85
ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ: Χήρα Κωνσταντίνου ετών 82
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 85
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Σταθμάρχης Σιδηροδρόμου ετών 107
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 71
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας ετών 67
Στους συγγενείς τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια.
Η Διοίκηση

O HΛEKTPIKOΣ
ΣIΔHPOΔPOMOΣ
KΩΔIKOΣ 01-3164
ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO
TOY ΣΩMATEIOY ΣYNTAΞIOYXΩN HΣAΠ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1994
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
AP. ΦYΛΛOY 148
TIMH: 50 Λεπτά
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣΣYMBOYΛOΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

TEXNIKHEΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEOΔΩPAKHΣ
Δημοσιογράφος
6932 212755
E-mail: nikosth2004@yahoo.gr
https://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

ANAΓΡΑΦΗ Δ. Γαβαλάς
Θίσβης 7 - Περιστέρι • Tηλ.: 210 5722902
E-mail: anagrafigavalas@gmail.com
www.anagrafi.gr

νάδελφε Γιάννη ή καλύτερα «μπάρμπα-Γιάννη» όπως σε αποκαλούσαμε σε ευχαριστούμε για όσα απλόχερα μας πρόσφερες. Μέχρι
χθες ήσουν πάντα εκεί. Κοντά μας, δίπλα μας συμπαραστάτης στα
προβλήματα όλων μας. με το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά της ψυχής
σου, την ακεραιότητα του χαρακτήρα σου. Είμαστε όλοι υπερήφανοι
για σένα. Για τη διαδρομή σου, για την ποιότητα της προσωπικότητάς
σου, για τη φιλία και την αγάπη που μας χάρισες. Θα σε έχουμε για
πάντα στην καρδιά μας.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αρχιτεχνίτης Α΄ Εργοστασίου
1942-2019
Στα 77 του χρόνια αποχαιρέτησε τον μάταιο
τούτο κόσμο ο αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο μέχρι τον Οκτώβρη του 1992 που συνταξιοδοτήθηκε. Σε όλο αυτό το διάστημα απέκτησε μόνο φίλους και
καλούς συνεργάτες με τους οποίους συνεχίστηκε η φιλία τους μέχρι
και την ημέρα που έφυγε από κοντά μας. Ήταν ο καλός φίλος του
Σωματείου μας, το οποίο πάντα επισκεπτόταν και είχε πάντα τη διάθεση να προσφέρει. Όλοι εμείς που είχαμε την τιμή να γνωριστούμε
και να συνεργαστούμε με τον αγαπητό συνάδελφο Μιχάλη θα έχουμε
πολλά να θυμόμαστε από τη συνεργασία μας και θα τον θυμόμαστε
με αγάπη. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Μιχάλη. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι. Ας είναι αιωνία
η μνήμη σου.

ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εργοδηγός Μηχανουργείου
1943-2019
Από τις 15 Δεκεμβρίου 2019 ο αγαπητός συνάδελφος Ανδρέας δεν βρίσκεται κοντά μας
καθώς πήρε τη μεγάλη απόφαση να ταξιδέψει
προς την αιωνιότητα. Ο αγαπητός Ανδρέας σταδιοδρόμησε στο Εργοστάσιο των ΕΗΣ – ΗΣΑΠ και συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο
του 1996 με την ειδικότητα του Εργοδηγού. Ήταν το υπόδειγμα υπαλλήλου και συνεργάτου, πάντα αντιμετώπιζε με αγάπη και καλοσύνη
όλους τους συναδέλφους του καθώς και αυτοί τον εκτιμούσαν και
τον σέβονταν. Δεν είχε κακία μέσα του παρά μόνο αγάπη προς όλους.
Ο Ανδρέας και μετά τη συνταξιοδότησή του που αντιμετώπισε κάποιο
μικρό πρόβλημα τότε με αποτέλεσμα να παραμείνει στην υπηρεσία
άλλους επτά μήνες εντάχθηκε στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ το
οποίο συχνά επισκεπτόταν και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις
του. Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ανδρέα. Ευχόμαστε ο
θεός να απαλύνει τον πόνο για την απώλεια σου από την οικογένειά
σου και να σε θυμούνται με αγάπη. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτροδηγών
1930 - 2019
Με τη δύση του 2019 ο συνάδελφος Δημήτρης πλήρης ημερών εγκατέλειψε τον μάταιο
τούτο κόσμο και πήρε τον δρόμο που δεν έχει
επιστροφή. Ο Δημήτρης εργάσθηκε πολλά χρόνια στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ μέχρι τη συνταξιοδότησή του τον Μάρτιο του
1987 με την ειδικότητα του Εργοδηγού Α΄ Ηλεκτροδηγών. Ήταν μέχρι
τέλους της σταδιοδρομίας του το υπόδειγμα του σωστού υπαλλήλου
πάντα τυπικός και πιστός στο καθήκον του. Ο Δημήτρης αν και ήθελε
να παραμείνει και άλλο στην εργασία του συνταξιοδοτήθηκε παρά τη
θέλησή του. Και αυτό το έφερε βαρέως μέχρι τον θάνατό του. Μετά
τη συνταξιοδότησή του βρήκε λιμάνι απάνεμο στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ με το οποίο συνεργάστηκε άψογα για πολλά χρόνια,
ποτέ όμως δεν έκρυψε την πικρία του για την πρόωρη κατά την αντίληψή του συνταξιοδότηση. Όλοι εμείς οι παλιοί συνάδελφοι του Δημήτρη θα τον θυμόμαστε με αγάπη για ό,τι προσέφερε και ως εργαζόμενος και ως συνταξιούχος. Καλό σου ταξίδι συνάδελφε Δημήτρη.
Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο όταν διαβαίνεις την Αχερουσία λίμνη
και να πιάσεις απάνεμο λιμάνι. Αιωνία η μνήμη σου.

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1935-2020
Ακόμη ένας φίλος από τα παλιά μας εγκατέλειψε στις 9 Ιανουαρίου 2020 και πήρε τον
δρόμο προς την αιωνιότητα. Ο Γιάννης ήταν
ένας φίλος από τα παλιά, τότε που οι εργαζόμενοι στα Πράσινα Λεωφορεία ήμαστε μία οικογένεια και από κοινού
αντιμετωπίζαμε όλα τα προβλήματα τα δύσκολα τότε χρόνια. Ένας
από αυτούς ήταν και ο οδηγός των Πράσινων Λεωφορείων Γιάννης
Πουρνάρας. Φτωχό παιδί ο Γιάννης έφυγε από το χωριό του δύο
βουνά της Λαμίας και ήρθε στην Αθήνα προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης και αυτή την βρήκε στους ΕΗΣ – ΗΣΑΠ όπου εργάσθηκε
ως οδηγός μέχρι τον Μάιο του 1986 που συνταξιοδοτήθηκε. Διακρίθηκε για τον χαρακτήρα του και το ήθος του, συνεπής στην εργασία
του και αγαπητός με όλους τους συναδέλφους του. Ο Γιάννης και
μετά τη συνταξιοδότησή του διατήρησε τους δεσμούς του με τους
συναδέλφους του καθώς και με το Σωματείο μας. Τα τελευταία όμως
χρόνια διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε δεν του επέτρεπαν
να δίνει το παρόν στο Σωματείο μας πάντα όμως ρωτούσε να μαθαίνει
τα τεκταινόμενα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη. Ευχόμαστε να έχεις ούριο άνεμο στο μεγάλο σου ταξίδι.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γραμματέας Εσωτερικών Υπηρεσιών
1961-2019
Χωρίς να ζήσει και να χαρεί τη ζωή έφυγε από
κοντά μας ο φίλος και συνάδελφος Θοδωρής και
ήταν μόνο 58 ετών. Ο Θοδωρής ήταν υιός του
αγαπητού συναδέλφου μας Δημήτρη και της Ελένης Παπαχρήστου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, εργάσθηκε για λίγα
χρόνια στην Εσωτερική Υπηρεσία όπου διακρίθηκε για την καλοσύνη
του και την αγάπη προς τους συναδέλφους του. Όμως τα μεγάλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε δεν τους επέτρεψαν να παραμείνει
εργαζόμενος και συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα σε ηλικία 37 ετών τον Σεπτέμβριο του 1998. Ο Θοδωρής εντάχτηκε στο Σωματείο των συνταξιούχων και όταν η υγεία του του το επέτρεπε μας τιμούσε με την παρουσία του. Έφυγε από τη ζωή στο Αττικό Νοσοκομείο που νοσηλευόταν
στις 20 Δεκεμβρίου 2019 και όχι όμως λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε αλλά από νοσοκομειακή λοίμωξη. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Θοδωρή θέλουμε να γνωρίζεις πως δεν θα πάψεις να είσαι ανάμεσα και δίπλα σε όλους και θα σε θυμόμαστε και τη μνήμη σου για
πάντα θα τιμάμε. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου μητέρα Ελένη και ο θεός να της χαρίζει δύναμη για να αντέξει την απώλειά σου. Καλό σου ταξίδι και να
είναι αιωνία η μνήμη σου.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
1953-2020
Στις 16 Ιανουαρίου 2020 μετά από άνιση μάχη
με τον καρκίνο, εγκατέλειψε την πρόσκαιρο ζωή
το γελαστό παιδί του σιδηροδρόμου και από τις 17 αναπαύεται στα χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας του τα Σιταράλωνα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις, να θέλεις να μιλήσεις για κάποιον που έφυγε όταν αυτός ο κάποιος είναι
ένας αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, πραγματικός φίλος και συνάδελφος. Τέτοιες ώρες τα λόγια βγαίνουν δύσκολα. Είναι φτωχά και
ανήμπορα να περιγράψουν τα συναισθήματά μας για τον πρόωρο και
αδόκητο θάνατο του Παναγιώτη που έφυγε από κοντά μας στην ηλικία
των 67 ετών. Ο Παναγιώτης δεν ήταν μόνο ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος με σπάνιες αρετές και χαρίσματα που στη σημερινή κοινωνία όλο και πιο δύσκολα όλο και πιο
σπάνια συναντά κανείς. Άδολη ψυχή, τρυφερή, ευαίσθητη, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και με έναν γλυκό
λόγο για όλους. Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης εργάστηκε στους ΗΣΑΠ πολλά χρόνια, ήταν ένας συνάδελφος εργατικός,
τίμιος και ευσυνείδητος, εξυπηρετικός προς όλους και πάντα γελαστός.
Όμως η μετάταξή του το 2011 στα Μουσεία της χώρας του στοίχισε πολύ
και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, έχασε το χαμόγελό του και την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, γιατί είχε την εντύπωση ότι αδικήθηκε από
τους συναδέλφους του, και πράγματι έτσι ήταν. Οι μεταθέσεις αυτές
ήταν άδικες και δημιούργησαν πολλά οικογενειακά προβλήματα. Μπορεί να επανήλθαν πάλι στην πρότερα εργασία τους αλλά το γιατί έμεινε
και αυτό προβλημάτισε πολύ τον Παναγιώτη και δεν το άντεξε. Έτσι
μετά τη συνταξιοδότησή του τον Νοέμβριο του 2013 άρχισαν τα προβλήματα υγείας τα οποία έφεραν και το μοιραίο τέλος γιατί δεν άντεξε
την αδικία. Ο Παναγιώτης δεν ήταν μόνο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ήταν και το υπόδειγμα του πατέρα και συζύγου και θα πρέπει να
καμαρώνουν τα παιδιά του και η σύζυγός του Ειρήνη.
Φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας τίμησες με τη φιλία σου, που ομόρφυνες τη ζωή μας και
μας έκανες καλύτερους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος δεν κρίνεται
από τα πτυχία και τους τίτλους αλλά από την αγάπη και την ομορφιά
της ψυχής του και εσύ Παναγιώτη είχες περίσσευμα από αυτά. Δεν
θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Για όλους εμάς τους φίλους σου θα είσαι μια
ζωντανή παρουσία, θα ζεις ανάμεσά μας και θα σε έχουμε πάντα στην
καρδιά μας. Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε και συνάδελφε στην αιωνία
ζωή και στη γη του παραδείσου.

ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
1949-2020
Σαν κεραυνός έπεσε το τηλεφώνημα που έγινε
το πρωί της 23ης Ιανουαρίου 2020 στο Σωματείο
μας που μας ανήγγειλε ότι ο Νίκος Κουτσοθόδωρος δεν είναι πλέον μαζί μας, μας εγκατέλειψε
και πήρε τον μεγάλο δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Ο Νίκος ήταν η
προσωποποίηση του ενάρετου και καλοσυνάτου ανθρώπου. Ο Νίκος εργάσθηκε στα Πράσινα Λεωφορεία του ΗΣΑΠ ως οδηγός και τα τελευταία
χρόνια ως συλλέκτης ήταν το υπόδειγμα του σωστού υπαλλήλου, διακρινόταν για την ευγένειά του και την άριστη συμπεριφορά του απέναντι
σε όλους τους συναδέλφους του. Υπήρξε όμως και σωστός οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος και πατέρας. Ο Νίκος και μετά τη συνταξιοδότησή του τον Ιανουάριο του 2005 δεν απομακρύνθηκε από την οικογένεια των συνταξιούχων του ΗΣΑΠ ήταν δίπλα στο Σωματείο και τους
συναδέλφους του και αυτοί τον τίμησαν με την ψήφο τους όταν ήταν
υποψήφιος στην Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου. Ήταν ο άνθρωπος
της προσφοράς και ποτέ δεν αρνήθηκε να προσφέρει με όλες του τις
δυνάμεις όταν το Σωματείο τον είχε ανάγκη. Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Νίκο αφήνεις ένα μεγάλο κενό στο Σωματείο μας που τόσο αγάπησες.
Εσύ έδωσες τη μάχη δυστυχώς όμως ήταν άνιση και σε νίκησε ο χάροντας και σε πήρε από κοντά μας παρά τη θέλησή σου. Να έχεις όμως υπ’
όψιν σου ότι εμείς δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε ποτέ, θα είσαι πάντα
ανάμεσά μας γιατί σε αγαπήσαμε και θα σε αγαπάμε. Ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας σου που σε σκέπασε και ο θεός
να δίνει δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά σου για να αντέξουν την
απώλειά σου και να σε θυμούνται με αγάπη. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
φίλε και συνάδελφε Νίκο. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.
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Ευχαριστήριος Επιστολή
της Ειρήνης Παπαϊωάννου
Εγώ και τα παιδιά μου ευχαριστούμε από
καρδιάς όλους τους συγγενείς, τους φίλους και
τους συναδέλφους του Παναγιώτη μας για την
συμπαράσταση στο πένθος μας και την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα
που έφυγε από κοντά μας στις 16 Ιανουαρίου
2020 και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό.
Η οικογένεια του
Παναγιώτη Παπαϊωάννου

Αντί Στεφάνου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού του Σωματείου μας, καταθέσαμε τα παρακάτω ποσά σε διάφορα Ιδρύματα αντί στεφάνου, στη μνήμη των συναδέλφων μας που έφυγαν για πάντα από κοντά μας:
❱ Στη μνήμη του Γιάννη Παπαδημητρίου Προέδρου
των εργαζομένων στους ΕΗΣ 1940-1947 το Σωματείο μας κατέθεσε το ποσό των 200 ευρώ στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του Γυμνασίου.
❱ Στη μνήμη του Παναγιώτη Παπαϊωάννου και ύστερα από επιθυμία της συζύγου του Ειρήνης Πολυδώρου-Παπαϊωάννου το ποσό των 60 ευρώ αντί στεφάνου, το διαθέσαμε στην «Κιβωτό του Κόσμου».
❱ Στη μνήμη του συναδέλφου μας και μέλους της
Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας Νικόλαου
Κουτσοθόδωρου το Σωματείο μας κατέθεσε το ποσό
των 100 ευρώ στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες
των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου.

Δωρεές εις Μνήμην
Η κα. Αικατερίνη Δημαράκη κατέθεσε στη μνήμη του
συζύγου της και συναδέλφου μας Νίκου Δημαράκη
με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του,
το ποσό των 50 ευρώ, για το Σωματείο και την Εφημερίδα.
Η κα. Ελένη Δέδε κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της
και συναδέλφου μας Δημητρίου Δέδε, το ποσό των
30 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Ασημίνα Θεοπούλου κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Παναγιώτη Θεόπουλου, το ποσό των 50 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Ο συνάδελφος Κώστας Κάσσαρης (εργαζόμενος) κατέθεσε στη μνήμη της Μαρίας Γλούμη, το ποσό των 20
ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Μαρία Πολυχρονά κατέθεσε στη μνήμη των γονέων
της Θεόδωρου και Φωτεινής, το ποσό των 20 ευρώ,
για την εφημερίδα του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεμονής κατέθεσε στη μνήμη
των συναδέλφων Ευθυμίου Ταλαμάγκα και Ιωάννου
Τσεκούρα, το ποσό των 40 ευρώ, για το Σωματείο
και την Εφημερίδα.
Ο συνάδελφος Βασίλης Λούπος κατέθεσε στη μνήμη της
συζύγου του Γιώτας Λούπου, το ποσό των 20 ευρώ,
για την εφημερίδα του Σωματείου.
Η κα. Ευγενία Μπουζαλά κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Νικολάου Μπουζαλά, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Δήμητρα Κοζύρη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Γεωργίου Κοζύρη, το
ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Σταύρος Πανούτσος και η σύζυγός του
Βιολέτα κατέθεσαν στη μνήμη του συναδέλφου και
φίλου Γιάννη Παπαδημητρίου, το ποσό των 30 ευρώ,
υπέρ των σκοπών του Σωματείου.
Η κα. Μαρία Καραγιάννη κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Χαράλαμπου Καραγιάννη, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωματείου.
Η κα. Κυριακούλα Παπαδόδημα κατέθεσε στη μνήμη
του συζύγου της και συναδέλφου μας Δικαίου Παπαδόδημα, το ποσό των 20 ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Η κα. Μαρία Πελεκάση κατέθεσε στη μνήμη του συζύγου της και συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Πελεκάση, το ποσό των 40 ευρώ, για το Σωματείο και την
εφημερίδα.
Η κα. Κατερίνα Παπαδημητρίου κατέθεσε στη μνήμη
του πατέρα της και συναδέλφου μας Γιάννη Παπαδημητρίου, το ποσό των 100 ευρώ, υπέρ των σκοπών
του Σωματείου.
Ο συνάδελφος Λουκάς Παπαδημητρίου και η σύζυγός
του Κούλα κατέθεσαν στη μνήμη του συνδικαλιστή
μπάρμπα-Γιάννη Παπαδημητρίου στο τωρινό Σωματείο ΗΣΑΠ που τόσο πολύ αγωνίστηκε στο παρελθόν,
το ποσό των 20 ευρώ.

Δωρεές για το Σωματείο
Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020
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Φίλοι του Σωματείου
Μπουλουκάκη Τετιάνα
Βασιλόπουλος Χρήστος
Μαρονικολάκης Ζαχαρίας
Ρούσσος Νικόλαος
Μπάρας Κώστας
Δέδε Ελένη
Θεοπούλου Ασημίνα
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Δομόσογλου Σάββας
Κάσσαρης Κώστας
(εργαζόμενος)
Παπαδάκης Ιωάννης
Γαλάνης Μιχάλης
Διονυσοπούλου Έλλη
Σπίθας Ευάγγελος
Σκρέκης Ιωάννης
Καπερνάρος Ιωάννης
Χονδρός Παναγιώτης
Βασιλάκης Μανώλης
Μάλλης Σπύρος
Καρανικόλας Λάμπρος
Βασιλειάδης Παντελής
Καζατζής Νικόλαος
Καραμολέγκος Λάμπρος
Μαυρέλης Περικλής
Λαγούδης Κώστας
Σούλος Περικλής
Κουλούρης Ιωάννης
Γεωργουλάκος Χρήστος
Τσιρίτας Νικόλαος
Ίσσαρης Ιωάννης
Τζώρτζης Γεώργιος
Δημητράκος Ευάγγελος
Γεωργουλάκος Δημήτριος
Καμπουράκης Μανώλης
Μουστακίδης Θεόδωρος
Τσαμπούκας Πάνος
Δολαπτσίογλου Αθανασία
Γεωργίαδης Βασίλειος
Παπαχριστοδούλου
Δημήτριος
Μαρινόπουλος Μαρίνος
Κακουλίδης Ηλίας
Πικούνη Δέσποινα
Κολοφούσης Αθανάσιος
Παπαντωνοπούλου Δήμητρα
Μήτσης Γεώργιος
Φραγκιάς Αυγουστής
Κωνσταντούλιας Αλέκος
Δαμουράς Βασίλειος
Λεκαράκου Γρηγορία
Κουτσολαμπρόπουλος Φώτης
Λουλουργάς Ζαφείρης
Βλασερός Στέφανος
Κοτρομάγιας Δημήτριος
Παππάς Δημήτριος του Ν.
Κουκλάκης Κώστας

20 ευρώ
20 ευρώ
25 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
50 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
15 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
15 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
15 ευρώ
30 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
5 ευρώ
30 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
25 ευρώ
50 ευρώ
15 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γεωργίου Κώστας
Παπαδημητρόπουλος Αλέκος
Κουνάδης Φωτεινός
Τέκος Δημήτριος
Κουτής Ηλίας
Τσιώλης Κώστας
Βλαστός Γεώργιος
Σαργιώτης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Σωτήρης
Κόττα Ειρήνη
Προμπονάς Ιάκωβος
Σχίζας Αθανάσιος
Πολίτης Ιωάννης
Γλούμης Θεόδωρος
Κλέντος Αναστάσιος
Φεφές Ηλίας
Μπιτσιώρη Αγγελική
Κουντουργιώτης Γεώργιος
Αρβανίτου Εμμανουήλ
Μουστάκας Απόστολος
Κοκκοτάκης Οδυσσέας
Παππάς Δημήτριος
Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Ολύμπιος Κωνσταντίνος
Καλαϊτζάκης Στέλιος
Τετράδης Εμμανουήλ
Τούλιας Ματθαίος
Γιαννέλη-Φίλη Μαίρη
Σεψάκος Πέτρος
Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης
Ανδριανίδης Χαράλαμπος
Σχίζας Δημήτριος
Χειμώνας Ευάγγελος
Καλογεροπούλου Σωτηρία
Δετώρος Γεώργιος
Κωτσόπουλος Θεμιστοκλής
Μαντούκας Νίκος
Παπασταματάκης Κώστας
Μάτσας Κωνσταντίνος
Σπαθή Αριστέα
Σαρατσιώτης Ηλίας
Μπουζαλά Ευγενία
Λαμπρόπουλος Κώστας
Σαπέρα Εμμανουέλα
Κοζύρη Δήμητρα
Κώη Σπυριδούλα
Κατσάρας Βασίλης
Σπανάκης Νικόλαος
Βρεττού Μαρία
Μπεκρής Παναγιώτης
Αγγελής Λουκάς
Πανούτσος Σταύρος
Λέπουρα Δήμητρα
Μαρκάτης Παύλος
Μάρκου Γεώργιος
Διαμαντής Κωνσταντίνος
Ιντέρνου Αγγελική
Βακαλέλη Ολυμπία

25 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
30 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
50 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
50 ευρώ
10 ευρώ
30 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
25 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
15 ευρώ
20 ευρώ
15 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μωραγιάννης Ιωάννης
20 ευρώ
Λέκκος-Αλέκος Γεώργιος
10 ευρώ
Παρασκευάς Ευγένιος
10 ευρώ
Τσαπλαντώκας Ιωάννης
20 ευρώ
Νταβαρίνου Αικατερίνη
20 ευρώ
Πατελάρος Κώστας
20 ευρώ
Μιχαλάκου Χριστίνα
50 ευρώ
Βασιλόπουλος Χρήστος
25 ευρώ
Χρυσός Ορέστης
30 ευρώ
Καμακάρη Μαργαρίτα
30 ευρώ
Πατελάρου Σοφία
20 ευρώ
Αλεβιζάτος Παναγιώτης
20 ευρώ
Ζαρκαδούλας Άγγελος
20 ευρώ
Ροϊνιώτης Νικόλαος
30 ευρώ
Δεληγιάννης Θεόδωρος
20 ευρώ
Αργυρόπουλος Παναγιώτης 10 ευρώ
Λεμούσιας Ιωάννης
20 ευρώ
Ρούσσος Μιχάλης
20 ευρώ
Πλαστήρα Βασιλική
20 ευρώ
Μπρατάκος Θεόδωρος
20 ευρώ
Φουντουλάκη Βασιλική
20 ευρώ
Τσουραμάνης Κώστας
20 ευρώ
Καραγιάννη Μαρία
20 ευρώ
Παπαδόδημα Κυριακούλα
20 ευρώ
Τριποδάκης Μελέτης
20 ευρώ
Δασκαλάκης Ιάκωβος
20 ευρώ
Πριόβολος Μιχάλης
20 ευρώ
Καλοδήμος Γεώργιος
10 ευρώ
Στασινοπούλου Άννα
25 ευρώ
Μηλιώνης Ιωάννης του Δ.
30 ευρώ
Ντζεβελέκα Αικατερίνη
50 ευρώ
Μάρκου Κωνσταντίνος
30 ευρώ
Ίσσαρης Χαράλαμπος
20 ευρώ
Δαρατσάκης Κωνσταντίνος 20 ευρώ
Σερέτης Κωνσταντίνος
20 ευρώ
Σταβαράκης Αθανάσιος
20 ευρώ
Καραπατέα Καλλιόπη
20 ευρώ
Μηζύθρας Παντελής
20 ευρώ
Ευαγγελάτου Κωνσταντίνα
20 ευρώ
Κωνσταντινίδης Νίκος
20 ευρώ
Τσεκούρα Παναγιώτα
25 ευρώ
Τσιτσιμάκης Ευθύμιος
20 ευρώ
Λιώσης Γεώργιος
25 ευρώ
Χαρόπουλος Σωτήρης
20 ευρώ
Ταυρή Ειρήνη
20 ευρώ
Κρυονερίτης Γεώργιος
50 ευρώ
Παπασυμεών Βιργινία
20 ευρώ
Ασημακόπουλος Ιωάννης
15 ευρώ
Παπαδημητρίου Κατερίνα
100 ευρώ
Τσιαμάκης Χαράλαμπος
20 ευρώ
Παπανικολόπουλος Βασίλης 20 ευρώ
Πανταλός Γεώργιος
του Ανδρόνικου
20 ευρώ
• Βλαχάκος Νίκος
20 ευρώ
• Λουκάς και Κούλα
Παπαδημητρίου
20 ευρώ
• Πατρινέλης Παναγιώτης
20 ευρώ

Δωρεές για την Εφημερίδα
• Παππάς Δημήτριος
• Κακαράς Ηλίας
• Σακελλαρίου-Μπαλούρδου
Σταυρούλα
• Πολυχρονά Μαρία
• Γεωργαμλής Γεώργιος
• Ξένος Σταύρος
• Αθανασιάδης

40 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•

Κρατημένος Ευστάθιος
Χρόνης Κώστας
Ζορμπάς Σωτήρης
Σουφλή Μαρία
Μπουμπούλης Θωμάς
Καράλης Βασίλειος
Πολυχρονιάδης Ιωάννης
Τσεκούρα Στυλιανή

20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ

•
•
•
•
•
•

Μαντούκας Νίκος
Καλυβίτης Παναγιώτης
Λούπος Βασίλης
Τσαμασφύρας Βασίλης
Κατσαμάγια Ευφροσύνη
Ντέμος Δημήτριος

20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ

Δωρεές για το Σωματείο και την Εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημαράκη Αικατερίνη
Ματσής Στέλιος
Γεωργιάδης Ιωάννης
Μωραγιάννης Ιωάννης
Αλεξαντωνάκης Νικόλαος
Μπουλουκάκη Τετιάνα
Τζεφεράκος Κώστας
Θεμελής Κώστας
Σταυρίδης Σταύρος

50 ευρώ
50 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ
60 ευρώ
20 ευρώ
50 ευρώ
30 ευρώ
20 ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπουμπούλης Θωμάς
Γεωργιάδης Ησαΐας
Βούλγαρης Αθανάσιος
Βιτζηλαίος Ελευθέριος
π. Βιτζηλαίος Νικόλαος
Πρωτόπαπας Ιωάννης
Χονδρού Ευαγγελία
Αβαρκιώτης Κώστας
Κατσαρού Βαρβάρα

50 ευρώ
30 ευρώ
30 ευρώ
50 ευρώ
50 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
50 ευρώ
30 ευρώ

•
•
•
•
•
•
•
•

Λεμονής Μιχάλης
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Αλεφάντου Ιωάννης
Πέτραινας Παναγιώτης
Καπακλής Θεόδωρος
Μυλωνάς Γεώργιος
Πασαλής Αθανάσιος
Παπαγεωργίου Βασίλης

40 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ
30 ευρώ
50 ευρώ
50 ευρώ
30 ευρώ
30 ευρώ
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Κοπή Πίτας στο Σωματείο μας

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία του Σωματείου μας στον Πειραιά, πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε η κοπή της πίτας για τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής

Γάμοι
Στους συναδέλφους που πάντρεψαν τα
παιδιά τους θερμά συγχαρητήρια και
στους νεόνυμφους τις καλύτερες ευχές
μας, στο ξεκίνημα της νέας ζωής τους.
Παππά Αλεξάνδρα: Θυγατέρα των συναδέλφων μας Δημητρίου και Άλκηστις
Παππά.
Ρόδης Ιωάννης: Υιός του συναδέλφου
μας Στάθη Ρόδη.
Η Διοίκηση

Γάμος
Στον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου
Αχαρνών στις 30 Νοεμβρίου 2019 η Αλεξάνδρα Παππά θυγατέρα των αγαπητών
συναδέλφων μας Δημητρίου και Άλκηστις Παππά ήρθε εις κοινωνία γάμου με
τον εκλεκτό της καρδιάς της Νικόλαο
Ρουμπάτη. Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον
και ανέφελο.
Η Διοίκηση

Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας μας μέχρι σήμερα 2 συνάδελφοι
αποχώρησαν από την εργασία τους και
συνταξιοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Μαρονικολάκης Ζαχαρίας: Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων
Σκουρκάκος Νικόλαος: Σταθμάρχης
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων στους Η.Σ.Α.Π. και τους ευχόμαστε
με υγεία να χαρούν τη σύνταξή τους.
Η Διοίκηση

Συμπλήρωση του Δ.Σ.
της Ελεγκτικής Επιτροπής
Μετά τον θάνατο του συναδέλφου Νίκου
Κουτσοθόδωρου που ήταν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας, συνεδρίασε η Ε.Ε. υπό την προεδρία του Προέδρου της Βαγγέλη Χειμώνα και κάλεσε τον
πρώτο επιλαχόντα στις εκλογές του 2018 συνάδελφο Γιάννη Μαξούρη να αναλάβει ως
τακτικό μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο
συνάδελφος Γιάννης Μαξούρης απεδέχθη
την πρόταση και από 30 Ιανουαρίου είναι το
νέο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής
Η Διοίκηση

Επιτροπής, καθώς βέβαια και για όλους τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα γραφεία του
Σωματείου μας. Ευχή όλων μας είναι η νέα χρονιά να
δώσεις σώφρονα λογισμό στους ισχυρούς της γης και

να επικρατήσει η ειρήνη στον ταραγμένο κόσμο και σε
μας τους συνταξιούχους κουράγιο και δύναμη για να
αντέξουμε τα αλλεπάλληλα κτυπήματα και να ευχόμαστε ότι θα έλθουν και για μας καλύτερες μέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σε καλεί να παρευρεθείς στην Ετήσια Απολογιστική Καταστατική Γενική Συνέλευση μας, που θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Πανεπιστημίου 52 στις 9:00
το πρωί.
– Σε καλεί να ακούσεις και να ενημερωθείς για ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Σωματείου.
– Σε καλεί να ενημερωθείς για τα πολλά και ανυπέρβλητα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας μας μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και όχι μόνο
– Σε καλεί να κρίνεις αντικειμενικά το έργο, τα λάθη και τις
παραλείψεις της Διοίκησης του Σωματείου.
– Σε καλεί να μιλήσεις, να καταθέσεις προτάσεις, καθώς
και να κάνεις, καλόπιστα βέβαια κριτική στο έργο της Διοίκησης του Σωματείου.
– Σε καλεί να έρθεις κοντά και να αγκαλιάσεις το Σωματείο
σου και να έχεις ενεργό συμμετοχή στα διαδραματιζόμενα
σε αυτό.
– Σε καλεί να βοηθήσεις και με την προσφορά σου τη μικρή
ή τη μεγάλη για να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά το Σωματείο μας.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Ακόμη και σήμερα μετά από δέκα χρόνια οικονομικής και
όχι μόνο αλλά και ανθρωπιστικής κρίσης, όλοι οι συνταξιούχοι
της πατρίδας μας εξακολουθούν να βιώνουν μια πολύ δύσκολη

οικονομική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα, περισσότερο από ποτέ,
να ενωθούμε όλοι, τώρα επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι σαν
μία γροθιά για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, αλλά και στην αβέβαιη αυριανή που προβλέπεται να είναι πιο δύσκολη από τη
σημερινή καθώς δεν διαφαίνεται πουθενά φως στον ορίζοντα
για τον συνταξιούχο.
Για αυτούς τους λόγους είναι υποχρέωση και καθήκον όλων
μας να παρευρεθούμε στις 27 Μαρτίου 2020 στο ξενοδοχείο
«ΤΙΤΑΝΙΑ» στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπου με το
δυναμικό παρόν μας να τρομοκρατήσουμε αυτούς που μας
έφεραν σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία δέκα χρόνια, δηλαδή στην εξαθλίωση και στη φτωχοποίηση.
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,
Αν αγαπάς το Σωματείο σου θα το δείξεις στις 27 Μαρτίου
με τη δυναμική σου παρουσία στη Γενική Συνέλευση. Όλοι μαζί ενωμένοι στον αγώνα για ένα Σωματείο ενεργό και δυνατό.
Ένα Σωματείο αντάξιο της ιστορίας του και των αγώνων του
και με την παρουσία όλων μας να στείλουμε το μήνυμα σε
όλους αυτούς που μας κυβερνάνε τα τελευταία δέκα χρόνια
και για το μόνο που φροντίζουν είναι να μειωθεί δραστικά το
προσδόκιμο όριο ζωής. Φροντίζουν τη φυσική μας εξόντωση.
Ξεχνούν όμως ότι οι συνταξιούχοι μπορεί να είναι απόμαχοι
της εργασίας, δεν είναι όμως απόμαχοι της ζωής. Έχουν δικαιώματα και θα τα διεκδικήσουν.
Η Διοίκηση

TA N E A Α Π Ο Τ Η Ν Α . Γ. Σ . Σ . Ε .
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος με τη συνδρομή και άλλων Συνταξιουχικών Οργανώσεων στις 10 Ιανουαρίου, την ημέρα
που εκδικαζόταν στην Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ανάπτυξης πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ Πανεπιστημίου
47 με αιτήματα:
1. Την μη ανατροπή των αποφάσεων
του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα
των μνημονιακών περικοπών.
2. Την άμεση καταβολή όλων των
αναδρομικών που αντιστοιχούν στην
Νομολογία του ΣτΕ του 2015.
3. Την αποκατάσταση των συντάξεων για μία διαβίωση αξιοπρεπούς
επιπέδου.
4. Την αναλογική ισοτιμία καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών –
συνταξιοδοτικών παροχών.

5. Την αναγνώριση του ρόλου των
συνταξιούχων στην κοινωνική – οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Ήταν μία αξιοπρεπής συγκέντρωση
τηρουμένων των αναλογιών, καθώς
ήταν εν μέσω των εορτών και δεν
υπήρχε ικανός χρόνος για καλύτερο
προγραμματισμό και ενημέρωση των
συνταξιούχων. Ασφαλώς και θα έπρεπε ο όγκος της συγκέντρωσης με τέτοια θέματα ζωής και θανάτου να είναι
πολλαπλάσιος. Είναι μία αρχή για την
Α.Γ.Σ.Σ.Ε., αρκεί όμως να μην μείνει
στην αρχή. Χρειάζεται αφύπνιση και
δράση καθώς το μάννα δεν πέφτει από
τον ουρανό. Μετά τις ομιλίες διαβάστηκε ψήφισμα το οποίο 7μελής ομάδα
παρέδωσε στη γραμματεία της βουλής
για να διανεμηθεί σε όλα τα πολιτικά
κόμματα να λάβουν γνώση και να ενεργήσουν ανάλογα. Για δική σας ενημέρωση σας παραθέτουμε το Ψήφισμα με

την ευχή στο επόμενο κάλεσμα της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε να μην αδρανήσουμε αλλά να
δώσουμε δυναμικό παρόν.
Η Διοίκηση

5

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

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σ

τον Πειραιά σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019 και στα γραφεία του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του παλαίμαχου
συνδικαλιστή και ιστορικό Πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους στα χρόνια της Γερμανοϊταλικής Κατοχής με πλούσια αντιστασιακή δράση κατά την περίοδο της ναζιστικής κατοχής καταδικάστηκε σε θάνατο, παρέμεινε 8 χρόνια στις φυλακές Βουλευτής της ΕΔΑ και Διευθυντής της Αυγής
Γιάννη Παπαδημητρίου, συνεδριάσαμε
εκτάκτως και ομόφωνα αποφασίσαμε:
1. Το Δ.Σ. του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής να παραστούν στην κηδεία του.
2. Να δοθεί στη μνήμη του αντί στεφάνου το ποσό των 200 ευρώ στο Γυμνάσιο

Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και
μαθητριών του σχολείου.
3. Να αργήσουν τα γραφεία του Σωματείου την ημέρα της κηδείας του.
4. Να αναρτηθεί στα γραφεία του Σωματείου σε περίοπτη θέση φωτογραφία
του θανόντος.
5. Το παρόν Ψήφισμα να κοινοποιηθεί
στην οικογένεια του θανόντος και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Σωματείου
«Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Πειραιάς 27 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος
Ρουσιάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος
Μητροκώτσας

Κοινοποίηση:
Δημήτριο & Κατερίνα Παπαδημητρίου
Δημοκρίτου 21
Τ.Κ. 106-73, Αθήνα

Α

πό τις 23 Ιανουαρίου 2020 τέθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού Νόμου όπου και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου.
Σημαντικές είναι οι αλλαγές σε σχέση με τον Ν. Κατρούγκαλου τόσο στην οργανωτική του μορφή αλλά και
στις γενικότερες διατάξεις που αφορούν τις συντάξεις
μας. Ο ΕΦΚΑ «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης»
στο εξής μετονομάζεται σε e-Ε.Φ.Κ.Α. «Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης». Από 1-3-2020
στον e-Ε.Φ.Κ.Α εντάσσεται και το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Η ένταξη
εκτιμάται ως θετικό μέτρο γιατί στόχος είναι να βελτιωθεί ο χρόνος απονομής των συντάξεων. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α διοικείται από 11μελές Δ.Σ. όπου μεταξύ των εκπροσώπων
συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται
από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε).

Κύριες Συντάξεις
Και ενώ εναγωνίως περιμένουμε ακόμη τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου, οι αρμόδιοι μας ενημερώνουν ότι θα γίνει
μέχρι τέλος Απριλίου. Δυστυχώς και το νέο νομοσχέδιο
παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για βελτιώσεις και ότι θα καταργηθούν αρνητικές διατάξεις του Ν. Κατρούγκαλου,
εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ, όπως για παράδειγμα: Παραμένει η προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα
και στην περίπτωση που προκύπτει αύξηση αυτή να συμψηφίζεται.
Συνεχίζουν οι συντάξεις να παραμένουν παγωμένες.
Πραγματικές αυξήσεις θα δούμε από το 2023 και μετά.
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης δεν μπορεί να μας ικανοποιούν όταν μέχρι τα 30 χρόνια παραμένουν το ίδιο
μειωμένα. Από τα 30 έως τα 35 χρόνια εάν προκύψει διαφορά υπέρ, αυτή συμψηφίζεται και απορροφάται από την
προσωπική διαφορά. Αλλά και στην καλύτερη των περιπτώσεων από τα 35 έως τα 40 χρόνια η οποιαδήποτε αύξηση θα χορηγείται σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων καθώς
η προσωπική διαφορά και η όποια αύξηση σε δόσεις θα
υπολογίζονται από εδώ και στο εξής ενώ ο νόμος 4387
έχει ψηφιστεί από το 2016. Με λίγα λόγια οι παλαιοί συνταξιούχοι παρ’ όλες τις δυσβάσταχτες μειώσεις που υπέστησαν κατά έναν ανεξήγητο λόγο συνεχίζουν να τους τιμωρούν.
Για όσους πάντως προκύψει αύξηση πέραν της προ-

τον Πειραιά σήμερα 23 Ιανουαρίου 2020 και στα γραφεία του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπητού συναδέλφου μας και μέλους της
Ελεγκτικής Επιτροπής Νικόλαου Κουτσοθόδωρου, ο οποίος για
πολλά χρόνια εργάστηκε για το Σωματείο μας με θέρμη και ζήλο,
συνεδριάσαμε εκτάκτως και ομόφωνα αποφασίσαμε:
1. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια
του θανόντος.
2. Να δοθεί στη μνήμη του αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ
στο Γυμνάσιο Σμίνθης για τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών
του σχολείου.
3. Το παρόν Ψήφισμα να κοινοποιηθεί στην οικογένεια του θανόντος
και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Σωματείου «Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Πειραιάς 23 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Νικόλαος Μητροκώτσας

Σ

Κοινοποίηση:
Άννα Κουτσοθόδωρου
Δέσπως Σέρχου 26
Τ.Κ. 117-43, Ν. Κόσμος

Παλαιά αναδρομικά 2012-2018

Του Γιάννη Ζαχαρή
αντιπροέδρου
του Σωματείου
σωπικής διαφοράς αυτή χορηγείται αναδρομικά από 110-2019.
Στα θετικά του νέου νόμου είναι η κατάργηση της διάταξης που μειώθηκε η επικουρική μας σύνταξη.
Σύμφωνα με το αριθ. 44 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου οι επικουρικές συντάξεις από 1η Οκτωβρίου
2019 επανέρχονται στο ύψος του ποσού που είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2014. Το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται κανονικά ως σύνταξη και όχι ως προσωπική
διαφορά. Διατηρείται και θα πρέπει να συνυπολογιστεί
(αφαιρεθεί) η εισφορά 6% που επιβλήθηκε υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης το 2015 με τον Νόμο 4334/2015. Η
αύξηση η οποία μεσοσταθμικά ανέρχεται στα 99,50 ευρώ
ξεκινάει αναδρομικά από 1-10-2019 και θα καταβληθεί
μετά τη ψήφιση και τη δημοσίευση του νόμου, εφάπαξ.
Από 1-1-2020 προβλέπεται η χρηματοδότηση του
Ασφαλιστικού συστήματος από έναν μόνιμο μηχανισμό
στήριξης με εγγραφή στον κοινωνικό προϋπολογισμό δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ (κοντά στο 1 δις ευρώ) όπου
μεταξύ των άλλων κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του
ΣτΕ, θα χορηγείται σε δικαιούχους σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου εφάπαξ παροχή τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

Έψαλλαν τα κάλαντα
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής
Ένωσης Περάματος κ. Χαράλαμπο Δρακάτο ο
οποίος δεν μας ξεχνά ποτέ να μας θυμίζει ότι
έφθασαν τα Χριστούγεννα και θα πρέπει να
ακουστούν τα κάλαντα. Έτσι και φέτος, στις 22
Δεκεμβρίου με την μπάντα της Λέσχης έψαλλε
στα γραφεία του Σωματείου μας τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Τους ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλές γιορτές – χρόνια πολλά και το νέο
έτος να φέρει την ειρήνη, την υγεία και την αγάπη στον κόσμο.
Η Διοίκηση

Σε ό,τι αφορά τα παλαιά αναδρομικά από τον Ν. 4051
και 4053/2012 μετά τη δίκη πιλότος που έγινε στο ΣτΕ
στις 10-1-2020 η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τον
Απρίλιο με Μάιο, με πιθανή δικαίωση για το 10μηνο από
τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις νομικών κύκλων. Ελπίζουμε να έχει θετική κατάληξη.
Αυτά είναι τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων
συντάξεων.

Προσφορέσ
στοσωματέίομασ
Πέρα από την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου μας από τους συναδέλφους συνταξιούχους υπάρχουν και οι άλλοι συνάδελφοι που
τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ καθώς φροντίζουν να προσφέρουν για τις ανάγκες του κυλικείου του Σωματείου και αυτοί είναι πολλοί.
Όλους αυτούς τους ευχαριστούμε θερμά για ό,τι
κάνουν για το Σωματείο μας.
Η Διοίκηση
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Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Παπαδημητρίου

Ε

ίναι στ’ αλήθεια δύσκολο να βρεις τα κατάλληλα λόγια ώστε να αποχαιρετήσεις καθώς
πρέπει έναν ανυποχώρητο αγωνιστή, έναν
σπάνιο άνθρωπο ένα φίλο και συνεργάτη. Και γίνεται
ακόμη πιο δυσκολότερο όταν στέκεσαι μπροστά στη
σωρό ενός ανθρώπου που αξιώθηκε να έχει τη σφραγίδα της δωρεάς, γιατί πράγματι ο Γιάννης Παπαδημητρίου είχε τη σφραγίδα της δωρεάς. Ποιος μπορεί να
ξεχάσει τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά του και την
αδιάκοπη, σχεδόν ακόρεστη δίψα του να κατακτά καινούριες κορυφές.
Αξέχαστε και αλησμόνητε συνάδελφε Γιάννη Παπαδημητρίου. Με αίσθημα βαθύτατης συγκίνησης και απέραντης θλίψης καλούμαι αυτή τη στιγμή μπροστά στην
σεπτή σωρό σου να σου αποδώσω την τελευταία τιμή
και να σου απευθύνω ως Πρόεδρος του Σωματείου
Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, ενός Σωματείου που τόσο αγάπησες τον ύστατο χαιρετισμό. Όταν ένας άνθρωπος
φεύγει από τη ζωή, καθοριστική αξία έχει το έργο που

αφήνει πίσω του στο πέρασμά του από τον κόσμο αυτόν. Πόσο μεγάλο ήταν το έργο του και τα υλικά αγαθά
ή πόσο μεγάλη ανθρωπιά και αγάπη άφησε και με πόσο
σεβασμό τα βίωσε σε καθημερινή βάση. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου άφησε το δικό του βαθύ αποτύπωμα. Τεράστια η παρακαταθήκη του σε όλους μας, με την ανθρωπιά του, την απλότητά του, τον αυθορμητισμό του,
το καθαρό το βλέμμα. Δεν είχα την τιμή να συνεργαστώ
στους ΕΗΣ με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Όμως δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι το όνομά του πέρασε σε
όλους εμάς καθώς καθημερινά σχολιαζόταν ευνοϊκά
από τους παλαιότερους.
Είχα την τιμή να γνωρίσω τον Γιάννη Παπαδημητρίου
πριν από 50 και πλέον χρόνια, στα δύσκολα εκείνα χρόνια
που τ’ έσκιαζε η φοβέρα. Υπήρξε πάντα ένας πολύ σεμνός
άνθρωπος. Δεν παρασύρθηκε από τα αξιώματα, δεν επιζήτησε την αυτοπροβολή. Έζησε πάντα κοντά σε όλους
μας με ταπεινοφροσύνη, αρκούμενος στα έργα του που
τον καταξίωσαν σαν έναν άξιο λαϊκό ηγέτη. Προσελήφθη

στην εταιρεία ΕΗΣ με εξετάσεις το 1936 και από τις πρώτες ημέρες της κατοχής βρέθηκε επικεφαλής των εργαζομένων σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας μας, όταν οι Γερμανο-Ιταλοί κατακτητές καταπίεζαν
τον λαό μας ο Γιάννης Παπαδημητρίου ανέλαβε τις τύχες
των εργαζομένων στα χέρια του και προσπάθησε με τους
αγώνες του να ξεσηκώσει τους εργαζόμενους και να
αγωνιστούν ενάντια στον κατακτητή.
Για την προσφορά του αυτή για τη συμμετοχή του στην
Εθνική Αντίσταση πιάστηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο και κρατήθηκε φυλακισμένος στην Γυάρο, στην Κεφαλονιά και στην Αλικαρνασσό από το 1947
μέχρι το 1954. Στη διάρκεια που ήταν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στη Νομική Σχολή. Τελείωσε τη σχολή με άριστα αλλά η πολιτική δράση
και η καταδίκη του από το στρατοδικείο έγινε αφορμή να
διαγραφεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Το 1954 πρωτοστατεί στην ίδρυση του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού
Κινήματος. Ταυτόχρονα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επι-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Συνδικαλιστής
Έφυγε και ο τελευταίος μεγάλος.
Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη
ζωή, καθοριστική αξία έχει το έργο που
αφήνει πίσω του, στο πέρασμά του από
τον κόσμο αυτόν.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου άφησε το
δικό του βαθύ αποτύπωμα.
Τεράστια η παρακαταθήκη του σε
όλους μας, με την ανθρωπιά του, την
απλότητά του, τον αυθορμητισμό του, το
καθαρό του βλέμμα.
Υπήρξε μία αναγνωρισμένη μορφή
και ένας από τους τελευταίους, ίσως ο
τελευταίος συνδικαλιστής και πολιτικός
των δύσκολων χρόνων.
Σε καμία περίπτωση σήμερα δεν θα
μπορούσαμε να καταγράφουμε το ιστορικό της ζωής του Γιάννη Παπαδημητρίου και για να μην τον αδικήσουμε,
άθελά μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να τον
αφήσουμε να ξετυλίξει μόνος του το νήμα της ζωής του σε μία συνέντευξη που
έδωσε τον Μάιο του 2015.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ»
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μια ζωντανή ιστορία
του χώρου μας…

Η συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Ελ. Θεοδωράκη.
Η κουβέντα μας με τον παλαίμαχο
συνδικαλιστή, Γιάννη Παπαδημητρίου,
έγινε αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, βγαίνοντας κερδισμένοι και
πιο σοφοί.
Απλός, απέριττος, σαφής, μίλησε για
όλους και για όλα.
Χείμαρρος οι αναμνήσεις του.
Ο βετεράνος Γιάννης Παπαδημητρίου
ήταν συνεπέστατος στο ραντεβού του.
Δέκα λεπτά νωρίτερα τον βρήκα στο καφενεδάκι της πλατεία Κλαυθμώνος μαζί
με τον πρόεδρο, Θύμιο Ρουσιά και τον
Σταύρο Πανούτσο γνωστό μου από παλιά από τη διοίκηση του Σωματείου. Αργότερα στην παρέα προστέθηκε και ο
Λουκάς Παπαδημητρίου ο οποίος «ευθύνεται» και για τις φωτογραφίες από
το χώρο της συνέντευξης.
Ήταν όμορφη η μέρα το μαγιάτικο
Σάββατο που επιλέξαμε για τη συνέντευξη. Θέλαμε να κάναμε ένα πορτραίτο
ζωντανό, του αγωνιστή συνδικαλιστή,
ετών 104, Γιάννη Παπαδημητρίου.

Από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Παπαδημητρίου στο δημοσιογράφο μας Νίκο Θεοδωράκη

Απλός και σαφέστατος στις απαντήσεις του δεν χρειάστηκε και πολύ για να
ανοίξει τους κρουνούς της θύμησης και
να φέρει στο τραπέζι της συζήτησης μας
πολλά πράγματα, μνήμες και ιστορικά
ντοκουμέντα που αξίζει να τα μοιραστούμε μαζί σας έστω και περιληπτικά…
«Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα
ανάμεσα σε συναδέλφους… Στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο πήγα το 1936 με
διοικητή τον Αλέξανδρο Βλάγκαλη, μεγάλη προσωπικότητα της εποχής…
Υπήρξε βέβαια σκληρός εργοδότης, αλλά δίκαιος. Δικτατορία Μεταξά, αλλά ο
κανονισμός του προσωπικού είναι από
εκείνη την περίοδο.
Τα χρόνια ήταν δύσκολα, το προσωπικό εκείνη την εποχή πληρωνόταν μεν
καλά, αλλά δεν είχαν καθόλου δικαιώματα, τα ταμεία υπολειτουργούσαν και
για τους Αθηναίους συναδέλφους που
είχαν βάρδια πρωϊνή στον Πειραιά
έπρεπε να μείνουν Πειραιά το βράδυ,
φιλοξενούνταν σε έναν ξενώνα…. Για
να πάρουν δρομολόγιο το πρωί. Άδειες
δεν δίνονταν εύκολα και ήταν μικρές
έτσι κι αλλιώς.
Γενικά υπήρχε μια εργασιακή σκληρότητα. Μαζί συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ήταν κάτω από κάποιους «συνδικαλιστές», Γούναρη και Επισκοπάκη,
άνθρωποι της διοίκησης. Μάλιστα για να

πάρουν ολόκληρη τη σύνταξη τους δήλωσαν… φυματικοί! Η αγανάκτηση του
προσωπικού ήταν μεγάλη, εκεί γύρω
στο 1940 έγινα εγώ πρόεδρος. Σε ένα
Σωματείο που συνέχισε να δίνει τη μάχη
της επιβίωσης στην γερμανική κατοχή.
Η φουρνιά η δικιά μου, κάπου 20 άτομα, μπήκαμε ως μορφωμένοι, απόφοιτοι γυμνασίου. Αγωνιστήκαμε να αποκτήσουμε δικαιώματα αλλάζοντας τη διοίκηση του Σωματείου, όπως είπα. Είχαμε ανάγκη από τρόφιμα, τόσο για
τους εργαζομένους, όσο και για τις οικογένειες τους. Αυτή ήταν η πρώτη
προτεραιότητα μας. Ο κόσμος πέθαινε
στους δρόμους…

Απεργίες για το ψωμί
Στις 12 Ιανουαρίου του 1941 κάναμε μια
στάση εργασίας. Σταμάτησαν όλα, τρένα,
τρόλεϊ, τροχιόδρομοι… Τέτοιες εξεγέρσεις είχαμε σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Το 1943 σε μια μεγάλη απεργία ο
Νικόλαος Βλάγκαλης, γιός του Αλέξανδρου σε μια μεγάλη απεργία παραιτήθηκε για να αναλάβει, την αρχή κάποιος Σακελαρόπουλος, στρατηγός και στη συνέχεια ο Τόμας Χάουζεν, Γερμανός.
Εμείς συνεχίσαμε να απαιτούμε τρόφιμα. Ο Τόμας Χάουζεν κάλεσε τη διοίκηση του Σωματείου. Πήγαμε Αθηνάς
67, έβγαλε το πιστόλι του, το ακούμπησε

πάνω στο τραπέζι και μας… απείλησε,
χαρακτηρίζοντας μας τεμπέληδες…
Ωστόσο τα καταφέραμε και τον πείσαμε
δίδοντας του το υπόμνημα μας. Δεσμεύτηκε και επίλυσε πολλά από τα προβλήματα μας.
Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, ανέλαβε ο
Ανδρεάδης στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και πρέπει να πω ότι περάσαμε καλά
μαζί του».

Η απόλυση του
«Το 1948 στον εμφύλιο που ακολούθησε ήρθε και η απόλυση μου. Ψάχνανε
να βρουν τρόπο να το κάνουν… Τις περισσότερες φορές κατάφερα και δεν τις
εφάρμοσαν, ακυρώθηκαν…
Όταν όμως καταδικάστηκα από το
στρατοδικείο με τη κατηγορία ότι προωθούσα τον κομμουνισμό με υπογραφή
του Ανδρεάδη και του Βλάγκαλη, απολύθηκα από τον ηλεκτρικό.
Και άρχισε για μένα μια οδύσσεια στις
φυλακές του Αβέρωφ, στην Αίγινα, στα
Γιούρα, στην Κεφαλονιά, στο Βόλο, στην
Αλικαρνασσό Κρήτης. Το 1954 απολύθηκα μετά την απόφαση του Εφετείου
κάνοντας έξι χρόνια στις φυλακές…»

Σπουδές και πολιτική…
Στη διάρκεια που ο Γιάννης Παπαδημητρίου ήταν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρο-
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από τον Πρόεδρο του Σωματείου μας Ευθύμιο Ρουσιά
τροπής της ΕΔΑ και μέλος καθώς και Διευθυντής της Αυγής. Το 1956 εκλέγεται βουλευτής Καβάλας με τη Δημοκρατική Ένωση. Τα επόμενα χρόνια εκλέγεται συνεχώς
βουλευτής της ΕΔΑ στην Β΄ Πειραιά μέχρι τον Απρίλιο
του 1967 οπότε αρχίζουν οι νέες εξορίες στην Γυάρο και
στο Παρθένι της Λέρου, καθώς στον Ωρωπό, τη Σαμοθράκη και στο Μπογιάτι στον Άγιο Στέφανο μέχρι το
1973. Δεν υπήρξε ποτέ πια επιστροφή του στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Όμως το 1987 έγινε η αποκατάστασή
του. Συνταξιοδοτήθηκε από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ για τους Εθνικούς και Δημοκρατικούς
αγώνες του και επιπλέον του απονεμήθηκε σχετικό παράσημο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επιγραμματικά ανέφερα τα ελάχιστα για το κεκοιμημένο αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Παπαδημητρίου γιατί
αν προσπαθήσει κάποιος να αναφερθεί στα πεπραγμένα
του θα χρειαστούν πολλές μέρες. Αγαπητέ μας Γιάννη
Παπαδημητρίου, είναι σήμερα για όλους μας μία διαφορετική, μία πολύ δύσκολη μέρα. Εσύ πρέπει να πο-

ρευτείς – ξεκίνησες ήδη το μακρύ, το αιώνιο, το ύστατο
ταξίδι. Όλοι εμείς εδώ πρέπει να βρούμε το κουράγιο
να σε αποχαιρετήσουμε, να σε κατευοδώσουμε και εγώ
να βρω τη δύναμη να πω δυο λόγια αποχαιρετισμού για
τον συνάδελφο. Και πώς να το πούμε το αντίο, αυτό το
πολύ πικρό, το στερνό αντίο αφού θα μας βασανίζει για
πάντα το γιατί; Δυστυχώς όμως είναι έτσι, ο θάνατος είναι πάνω από τα ανθρώπινα, πολύ πιο πάνω από την
ανθρώπινη επιθυμία. Δίκαιος όμως προς όλους μας καθώς κάποια στιγμή θα μας καλέσει κοντά του. Ο Γιάννης
Παπαδημητρίου δεν υπήρξε μόνο δημόσιο πρόσωπο,
υπήρξε ένας άριστος οικογενειάρχης, ένας στοργικός
σύζυγος, πατέρας και παππούς. Ήταν πάντα δίπλα στην
οικογένειά του. Αλλά και όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε
θα έχουμε να θυμόμαστε από αυτόν πολλά. Λέει ένας
ξένος ποιητής ότι «σαν πεθάνεις μην ζητήσεις μέσα στη
γη να αναπαυθείς, αλλά στις καρδιές μέσα των ανθρώπων». Κι εκεί αγαπημένε μας Γιάννη Παπαδημητρίου,
στις καρδιές μας θα μείνεις για πάντα κοντά μας, υπαρ-

κτός, αναλλοίωτος. Όλα αυτά μετουσιωμένα σ’ ένα φύσημα του αγέρα, σ’ έναν ήχο, σ’ ένα φως, σαν αυτό που
πάντα εν ζωή απλόχερα μας χάρισες.
Κουράγιο στα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ανθρωπίνως δυνατόν λόγια να τους
παρηγορήσουν στον αποχωρισμό τους. Πρέπει όμως να
βρουν παρηγοριά και να αισθάνονται ευτυχείς στο ότι
είχαν δικό τους έναν αξιόλογο άνθρωπο που αφήνει σε
αυτούς και όλους μας πολύτιμες παρακαταθήκες.
Η διαρκής παρουσία σου θα μας λείψει και στην παρέα μας θα μείνει δυσαναπλήρωτο κενό.
Ταξιδευτής στη γειτονιά των αγγέλων τώρα, ο Γιάννης
Παπαδημητρίου θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας
και θα τον αποζητάμε στις συντροφιές μας. Θα ακούμε
τη φωνή του, το βηματισμό του και θα νιώθουμε την
ανάσα του. Μη μπορώντας κάτι άλλο να κάνουμε παρακαλούμε τον Κύριο να τον αναπαύσει και να τον ξεκουράσει. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Γιάννη Παπαδημητρίου. Αιωνία να είναι η μνήμη σου.

– Βουλευτής – Νομικός – Άνθρωπος, 1912-2019
μο, όπως ήταν ανήσυχο πνεύμα έδωσε
εξετάσεις και πέτυχε στη Νομική Σχολή.
Τέλειωσε με άριστα αλλά η πολιτική δράση του και η καταδίκη του από το στρατοδικείο έγινε αφορμή να διαγραφεί και
από το Ταμείο των δικηγόρων…
Έτσι ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά
και αποκλεισμένος από παντού… Εκείνη την εποχή, όπως δηλώνει ο ίδιος, του
συμπαραστάθηκαν οι άνθρωποι του
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, αναθέτοντας του μια υπόθεση την οποία δούλεψε
μέσω συναδέλφου του και κέρδισε…
Τότε είναι που άρχισε να ασχολείται
ενεργά με την πολιτική. Εκλέγεται βουλευτής Καβάλας το 1956 με τη Δημοκρατική Ένωση του Γ. Παπανδρέου. Τα
επόμενα χρόνια εκλέγεται συνεχώς
βουλευτής της ΕΔΑ στη Β’ Πειραιά. Νέες εξορίες στη Γυάρο και στο Παρθένι
της Λέρου με τη δικτατορία του 1967.
Τελευταίες φυλακές ο Ωρωπός η Σαμοθράκη και το Μπογιάτι στον Άγιο Στέφανο, το 1973.

Και διευθυντής της ΑΥΓΗΣ
Κάποια στιγμή, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση ο Γιάννης Παπαδημητρίου
ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας
της Αριστερά ΑΥΓΗ και την κράτησε για
επτά ολόκληρα χρόνια.
Οι ιστορίες που θυμήθηκε στη διάρκεια τη συνέντευξης από εκείνο τον καιρό, πολύ όμορφες… Μας είπε μάλιστα
πολλά για τον χρονογράφο της εφημερίδας και ποιητή, Κώστα Βάρναλη.

Η αποκατάσταση…
Δεν υπήρξε ποτέ πια επιστροφή στον
ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Το 1987 έγινε
η αποκατάσταση του ως συνταξιούχος
στον ηλεκτρικό και αυτό δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Ενώ το επικουρικό του, ήταν
από το Ταμείο Νομικών.
Και ποια είναι η γνώμη του για ότι συμβαίνει σήμερα με τη συνεχή λιτότητα των
μνημονίων; «Αν ο Τσίπρας καταφέρει και
κάνει ορισμένες υποχωρήσεις στο δικό
του πολιτικό χώρο, μπορεί να υπάρξει
ελπίδα. Ας βάλουν όλοι νερό στο κρασί
τους. Γιατί μόνο μέσα από την ενότητα
μπορεί να υπάρξει λύση και να μας βγάλει από τα αδιέξοδα. Ο κόσμος υποφέρει… Η Ελλάδα σήμερα είναι εκείνοι που
έχουν, εκείνοι που τα κουτσοβολεύουν
και εκείνοι που φυτοζωούν.

κούς και Δημοκρατικούς αγώνες του,
του απονεμήθηκε σχετικό παράσημο
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Έχει διαλυθεί η αγορά η οποία χρειάζεται τόνωση για να ξανασταθεί στα πόδια της. Ίσως ένα νέο μνημόνιο που μπορεί να αντέξει ο λαός, οδηγήσει σε διέξοδο. Χάρηκα που ανέβηκε η Αριστερά
στην εξουσία. Δεν ήταν βέβαια η Αριστερά που πίστευα, αλλά έστω κι έτσι, καλό
είναι. Έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να συνεννοηθούν με κόμματα που είναι πιο
κοντά τους, όχι με τους ΑΝΕΛ».

Στο αρχείο του Σωματείου…

Το συνδικαλιστικό κίνημα
Και πώς εκτιμά σήμερα την πορεία
του συνδικαλιστικού κινήματος; «Το
συνδικαλιστικό κίνημα έχει φύγει από
το σωστό του δρόμο. Η ιστορία του δείχνει ότι έπρεπε να ακολουθήσει άλλο
δρόμο. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δεν εκφράζουν
σήμερα τους εργαζόμενους. Ασχολούνται πιο πολύ οι ίδιοι με την πολιτική και
την προσωπική προβολή τους, παρά με
το συνδικαλισμό. Αντί να δουν τα προβλήματα των εργατών και τα δικαιώματα
τους, ασχολήθηκαν με τον εαυτό τους.
Ακόμα και ο Αλευράς και τόσοι άλλοι
στη συνέχεια που δεν χρειάζεται ούτε
να τους αναφέρω… Εξαίρεση το δικό
μας Σωματείο που συσπειρώνει κοντά
του τους συναδέλφους και αγωνίζεται
πραγματικά για τα συμφέροντα των συναδέλφων.
Βεβαίως και υπάρχουν ακόμα περιθώρια για βελτίωση τους τόσο στα Σωματεία και των εργαζομένων και των
συνταξιούχων…»
Και μια συμβουλή. Να διατηρήσει το
Σωματείο μας τη μαζικότητα και να
έχουν πάντα υπόψη τους ότι οι συνάδελφοι περιμένουν πολλά από αυτούς.

Μικρό βιογραφικό
Γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1912,
στο Ψηλό Χωρίο της ορεινής Δωρίδος
του Νομού Φωκίδος. Πήγε δημοτικό
σχολείο στο Κροκύλειο και Γυμνάσιο
στο Λιδωρίκι. Αργότερα ήρθε στην Αθήνα, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.
Δούλεψε δυο χρόνια στα διόδια. Ήθελε
όμως μια καλύτερη εκπαίδευση. Έδωσε
εξετάσεις στη Φυσικομαθηματική Σχολή, πέτυχε, αλλά δεν είχε να δώσει τις
2.500 δραχμές για εγγραφή έτσι δεν
μπόρεσε να φοιτήσει. Την επόμενη χρονιά έδωσε εξετάσεις στην Ανωτάτη Εμπορική, πάλι όμως έλειπαν οι 2.500
δραχμές για να κάνει εγγραφή στη σχο-

λή. Κάπου εκεί μπήκε με εξετάσεις στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο. Και λίγο αργότερα στη Νομική Σχολή όπου και γράφτηκε καθώς είχε πλέον τα αναγκαία
χρήματα.
Στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους
εργάστηκε από το 1936 μέχρι το 1948.
Πρόεδρος του ενιαίου τότε Σωματείου
Εργαζομένων και Συνταξιούχων στους
ΕΗΣ έγινε το 1940. Αγωνίστηκε για την
επίλυση εργατικών και συνδικαλιστικών
προβλημάτων καθώς και για την εθνική
απελευθέρωση. Το 1948 απολύθηκε από
την υπηρεσία λόγω των διώξεών του και
εν συνεχεία της καταδίκης του από το
έκτακτο στρατοδικείο σε θάνατο.
Αποφυλακίστηκε το 1954 ύστερα από
αναθεώρηση της δίκης του. Σπούδασε
εργαζόμενος νομικά και εργάστηκε σαν
δικηγόρος. Το 1956 εκλέχθηκε βουλευτής με τη Δημοκρατική Ένωση του Γ.
Παπανδρέου στην Καβάλα και εν συνεχεία εκλέχτηκε τέσσερις ακόμη φορές
βουλευτής με τον ΕΔΑ στην Β΄ Πειραιά.
Ως βουλευτής πρωτοστάτησε στην ανάδειξη και επίλυση εργατικών προβλημάτων και ιδιαίτερα στην καθιέρωση της
διαδοχικής ασφάλισης, που έδωσε συντάξεις σε χιλιάδες ασφαλισμένους. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών
κρατήθηκε εξόριστος στην Γυάρο, στο
Παρθένι της Λέρου. Τελευταίες φυλακές ο Ωρωπός, η Σαμοθράκη και το
Μπογιάτι στον Άγιο Στέφανο, μέχρι το
1973 οπότε απελύθη.
Το 1987 αποκαταστάθηκε στους ΗΣΑΠ
και συνταξιοδοτήθηκε για τους Εθνι-

Το υλικό ήταν πολύ και καλό. Με τον
Γιάννη Παπαδημητρίου μιλήσαμε επί
μία ώρα και είκοσι λεπτά σε μαγνητόφωνο. Όμως σημειώσαμε και στην
ανάρτηση μας στο site, όπου δημοσιεύτηκαν οι πρώτες φωτογραφίες γι’ αυτή
τη συνέντευξη, όλο το υλικό, ψηφιακός
ήχος με τη φωνή του Γιάννη, ολόκληρο
το κείμενο αυτό που δημοσιεύτηκε στον
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ τ.121, καθώς και 15 φωτογραφίες παραδόθηκαν στη Διοίκηση
του Σωματείου για το αρχείο, ζωντανή
μαρτυρία για τις ερχόμενες γενιές…
Με λίγα και απλά λόγια το πρωινό του
Μάη του 2015 ο Γιάννης Παπαδημητρίου εξιστόρησε τα γεγονότα μιας ζωής
104 ετών. Θα μπορούσε ακόμη για πολλές ώρες να ξεδιπλώνει το κουβάρι της
τρικυμιώδους ιστορίας του όμως το
αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έφυγε από
τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2019. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση
η δε ταφή έγινε την επομένη στο Ψηλό
Χωριό της Φωκίδας εκεί που γεννήθηκε.
Αναφέρθηκαν για τον εκλιπόντα η εγγονή του Ευαγγελία, ο τοπικός Πρόεδρος του χωριού και ο Πρόεδρος του
Σωματείου μας Ευθύμιος Ρουσιάς.
Φίλε Γιάννη Παπαδημητρίου. Ένα μεγάλο πολύ μεγάλο ευχαριστώ από
όλους εμάς που μας τίμησες με την
αγάπη σου και τη φιλία σου, που μας
ομόρφυνες τη ζωή μας και μας έκανες
καλύτερους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος δεν κρίνεται από τα πτυχία και τους
τίτλους, αλλά από την αγάπη και την
ομορφιά της ψυχής του και συ αγαπητέ
Γιάννη Παπαδημητρίου είχες περίσσευμα. Σε αυτόν τον θλιβερό αποχωρισμό
εκείνο που μένει είναι οι όμορφες αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν σε
όλη μας τη ζωή. Δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ. Για όλους εμάς τους φίλους σου
θα είσαι μία ζωντανή παρουσία. Θα ζεις
ανάμεσά μας και θα σε έχουμε πάντα
στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε φίλε μας στην αιώνια ζωή και
στη γη του παραδείσου.
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Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή του
τις 26 Ιανουαρίου 2020 με μεγάλη
επιτυχία έγινε η ετήσια γιορτή του
Σωματείου μας κοπή πίτας – συνεστίαση – βράβευση αριστούχων μαθητώνφοιτητών.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όταν
σε μία κοινωνική ομάδα υπάρχει ομόνοια,
αγάπη και συναδελφική αλληλεγγύη δεν
υπάρχουν εμπόδια στο να πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις βάλει στο πρόγραμμα σου. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με
την πρωτοχρονιάτική εκδήλωση που
πραγματοποίησε το Σωματείο μας στις 26
Ιανουαρίου 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κάθε φορά που πέφτουν τα φώτα κάνει έναν απολογισμό για
να δούμε το πώς εξελίχτηκε η όλη εκδήλωση, αν είχε επιτυχία ή όχι, τα τυχών λάθη που κάναμε, τις παραλείψεις που δεν
αποφύγαμε με την προοπτική να μην τις
επαναλάβουμε σε επόμενη εκδήλωση του
Σωματείου μας. Καλό και θετικό θα ήταν
να έχουμε όμως και τις δικές σας, ασφαλώς καλοπροαίρετες παρατηρήσεις και
υποδείξεις καθώς τα λάθη είναι ανθρώπινα και πάντα το τρίτο μάτι τα βλέπει και τα
κρίνει με αυστηρότητα. Εμείς σε γενικές
γραμμές και με το χέρι στην καρδιά μας
λέμε ότι καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τη λήξη της εκδήλωσης καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε γενικές
εκτιμήσεις κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση ομολογουμένως επιτυχημένη.
Γεγονός είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο
πρόβλημα και αυτό είναι το θέμα της χωρητικότητας του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ»
για να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε όσο τον δυνατόν περισσότερους
συναδέλφους μας. Έχουμε ερευνήσει
διεξοδικά το θέμα όμως δεν βρήκαμε
άλλον χώρο μεγαλύτερο που να ανταποκρίνεται όμως σε αυτά που μας παρέχει
το Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» που είναι η
προσβασιμότητα για τους συναδέλφους
μας που είναι και κάποιας ηλικίας καθώς
δυστυχώς αυτοί που μας τιμούν στις εκδηλώσεις μας είναι τα άτομα της πραγματικής τρίτης ηλικίας γιατί όπως συμπεραίνουμε οι νεότεροι συνάδελφοί μας
έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Όμως τους
προκαλούμε να κάνουν το πρώτο βήμα
να συμμετάσχουν μία φορά και τότε θα
αλλάξουν ασφαλώς γνώμη. Εμείς όμως
δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε τις
προσπάθειες για να είμαστε σε θέση να
σας προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο γιατί
το αξίζετε. Η δική σας αγάπη είναι ο οδηγός μας για περισσότερα έργα και μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχή όλων μας είναι
να έχουμε ένα ελπιδοφόρο έτος 2020 με
υγεία, αγάπη, ειρήνη και ένα καλύτερο
αύριο για όλους μας.

δελφος Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος
Η Γραμματέας του Σωματείου μας κα.
Ελευθερία Αντωνίου
Ο Τεχνικός Σύμβουλος-Λογιστής του
Σωματείου μας κ. Αθανάσιος Μανάσκος
Ο Δικηγόρος του Σωματείου μας κ. Βασίλης Βασιλόπουλος

Σ

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

Από τα Σωματεία
Εργαζομένων
Από την Ένωση Εργαζομένων
ΣΤΑ.ΣΥ
Μας τίμησαν με την παρουσία τους
Ο Γενικός Διεθυντής Λειτουργίας της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο Διευθυντής Λειτουργίας της Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ηλίας Μανίκας
Ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομής
και Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Βασίλειος Λιάπης
Ο Τομεάρχης Τροχαίου Υλικού Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Γεώργιος Γεωργίου
Η Διευθύντρια της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Αγγελική Ντόλκα

Από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Πέτρος Βογιατζής
Η Γραμματέας
κα. Ευαγγελία Γαϊτανίδου

Από τους πρώην Διευθυντές
των ΗΣΑΠ
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Νικόλαος Αλεξαντωνάκης

Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής
κ. Νικόλαος Σκουλαριώτης
Οι Διευθυντές
Κώστας Ξυγκάκης
Αθανάσιος Ρίζος
Παύλος Σταματίου
Νίκος Συρράκος
Γεώργιος Σκούρας
Χαράλαμπος Ζήσης
Ο πρώην Προϊστάμενος της Νομικής
Υπηρεσίας
κ. Μανώλης Γιαννουσάκης

Από το Μουσείο Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων
Η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
κα. Ρουμπίνη Ανδριοπούλου
Τα Μέλη του Συμβουλίου Νικόλαος
Κλημαντίρης, Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου, Χάρης Παπαδάκης
Ο πρώην Περιφερειάρχης συνάδελφος
Γιώργος Γαβρίλης
Ο πρώην Αντιδήμαρχος συνάδελφος
Ευάγγελος Χειμώνας
Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος συνά-

Ο Πρόεδρος
κ. Ελευθέριος Κυριακίδης
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας
κα. Μαντώ Γουρδούπη

Από το Σωματείο ΗλεκτροδηγώνΕργαζομένων Κίνησης (ΣΗΕΚ)
Ο Γενικός Γραμματέας
κ. Κώστας Δήμας

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

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας και
υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
κ. Στάθης Ανέστης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων
Ο.Α.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Πιπέρας
Ο Αντιπρόεδρος κ. Θεοχάρης Ταταράκης
Ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Ποϊριάζης

Από το Σωματείο Συνταξιούχων
στα Πετρέλαια
Ο Πρόεδρος
κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης

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

Από το Πανελλήνιο Σωματείο
Συνταξιούχων ΣΤΑ.ΣΥ
Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Αφεντουλίδης
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος
Μάστακας
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Σωματείου μας στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»

Από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο
Σιδηροδρομικών
Ο Πρόεδρος κ. Στάθης Κολλύρης
Από τους φίλους του Σωματείου μας
Ο Δημοσιογράφος κ. Νίκος Θεοδωράκης
Ο Καθηγητής κ. Κώστας Δεληγεώργης
Ο κ. Παναγιώτης Καραμάνης

Από την Πολιτιστική Ένωση Περάματος
Ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δρακάτος

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

Χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας και
ευχήθηκαν για καλή χρονιά
Ο Πρόεδρος του Σωματείου μας
Ευθύμιος Ρουσιάς
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ
Α.Ε. κ. Ιωάννης Στεφανής
Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
κ. Πέτρος Βογιατζής
Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
συνάδελφος Γιώργος Γαβρίλης
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ
συνάδελφος Ελευθέριος Κυριακίδης
Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ηλεκτροδηγών-Εργαζομένων Κίνησης ΣΗΕΚ
συνάδελφος Κώστας Δήμας
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας και έφορος Δημοσιών Σχέσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ κ. Στάθης Ανέστης
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων στα
Πετρέλαια κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης

Μας τηλεφώνησαν, μας ευχήθηκαν και
μας ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσαν
να παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας:
Ο Πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Σταύρος Στεφόπουλος
Η Νομική Συμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κα. Χρύσα Γρηγοριάδου
Ο πρώην Γενικός Διευθυντής
κ. Αρίστος Λάζαρης
Ο πρώην Διευθυντής
κ. Αθανάσιος Κεραμύδας
Ο Μηχανικός της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Κυριακάκης
Ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
κ. Δημήτριος Ανδρεαδάκης
Ο πρώην Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
κ. Νίκος Μουλίνος
Η Διευθύντρια του Τοπικού Υποκαταστήματος
ΕΦΚΑ κα. Αργυρώ Πίκουλα
Η συναδέλφισσα Μαρία Ψαροπούλου
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ κ. Γεώργιος Κουτσιμπογιώργος
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ κ. Γεώργιος Πεπόνης
Ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.)
κ. Γεώργιος Σταύρου
κα. Βαλίνα Κατσούλα
Η Δικηγόρος του Σωματείου
κα. Αναστασία Κωστοπούλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πρακτορείου Ταξιδίων «Θύαμις» κ. Δημήτριος Βασιλείου και η
Πρόεδρος κα. Κρυσταλλία Γιάκη.

Οι τυχεροί της χρονιάς
O συνάδελφος Λευτέρης Ρενιέρης αριθμός κλήρου 171
ήταν ο τυχερός της πίτας μας.
Κέρδισε την δωροεπιταγή των
400,00 ευρώ, καθώς φέτος
πρωτοτυπήσαμε και δεν πήραμε χρυσό, όπως είναι το έθιμο
αλλά ένα πρακτικό δώρο, καθώς κρίναμε ότι αυτό καλύπτει
περισσότερες ανάγκες στη δύσκολη εποχή που ζούμε.
Ο συνάδελφος Διονύσης
Βουτσινάς αριθμός κλήρου 363
κέρδισε το 7ήμερο ταξίδι
Βουλγαρίας-Ρουμανία προσφορά προς το Σωματείο μας
του Πρακτορείου Ταξιδίων
«Θύαμις» με το οποίο έχουμε
μία άριστη συνεργασία εδώ και
πολλά χρόνια.
Ευχόμαστε στους τυχερούς
συναδέλφους καλή και ευτυχισμένη χρονιά και πάντα
να είναι τυχεροί στη ζωή τους.
Επίσης ευχαριστούμε το Πρακτορείο Ταξιδίων «Θύαμις» για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά του
προς το Σωματείο μας, καθώς και για την αριστη μακροχρόνια συνεργασία που έχει το Σωματείο μας με
αυτό. Ευχόμαστε να έχει πάντα καλά ταξίδια, υγεία και
προκοπή.
Η Διοίκηση
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Βράβευση αριστούχων μαθητών - φοιτητών

ια 5η συνεχή χρονιά βραβεύσαμε φέτος τα
παιδιά των συναδέλφων μας που αρίστευσαν
τη χρονιά που πέρασε. Τα βραβεία που δόθηκαν μπορεί να μην ήταν μεγάλης αξίας από οικονομικής πλευράς ήταν όμως μία επιβράβευση των
αγώνων μιας κοπιαστικής χρονιά με ένα ζεστό και
εγκάρδιο χειροκρότημα από όλους τους ευρισκόμενους στο Ξενοδοχείο.

Γ

Τα παραλειπόμενα
της συνεστίασης

Τα παιδιά που βραβεύσαμε φέτος είναι
ΛΥΚΕΙΟ
1. Ουρανός Πολυχρόνης του Κωνσταντίνου και
της Παναγιώτας για την άριστη επίδοσή του στην
Α΄ Τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 18 και 2/10
το σχολικό έτος 2018-2019.
2. Σαξιώνης Παντελής του Παναγιώτη και της
Σταματικής για την άριστη επίδοσή του στην Β΄ Τάξη του Λυκείου με γενικό βαθμό 19 το σχολικό έτος
2018-2019.
3. Πουλιάση Αργυρώ του Σπυρίδωνος και της
Αθανασίας για την άριστη επίδοσή της στην Α΄ Τάξη
του Λυκείου με γενικό βαθμό 19 και 1-10 το σχολικό
έτος 2018-2019.

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1. Δήμητρα Σεψάκου του Πέτρου και της Ευαγγελίας για την επιτυχία της στο Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
2. Ιωάννης Κατσαμάκης του Βασιλείου και της
Ασημένιας για την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
(Ο Ιωάννης είναι υιός της συναδέλφισσας Ασημένιας Δήμου).
3. Μαρία-Σοφία Βουγέλη για την επιτυχία της
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για την άριστη επίδοσή της στην Γ΄ Τάξη του Λυκείου με βαθμό 19 Άριστα.
4. Πηνελόπη Κατσάπη-Λούκα του Βασιλείου και
της Βασιλικής για την αποφοίτησή της από το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με βαθμό
9,22 Άριστα το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
5. Κωνσταντίνος Κατσάπης του Βασιλείου και
της Βασιλικής για την αποφοίτησή του από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
και για την ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής
Έρευνας το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
6. Άρτεμις Καραμολέγκου του Λάμπρου και της
Σταυρούλας για την άριστη επίδοσή της στο Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το Ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 και για τη μετεγγραφή της στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή
Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία το Ακαδημαϊκό
Έτος 2019-2020.
7. Αναστασία Μπαμπουτζάνη του Ιωάννου και της
Έλενας για την επιτυχία της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα
Φυσικής το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
8. Νικόλαος Τράκος του Γεωργίου για την ολο-

κλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με βαθμό 8,53 Άριστα.
9. Γεράσιμος Μανδρέκας του Παναγιώτη και της
Φιλιώς για την επιτυχία του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου
9,02 Άριστα.
(Ο Γεράσιμος είναι υιός της συναδέλφισσας Φιλιώς Χαμπάκη-Μανδρέκα).

Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου μας και της Ελεγκτικής Επιτροπής, με αίσθημα ευθύνης ευχαριστούν δημοσίως όλες και όλους εσάς
που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και λαμπρύνατε με την παρουσία
σας την εκδήλωσή μας στις 26 Ιανουαρίου 2020. Σε μία εκδήλωση που
όλοι μαζί σαν μία οικογένεια γιορτάσαμε τον ερχομό του νέου έτους 2020.
Επίσης ευχαριστούμε και όλους αυτούς που για κάποιους λόγους αδυνατούσαν να παρευρεθούν και μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά ή και με επιστολές με τις οποίες μας ενημέρωναν για τους λόγους που αδυνατούσαν
να είναι κοντά μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, αυτές οι ενέργειες δείχνουν ότι οι συνταξιούχοι και οι φίλοι του Σωματείου μας έχουν πολιτισμό
και σεβασμό. Εμείς οι συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ ευχόμαστε σε όλους τους
εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας μας καθώς και στη Διοίκηση
της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.. χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, ειρήνη και

ελπίδα ότι τα προβλήματα που μας ταλανίζουν εδώ και δέκα χρόνια θα
βρουν τη λύση τους.
Υπάρχουν όμως και κάποια θέματα που χωρίς να το καταλαβαίνουν οι
φίλοι μας, οι συνεργάτες μας καθώς και οι συνάδελφοί μας, μας στεναχωρούν και δεν θα θέλαμε να συμβούν στο μέλλον. Αυτά είναι θέματα αλληλοσεβασμού μεταξύ μας. Μπορεί να είναι απλά από μιας απόψεως, όμως
ψυχραίνουν τις σχέσεις μεταξύ μας. Δεν είναι δυνατό να παίρνω μία πρόσκληση για να παρευρεθώ σε μία εκδήλωση και να αδιαφορώ. Είναι αδιανόητο αυτό καθώς επιβάλλεται αν εγώ σέβομαι τον εαυτό μου να επικοινωνήσω με αυτόν ή αυτούς που μου έστειλαν την πρόσκληση και να απαντήσω αν αποδέχομαι ή όχι και να αναφέρω και τους λόγους. Η πλήρης
αδιαφορία δεν είναι πολιτισμός
Η Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου μας αποφάσισε να μην καλέσει και φέτος
πολιτικά πρόσωπα στην εκδήλωσή μας στις 26 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» καθώς δεν έχει ομαλοποιηθεί ακόμη η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Ναι
μεν τυπικά λένε ότι βγήκαμε
από τα μνημόνια ουσιαστικά
όμως δεν είδαμε καμία μεταβολή εμείς οι συνταξιούχοι
στα οικονομικά μας.
Βραβεύσαμε και φέτος
του μαθητές και φοιτητές που
αρίστευσαν τη χρονιά που
πέρασε καθώς και αυτούς
που εισήχθησαν σε ανώτερες
και ανώτατες σχολές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου μας οφείλει
ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
Διεύθυνση του Ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ» για τα πλούσια και
προσεγμένα από κάθε πλευρά εδέσματα που μας προσέφερε καθώς και για την άψογη φιλοξενία που είχαν απέναντί μας οι υπεύθυνοι του
Ξενοδοχείου. Ευχαριστούμε
θερμά επίσης τους καλοσυνάτους και χαμογελαστούς
υπαλλήλους, που ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν κάθε
επιθυμία μας.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, η καθιερωμένη πλέον εδώ και πολλά χρόνια εκδήλωση παρουσιάζει μια
πρωτοτυπία και αυτή είναι ότι
δεν υπάρχει αρίθμηση στα
τραπέζια που θα καθίσει ο
κάθε ένας από εσάς. Η εκδήλωση γίνεται για να ανταμώνουν οι συνάδελφοι και φίλοι
που για πολλά χρόνια ήταν
συνεργάτες στο ίδιο αντικείμενο εργασίας και γι’ αυτό
τον λόγο θα θέλαμε πάλι να
καθίσουν στα τραπέζια μαζί
για να θυμηθούν τα παλιά και
να αναπολήσουν τις καλές
και άσχημες μέρες που πέρασαν σαν εργαζόμενοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
μας εκφράζει τις ευχαριστίες
του σε όλες και όλους εσάς
που μας τιμήσατε και φέτος
με τη συμμετοχή σας στην
εκδήλωση του Σωματείου
μας για την άψογη εικόνα που
παρουσιάσατε προς τα έξω,
κατά γενική ομολογία, ήσαστε άψογοι.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και
για τα Διοικητικά Συμβούλια
του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που πραγματικά κόπιασαν στο να διοργανώσουμε με επιτυχία αυτή
την εκδήλωση.
Η Διοίκηση
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Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Από τα βάθη της καρδιάς μας σας απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που προσφέρετε στο Σωματείο
μας. Αγαπητοί συνάδελφοι είναι σε όλους γνωστό ότι όλοι
εμείς οι Συνταξιούχοι βιώνουμε μία μακροχρόνια οικονομική
κρίση. Υπάρχει όμως και περίσσευμα αγάπης, καθώς και συναδελφικής αλληλεγγύης που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη
σήμερα 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. Ευθύνες στο να προσπαθούμε για να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα κελεύσματά σας και να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε τα όποια προβλήμα-

Οι μετακινήσεις μας

τα που μας ταλανίζουν να βρουν τη λύση τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε δίπλα μας.
Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε έμπρακτα.
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη ζεστασιά που
μας περιβάλλετε.
Εμείς 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.
Η Διοίκηση

Συναγερμός για τον ιό της γρίπης
ετά την εμφάνιση του ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ της γρίπης στην Κίνα που εξαπλώνεται ραγδαίως και υπάρχουν βάσιμες προϋποθέσεις ότι θα εξαπλωθεί σε πολλές χώρες
του πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Στη χώρα
μας μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο φαινόμενο, όμως οι επιστήμονες
της χώρας μας κάνουν έκκληση στους πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν έστω και στο πάρα πέντε καθώς εξελίσσεται δυναμικά η πορεία του ιού της
γρίπης Α (Η3Ν2) όπου σχετίζεται κατά κανόνα με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των
πολιτών που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 60 ετών και άνω.
Η επιστημονική κοινότητα εν τούτοις δεν έχει εντοπίσει ακόμη την αιτία που ο (Η3Ν2)
εμφανίζεται ως ο πιο ύπουλος, από όλους τους ιούς της εποχικής γρίπης. Πάντως μία
υπόθεση που φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι ότι η ικανότητα
του ανθρώπινου οργανισμού να καταπολεμά τους ιούς βασίζεται στη μνήμη του ανοσο-

Μ

ποιητικού. Υπάρχει όμως και ο κοινωνικός παράγοντας που κάνει τους ηλικιωμένους πιο
ευάλωτους στην γρίπη. Και αυτός είναι το ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν
σημαντικό πυλώνα στην ελληνική οικογένεια, καθώς συχνά φροντίζουν σε καθημερινή
βάση τα εγγόνια τους, τα οποία όμως και ιδίως στις ηλικίες που πηγαίνουν στον βρεφονηπιακό σταθμό είναι φορείς βακτηρίων που είναι κρίσιμης σημασίας για τους ηλικιωμένους καθώς ξεπερνάει τη γραμμή άμυνας των ηλικιωμένων με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία τους. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ηλικιωμένοι να φορούν μάσκα, η οποία
θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 30 λεπτά. Εξίσου σημαντικό είναι το τακτικό πλύσιμο των
χεριών. Το κυριότερο όμως είναι ο εμβολιασμός όλων από την ηλικία των 60 ετών και
άνω καθώς ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτοι στους ιούς.
Η Διοίκηση

Θετικά τα σχόλια για το ημερολόγιό μας

Σ

υνεχίστηκαν και φέτος τα θετικά σχόλια που είχαμε τα
προηγούμενα χρόνια με τα ημερολόγια του Σωματείου
μας και αυτό επιτυγχάνεται μετά από συλλογικές προσπάθειες των μελών του Σωματείου μας. Η θετική απήχηση
του ημερολογίου είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτό το μαρτυρούν τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα και οι δεκάδες επιστολές
που λάβαμε από Ελλάδα καθώς και από άλλες χώρες που δια-

Αυξήσεις Συντάξεων
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Καθημερινά μας βομβαρδίζετε με ερωτήσεις πότε και ποια αύξηση στη σύνταξή μας θα δούμε να μπαίνει στο βιβλιάριό μας και εμείς έχουμε μία στερεότυπη
απάντηση, ότι δεν γνωρίζουμε και πραγματικά δεν γνωρίζουμε και δεν θέλουμε
να σας πούμε ψέματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν
για να έχουμε τη δυνατότητα της πλήρους και σωστής ενημέρωσης. Πρώτο πρόβλημα είναι ότι ακόμη δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας που
θα έπρεπε να έχει γίνει από τον Ιανουάριο του 2019 και αυτό με το πρόσχημα ότι
μέχρι το 2002 το Ταμείο Συντάξεων και η εταιρεία δεν είχαν μηχανοργάνωση.
Δεύτερο πρόβλημα. Στην Κυβέρνηση δεν άρεσε η απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας που εξεδόθη στις 4 Οκτωβρίου 2019 και με εντολή της ο ΕΦΚΑ κατέφυγε πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η τότε πρόεδρος κα. Κατερίνα
Σακελλαροπούλου την έκανε δεκτή ενώ βέβαια και σύμφωνα με τις απόψεις
όλων των νομικών δεν χρειαζόταν να την εισαγάγει προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν δύο αποφάσεις του 2015 και του
2019 που έδιναν κάτι ψίχουλα στους συνταξιούχους. Για την ιστορία αναφέρουμε
ότι η σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσες υποθέσεις μας εκδίκασε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας πάντα ήταν ενάντια στα αιτήματά μας. Τρίτο πρόβλημα
είναι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη βουλή προς
ψήφιση. Εμείς βέβαια έχουμε στα χέρια μας το προσχέδιο του νομοσχεδίου αλλά
αυτό δεν λέει τίποτα καθώς θα υποστεί μέχρι τη ψήφισή του πολλές μεταβολές.
Με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα
να σας πούμε ότι θα πάρετε αύξηση της σύνταξής σας αλλά και πότε, θα περιμένουμε το πότε θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων, πότε θα βγει η
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που εκδικάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και
το πότε θα ψηφιστεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος και μόνο τότε θα μπορούμε να
σας ενημερώνουμε υπεύθυνα και σωστά.
Η Διοίκηση

Το Σωματείο μας στηρίζει τα παιδιά
των Συναδέλφων μας στα πρώτα τους
επαγγελματικά βήματα
Η Δήμητρα Ιωάννου-Μωραγιάννη
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εγκαταστάθηκε στο νέο ιατρείο της που
βρίσκεται στην Καισαριανή οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στον 4ο όροφο με τμήματα Αιματολογικό – Ανοσολογικό – Ιολογικό – Ορμονολογικό – Βιοχημικό – Προληπτικό έλεγχο
Έχει σύμβαση με όλα τα ταμεία και σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να κάνει
αιμοληψία κατ’ οίκον.
Σημείωση: Η Δήμητρα είναι θυγατέρα του αγαπητού συναδέλφου μας Γιάννη
Μωραγιάννη.

μένουν Έλληνες, που μας επαινούν για το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς μας. Με το φετινό ημερολόγιο τελειώσαμε τη
διαδρομή Αθήνα και σιδηρόδρομος πάνε μαζί. Σειρά έχει ο
Πειραιάς που είναι η αφετηρία του Σιδηροδρόμου και θα καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να έχει την ιδία ή και
καλύτερη απήχηση στον κόσμο. Προτεραιότητα της Διοίκησης
του Σωματείου είναι να κάνουμε πάντα βήματα εμπρός που
να αναδεικνύουν το Σωματείο μας σε ένα Σωματείο πρωτοπόρο και ζηλευτό από όλους.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που είναι προγραμματισμένες
για τους μήνες Φεβρουάριο- Μάρτιο 2020
1. 20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη) Ημερήσια για Λουτράκι – Λίμνη Ηραίου – Περαχώρα.
Αναχώρηση στις 8:30 από την Ομόνοια, μέσω Λουτρακίου για καφέ στη Λίμνη Ηραίου φαγητό και διασκέδαση λόγω της ημέρας σε ταβέρνα της Περαχώρας.
2. ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Α΄ Πρόταση: 29 Φεβρουαρίου – 1-2 Μαρτίου 2020
3ήμερη Βενετσιάνικο Καρναβάλι στην Ζάκυνθο
Β΄ Πρόταση: 29 Φεβρουαρίου – 1-2 Μαρτίου 2020
3ήμερη Πρέβεζα – Άραχθος – Άγναντα –
Πράμαντα – Άρτα
3. 18 Μαρτίου Ημερήσια Μεγαλόπολη –
Ίσαρι – Αγία Θεοδώρα – Βάστα
Αναχώρηση 7:30 π.μ. από Ομόνοια στάση
στο Αρτεμίσιο για καφέ και μέσω Μεγαλόπολης
περνάμε το χωριό Ίσαρι και φθάνουμε στην Βάστα με την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας με τα
δένδρα που από τη σκεπή της βγαίνουν τα πανύψηλα πλατάνια και τα νερά που περνούν κάτω από την εκκλησία. Μετά το προσκύνημα
ακολουθεί γεύμα σε κέντρο της περιοχής και

μέσω Τριπόλεως επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Όροι Συμμετοχής
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε
να συμμετέχετε στις εκδρομές του Σωματείου
μας, μπορείτε από ΤΩΡΑ να διαλέξετε ποια εκδρομή σας ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους
σχετικούς καταλόγους εκδρομών.
Η προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2020, διευκολύνει όχι μόνο το Σωματείο, γιατί με τον τρόπο
αυτό γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των
εκδρομών, αλλά και όλους όσους θέλουν να
συμμετέχουν σ’ αυτές.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και
συμμετοχή. Η συμμετοχή θα οριστικοποιείται 15
ημέρες, πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής
και αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει
αναλυτικό πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στην Έφορο του Σωματείου
κα.Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά τα Γραφεία του Σωματείου μας.
Η Διοίκηση

ΠορείαΔικαστικώνΥποθέσεων
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
3. Έχουν κατατεθεί αγωγές για τις αυξήσεις
Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πορεία των συντάξεών μας από την πλειοψηφία των
των δικαστικών υποθέσεων που χειρίζονται οι συναδέλφων μας καθώς και για την επαναχονομικοί του Σωματείου μας.
ρήγηση των Δώρων (Χριστουγέννων – Πάσχα –
1. Δεν εξεδόθη ακόμη η απόφαση του Αρείου επίδομα αδείας). Ακόμη όμως δεν έχει οριστεί
Πάγου που αφορά 2 συναδέλφους μας και είναι δικάσιμος για καμία υπόθεση.
σχετική με την υπόθεση της αποζημίωσης.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
2. Συνεχίζονται να εκδικάζονται οι αγωγές στο
Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις υποθέΕφετείο έχουν αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2019 σεις και για κάθε νεότερο που θα υπάρχει θα
και θα τελειώσουν τον Απρίλιο του 2021. Αφορούν σας κρατάμε ενήμερους.
τις αποζημιώσεις. Ακόμη δεν έχουμε απόφαση.
Η Διοίκηση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι
αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα
νεότερο σχετικά με τις μετακινήσεις μας με τα μαζικά μέσα μεταφοράς και κυρίως με το Μετρό
και τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.
Όμως δεν το βάζουμε κάτω, θα
παλέψουμε και είμαστε βέβαιοι
ότι λύση υπάρχει και θα την βρούμε. Να γνωρίζετε ότι οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν τόσα χρόνια στα μαζικά μέσα μεταφοράς
ζητούν το ελάχιστο μπροστά σε
αυτά που προσέφεραν. Μπορεί να
είμαστε μόνοι μας στον αγώνα αυτό χωρίς τη συμπαράσταση των
εργαζομένων. Όμως όπως όλοι
μας διαβεβαιώνουν το δίκιο είναι
με το μέρος μας και με τη βοήθεια
της πολιτείας στο τέλος θα βγούμε
νικητές.
Η Διοίκηση

Νοσηλεία
σε ιδιωτικές
κλινικές
Μετά από απόφαση-σταθμό που πήρε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους ασφαλισμένους μετά από προσφυγή έκρινε
ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλλει
στους ασθενείς όλο το ποσό που πλήρωσαν για νοσηλεία τους σε ιδιωτικές
κλινικές που δεν είναι συμβεβλημένες
με τον ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το
περιστατικό κρίνεται επείγον και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν βρέθηκε διαθέσιμη κλίνη σε δημόσιο νοσοκομείο
ή δεν υπήρχε σε αυτό η απαραίτητη
σύγχρονη μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας. Από πρώτης απόψεως η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όμως θα πρέπει να διευκρινισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας
ποια επιτροπή θα κρίνει αν τα περιστατικά είναι επείγοντα και αν τα δημόσια
νοσοκομεία δεν έχουν τις σύγχρονες
μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας
για το κάθε περιστατικό. Στο θέμα αυτό
καλό είναι να υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο.
Η Διοίκηση

Γεννήσεις
◗ Ο Γιώργος Λάλος και η σύζυγός του
Ανθούσα Γεωργιλά, θυγατέρα του συναδέλφου μας Αντώνη Γεωργιλά, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι που είναι ένα υγιέστατο και χαριτωμένο
αγοράκι. Ευχόμεθα στους ευτυχείς
γονείς τον Γιώργο και την Ανθούσα να
είναι καλότυχο το μωρό τους στους δε
παππούδες και γιαγιάδες να το καμαρώνουν και να αποκτήσουν και άλλα
εγγόνια για να συμπληρωθεί η ευτυχία
τους και να αποκτήσει νόημα η ζωή
τους.
◗ Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο συνάδελφος και αναπληρωτής ταμίας του
Σωματείου μας Γιάννης Χειμώνας και
πώς να μην είναι ευτυχισμένος όταν ο
γιος του Σταύρος και η σύζυγός του
Ματίνα Χειμωνέτου έφεραν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους ένα χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι που θα
ακούει στο όνομα Γιάννης Χειμώνας.
Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς
Σταύρο και Ματίνα να τους ζήσει ο νεογέννητος γιος και να τον καμαρώσουν όπως αυτοί επιθυμούν. Στον δε
παππού Γιάννη και στην γιαγιά Ντίνα
να ζήσουν και γαμπρό να καμαρώσουν τον εγγονό τους.
Η Διοίκηση
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ΕΛEYΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Α ΦΙ Ε Ρ ΩΜ Α Σ ΤΗΝ Μ ΝΗ ΜΗ ΤΟ Υ ΓΙ ΑΝ ΝΗ ΠΑ ΠΑΔ Η ΜΗΤ Ρ ΙΟ Υ
Πριν 20 χρόνια η ομιλία του στην εκδήλωση που είχε γίνει
στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ στις 25 Μαΐου 2000
για τα 80 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση του Σωματείου
των Εργαζομένων στους ΕΗΣ
Συνάδελφοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και
λοιποί προσκεκλημένοι στη σημερινή μας εκδήλωση.
Παίρνω το λόγο για να ευχαριστήσω τις διοικήσεις των Σωματείων μας για την απονομή τιμητικής διάκρισης σε αναγνώριση παλαιότερων
υπηρεσιών μου, σαν Πρόεδρος, για πολλά χρόνια, του Συνδικάτου μας, του οποίου σήμερα
γιορτάζουμε τα 80 χρόνια αγωνιστικής δράσης.
Ο λαός λέει καλύτερα δεκανέας και στην
εξουσία παρά στρατηγός και σε αποστρατεία
με την έννοια, ότι οι παλαιότεροι, όταν φεύγουν απ’ την όποια εξουσία πέρασαν αποδυναμώνονται και ξεχνιούνται.
Κι όμως, τα Συνδικάτα μας με θυμήθηκαν
έστω και μετά 50 χρόνια μέσα στα βαθιά γεράματά μου. Φυσικά, εγώ δεν δέχομαι, ότι είμαι γέρος. Τα γηρατειά για κάθε άνθρωπο αρχίζουν 10
χρόνια πιο πέρα από την ηλικία που βρίσκεται.
Και για μένα που έχω τα 88 αρχίζουν μετά τα 98.
Δέχομαι την τιμητική διάκριση με την έννοια
ότι αντανακλαστικά απονέμεται και στους συνεργάτες μου της εποχής της Προεδρίας μου,
αλλά και σε κάποιους παλιότερους συνδικαλιστές του κλάδου μας, θύματα των εργατικών
αγώνων τους, όπως για παράδειγμα ο Θόδωρος Μάγγος που πέθανε κρατούμενος στην
Ακροναυπλία απ’ τη Δικτατορία του Ι. Μεταξά.
Αυτά συνάδελφοι, σαν ένας μικρός πρόλογος και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω από
χειρογράφου να σας δώσω μερικά στοιχεία
ιστορικά της εποχής μου για την αγωνιστική
δράση του κλάδου μας. Πάει η εποχή που
αστράφταμε και βροντούσαμε από το βήμα
των Συνελεύσεων. Τώρα το γραπτό σημείωμα
χρειάζεται και να μην σας κουράσω με τη γεροντική μου φλυαρία. Αν κι εγώ όπως είπα δεν
δέχομαι ότι είμαι γέρος. Στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους εμφανίσθηκα μαζί με τα τραμ
Περάματος, στις 20 Ιουλίου 1936. Αμέσως μετά
άρχισε η πιο τρομερή χρονική περίοδος που
γνώρισε η χώρα μας στον 20ο αιώνα.
Δικτατορία Μεταξά, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος στα Αλβανικά βουνά – Γερμανοϊταλική και
Βουλγαρική κατοχή και σε συνέχεια ο άγριος
εμφύλιος πόλεμος που γέμισε αίματα, δάκρυα
και συμφορές τη χώρα μας, όσες ούτε η ξενική
κατοχή δεν είχε κατορθώσει να δημιουργήσει.
Σ’ αυτά τα τρομερά χρόνια εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι του ΗΣΑΠ – τότε δεν υπήρχε
Σωματείο Συνταξιούχων – ανέθεσαν σ’ εμένα
ως Πρόεδρος και στους συνεργάτες μου την
ευθύνη της Διοίκησης του Σωματείου μας. Τα
εργατικά προβλήματα πολλά, τα ασφαλιστικά
ταμεία υπολειτουργούσαν, συνθήκες εργασίας
καταθλιπτικές και οι σχέσεις με την εργοδοσία
δύσκολες, γιατί είχε την υποστήριξη της Δικτατορίας. Οι κινητοποιήσεις έπρεπε να γίνονται προσεκτικά, γιατί αντιμετωπίζαμε συλλήψεις και εκτοπίσεις. Ένας προηγούμενος Πρόεδρος βρισκόταν έγκλειστος στην Ακροναυτιλία όπου και τελικά πέθανε.
Ύστερα ήλθε ο πόλεμος 1940-41 και η ευθύνη μας να προσανατολίζουμε τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των πολεμιστών μας στο μέτωπο, όπου υπηρετούσαν
και πολλοί συνάδελφοί μας αλλά και των οικογενειών τους στο εσωτερικό.
Τον πόλεμο διαδέχτηκε η Γερμανοϊταλική
και Βουλγαρική κατοχή της χώρας μας, που
δημιούργησε πέρα απ’ τη σκλαβιά και οξύτατα
προβλήματα επιβίωσης. Έπρεπε ως Διοίκηση
να οργανώσουμε κάτω από τη μύτη του εχθρού αγώνες για τρόφιμα, για συσσίτια, για

Από την εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

καύσιμα, όμως για τον κλάδο μας ήταν η αρχή
των αγώνων, για να καθιερωθούν τα συσσίτια
και οι διανομές τροφίμων για εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους, που βοήθησαν κανένας να μην πεθάνει απ’ ότι είναι σε μία εποχή
που στα αστικά κέντρα θέριζε η πείνα. Ακόμη
ήταν η αρχή για γενικότερη συμμετοχή του
κλάδου στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
του Ελληνικού Λαού.
Για Εθνική Απελευθέρωση και τόσα άλλα
απαραίτητα για την επιβίωση, αλλά και πάνω απ’
όλα να οργανώνουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στους ΕΗΣ στις γενικότερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού Λαού για την παρεμπόδιση
των συλλήψεων και εκτελέσεων απ’ τα στρατεύματα κατοχής, για τη ματαίωση της επιστράτευσης που είχαν διατάξει οι Γερμανοί για τη ματαίωση Βουλγαροποίησης της Μακεδονίας.
Θα αναφερθώ παρακάτω σε ένα-δύο εργατικές κινητοποιήσεις, εκείνης της εποχής για
να αντιληφθείτε το μέγεθος των ευθυνών των
Διοικήσεων του Σωματείου μας, αλλά και των
κινδύνων των εργατικών στελεχών, που τις
πλαισίωναν και έπαιζαν καθημερινά τα κεφάλια τους κορώνα γράμματα.
Στις 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα του 1941
έγινε στις εγκαταστάσεις των Η.Σ.Α.Π. στον
Πειραιά μία στάση εργασίας με αίτημα τρόφιμα συσσίτια. Άρχισε απ’ το Εργοστάσιο και
επεκτάθηκε στην Κίνηση. Ίσως ήταν η πρώτα
Πανελλαδικά εργατική κινητοποίηση. Με εντολή της Γερμανικής Διοίκησης η Ασφάλεια
Πειραιώς συνέλαβε τρία μέλη της Διοίκησης
εμένα ως Πρόεδρο, τον Βαγγέλη Καπράνο Γενικό Γραμματέα και τον Γιώργο Πανόπουλο,
ευτυχώς ζει ακόμη και μπορεί να βεβαιώσει
του λόγου το ασφαλές. Μας έκλεισαν στην
Ασφάλεια. Τη νύχτα κάποιος Αστυφύλακας
μας έφερε μία λαχανίδα και φάγαμε . Τίποτα
δεν υπήρχε στην Αγορά. Την άλλη μέρα με
πρόσχημα ότι η στάση εργασίας ήταν αυθόρμητη μας ελευθέρωσαν, γιατί φοβήθηκαν ότι
η κράτησή μας θα είχε συνέπεια τη διακοπή
της κυκλοφορίας του Σιδηροδρόμου και αυτό
ήταν που δεν ήθελαν οι Γερμανοί.
Στις αρχές του 1942 σε μία γενικότερη απεργιακή εκδήλωση με συμμετοχή του συνόλου
των εργαζομένων στους ΕΗΣ οι Γερμανοί με
την ασφάλεια κατάφεραν να συλλάβουν τον
Γεν. Γραμματέα της Διοίκησης Βαγγέλη Καπράνο και τους συμβούλους Ρήγο οδηγό και
Δαλέκο τεχνίτη εργοστασίου και τους έκλεισαν

στην Κομαντατούρ που ήταν τότε στην πλατεία
Κοραή, με σκοπό το Στρατοδικείο.
Φαντασθείτε τη θέση μου ως Προέδρου.
Εγώ ελεύθερος και οι συνεργάτες μου σε σοβαρό κίνδυνο, στα χέρια των Γερμανών, και
ανυπεράσπιστοι χωρίς δισταγμό ανέβηκα τις
σκάλες της Κομαντατούρ και τους δήλωσα ότι
εγώ είμαι ο Πρόεδρος του Συνδικάτου, ότι η
απεργία ήταν αυθόρμητη με απαίτηση τρόφιμα
και ότι οι κρατούμενοί τους δεν είχαν καμία
ευθύνη. Μόλις άκουσαν το όνομά μου με συνέλαβαν και με έκλεισαν κάπου εκεί χωρίς
φως και παράθυρα.
Οι ανακρίσεις κράτησαν όλη τη νύχτα, αλλά η
τύχη ήταν με το μέρος μας. Η Γερμανίδα διερμηνέας ήταν γνωστή μας και είχε στενό δεσμό
με συνάδελφό μας – τώρα είναι μακαρίτης – ο
Γερμανός ρωτούσε. Εγώ απαντούσα. Και η διερμηνέας μετέφραζε ότι νόμιζε ότι συνέφερε, έστω
και αν έλεγα, άλλα εγώ. Φυσικά αυτή φρόντισε
οι καταθέσεις σε συνέχεια και των άλλων τριών
να είναι σύμφωνες με τη δική μου κατάθεση.
Την άλλη μέρα και οι τέσσερις στο Γερμανικό
Στρατοδικείο, στην αίθουσα του Παρνασσού στην
Αθήνα. Η απόφαση απαλλακτική γιατί μεσολάβησαν και άλλοι ισχυροί παράγοντες που ήθελαν
να αποφευχθεί γενικότερη αναταραχή στους
ΕΗΣ. Το προσωπικό ήταν έτοιμο να τα βροντήσει
όλα κάτω και να σκορπίσει στις γειτονιές.
Οι αγώνες φυσικά έχουν και τα θύματά τους
κι εμείς είχαμε τα δικά μας με πρώτο θύμα την
εκτέλεση του Τάσιου Μάστορα τεχνίτη του Εργοστασίου. Αργότερα, την καταδίκη ερήμην
από Γερμανικό Στρατοδικείο του Γιάννη Τσακρή. Τρεις άλλοι συνάδελφοί μας οδηγήθηκαν
κρατούμενοι σε στρατόπεδα στην Γερμανία. Οι
Παπαδάκος, Τζώνης και Γ. Παπαδόπουλος, ο
τελευταίος δε γύρισε ποτέ. Αρκετοί άλλοι κλείσθηκαν σε Ελληνικές φυλακές. Το μάτι κανενός δεν δείλιαζε. Αγωνιζόμασταν ασταμάτητα
νόμιμα και παράνομα σε συνεργασία με τους
συναδέλφους του Γκαζιού, της Ηλεκτρικής,
τους Τροχιοδρόμους, την Τηλεφωνική ΟΥΛΕΝ
και άλλους Εργατικούς κλάδους.
Παίζαμε με τα κεφάλια μας. Μία βραδιά το
καλοκαίρι του 1944, διωκόμενος των Γερμανών, αλλά πάντα Πρόεδρος των εργαζομένων,
κοιμήθηκα κάτω από μία λεμονιά σε ράντσο
στο σπίτι του συναδέλφου Γ. Καλογερόπουλου, στην οδό Θράκης, στη Λεύκα του Πειραιά.
Τη νύχτα έγινε μπλόκο απ’ τους Γερμανούς για
συλλήψεις. Δύο Γερμαναράδες με τα πέταλα

στο στήθος μπήκαν και το σπίτι του Γ. Καλογερόπουλου. Δεν βρήκαν υπόπτους και έφυγαν. Απ’ την πόρτα ένας έριξε τη ματιά του και
προς τη σκιά της Λεμονιάς. Ο Καλογερόπουλος το παρατήρησε και είπε: Πίκολο-Πίκολο,
δηλαδή το μικρό τους. Ο Γερμανός απάντησε
γεια-γεια και έφυγε. Αν έχεις τύχη διάβαινε
λέει ο Λαός και έχει δίκιο. στους αγώνες μας
βασικό μας όπλο επίθεσης και άμυνας η ενότητά μας. Μείναμε σφιχταγκαλιασμένοι σαν
ένας άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Είχαμε γίνει, όλοι μαζί, μία γροθιά με στόχο το στομάχι των Γερμανοϊταλών. Στον κλάδο
μας ούτε μία μύτη δεν άνοιξε από χέρι Συναδέλφου προς Συνάδελφο, όπως έγινε σχεδόν
σε όλους τους εργατικούς κλάδους. Πάντα
ενωμένοι, γιορτάσαμε πανηγυρικά την Απελευθέρωση μαζί με τις οικογένειές μας στο
Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
Κι ήρθε ο καταραμένος Εμφύλιος Πόλεμος
που τάραξε την ενότητά μας και δημιούργησε
και αρκετά θύματα. Μερικά κι ανεπανόρθωτα.
Εγώ προσωπικά πλήρωσα τους Συνδικαλιστικούς και Εθνικούς Αγώνες μου, ως Πρόεδρος
του Συνδικάτου μας και της παράνομης στην
Κατοχή Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού, με δώδεκα χρόνων φυλακή και εξορία και με μία καταδίκη σε θάνατο από έκτακτο Ελληνικό Στρατοδικείο. Ευτυχώς οι ψήφοι καταδίκης ήταν
τρεις υπέρ της καταδίκης και δύο όχι και σ’
αυτές τις περιπτώσεις απαγορευόταν η εκτέλεση με απόφαση της τότε Κυβέρνησης. έτσι
γλίτωσα το κεφάλι μου.
Μετά για μένα ήρθαν και καλύτερα χρόνια.
Με τη βοήθεια και των συναδέλφων μου
εκλέχθηκα πέντε (5) φορές Βουλευτής. Αργότερα αποκαταστάθηκα και στους ΗΣΑΠ απ’
τους οποίους είχα απολυθεί το 1948 λόγω της
καταδίκης μου.
Εργαζόμενος στους ΕΗΣ και πολύπλευρα
αγωνιζόμενος πήρα και δίπλωμα Δικηγόρου.
Το λειτούργημα του, όμως ελάχιστα το άσκησα
και αυτό σε μεγάλες ανάγκες συντήρησης της
οικογένειάς μου από σύζυγο και δύο παιδιά.
Σήμερα είμαι 88 χρονών και αν με ρωτήσετε
τη θυμάμαι, με περισσότερη συγκίνηση απ’ τη
ζωή μου, θα απαντήσω αδίστακτα, ότι ούτε οι
περιπέτειες των φυλακών και των εξοριών από
12 συνολικά χρόνια, ούτε τα ανάλογα ως Βουλευτού, ούτε αυτά ως δικηγόρου με συγκινούν
τόσο, όσο αυτό που έζησα στους Ηλεκτρικούς
Σιδηροδρόμους. Αυτά αναθυμάμαι και με συγκλονίζουν. Μέσα μου έμεινα Σιδηροδρομικός
και θα αισθάνομαι Σιδηροδρομικός σε όλη μου
τη ζωή. Γι’ αυτό ευχαριστώ και πάλι τη Διοίκηση όχι τόσο για την τιμητική διάκριση όσο γιατί
μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα και με τους εργαζόμενους των ΗΣΑΠ.
Από εδώ και εμπρός μοναδική ευχή κι ικανοποίηση θα είναι να συνεχίζουν να διατηρούν τα
Σωματεία μας εργαζομένων και συνταξιούχων
την αγωνιστική παράδοση που λάμπραιναν κατά
καιρούς αξιόλογοι συνδικαλιστές, αλλά προπαντός να διατηρήσουν αδιατάρακτη την ενότητά
τους μιας και βρίσκεται η δύναμή τους και η λύση των προβλημάτων που πάντα θα υπάρχουν.
Και μ’ αυτές τις ευχές και θα μου επιτρέψετε
προτροπές. Σας χαιρετώ όλους και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Για την Αντιγραφή
από την Εφημερίδα Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος
Μανώλης Φωτόπουλος
Πρώην Πρόεδρος του Σωματείου
Πειραιάς 20 Ιανουαρίου 2020
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ΕΛEYΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ποιος ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου

Ο

Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε
στις 29 Μαρτίου 1912 στο Υψηλό Χωρίο
της επαρχίας Δωρίδος του νομού Φωκίδος. Πήγε δημοτικό σχολείο στο Κροκύλιο
και γυμνάσιο στο Λιδωρίκι. Αργότερα ήρθε
στην Αθήνα, αναζητώντας μία καλύτερη τύχη.
Δούλεψε δύο χρόνια στα διόδια. Ήθελε όμως
μία καλύτερη εκπαίδευση. Έδωσε εξετάσεις
στην Φυσικομαθηματική Σχολή καθώς και στην
Ανωτάτη Εμπορική, πέτυχε και στις δύο, αλλά
δεν διέθετε τα χρήματα για την εγγραφή που
ήταν 2.500 δραχμές και έτσι δεν μπορούσε να
φοιτήσει. Το 1936 20 Ιουλίου προσλαμβάνεται
κατόπιν εξετάσεων στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους και λίγο αργότερα στη Νομική Σχολή
όπου γράφτηκε καθώς είχε πλέον τα χρήματα.
Το 1940 γίνεται πρόεδρος του προσωπικού των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και Γραμματέας επί
κατοχής της παράνομης Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού και Επιχειρήσεων της κοινής ωφέλειας.
Πρωτοστάτησε στους ηρωικούς απεργιακούς
αγώνες των εργαζομένων του Πειραιά κατά των
κατακτητών και κυνηγήθηκε άγρια από τους
Γερμανούς και σους συνεργάτες τους. Στα
σκληρά χρόνια της κατοχής δοκίμασε μαζί με
τον Κοκκινιώτικο λαό τις λαχτάρες και τους κινδύνους από τα τρομερά μπλόκα των Γερμανοτσολιάδων καθώς με την πρόσληψη στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους έγινε μόνιμος κάτοικος του Πειραιά. Κι ήρθε ο καταραμένος εμφύλιος πόλεμος που τάραξε την ενότητα του ελληνικού λαού και δημιούργησε αρκετά θύματα.
Μερικά ήταν ανεπανόρθωτα. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου πλήρωσε τους συνδικαλιστικούς και

Για ενημέρωση των αναγνωστών του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ»
παραθέτουμε ένα μικρό βιογραφικό από μια ζωή 107 χρονών
λεψε μέσω συναεθνικούς αγώνες
δέλφου του και κέρτου, ως Πρόεδρος
δισε. Τότε είναι που
του Συνδικάτου των
Του Ευθυμίου Ρουσιά
άρχισε να ασχολείεργαζομένων στους
προέδρου του Σωματείου
ται ενεργά με την
ΕΗΣ με δώδεκα
πολιτική. Τα έτη
χρόνια φυλακή και
1954 – 1956 πρωτοεξορία καθώς και
μία θανατική καταδίκη από το Έκτακτο Στρατο- στατεί στην ίδρυση του Δημοκρατικού Συνδικαδικείο. Ευτυχώς οι ψήφοι της καταδίκης ήταν λιστικού Κινήματος (Δ.Σ.Κ.) και εργάζεται για
τρεις υπέρ της θανατικής καταδίκης και δύο όχι την αναδιοργάνωση, μαζικοποίηση και εξυγίανκαι σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαγορευόταν η ση του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας
εκτέλεση με απόφαση της τότε κυβέρνησης. μας. Ταυτόχρονα είναι μέλος της Εκτελεστικής
Έτσι γλίτωσε το κεφάλι του, αλλά κρατήθηκε Επιτροπής τη Ε.Δ.Α. και μέλος της Διευθυντικής
φυλακισμένος στην Γυάρο, την Κεφαλονιά, Επιτροπής της εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ». Κάποια
στην Αλικαρνασσό και σε άλλα απάνθρωπα στιγμή, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση ο Γιάν«μπουντρούμια» του μετακατοχικού κρατικού νης Παπαδημητρίου ανέλαβε τη διεύθυνση της
μηχανισμού. Το 1954 απολύθηκε με απόφαση εφημερίδας και την κράτησε για επτά ολόκληρα
του Εφετείου αφού έχει κάνει 6 χρόνια στις φυ- χρόνια. Από το 1956 μέχρι το 1967 εκλέγεται συλακές. Στη διάρκεια που ο Γιάννης Παπαδημη- νεχώς βουλευτής, το 1956 στην Καβάλα με τη
τρίου ήταν υπάλληλος και πρόεδρος των εργα- Δημοκρατική Ένωση και τα επόμενα χρόνια
ζομένων στους ΕΗΣ τελείωσε με άριστα τη Νο- εκλέγεται συνεχώς βουλευτής της ΕΔΑ στη Β΄
μική Σχολή, αλλά η πολιτική του δράση και η Περιφέρεια Πειραιά και ταυτόχρονα μέλος της
καταδίκη του από το στρατοδικείο έγινε αφορμή Ε.Ε. της ΕΔΑ και της Γραμματείας του Δ.Σ.Κ.
να διαγραφεί από το Ταμείο των Δικηγόρων. αγωνίστηκε με συνέπεια μέσα και έξω από τη
Έτσι ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά και απο- βουλή για τα προβλήματα του λαού με ιδιαίτερο
κλεισμένος από παντού. Εκείνη την εποχή, βάρος στα προβλήματα των εργατοϋπαλλήλων
όπως ο ίδιος δηλώνει, του συμπαραστάθηκαν και των επαγγελματοβιοτεχνών. Τον Απρίλιο
οι άνθρωποι του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, του 1967 αρχίζουν οι νέες εξορίες στην Γυάρο,
αναθέτοντάς του μία υπόθεση την οποία δού- στο Παρθένι της Λέρου, στον Ωρωπό και τη Σα-

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ταν ένα απομεσήμερο γεμάτο δύναμη, ζεστή ανάμνηση, χαιρετισμό ελπίδος, διαβεβαίωσης συνέχειας, αγώνος, επιτυχίας και
παλμού υπάρξεως, στο Αθηναϊκό ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Όχι βέβαια κατά γράμμα, τύπο και υπογραμμός, συνταξιούχων τάχατες απομάχων, αλλά τουναντίον μαχητών ισχυρών, έμπειρων, πολεμιστών του
εργασιακού βίου. Ικανών να κάμουν την πέτρα της άρνησης και της
ανάγκης, λάδι ζωής και κίνησης.
Πολέμαρχοι θα ‘λεγα και όχι απόμαχοι. Τέτοιοι ώστε να στηρίζουν
την γέφυρα των νυν εργαζομένων των ΗΣΑΠ με την αξία και την τιμή
της προσωπικής δικής του λειτουργίας.
Όλα τούτα κάνουν μεγάλη πραγματικά την άξια συναισθηματική φόρτιση
του ικανού και ρέκτη προέδρου Ευθύμιου Ρουσιά, ώστε ζήτησε περαιτέρω
προσοχή και συνεργασία απ’ όλους, προκειμένου να εξωτερικεύσει την
αγάπη του καθήκοντος στην υπηρεσία των φαινομενικά απόμαχων, μιας
εργασιακής ζωής δοσμένης πλατιά κι ολόψυχα στο λειτουργικό πάλεμα
προσφοράς στα καλυτέρα μέσα μαζικής μεταφοράς που είχαμε ποτέ.
Και τότε όλοι μας και οι μη ενοχλούντες τάχα λόγω θετικού συντηρητισμού και οι με εκδήλωσης περίσσιου ενθουσιασμού, συνεργάστηκαν θεληματικά, στην ολοκλήρωση μιας δοσμένης και συνετά εκπεφρασμένης προσλαλιάς στην ετήσια επετειακή συνάντηση, υπό του
Προέδρου δοσμένη.
Ήσαν όμως και σωστά αρμονικά ταιριασμένη και οι λοιποί συνεργάτες
του Προέδρου μέλη του Δ.Σ. που ακούραστα προπαρασκεύασαν και χαρούμενα παρουσίασαν την όμορφη αυτή εκδήλωση.
Μήπως ο Γεν. Γραμματέας Νίκος Μητροκώτσας υστέρησε; Ποιος να
το ‘λεγε; Εκείνος υπήρξε στύλος και παράγοντας αξεπέραστος όπως
πάντα έτσι και τώρα.
Αλλά και η επίτιμος κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων με γνώση και εμπειρία και συνάμα ιδιαίτερο χαρισματικό τρόπο έδωσε το γενικό συλλογικό πνεύμα, στην όλη παρουσίαση
της ροής του προγράμματος.
Θα πρέπει ακόμη οπωσδήποτε να επισημάνουμε την αναγκαία προσφορά και των λοιπών μελών του Δ.Σ. οι οποίοι εκάλυψαν με τη δέουσα
επιμέλεια τις αναγκαίες εργασιακές θέσεις και διατήρησαν σε ικανό
βαθμό την σφαιρικότητα της πολυπληθούς εκδήλωσης με καθολική αντιμετώπιση των όποιων πραγμάτων. Και στέκονταν πολυμερώς και κοιτούσαν να εξυπηρετήσουν όλους, παίρνοντας το όποιο ζήτημα και επι-
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Tου Χαράλαμπου Δρακάτου
Προέδρου της Πολιτιστικής
Ενώσεως Περάματος
λύοντας το. Με ευγένεια υποδείκνυαν πότε έπρεπε να γίνει το ένα ή το
άλλο αποκλείοντας το μονόπλευρο και αποκλειστικό δείχνοντας διακριτικά το πρέπον της στιγμής.
Όσο για τους επισήμους διακεκριμένους η μη παριστάμενους και τους
ικανούς σε αριθμό και αξία εκπροσώπους εργαζομένων και λοιπών λειτουργικών παραγόντων όσοι τούτων εκλήθησαν να χαιρετήσουν τη λαμπρή αυτή σύναξη, δεν επείσθησαν λόγων επιδαψιλεύοντας χάρη και ευαρέσκεια δια την αθροιστική ισχύ του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Πάντες τέλος οι πολυπληθείς συμμετέχοντες πέραν των οικείων χαιρετισμών και αναγνωρίσεων που έδωσαν και πήραν υλικά απολαύσανε
ποικιλία εκλεκτών εδεσμάτων που επλήρωσαν γαστριμαργικά πάσα δυνατή απαίτηση όρεξης.
Και φυσικά η βράβευση των αρίστων μαθητών-μαθητριών, φοιτητών-φοιτητριών παιδιά των μελών του Σωματείου που διακρίθηκαν για
το ήθος και την επιμέλεια τους στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Καινοτομία σοβαρή και υπεύθυνη που καθιέρωσε το Δ.Σ. δείχνοντας
την ευαισθησία και αντίληψη και αλληλεγγύη στους νέους που έχουν
ανάγκη από πηγές πνευματικής έμπνευσης και οδήγησης.
Και το πιο καλό σ’ αυτή την εκδήλωση ήταν που με πολλούς πολλοί
δώσανε τα χέρια, ανταλλάξανε ματιές ιλαρότητας, συναισθηματισμού και
ανθρώπινης ζεστασιάς. Παλαιοί συνάδελφοι συναντήθηκαν και ανανέωσαν την ανάμνηση με φιλία και νέα συνεργασία. Πήραμε όλοι όσοι παρευρεθήκαμε στην υπέροχη αυτή σύναξη βαθειά ανάσα και δύναμη συνέχειας. Που πήραμε και δώσαμε χαμόγελα και ευχές, ανθρώπινη ζεστασιά, η μεγάλη καρδιά των εργαζομένων παλαιών και νέων των ΗΣΑΠ
που χωρίς αυτούς δεν γίνεται βήμα προς την ευδαιμονία των ΗΣΑΠ. Αλήθεια και πραγματικότητα που την κάνει πράξη η καθημερινή μας ζωή.
«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός ατελεύτητος»
Να ‘σαι καλά Πρόεδρε με το αξεπέραστο επιτελείο των συνεργατών
σου. Και μεις μαζί σας με χαρά για την επόμενη γιορτή.

μοθράκη μέχρι το 1972. Το 1973 επί Ιωαννίδη
φυλακίστηκε στο Μπογιάτι στον Άγιο Στέφανο
με πολλούς αντιδικτατορικούς συνδικαλιστές
και άλλους πολίτες. Από το 1974 μέχρι το 1977
πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Νέας Ε.Δ.Α. και
συνέχισε από τις γραμμές της τους αγώνες του
για τη Δημοκρατία και τα λαϊκά και εθνικά προβλήματα. Δεν υπήρξε ποτέ πια επιστροφή του
στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο. Συνταξιοδοτήθηκε από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού
ΗΣΑΠ για τους Εθνικούς και Δημοκρατικούς
του αγώνες και επιπλέον δε του απονεμήθηκε
σχετικό παράσημο από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου μέχρι την
ημέρα που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ήταν ο
φύλακας άγγελος του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, πάντα ρωτούσε για την πορεία του καθώς και την πορεία των σωματείων των εργαζομένων. Και αυτό φαίνεται από μία δήλωση
που είχε κάνει πριν λίγα χρόνια είχε πει τότε
«Αν με ρωτήσετε τι θυμάμαι με περισσότερη
συγκίνηση από τη ζωή μου, θα απαντήσω αδίστακτα, ότι ούτε οι περιπέτειες των φυλακών
και των εξοριών από 12 συνολικά χρόνια, ούτε
τα ανάλογα ως βουλευτού, ούτε αυτά ως δικηγόρου με συγκινούν τόσο, όσο αυτά που έζησα
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους. Αυτά αναθυμάμαι και με συγκλονίζουν. Μέσα μου έμεινα
σιδηροδρομικός και θα αισθάνομαι σε όλη μου
τη ζωή». Περιληπτικά αυτή ήταν η ζωή και τα
έργα του Γιάννη Παπαδημητρίου. Αν όμως επιχειρήσει κάποιος να εμβαθύνει στα πεπραγμένα του θα χρειαστεί να γράψει τόμους βιβλίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
ΟΤΙ Ο κ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Και όμως ο Καθηγητής και πρώην
Υπουργός κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος
συμμετείχε μαζί με τον καθηγητή κ. Αλιμπράτη και τον Δικηγόρο κ. Αποστολίδη
στην Προσφυγή του Σωματείου μας στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τις περικοπές των συντάξεων.
Ήταν η εποχή που κατηγορούσε τους
προηγούμενους για να τα κάνει χειρότερα
όταν έγινε Υπουργός.
Διαβάστε την επιστολή του κ. Λουκά
Αποστολίδη το έτος 2012 προς το Σωματείο μετά τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων και
βγάλτε τα συμπεράσματά σας, για το εάν
συμμετείχε ή όχι ο κ. Κατρούγκαλος στις
πιο πάνω προσφυγές του Σωματείου μας
και μάλιστα με το αζημίωτο.
Η Προσφυγή του Σωματείου μας είχε
στοιχήσει 5.000,00 Ευρώ, τόσα είχαν ζητηθεί, τόσα είχε δώσει το Σωματείο.
Αποδείξεις λογικά και μάλιστα θεωρημένες από την Εφορία θα πρέπει να υπάρχουν
καταχωρημένες στο Αρχείο του Σωματείου.
Ο τότε ταμίας του Σωματείου μας Γιώργος
Αναγνωστόπουλος ήταν τόσο επιμελής, που
αποκλείεται οι αποδείξεις να έχουν παραπέσει, ή να έχουν χαθεί. Εφόσον τις βρουν
ας τις δημοσιεύσουν για να δοξάσουμε για
μια ακόμα φορά τον κ. Κατρούγκαλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η πιο πάνω επιστολή του κ. Λουκά Αποστολίδη έχει δημοσιευθεί στη σελίδα 6 του
υπ’ αριθ. 103/Ιούνιος-Ιούλιος 2012, φύλλο
της Εφημερίδας του Σωματείου μας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ».
Μανώλης Φωτόπουλος
Πρώην Πρόεδρος του Σωματείου
Από 16-3-1994 έως 27-3-2012
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Ειδ ήσε ις με λ ίγα λόγια
1η Δεκεμβρίου
1η Δεκεμβρίου
1η Δεκεμβρίου
1η Δεκεμβρίου

3 Δεκεμβρίου
3 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
5 Δεκεμβρίου
7 Δεκεμβρίου

8 Δεκεμβρίου

8 Δεκεμβρίου
9 Δεκεμβρίου

9 Δεκεμβρίου
9 Δεκεμβρίου

10 Δεκεμβρίου
10 Δεκεμβρίου
10 Δεκεμβρίου
10 Δεκεμβρίου
11 Δεκεμβρίου
11 Δεκεμβρίου
12 Δεκεμβρίου
12 Δεκεμβρίου
12 Δεκεμβρίου
14 Δεκεμβρίου

15 Δεκεμβρίου
15 Δεκεμβρίου
17 Δεκεμβρίου
17 Δεκεμβρίου
18 Δεκεμβρίου
18 Δεκεμβρίου
18 Δεκεμβρίου
18 Δεκεμβρίου

Ρωσία: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στο
παγωμένο ποτάμι 19 οι νεκροί.
Χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις παρέσυρε σκιέρ 2 οι νεκροί.
Στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για
την κλιματική αλλαγή.
Θολωτό σπήλαιο μεγάλης έκτασης ήρθε
στην επιφάνεια μετά τις μεγάλες νεροποντές στην Κινέττα κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Σταμάτησε η κυκλοφορία
των συρμών για το Κιάτο για 5 ημέρες.
Στο Λονδίνο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από διφθερίτιδα πέθανε 8χρονο αγοράκι.
Πυρκαγιά σε κεντρικό ξενοδοχείο των
Αθηνών από άγνωστη αιτία 4 τραυματίες.
Παραίτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών
Αντωνίου Διαματάρη.
Τα πρώτα τρακτέρ βγήκαν στο εθνικό δίκτυο. Άνοιξαν τον χορό των κινητοποιήσεων.
Εγκαίνια στα Ναυπηγεία Σύρου μετά την
εξαγορά τους από τον επιχειρηματία Πάνο
Ξενοκώστα.
Δυναμική επανεμφάνιση των κίτρινων γιλέκων στο Παρίσι. Συνεχίζονται οι απεργίες των εργαζομένων ενάντια στις μεταρρυθμίσεις του Προέδρου Μακρόν για τα
ασφαλιστικά.
Δύο χρυσά και ένα χάλκινο πήρε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κολύμβηση
που έγινε στην Γλασκώβη ο Ανδρέας Βαζαίος.
Το χρυσό στα 10 μέτρα με αεροβόλο στην
σκοποβολή πήρε η Άννα Καρακάκη με
παγκόσμιο ρεκόρ (587/600).
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας,
του Πρωθυπουργού, του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
του Υπουργού Υγείας έγινε η τελετή έναρξης των εργασιών του Ωνασείου Εθνικού
Μεταμοσχευτικού Κέντρου, το οποίο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε 3,5 χρόνια.
Έκρηξη ηφαιστείου στην Νέα Ζηλανδία 5
οι νεκροί και 22 αγνοούμενοι.
Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων των χωρών Ελλάδας – Γαλλίας – Ιταλίας και Κύπρου για τα γεγονότα
της Μεσογείου.
Ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Αμπί Αχμέτ Αλί πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.
Ένοπλος επιτέθηκε στην αίθουσα αναμονής
του νοσοκομείου της Οστράβας της Τσεχίας σκορπίζοντας τον θάνατο, 6 οι νεκροί.
Έγινε ενημέρωση των κομμάτων από τον
Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
Πρωθυπουργός της Φιλανδίας εξελέγη η
Σάνα Μαρίν. Είναι η νεότερη Πρωθυπουργός στον κόσμο.
Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Εθνικό
Αστέρα και πέρασε στους 32 του Γιουρόπα
Λιγκ.
Δύο σεισμοί 5,3 και 4,1 Ρίχτερ στον Ελλαδικό χώρο δεν αναφέρθηκαν ζημιές.
Ο Πρόεδρος της βουλής της Λιβύης στην
Αθήνα για διαβουλεύσεις με την Ελλάδα.
Επιθέσεις αναρχικών στο Χαλάνδρι, στην
Κηφισιά και στην Καλογρέζα.
Μπαράζ επιθέσεων τη νύχτα σε πολλές
περιοχές της Αττικής.
Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 40 ημέρες ομηρείας ο 20χρονος ναυτικός Δημήτρης Γκιάτης, που είχε πέσει θύμα απαγωγής στο Τόνγκο.
Στο αίμα πνίγονται οι εξεγέρσεις διαμαρτυρίας των πολιτών Ιράν – Ιράκ.
Σεισμός 6,9 έπληξε τις Φιλιππίνες.
Συνάντηση Μητσοτάκη – Λαγκάρντ στην
Φρανκφούρτη.
Στο ΡΙΑΝ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας.
Με 158 ψήφους έναντι 139 εγκρίθηκε από
το Κοινοβούλιο ο προϋπολογισμός του
κράτους για το 2020.
Στην Καλαμάτα νεογέννητο αγοράκι βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων.
Συνεχείς προκλήσεις από την Τουρκία.
Σοβαρά επεισόδια στην Βαρκελώνη στον
αγώνα Μπαρτσελώνα – Ρεάλ δεκάδες

19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
19 Δεκεμβρίου
20 Δεκεμβρίου
20 Δεκεμβρίου
22 Δεκεμβρίου
23 Δεκεμβρίου
23 Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου
27 Δεκεμβρίου

28 Δεκεμβρίου
29 Δεκεμβρίου
29 Δεκεμβρίου
31 Δεκεμβρίου
3 Ιανουαρίου
3 Ιανουαρίου
3 Ιανουαρίου

4 Ιανουαρίου
4 Ιανουαρίου
5 Ιανουαρίου
5 Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου

7 Ιανουαρίου
7 Ιανουαρίου
7 Ιανουαρίου
8 Ιανουαρίου
8 Ιανουαρίου

8 Ιανουαρίου
10 Ιανουαρίου
10 Ιανουαρίου
10 Ιανουαρίου
11 Ιανουαρίου
11 Ιανουαρίου
12 Ιανουαρίου

προσαγωγές 46 οι τραυματίες.
Στα Αραβικά Εμιράτα ο Νίκος Δένδιας για
διαβουλεύσεις.
Στην Αθήνα έγιναν καταδρομικές επιθέσεις αναρχικών.
Πρόκληση τουρκικών σκαφών στα Ίμια
παρεμποδίζοντας ελληνικό αλιευτικό.
Ραγδαίες εξελίξεις στην Λιβύη.
Μόσχα καταιγισμός πυροβολισμών μπροστά από τα κτίρια της ΚGB, 4 οι νεκροί.
Κουκουλοφόροι προξένησαν ζημιές σε
καταστήματα και αυτοκίνητα στην Θεσσαλονίκη.
Σαρωτικές καταιγίδες σε Ισπανία – Πορτογαλία.
Η Εθνική μας ομάδα πόλο πρωταθλήτρια
κόσμου.
Επεισόδια δημιούργησαν αναρχικές ομάδες στο Μαρούσι καταστροφές σε καταστήματα και στον σταθμό του ΗΣΑΠ.
Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στην Αυστραλία
από τον Σεπτέμβριο.
Ινδονησία λεωφορείο έπεσε από γέφυρα
στη θάλασσα 24 οι νεκροί.
Φονικός τυφώνας έπληξε τις Φιλιππίνες
20 οι νεκροί.
Αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν. Συνετρίβη αεροπλάνο κατά την απογείωσή
του πέφτοντας πάνω σε διώροφο σπίτι 12
οι νεκροί.
Χιόνια και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος.
Δικινητήριο αεροπλάνο έπεσε στη Λουιζιάνα και οι 5 επιβαίνοντες νεκροί.
Πέντε Έλληνες ναυτικοί απήχθηκαν στο
λιμάνι του Καμερούν.
Δολοφονήθηκε στο Ιράκ ο Ιρανός Στρατηγός
Κασίμ Σουλεϊμανί από τους Αμερικανούς.
Υπογράφτηκε από το Ισραήλ, την Κύπρο
και την Ελλάδα η συμφωνία για τον αγωγό
ΕAST MED.
Υπέβαλε την παραίτησή του ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Υπηρεσιακή Κυβέρνηση θα διενεργήσει εκλογές
σε 100 ημέρες.
Στην Αμερική για επίσημη επίσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν την Τζακάρτα 53 οι νεκροί.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο
Έρρικα Μπρόγιερ.
Νέα επέλαση του χιονιά (Ηφαιστίωνα).
Καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων στην
Πενσυλβανία 6 νεκροί.
Έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια η κατάδυση
του Τιμίου Σταυρού σε όλη την επικράτεια.
Στην Φλώρινα ο σταυρός χάθηκε μέσα
στον ποταμό Σακουλέβα.
Ορκίστηκε η Κυβέρνηση συνασπισμού
στην Αυστρία.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
50 οι νεκροί στην κηδεία του στρατηγού
Σουλεϊμανί.
Ο Πρόεδρος Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη.
Αεροπορική τραγωδία. Ουκρανικό αεροπλάνο κατέπεσε σε λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης νεκροί και οι 176 επιβαίνοντες. Το αεροπλάνο εβλήθη κατά λάθος από τον
στρατό του Ιράν.
Βομβαρδισμός βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ
από το Ιράν.
Ομάδα του Ρουβίκωνα κατά της κατοικίας
του Αυστραλού Πρέσβη.
Αποποίηση των βασιλικών καθηκόντων
αποφάσισαν Χάρις και Μέγκαν.
Στο Λονδίνο ο Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρέστη σε εκδήλωση του ΚΚΕ.
Τραγωδία με μετανάστες στο Ιόνιο δεκάδες οι νεκροί.
Φονική κακοκαιρία σε πολιτείες της Αμερικής. Δέκα οι νεκροί – σοβαρές υλικές
ζημιές.
27 οι νεκροί μέχρι σήμερα από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία.

12 Ιανουαρίου

Επιχείρηση της αστυνομίας για εκκένωση
κτιρίου για δεύτερη φορά στο Κουκάκι –
23 οι συλληφθέντες.
12 Ιανουαρίου Εξερράγη το ηφαίστειο ΤΑΑΛ στις Φιλιππίνες.
15 Ιανουαρίου Κυβερνητικός Ανασχηματισμός Μηταράκης Υπουργός Μετανάστευσης: Κουμουτσάκος Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης
15 Ιανουαρίου Με διάγγελμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε την υποψηφιότητα της Προέδρου του ΣτΕ Αικατερίνης Σακελλαροπούλου για την προεδρεία
της Δημοκρατίας
16 Ιανουαρίου Ο Στρατάρχης Σαχτάρ στην Αθήνα
19 Ιανουαρίου Διάσκεψη στο Βερολίνο για το πρόβλημα
της Λιβύης χωρίς την Ελλάδα. Πενιχρά τα
αποτελέσματα.
19 Ιανουαρίου Τραυματίστηκε από ακροδεξιούς στο Σύνταγμα ο ανταποκριτής της Γερμανίας Τόμας Γιακούμπι.
19 Ιανουαρίου Μακελειό με δύο νεκρούς σε ταβέρνα
στην Βάρη. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
19 Ιανουαρίου Έκτακτες κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος νέος αρχηγός ΓΕΣ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης νέος αρχηγός ΓΕΝ Αντιπτέραρχος Γεώργιος
Μπλιούμης παραμένει αρχηγός ΓΕΑ.
20 Ιανουαρίου Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ο
Ολυμπιονίκης Τάσος Μπουντούρης.
20 Ιανουαρίου Κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε
αστυνομικούς έξω από τη Νομική Σχολή.
21 Ιανουαρίου Η καταιγίδα «Γκλόρια» σαρώνει την Μαγιόρκα μέχρι στιγμής 4 οι νεκροί, μεγάλες
καταστροφές.
22 Ιανουαρίου Με 261 ψήφους εκλέχθηκε η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.
23 Ιανουαρίου Ο θανατηφόρος ιός ΚΟΝΟΝΑΪΟΣ στην πόλη Γιουχάν της Κίνας εξαπλώθηκε ακόμη
σε 3 πόλεις. Φόβος επιδημίας. Λαμβάνονται μέτρα και στην Ευρώπη.
23 Ιανουαρίου Στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό.
23 Ιανουαρίου Ψηφίστηκε ο νόμος για το εκλογικό σύστημα.
23-24 Ιανουαρίου Στο Νταβός για το παγκόσμιο οικονομικό
φόρουμ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
23 Ιανουαρίου Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία 38 οι νεκροί πάνω από 1600 οι τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές.
23 Ιανουαρίου Μπαράζ εμπρησμών αυτοκινήτων στην
Αττική και σε άλλες πόλεις.
23 Ιανουαρίου Επιστρέφουν οι πέντε Έλληνες ναυτικοί
που είχαν απαχθεί.
24 Ιανουαρίου Άρχισε η δίκη για τις πλημμύρες της Μάνδρας. Διεκόπη για τις 28 Ιανουαρίου.
25 Ιανουαρίου Ληστεία από ενόπλους στην οικία Σχοινά
– Γαρμπή.
25 Ιανουαρίου Οκτώ άτομα συνελήφθησαν και κατασχέθηκε από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Αστακού κοκαΐνη ενός τόνου και 181 κιλά.
26 Ιανουαρίου Η Μέρκελ στην Κωνσταντινούπολη προσκεκλημένη του Προέδρου Ερντογάν.
26 Ιανουαρίου Σκοτώθηκε ο θρύλος του ΝΒΑ Κόμπι
Μπράιαντ και 8 ακόμη άτομα μεταξύ αυτών και η κόρη του όταν έπεσε και συνετρίβη ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν.
29 Ιανουαρίου Στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Πρόεδρο
Εμμανουέλ Μακρόν ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
29 Ιανουαρίου Και νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη θαλάσσια
περιοχή της Καρπάθου.
30 Ιανουαρίου Συνελήφθη ο τοξοβόλος του Συντάγματος
που είχε αποδράσει από τις φυλακές της
Τίρυνθας μαζί με 2 γυναίκες από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ

Ό

ταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου επισκέφτηκε για πρώτη φορά τους
Εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και την ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην οποία καταγράφεται η Ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος των ΣΑΠ-ΕΗΣ από το 1920 έως τις 20 Απριλίου 1967.
Σε επόμενες δημοσιεύσεις του «Ηλεκτρικού» θα δημοσιεύσουμε φωτογραφίες και τις ομιλίες του Γιάννη Παπαδημητρίου από την εκδήλωση των

1936 - 2020
Γιάννης Παπαδημητρίου θα μείνει στην
Ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ως πρότυπο εργαζόμενου Συνδικαλιστή και Αγωνιστή.
Για να τον θυμούνται οι παλαιότεροι και να
μαθαίνουν οι νεότεροι, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Μουσείου το έτος 2005, τιμώντας τους Αγώνες και την Προσφορά του, αλλά και όλων των
συνεργατών του, δημιούργησε στον Ημιώροφο
χώρο του Μουσείου την αίθουσα «ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Στην αίθουσα αυτή καταγράφεται η Ιστορία του
Συνδικαλιστικού Κινήματος στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο από το 1920 έως τις 20 Απριλίου 1967.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου κατασκεύασε έξω από την είσοδο του Μουσείου ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1945 ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
Τα Αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγιναν στις
18 Δεκεμβρίου 2014 από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και τον ΠΕΤΡΟ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ήταν πάντοτε
παρόν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις Εκλογές,
στις Εκδρομές στον Γοργοπόταμο, στις Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του Σωματείου τις περισσότερες φορές συνοδευόμενος από την γυναίκα του, τον Πανόπουλο, τον Ψαρόγιαννη,
τον Λουκά Παπαδημητρίου, τον Πανούτσο, τον
Τσαπατσάρη, τον Γεωργακόπουλο, τον Αντωνακόπουλο, τον Τάκη Παπαδημητρίου κ.α.
Ο ευχές, οι συμβουλές του και τα καλά του
λόγια για τις δραστηριότητες του Σωματείου και
του Μουσείου δεν πρόκειται να ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ.
Όπως δεν θα ξεχαστεί η συγκίνησή του όταν μετά από 58 χρόνια ξαναβρέθηκε στους χώρους του
Εργοστασίου, στην κοινή εκδήλωση που είχαν
πραγματοποιήσει η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ
και το Σωματείο μας, για την Εθνική Αντίσταση.
Αλλά και η συγκλονιστική του ομιλία στις 25
Μαΐου 2000 στην κατάμεστη αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην
κοινή εκδήλωση των Σωματείων Εργαζομένων
και Συνταξιούχων για τα 80 ΧΡΟΝΙΑ του Συνδικαλιστικού Κινήματος των εργαζομένων στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.
Η Διοίκηση

Αποκαλυπτηρίων του Μνημείου για την Εθνική Αντίσταση που είχε γίνει
στις 18 Δεκεμβρίου 2014.
Και από την Εκδήλωση που είχαν διοργανώσει τα Σωματεία των Εργαζομένων και Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ στο Εργοστάσιο στις 7 Δεκεμβρίου
2006.
Η Διοίκηση

84 χρόνια παρών

Ο

Από την εκδήλωση στο εργοστάσιο, 7 Δεκεμβρίου 2006.

Από τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Εθνικής Αντίστασης.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου
επισκέφτηκε το Μουσείο
ο Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012,
ο Γιάννης Παπαδημητρίου συνοδευόμενος από τα παιδιά
του Δημήτρη και Κατερίνα, επισκέφτηκαν τους χώρους του Μουσείου, μαζί
τους ήταν και οι συνάδελφοι Λουκάς
Παπαδημητρίου, Σταύρος Πανούτσος
και Κώστας Μαρκόπουλος.
Τους υποδέχτηκαν και τους ξενάγησαν στους παλαιούς και νέους χώρους του Μουσείου οι Μανώλης Φωτόπουλος, Ευθύμης Ρουσιάς και Δημήτρης Γεωργίου.
Μετά την ξενάγηση τους επισκέφτηκαν και τα γραφεία του Σωματείου.
Τι έγραψαν στο βιβλίο επισκεπτών
του Μουσείου ο Γιάννης Παπαδημητρίου και τα παιδιά του Δημήτρης και Κατερίνα.

T

Από την ξενάγηση του Γιάννη Παπαδημητρίου στους χώρους του Μουσείου.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...
Κύριε Πρόεδρε Μ. Φωτόπουλε
Ευχαριστούμε ολόψυχα για την τιμή και το σπουδαίο έργο σας. Σας αξίζει η εκτίμηση και ο σεβασμός όλου
του κλάδου σας.
Με θερμές ευχές για τα εγκαίνια
Κατερίνα Παπαδημητρίου – Δημήτρης Παπαδημητρίου

Δωρεές εις μνήμη Γιάννη Παπαδημητρίου
• Η κα. Αικατερίνη Παπαδημητρίου κατέθεσε υπέρ των σκοπών του ΜουΑξίζουν συγχαρητήρια
στον εμπνευστή και
δημιουργό αυτού του
ιστορικού Μουσείου
Μανώλη Φωτόπουλο.
Ως γνωστόν η ιστορία
ψάχνει στο παρελθόν
για την αλήθεια,
προβάλλει γεγονότα και
καταστάσεις και
φωτίζει το παρόν και
τον δρόμο του
μέλλοντος. Αυτή είναι η
η αποστολή αυτού του
ιστορικού Μουσείου.
Πειραιάς,
10/11/2012
Γιάννης Παπαδημητρίου

σείου το ποσό των 100,00 Ευρώ, εις μνήμη του αγαπημένου της πατέρα
Γιάννη Παπαδημητρίου. Η κα. Παπαδημητρίου εδώρισε ακόμα για την
αίθουσα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δύο Ιστορικές φωτογραφίες του
πατέρα της η μία όταν ήταν εξόριστος στο νησί της Γιούρας.
• Η κα. Ευσταθία Τσιρνίκα-Σαγιά κατέθεσε υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50,00 ευρώ, στην μνήμη του Γιάννη Παπαδημητρίου,
ενός εξαίρετου ανθρώπου που ευτύχησε να τον έχει νονό.
• Η κα. Ευσταθία Τσιρνίκα-Σαγιά είναι θυγατέρα του αείμνηστου συναδέλφου μας Γιώργου Σαγιά, συνάδελφο και συναγωνιστή του Γιάννη
Παπαδημητρίου στα δύσκολα χρόνια της Γερμανοϊταλικής Κατοχής.
• Ο συνάδελφος Λουκάς Παπαδημητρίου κατέθεσε υπέρ των σκοπών του
Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ στην μνήμη του Γιάννη Παπαδημητρίου (μπάρμπα-Γιάννη μας λείπεις).
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ΝΕ Α

ΑΠΟ ΤΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Δωρεές για το Μουσείο
• Ματσής Στέλιος
• Μωραγιάννης Γιάννης
• Βασιλόπουλος Χρήστος
• Αλεξαντωνάκης Νίκος
• Μαυρέλης Περικλής
• Κοζή Ελένη
• Λαγούδης Κώστας
• Σούλος Περικλής
• Καραϊσκάκης
• Βέργος Γιώργος
• Πικούνη Δέσποινα
• Πουλακιδάκος Νικήτας
• Γεωργίου Κώστας
• Δημέλης Παναγιώτης
• Γλούμης Θεόδωρος
• Κλέντος Αναστάσιος
• Σταυρίδης Σταύρος
• Μπουμπούλης Θωμάς
• Κοκοτάκης Οδυσσέας
• Βούλγαρης Θανάσης
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος
• Σχίζα Αθηνά
• Μαντούκας Νίκος
• Μανωλάκης Αντώνης
• Πέτραινας Παναγιώτης
• Μιχαλάκου Χριστίνα
• Τσουραμάνης Κώστας
• Φετάνη Άννα
• Σταυρόπουλος Γιάννης
• Λιώσης Γιώργος

50 Ευρώ
20Ευρώ
50Ευρώ
40Ευρώ
20Ευρώ
20Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
25 Ευρώ
50 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Εταίροι του Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων,
καλείστε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ»
με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση για κατάργηση του υπ’ αριθ.
63126/2010 Καταστατικού του Μουσείου.
Η παρουσία όλων των Εταίρων του Μουσείου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε όλες και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε το πρό-

βλημα που έχει δημιουργηθεί με τα Καταστατικά του Μουσείου και κατ’ επέκταση
στην όλη λειτουργία του Μουσείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το Μουσείο για να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα, χρειάζεται την βοήθεια όλων των Εταίρων. ΜΗΝ
ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ.
Πειραιάς 3 Φεβρουαρίου 2020
Η Διοίκηση

Με ιδιαίτερη επιτυχία από τις 7 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου «ΟΜΟΝΟΙΑ», πραγματοποιήθηκε η Έκθεση ζωγραφικής του συνάδελφου Γαλανάκη Δημήτρη.
Ο συνάδελφος Δημήτρης είναι εργαζόμενος
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους (Εργοδηγός Τμήματος Βλαβών ΤΥΓΙ).
Έκθεσε 12 έργα ζωγραφικής με θέμα: Ακρόπολη
– Μύθος – Ιστορία, τα οποία εντυπωσίασαν τους
350 επισκέπτες της Έκθεσης.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν από τον Πρώην

Διευθυντή του Εργοστασίου κ. Γεώργιο Σκούρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου συγχαίρει
τους Συναδέλφους Ηλία Σαρατσιώτη, Κώστα Τζανετόπουλο, Γιάννη Κωνσταντάρα και Δημήτρη Γαλανάκη για τις ωραίες δημιουργίες τους και τους ευχαριστεί που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την ευκαιρία
των 150 χρόνων από τότε που δημιουργήθηκε η Εταιρία μας. Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι.
Η Διοίκηση

Δωρεές εις μνήμη
• Θεοπούλου Ασημίνα: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κατέθεσε
υπέρ των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 50,00 Ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Θεόπουλου.
• Φετάνη Άννα: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κατέθεσε υπέρ των
σκοπών του Μουσείου το ποσό των 20,00 Ευρώ εις
μνήμη της συζύγου του Βασίλη Φετάνη.
• Κανζόλα Μαρία: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ, κατέθεσε υπέρ
των σκοπών του Μουσείου το ποσό των 100,00 Ευρώ
εις μνήμη της συζύγου του Παναγιώτη Κανζόλα.

Δωρεές για το Μουσείο
(εκθεσιακούς χώρους και βιβλιοθήκες)
• 27-11-2019 Παούρη Αργυρώ: Θυγατέρα
Παναγιώτη Παούρη
Εδώρισε για το Μουσείο: Ένα (1) Σήμα Πέτου κόκκινο
(ΗΣΑΠ). Ένα (1) Υπηρεσιακό καπέλο. Ένα (1) Σήμα
Πέτου Τραμ Περάματος. Οκτώ (8) Ατζέντες του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΗΣΑΠ, ετών 2001-20022003-2004-2005-2006-2007-2010. Ένα (1) Εγχειρίδιο Σημάτων έκδοσης 1960. Ένα (1) Καταστατικό
του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΕΗΣ, έκδοσης
1941. Μία (1) Ταυτότητα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΗΣΑΠ έκδοσης 2006. Ένα (1) Καταστατικό
και Κανονισμό Εργασίας του Σωματείου Κινήσεως
Εκμετάλλευσης ΗΣΑΠ. Ένα (1) Καταστατικό της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ έκδοσης 1983. Ένα Δελτίο
Δωρεάς Εισιτηρίων Υπεραστικών Λεωφορείων έκδοσης 1984. Δύο (2) ταυτότητες του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ έκδοσης 2001 και 2013 του πατέρα
της Παναγιώτη Παούρη. Ένα (1) Δελτίο Ελευθέρας
Κυκλοφορίας (ΗΣΑΠ) έκδοσης 1988 και ένα (1) Δελτίο Ταυτότητας του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
της μητέρας της Ανδριανής Παούρη.
• 29-11-2019 Καριοφύλλης Νίκος: Εργαζόμενος
ΗΣΑΠ (Μηχανικός Βλαβών)
Εδώρισε για το Μουσείο: Ένα (1) Σακάκι Εργασίας
με το λογότυπο ΗΣΑΠ.
• 10-12-2019 Λαγουμτζή Σοφία: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώρισε για το Μουσείο: Ένα (1) Δερμάτινο Σακάκι
(Υπηρεσίας Κλειδούχων) και μία (1) Ατζέντα του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού έτους 1974 του συζύγου
της και συναδέλφου μας Γιώργου Λαγουμτζή.
• 23-1-2020 Λιώσης Γιώργος: Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
Εδώριστε για το Μουσείο: Μία (1) Ελληνική Σημαία
εποχής 1900.
• 28-1-2020: Παπαδημητρίου Αικατερίνη: Εδώρισε
για την Αίθουσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δύο (2)
Ιστορικές φωτογραφίες του πατέρα της Γιάννη
Παπαδημητρίου.

πως είναι γνωστό σε όλες και σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες,
συνταξιούχους και εργαζόμενους στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, το Μουσείο
μας άρχισε να δημιουργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική
Επιτροπή που είχε προκύψει από τις εκλογές της 16ης Μαρτίου 1994.
Ήταν μια ιδέα και πρόταση του τότε Προέδρου του Σωματείου Μανώλη Φωτόπουλου η οποία
είχε γίνει ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ποιες ήταν οι συνθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ό

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Μανώλης Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος: Στάθης Αλεβίζος, Γεν. Γραμματέας:
Κώστας Τρογκάνης, Αναπλ. Γραμματέας: Βασίλης Ζωάκος, Ταμίας: Σταύρος Πανούτσος,
Έφορος: Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Μέλη: Γιάννης Σοφιανός, Γιώργος Βούλγαρης, Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Δημήτρης Στέλιος, Γραμματέας: Γιάννης Χατζηνικολής, Μέλος: Ανδρέας
Αντωνακόπουλος

ΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ενώ το Μουσείο μετά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ιδρύθηκε το 1995 μέσα στα ιδιόκτητα Γραφεία του Σωματείου στην
Μενάνδρου , όπου είχαν τοποθετηθεί τα διάφορα εκθέματα που είχαμε συγκεντρώσει
και συγκεντρώναμε.
Το πρώτο Καταστατικό του Μουσείου συντάχτηκε από το Δικηγορικό Γραφείο με το οποίο
συνεργαζότανε το Σωματείο, στις 25 Μαΐου 2006 και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά
στις 15 Ιουνίου 2006 (Αριθμός Μητρώου 60522 και Αριθμός κατάθεσης 1010/2006).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Κ. 784)
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ»
Στην Αθήνα σήμερα την 25η Μαΐου 2006 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Εμμανουήλ Φωτόπουλος, Δημήτριος Γεωργίου, Ευθύμιος Ρουσιάς, Βασίλειος Ζωάκος,
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, Ιωάννης Χειμώνας, Ανδρέας Χαϊντιντόγλου, Ηλίας Μπονάρος, Παναγιώτης Τσίτσικας, Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος, Χρυσάνθη Σκάντζαρη, Θεόδωρος Χαμακιώτης, Βασίλειος Λούπος, Κωνσταν-

Εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς
χώρους του Μουσείου
και την αίθουσα «ΟΜΟΝΟΙΑ»
29-11-2019: Εκδήλωση γενεθλίων του μαθητή
Άγγελου Ταταράκη. Συμμετείχαν 75 άτομα.
7 έως 19 Δεκεμβρίου 2019: Έκθεση Ζωγραφικής
του Δημήτρη Γαλανάκη. Την Έκθεση την επισκέφτηκαν 350 άτομα.
19-1-2020:Εκδήλωση γενεθλίων του μαθητη
Έκτορα Γεωργή. Συμμετείχαν 70 άτομα.
Σύνολο 495 Άτομα

τίνος Γαζής, Ιωάννης Γερεντές, Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος, Ιωάννης Χατζηδάκης, Ναπολέων Πετρόπουλος, Αντώνιος Φατσέας, Παναγιώτης Θεόπουλος, Μιχαήλ Στρίγκος,
Ανδρέας Αντωνακόπουλος, Γεώργιος Βούλγαρης, Γεώργιος Τσαπατσάρης, Σταύρος Πανούτσος, Ευστράτιος Βενέρης, Πολυχρόνης Βαρβαρέσος, Δημήτριος Παπαδημητρίου,
Βασίλειος Αντωνακόπουλος, Δημήτριος Στέλιος, Ιωάννης Παπαδημητρίου, Πέτρος Ψαρόγιαννης και το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, νόμιμα εκπροσωπημένο από τον Πρόεδρο Φωτόπουλο Εμμανουήλ και τον Γενικό Γραμματέα Ρουσιά Ευθύμιο.
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ιδρύουν με το παρόν Αστική Εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Α.Κ. 784) με
την επωνυμία «Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων» Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Για να ακολουθήσει το δεύτερο Καταστατικό του Μουσείου που συντάχτηκε από το
ίδιο Δικηγορικό Γραφείο στις 30 Μαρτίου 2010 και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά
στις 7 Απριλίου 2010.
Με αριθμό Μητρώου 63126 και αριθμό κατάθεσης 519/2010.
Το δεύτερο Καταστατικό έχει ακριβώς τα ίδια στοιχεία ίδρυσης με το πρώτο, δηλαδή
ότι οι 33 συμβαλλόμενοι Εταίροι συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν να ιδρύσουν και
πάλι το Μουσείο αυτή τη φορά στις 30 Μαρτίου 2010.
Για να ακολουθήσει το τρίτο που και αυτό συντάχτηκε από το ίδιο Δικηγορικό Γραφείο
στις 6 Μαρτίου 2012. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΔΡΥΟΥΝ
Για να ξεπεραστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα με τα Καταστατικά.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ τους Εταίρους του Μουσείου να συμμετάσχουν στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
2020 στις 10 το πρωί ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
63126/519/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Εταίροι του Μουσείου, το Μουσείο για να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα χρειάζεται την βοήθεια όλων των Εταίρων.

ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Διοίκηση

Επισκέψεις Σχολείων- Συλλόγων-Ιδρυμάτων
• 4-12-2019: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο το «Εργαστήρι»
(άτομα 20)
• 11-12-2019: 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδίου Σχολής (άτομα 60)
• 9-1-2020: Παιδικός Σταθμός «Οι Αγριόκυκνοι» Α΄
Ομάδα (άτομα 35)
• 10-1-2020: Παιδικός Σταθμός «Οι Αγριόκυκνοι» Β΄
Ομάδα (άτομα 33)
• 17-1-2020: Εκπαιδευτήρια Αργυρή-Λαιμού (άτομα 20)
• 21-1-2020: 20ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (άτομα 103)

• 23-1-2020: 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας (άτομα 38)
• 24-1-2020: ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ Καλαμακίου Τμήμα Τεχνιτών
Ηλεκτρικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων (άτομα 27)
• 27-1-2020: Παιδικός Σταθμός «Οι Αγριόκυκνοι»
Γ΄ Ομάδα (άτομα 28)
• 28-1-2020: 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου (άτομα 32)
Σύνολο 396 άτομα

