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Σιδηρόδροµος

H σύνταξη δεν είναι
παροχή ελεηµοσύνης

σελίδε

αλλά δίκαιη αναγνώ-

ς

ριση σκληρής δουλειάς

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

µιας ολόκληρης ζωής
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή στο Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ.
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 28 και 29 Μαρτίου 2012 συγκροτήθηκαν σε σώμα τα Διοικητικά Συμβούλια
με τις παρακάτω συνθέσεις:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Αναπλ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπλ. Ταμίας:
Έφορος:
Μέλη:

Καλό Πάσχα

Το Δ. Σ. Του Σωματείου μας εύχεται
σε όλους τους συναδέλφους οι άγιες
ημέρες του Πάσχα να φέρουν στις
καρδιές όλων ψυχική αγαλλίαση και
αγάπη.
Σ' αυτή τη συνολική επίθεση που δεχόμαστε υπάρχουν πάντα περιθώρια
να αισθανθούμε καλύτερα. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη.
Καλή Ανάσταση!
Η Διοίκηση

Ελεγκτική Επιτροπή
Ευθύμιος Ρουσιάς
Δημήτριος Γεωργίου
Νικόλαος Μητροκώτσας
Νικόλαος Κουτσονικόλας
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Ιωάννης Χειμώνας
Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου
Ηλίας Μπονάρος,
Ηλίας Ξιαρχογιαννόπουλος
Ιωάννης Ζαχαρής, Λάμπρος Ντρης

Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:

Ευάγγελος Χειμώνας
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος
Αικατερίνη Γερεντέ, Αχιλλέας Γιαννάκης

Εκπρόσωποι για το Συνέδριο της
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Ευθύμιος Ρουσιάς
Δημήτριος Γεωργίου
Ιωάννης Ζαχαρής
Νικόλαος Μητροκώτσας

Η Απάντηση του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου στην
Προσφυγή μας

Μεταφέρονται
στον Πειραιά
τα γραφεία μας

Στη σελίδα 6 διαβάστε την απάντηση
της Γενικής Διεύθυνσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαίου που
εστάλη από το Στρασβούργο στις 22 Φεβρουαρίου 2012 προς το Σωματείο μας
μετά την σχετική προσφυγή που είχαμε
καταθέσει για τις περικοπές των συντάξεων, τα χαράτσια και όλων των βάρβαρων και απάνθρωπων μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

ετά την έγκριση σχετικού αιτήματος προς τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας,
τα γραφεία του Σωματείου μας μεταφέρονται στον 1ο όροφο του Μεγάρου
ΗΣΑΠ Πειραιά, γραφείο 20.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το
θέμα αυτό στη σελίδα 12.

Μ

2

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

∆ωρεές για το Σωµατείο

KOINΩNIKA
ΘΑΝΑΤΟΙ

Από την προηγούµενη Εφηµερίδας µας µέχρι
σήµερα 18 συναδέλφισσες και συνάδελφοι
έφυγαν για πάντα από κοντά µας, υποκύπτοντας στην κοινή ανθρώπινη µοίρα:
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ:
Σταθµάρχης Α’ Σιδηροδρόµου ετών 75
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Εισπράκτορας
Πράσινων Λεωφορείων ετών 85
ΤΣΟΡΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:
Προϊσταµένη Τµήµατος ετών 63
ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ:
Οδηγός Πράσινων Λεωφορείων ετών 88
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ:
Χήρα Σταµάτη Μαστρογιάννη ετών 85
ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Παναγιώτη Κουβάρη ετών 80
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ:
Εκδότης Εισιτηρίων ετών 75
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ:
Εργοδηγός Ηλεκτροδηγών ετών 84
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Οδηγός Γενικού
∆ιευθυντού Νίκου Βλάγκαλη ετών 92
ΒΑΖΑΚΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ:
Χήρα Αλέξανδρου Βαζάκα ετών 87
ΚΑΛΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ:
Χήρα Αλβέρτου Καλαβάση ετών 87
ΜΕΤΑΞΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ:
Χήρα Νίκου Μεταξά ετών 71
ΖΑΝΝΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επιθεωρητής Α’
Πράσινων Λεωφορείων ετών 88
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ:
Αρχιηλεκτροδηγός ετών 65
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
Σταθµάρχης πράσινων Λεωφορείων, ετών 83
ΒΙΓΚΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ:
Χήρα Ευάγγελου Βιγκάκη ετών 98
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ:
Χήρα Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ετών 90
ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΠΕΠΠΑΣ:
Προϊστάµενος Αµαξοστοιχίας ετών 58
Στους συγγενείς τους εκφράζουµε τα
ειλικρινή µας συλλυπητήρια.
Η ∆ιοίκηση

Αντί Στεφάνου
Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Καταστατικού
του Σωµατείου µας, καταθέσαµε τα παρακάτω
σε διάφορα Ιδρύµατα αντί στεφάνου, στη µνήµη των συναδέλφων µας που έφυγαν για πάντα από κοντά µας:
• Στη µνήµη του Μανώλη Γιακουµάκη και
ύστερα από επιθυµία της συζύγου του κας.
Αναστασίας Γιακουµάκη, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ
των σκοπών του Συλλόγου “Το Χαµόγελο
του Παιδιού”.
• Στη µνήµη του Μανώλη Καλλιµάνη και
ύστερα από επιθυµία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, το ποσό των 90
Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ
των σκοπών της “Κιβωτού του Κόσµου”.

O HΛEKTPIKOΣ
ΣI∆HPO∆POMOΣ
KΩ∆IKOΣ 3164
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΡΗΣ

NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ANTΩNAKOΠOYΛOΣ

TEXNIKH EΠIMEΛEIA

NIKOΣ ΘEO∆ΩPAKHΣ
∆ηµοσιογράφος
6932 212755 - 210 5241576 - 210 5151885
E-mail: n.theodorakis@esiea.gr
http://www.thrapsaniotis.gr

ΠAPAΓΩΓH

PRESS LINE
Mάγερ 11, Aθήνα, Tηλ. 210.5225479

• Λεκαράκου Γρηγορία
• Μαθιουλάκης Μανώλης
• Ματθαίου Αναστασία
• Κουτσουµπέλης Κώστας
• Ζαρουχλιώτης Βασίλης
• Μπαρµπάτης Νίκος
• Κάσδαγλης Φίλιππας
• Χαµπίµπης Χρήστος
• Καρκαβίτσα Ελένη
• Χρυσός Ορέστης
• Κώη Σπυριδούλα
• Καραµηνάς ∆ηµήτρης
• Μοσχοπούλου Βασιλική
• Μακόγλου Κώστας
• Μακαρούνη Ειρήνη
• Σκάρλος Νίκος
• Αντωνάκου Ελένη
• Πλέσσα Μαρία
• Σκουλικαρίτης Στέλιος
• Τσώλης Γιώργος
• Αδάµ Αχιλλέας
• Τσαµπούκας Πάνος
• Ζορµπάς Σωτήρης
• Κασόλας Φώτης

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

• Σακελαρίου Σταυρούλα
• Ασηµακόπουλος Γιάννης
• Αργυροπούλου Κωνσταντίνα
• Τσίρος Τρύφωνας
• Γιάντσιος Στέλιος
• Ματσής Στέλιος
• Παυλή Σταυρούλα
• Καπελέρης Νίκος
• Πετρόπουλος Ναπολέων
• Σαξιώνης Παναγιώτης
• Γιαννάκης Αχιλλέας
• Καρατζά Μαντώ
• Μπάδας ∆ηµήτριος
• Κόκοτας Γιώργος
• Θάνος Γιάννης
• Πανουτσακόπουλος Ανδρέας
• Ζώης Βασίλης
• Παπασταµατάκης Κώστας
• Τσιπιανίτης Κώστας
• Γεωργίτσης Θεόδωρος
• Τσαπατσάρη Κυριακή
• Τσιαµάκης Χαράλαµπος
• ∆ουµιάς Νίκος
• Ρίνης Ηλίας

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

∆ωρεές για την Εφηµερίδα
• Νταφλάκης Χρήστος
• Βαρδακαστάνης Κώστας
• Κουτσουµπέλης Κώστας
• Χρυσανθόπουλος Αλέξης
• Παπαγεωργίου Βασίλης
• Χρυσός Ορέστης
• Μπιτζηλαίου Ελένη
• Νάστος Νίκος
• Βαµβακούσης Μανώλης
• Μπαµπούλας Γιώργος
• Κοµνηνός Γιάννης
• Αδάµ Αχιλλέας
• Ληµνιού Ανθούλα
• Καρδάσης Ευθύµιος
• Τσαµπούκας Πάνος
• Πασαλής Γιώργος
• Λαγουδάκης Γιώργος
• Ελισσαίος ∆ηµήτρης

20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ

• Παφίλης Νίκος
• Ματσής Στέλιος
• Κατσιούλας Γιάννης
• Ταµπάκης Ηλίας
• Σχίζας Χρήστος του Κώστα
• Παπαϊωάννου Σωτήρης
• Κουτούφαρης Θεοφάνης
• Ζωγράφος Βασίλης
• Γιαννοπούλου Αθηνά
• Ηλιάδης Ιωσήφ
• Σκουλαρίκης ∆ηµήτρης
• Κακίσης Θανάσης
• Βλάχος Σπύρος
• Ντζεβελέκα Αικατερίνη
• Καρατζάς Παναγιώτης
• Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτρης
• Γανωτής Θανάσης
• Κρεατσάς ∆ηµήτρης

• Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
• Γκαραηλίας Γιάννης
• Γιαντζούδης Γιώργος
• Καµπουράκης Μανώλης
• Πατσιώκας Κώστας
• Καµακάρης Παντελής
• Καραµάνος Βασίλης
• Γερόπαππας Παναγιώτης
• Χρόνης Κώστας
• Αρτουµά Αθανασία
• Ρουµελιώτης Θανάσης
• Κοτσίδης Πέτρος
• Καποθανάσης Γιάννης
• Γεωργιάδης Γιάννης
• ∆ηµόπουλος Ηρακλής

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

∆ωρεές εις µνήµην
20 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
10 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
15 Ευρώ
20 Ευρώ
25 Ευρώ
30 Ευρώ

∆ωρεές για το Σωµατείο και την Εφηµερίδα
• Βακαλέλη Ολυµπία
50 Ευρώ
• Βιτζηλαίος Ελευθέριος
50 Ευρώ
• Παναγιωτίδης Ηρακλής
50 Ευρώ
• Καπακλής Θεόδωρος
50 Ευρώ
• Κωτσόπουλος Θεµιστοκλής 50 Ευρώ
• Κουτούφαρης Θεοφάνης
50 Ευρώ
• Κουλαξής Γιάννης
50 Ευρώ
• ∆ιψάκης Νίκος
50 Ευρώ
• Χαµάκου Ειρήνη
50 Ευρώ
• Θεοδώρου Αριστοτέλης
50 Ευρώ
• Βλασσόπουλος Ανδρέας
50 Ευρώ
• Σωφρονά Αιµιλία
40 Ευρώ
• Γεωργιάδης Γιάννης
50 Ευρώ
• Βασιλόπουλος Χρήστος
50 Ευρώ
• Μωραΐτης Μάρκος
100 Ευρώ

• Οικονοµίδης Κώστας
• Καγιογλίδης Γιάννης
• Μερτζάνης ∆ηµήτρης
• Κατσάρας Νίκος
• Μπαντούνας Ηλίας
• Κακίσης Θανάσης
• Βλάχος Σπύρος
• Κούλογλου Νίκος
• ∆εληγιάννης Θεόδωρος
• Τσιτσιµάκης Ευθύµιος
• Καρατζάς Παναγιώτης
• Μιχαλόπουλος ∆ήµος
• Τσάκαλος Κώστας
• Μαρκαντώνης Γιώργος
• Κανελόπουλος Μιχάλης
• Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτρης
• Γανωτής Θανάσης
• Κρεατσάς ∆ηµήτρης
• Τσιλίγκας Γιάννης
• Στασινοπούλου Άννα
• Παντελάκης Νίκος
• Κάππας Παναγιώτης
• Σολοµήτρος Νίκος
• Τσάφος Λουκάς

50 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
30 Ευρώ
100 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
30 Ευρώ
100 Ευρώ
00 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
40 Ευρώ
50 Ευρώ

Αντί Στεφάνου
• Στη µνήµη του Γιώργου Νικολαΐδη και ύστερα από επιθυµία της θυγατέρας του κας. Ευγενίας
Χαραλαµπάκη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ των σκοπών του Συλλόγου “Το Χαµόγελο του Παιδιού”.
• Στη µνήµη του ∆ρόσου Βλαχαντώνη και ύστερα από επιθυµία της συζύγου του κας. Χρυσούλας Βλαχαντώνη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ των σκοπών της
“Κιβωτού του Κόσµου”.
• Στη µνήµη του Κώστα Μακαρούνη και ύστερα από επιθυµία της συζύγου του κας. Ειρήνης Μακαρούνη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ των σκοπών της “Κιβωτού του Κόσµου”.
• Στη µνήµη της Αναστασίας Τσορανίδου και ύστερα από επιθυµία του συζύγου της Θωµά Τσορανίδη, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου το διαθέσαµε υπέρ των σκοπών της “Κιβωτού
του Κόσµου”.
• Στη µνήµη του Γιάννη Στασινόπουλου και ύστερα από επιθυµία της συζύγου του κας. Καλλιόπης Στασινοπούλου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου το καταθέσαµε στο Γυµνάσιο
Σµίνθης, για τις ανάγκες των µαθητών και µαθητριών του Γυµνασίου.
• Στη µνήµη του Χαράλαµπου Παπάζογλου και ύστερα από επιθυµία της συζύγου του κ. ∆ήµητρας Παπάζογλου, το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου διατέθηκε υπέρ των σκοπών «Το
Χαµόγελο του Παιδιού».
• Στη µνήµη της ∆έσποινας Παναγιωτοπούλου και ύστερα από επιθυµία του υιού της κ. Σπύρου Παναγιωτόπουλου το ποσό των 90 Ευρώ αντί στεφάνου διατέθηκε υπέρ των σκοπών
του Μουσείου.

• Ο συνάδελφος Στέφανος Βλασερός κατέθεσε στη µνήµη του πατέρα του, το ποσό
των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η κα. Ματθαίου Αναστασία κατέθεσε στη
µνήµη του συζύγου της Πέτρου Ματθαίου,
το ποσό των 30 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωµατείου.
• Η συνάδελφος κα. Κώη Σπυριδούλα κατέθεσε στη µνήµη του συζύγου της Βασίλη και
της αδελφής της Γεωργίας, το ποσό των 15
Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Σωµατείου.
• Η κα. Καρκαβίτσα Ελένη κατέθεσε στη µνήµη του συζύγου της Αλέξη Καρκαβίτσα, το
ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωµατείου.
• Ο συνάδελφος Νάστος Νίκος κατέθεσε στη
µνήµη του συναδέλφου και φίλου του Μανώλη Καλλιµάνη, το ποσό των 20 Ευρώ, για
την Εφηµερίδα του Σωµατείου.
• Η κα. Μοσχοπούλου Βασιλική κατέθεσε στη
µνήµη του συζύγου της Παναγιώτη Μοσχόπουλου, το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωµατείου.
• Η συνάδελφος κα. Χαµάκου Ειρήνη κατέθεσε στη µνήµη του πατέρα της ∆ηµήτρη Χαµάκου, το ποσό των 50 Ευρώ, για το Σωµατείο και την Εφηµερίδα.
• Η κα. Μακαρούνη Ειρήνη κατέθεσε στη µνήµη του συζύγου της Κώστα Μακαρούνη, το
ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωµατείου.
• Η κα. Πλέσσα Μαρία κατέθεσε στη µνήµη
του συζύγου της Χαράλαµπου Πλέσσα, το
ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του
Σωµατείου.
• Η κα. Σωφρονά Αιµιλία κατέθεσε στη µνήµη
του συζύγου της Στέλιου Σωφρονά, το ποσό
των 40 Ευρώ, για το Σωµατείο και την Εφηµερίδα.
• Η κα. Αργυροπούλου Κωνσταντίνα κατέθεσε στη µνήµη του συζύγου της Παναγιώτη
Αργυρόπουλου, το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωµατείου.
• Ο συνάδελφος Σκλαβενίτης Σπύρος κατέθεσε στη µνήµη του φίλου, συναδέλφου και
συνεργάτη ∆ηµήτρη Χανιώτη, το ποσό των
50 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η συνάδελφος Σταθάτου Σοφία κατέθεσε
στη µνήµη του καλού συναδέλφου και φίλου
Γιάννη Στασινόπουλου, το ποσό των 20 Ευρώ, υπέρ των σκοπών του Μουσείου.
• Η συνάδελφος Στασινοπούλου Άννα κατέθεσε στη µνήµη του πατέρα της Γιάννη Στασινόπουλου, το ποσό των 30 Ευρώ, υπέρ
των σκοπών του Σωµατείου.
• Ο συνάδελφος Τσάφος Λουκάς κατέθεσε
στη µνήµη των γονέων του Χαράλαµπου και
Μαρίκας το ποσό των 50 Ευρώ, υπέρ των
σκοπών του Σωµατείου.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την στήριξή σας
στο Σωματείο, την Εφημερίδα και το Μουσείο μας
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
χουμε γράψει κι άλλοτε για κείνους τους
ακάματους λειτουργούς –ναι δεν είναι
υπερβολή- λειτουργούς γιατί είχαν αφοσίωση και αγάπη στην εργασία τους, λειτουργούς γιατί αγόγγυστα υπηρετούσαν τις ανάγκες
του εργατικού και ταλαίπωρου αλλά και υπερήφανου και φιλότιμου Περαματιώτικου λαού, τότε στα χρόνια που το τραινάκι χάριζε ζωή και
άοκνον εξυπηρέτηση των πολυπληθών αναγκών
μας, στελεχών των ΕΗΣ (Ελληνικοί Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδρομοι) που τόσο χαρακτηριστικά και
όμορφα ήταν το σήμα τούτο γραμμένο στα πλευρά των βαγονιών.
Στο σημερινό μας αναμνηστικό σύντομα και
λιτά θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε
την προσωπικότητα του ελεγκτού.
- Μήπως τον θυμηθήκατε; Εάν δεν τον θυμηθήκατε σας τον παρουσιάζω. Τον βλέπαμε συχνά τότε να μπαίνει από κάποια στάση ενδιάμεσα του τραίνου, συνήθως στις διασταυρώσεις.
Την Μπλαζάκη, τα σκουπίδια, την Παναγιωτάκου.
Μ’ ένα ελαφρό χαμόγελο και με ευγενικό χαιρετισμό μας επαρουσιάζετο.
- Το εισιτήριό σας παρακαλώ, μας έλεγε ευγενικά, καλοσυνάτα. Το θεωρούσε προσεχτικά
και προχωρούσε για να ζητήσει το εισιτήριο του
επόμενου επιβάτη όρθιου ή καθήμενου και προχωρούσε έτσι μέχρι να ολοκληρώσει τον έλεγχο.
Φορούσε πάντοτε την ομοιόμορφη πράσινη
στολή του με τα φρεσκοβαμμένα μαύρα παπούτσια του, την σκούρα πράσινη γραβάτα και το
άσπρο πουκάμισο και το πράσινο πηλήκιο του
με το μονόγραμμα των ΕΗΣ και το χρυσό και
άσπρο σιρίτι που ήταν ο βαθμός του· έχοντας κι
απ’ ένα χρυσό και ασημί αστράκι στο κάθε πέτο
της στολής του που θύμιζε στρατιωτικό.
- Το εισιτήριο σας παρακαλώ, μας έλεγε ευγενικά και πέρναγε ήσυχα και γρήγορα χωρίς
ενοχλητική βία.
Και βέβαια ακολουθείται και από τον εισπράκτορα, που ευχόταν και ήλπιζε ότι τίποτε το ασυνήθιστο δεν θα συνέβαινε στον έλεγχο, έλα
όμως που τότε πάντα κάτι συνέβαινε. Χρόνια δύσκολα θα μου πείτε, ας είναι, ας δούμε μερικά
των τότε συμβάντων ελέγχου.
- Το εισιτήριό σας Κύριε παρακαλώ.
- Μα τώρα το είχα κ. Ελεγκτά, που να πήγε το
αφιλότιμο.
- Βρείτε το παρακαλώ.
Και μια και αργούσε ο κύριος που αφηρημένα το ‘χε βάλει σε κάποιο τσεπάκι ξεχασμένος κι
έψαχνε νευρικά, ο ελεγκτής καλοσυνάτα θεωρούσε το εισιτήριο του διπλανού, ώσπου ο αθάνατος Ρωμιός βρίσκοντας το φώναξε θριαμβευτικά:
- Έλα να το! Το βρήκα κ. Ελεγκτά.
Κι ο ελεγκτής χωρίς να πει λέξη για την κα-

Έ

Ο Ελεγκτής
θυστέρηση που του έγινε το θεωρούσε, έχοντας
συνηθίσει πια στην υπομονή.
Πιο πέρα όμως παρουσιάζεται μια μητέρα με
το παιδί της που δεν του είχε κόψει εισιτήριο.
Συχνό φαινόμενο τότε λόγω οικονομικής δυσπραγίας προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε τις λίγες δεκάρες του εισιτηρίου. Είμαστε βέβαια και
κοντού αναστήματος τότε και φαινομενικά δείχναμε μικρότεροι σε ηλικία, πράγμα που το εκμεταλλευόμαστε κατά κόρον.
Έτσι λοιπόν η μάνα μας έλεγε συχνά ότι είμαστε πέντε ετών ενώ εμείς πηγαίναμε ήδη στην α΄
δημοτικού.
- Μα κυρία μου το παιδί πηγαίνει σχολείο, είναι πια μεγάλο οφείλετε να βγάλετε εισιτήριο.
Έλεγε ο ελεγκτής βέβαιος για την άποψή του.
- Καλέ αυτό είναι μωρό παιδί! απ’ αυτό θέλετε να πάρετε εισιτήριο!!
Ο ελεγκτής όμως έμπειρος επιμένει και προβαίνει σε Σολομώντειον λύση. Απευθύνεται στον
μικρό και τον ρωτά ήρεμα αλλά αυστηρά.
- Πες μου παιδί μου ποια είναι πρωτεύουσα
της Ελλάδος;
Σιωπή επικρατεί στο βαγόνι. Οι επιβάτες γνωρίζουν την αλήθεια ότι δηλαδή έχει δίκιο ο ελεγκτής και περιμένουν με ενδιαφέρον και αγωνία
την απάντηση του μικρού. Και ο μικρός σκύβει
το κεφάλι για να φαίνεται ακόμη μικρότερος και
απαντά μισοκακόμοιρα.
- Εγώ δε γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι είμαι μικρός.
Κι ο καλός και γνώστης ελεγκτής απαντά.
- Καλά λοιπόν ας είναι κι έτσι σου χαρίζω το
εισιτήριο υπό έναν όρο όμως.
Ξεθαρρεύει ο μικρός σηκώνει το κεφάλι με
τα έξυπνα ματάκια του και ρωτά θαρρετά.
- Ποιος είναι ο όρος κ. Ελεγκτά;
- Να απαντήσεις στο ερώτημά μου. Ποια είναι
η πρωτεύουσα της Ελλάδος.
Τώρα πια έχοντας εξασφαλίσει επίσημα το
ελευθέρας ο μικρός δεν διστάζει, άσσος στη γεωγραφία –όπως είμαστε τότε- απαντά θαρρετά.
- Πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Αθήνα,
αυτό πια το μάθαμε πέρυσι στη γεωγραφία.
Κόκκαλο η μάνα. Απ’ τη μία χάρηκε για τις
γνώσεις του παιδιού της απ’ την άλλη ντράπηκε
για την προσποίησή της. Όμως κι ο ελεγκτής δεν
της χαρίστηκε.
- Βλέπετε κυρία μου, δεν παρακολουθείτε το
σχολείο του παιδιού σας. Όσο για σένα μικρέ
μπράβο σου, όμως ένας τόσο καλός μαθητής
όπως εσύ πρέπει να’ ναι υπεύθυνος, δεν πρέπει
να σε ξαναβρώ χωρίς εισιτήριο.
- Μάλιστα κ. Ελεγκτά.
Αυτό βέβαια το συμβάν ήταν έξυπνο κι είχε
καλό τέλος. Υπήρχαν όμως κι άλλα, όπως εκεί-

να που κάποιοι ταλαίπωροι μεγάλοι δεν είχαν
καν εισιτήριο. Και είδα εγώ με τα μάτια μου σε
πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τον αγαθό και
φιλότιμο εισπράκτορα να προπορεύεται του
ελεγκτού και να δίνει χωρίς αντίτιμο εισιτήριο
στους πτωχούς αυτούς ανθρώπους προκειμένου ν’ αποφύγει τις όποιες δίκαιες παρατηρήσεις του προϊσταμένου του και το κατέβασμά
τους από το τραίνο φυσικά. Μία πράξη, ανθρώπινου μεγαλείου, κοινωνικής αλληλεγγύης που
ζωηρά έχει μείνει στη μνήμη μου.
Θα μου πείτε ο έμπειρος ελεγκτής δεν το αντιλαμβάνετο; Το ‘βλεπε, αλλά γιατί να επέμβει;
Γιατί να εμποδίσει μια καλή πράξη – όταν και
όπου αυτή ήταν τέτοια- μήπως τυπικά δεν ήτο ο
έλεγχος εντάξει; Καμώνετο ότι τάχα δεν έβλεπε
και προχωρούσε παρακάτω.
Υπήρχαν όμως και αυστηροί ελεγκτές που δεν
επέτρεπαν τέτοιες εκφράσεις κοινωνικής αντιλήψεως. Αυτούς εμείς οι μικροί και συνήθως
μόνιμοι τζαμπατζήδες τους φοβόμαστε, και
προσπαθούσαμε να τους αποφεύγουμε χωρίς
να το επιτυγχάνουμε πάντοτε.
Ένας τέτοιος μου ‘τυχε εμένα μια φορά.
Μπήκα από τον Άγιο Διονύσιο για Πειραιά και
μόλις ανέβηκα το σκαλί βρέθηκα φάτσα με φάτσα με τον ελεγκτή. Τα ‘χασα και κοκάλωσα δίπλα στην πόρτα. Ο καλός εισπράκτορας ο Ναπολέων που μ’ άφηνε πάντα να ταξιδεύω χωρίς
εισιτήριο βλέποντας με, κόβει και μου δίνει αμέσως εισιτήριο. Σχεδόν συγχρόνως ο ελεγκτής με
κοιτά και αυστηρά ζητά το εισιτήριο μου για
έλεγχο. Του το δίνω αμέσως. Ο ελεγκτής όμως
έχοντας αντιληφθεί την κίνηση του Ναπολέοντα
με ρωτά εκμεταλλευόμενος την ταραχή μου.
- Από πού μπήκες;
Μα δε το είδες άραγε από πού μπήκα; μπροστά σου μπήκα.
Αντί λοιπόν ν’ απαντήσω ψύχραιμα και σωστά
ταράχθηκα περισσότερο και απάντησα άτσαλα.
- Απ’ το Πέραμα κ. Ελεγκτά.
Και τότε όλοι οι τριγύρω επιβάτες που παρακολουθούσαν και ήξεραν ότι ουδέποτε έβγαζα
εισιτήριο αγριεμένα τα ‘βαλαν μαζί μου.
- Γιατί βρε λες ψέματα; Από δω δεν μπήκες;
Απ’ τον Αϊ Διονύση.
Τον έκαψες τον εισπράκτορα.
Εγώ κοκκίνισα και ντράπηκα που θα γινόμουν
αιτία να τιμωρηθεί ο καλός Ναπολέων και δεν
έβλεπα την ώρα να φθάσουμε στο σταθμό, ν’
ανοίξει η πόρτα και να το βάλω στα πόδια.
Αντί όμως τούτου, άκουσα την βαριά αλλά και
καθησυχαστική φωνή του αυστηρού ελεγκτού
να λέει.
- Άφησε το παιδί, δεν βλέπετε ότι είναι τα-

Το άρθρο της Ζωής Σταματάκη
Ελληνίδες Έλληνες,
Ήρθε η στιγμή να ξυπνήσουμε.
Οι φίλοι μας εταίροι δοκίμασαν τα
πάντα, για να μας εξοντώσουν.
Διώξανε, κόψανε, μας στριμώξανε, μας εξαθλιώσανε οικονομικά,
μας εξευτέλισαν πατριωτικά, μας
απείλησαν, μας εκβίασαν, μας…
μας…
Εμείς με τόσα δεινά, ακόμη στεκόμαστε όρθιοι!
Αγανάκτησαν οι ισχυροί του πλανήτη και έψαξαν για ύπουλα και πισώπλατα χτυπήματα.
Και ω! Του θαύματος ανακάλυψαν το τεζαρόλ και την ξεμπερδικιλίνη…
Κι έπεισαν και το κράτος μας, πάση θυσία να λιγοστέψει ο ελληνικός
πληθυσμός…
Άλλωστε τι τους θέλουμε τους

Τεζαρόλ και ξεμπερδικιλίνη!
παλιο-Έλληνες, ενώ η Ελλάδα πολλαπλασιάζεται αλματωδώς με όλες
τις εθνικότητες του πλανήτη;
Τι θες Πακιστανούς, Αφγανούς,
Γεωργιανούς, Αφρικανούς, Αλβανούς, Ρουμάνους, Βούλγαρους, Νιγηριανούς, Σύριους… μύριους και
πάσης φύσεως δυστυχισμένους και
κατατρεγμένους ανθρώπους που
ήρθαν στη χώρα μας να βρούνε τον
Παράδεισο, αλλά βρήκανε την πόρτα κλειστή και αναγκαστικά βρεθήκανε στην κόλαση.
Ακούω διαμαρτυρίες για τα φάρμακα που κατασκευάζονται στο Πακιστάν και στις Ινδίες και θα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί άραγε? Κάποιοι φορείς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμούν να
μας εξαφανίσουν…
Γιατί λοιπόν, να τους εμπιστευτούμε?
Και το σημαντικότερο, γιατί να τα
ελέγξουν και να μην έρθουν κατευθείαν από το Πακιστάν και τις Ινδίες
αφού οι πατριώτες τους θα τα χρησιμοποιήσουν;
Τα δημόσια νοσοκομεία νοσηλεύουν όλες τις φυλές, εκτός από
Έλληνες.
Οι υπουργοί μας και οι πλουτοκράτορες της χώρας μας, έτυχε σε
κάποιο έκτακτο περιστατικό υγείας
να μεταφερθούν σε εφημερεύον

δημόσιο νοσοκομείο? Να περιμένουν στους διαδρόμους τη σειρά
τους ανάμεσα σε αναρίθμητους αλλοδαπούς και να νοιώθει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, επειδή τις περισσότερες φορές ψάχνει με αγωνία
να δει πλάι του άλλον έναν Έλληνα?
Λοιπόν το Τεζαρόλ και η Ξεμπερδικιλίνη, θα είναι ασφαλέστερο όταν
γίνεται στο Πακιστάν και στις Ινδίες,
γιατί θα διατίθεται στους συμπατριώτες τους…
Τώρα για τα φαρμακεία, οι απένταροι Έλληνες, θα πρέπει να αγνοούν τις συνταγές των γιατρών και να
απέχουν από το Τεζαρόλ και την
Ξεμπερδικιλίνη… Να θυμόμαστε
ότι είμαστε φτωχοί στην τσέπη, αλλά πλούσιοι στο ελληνικό πνεύμα!
Ζωή Σταματάκη

ραγμένο, λάθος έκανε συγχωρητέο. Άλλωστε είχε εισιτήριο. Πρόβλημα δεν υπάρχει.
Αισθάνθηκα ανακούφιση η θύελλα είχε περάσει. Όμως είχαν ένα χρέος. Ζήτησα συγνώμη
από τον αγαπητό φίλο Ναπολέοντα που με την
αστοχία μου λίγο έλειψε να τον εκθέσω. Η συγνώμη έγινε αποδεκτή και το περιστατικό ξεχάστηκε απ’ όλους τους άλλους, εκτός από μένα.
Μ’ αυτά τα λίγα προσπάθησα να σκιαγραφήσω τον ελεγκτή του Τραμ. Ένα στέλεχος των ΕΗΣ
που έκανε το καθήκον του και δεν τον κούραζε
η εργασία του γιατί την εκτελούσε υπεύθυνα και
με αγάπη.
Τον κούραζε όμως, η ιδιοτροπία η άσχημη,
κάποιων λίγων ευτυχώς επιβατών που τότε – αλλά και σήμερα- δεν έχουν κοινωνική παιδεία και
αγωγή και δεν ξέρουν να ταξιδεύουν ήσυχα, κόσμια, πολιτισμένα.
Αν ξέραμε όλοι μας πόσο κουράζουν οι ανεύθυνες αδικαιολόγητες διαμαρτυρίες και πονηριές, θα φροντίζαμε όλοι μας να συμπεριφερόμαστε με κοινωνική αντίληψη, κατανόηση και
συμπάθεια για μια αρμονική επιθυμητή και απαραίτητη συνεργασία στα στελέχη του τραίνου και
του συνόλου των αστικών συγκοινωνιών. Γιατί
πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται για
την δική μας άνεση και την δική μας εξυπηρέτηση.
Αξίζουν τον σεβασμό μας. Ο σεβασμός άλλωστε επιστρέφει σε μας, δεν νομίζετε;
Ιανουάριος 2012
Χαράλαμπος Δρακάτος
Γεν. Γραμματέας
Πολιτ. Ένωσης Περάματος

ΠΟΙΗΣΗ
Δύσκολοι καιροί
για θαύματα
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον πρόεδρό μας
για τους αγώνες του
στον κλάδο το δικό μας.
Αυτός μπροστάρης
στα προβλήματα τα χίλια
έβγαλε πέρα
και χιλιόμετρα και μίλια.
Για τον Φωτόπουλο μιλώ
και ξέρουν όλοι
πως είναι δύσκολο
να βρούμε έναν Μανώλη.
Ζητώ συγνώμη
από αυτόν που θα αναλάβει
μα αν τον γνώριζε καλά
θα καταλάβει.
Έψαχνε λύσεις
για το κάθε πρόβλημά μας,
κι έβαλε πλάτη
για τα δίκια τα δικά μας.
Για το Μουσείο
τι να πεις τι να σχολιάσεις,
θεμέλιο έγινε
και έβαλε τις βάσεις.
Και τα κατάφερε
με κόπους και αγώνες
σε χρόνους δίσεκτους
να χτίσει Παρθενώνες.
Έκανε έργο
κι ασφαλώς θα κάνει κι άλλα
γιατί ποντάρει
στα σπουδαία τα μεγάλα!
Όποιος κι αν βγει
με την υγειά του να ορίσει
πάνω στα αχνάρια
του Μανώλη να πατήσει.
Όλοι οι συνάδελφοι
να είμαστε ομάδα
για να φυλάμε Θερμοπύλες
στην Ελλάδα!...
Ζωή Σταματάκη
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Νέοι Συνταξιούχοι
Από την προηγούμενη έκδοση της Εφημερίδας
μας μέχρι σήμερα, 16 συνάδελφοι αποχώρησαν
από την εργασία τους και συνταξιοδοτήθηκαν από
το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ:
Βλασερός Στέφανος: Τμηματάρχης Α΄
Τζοβάνης Δημήτρης: Αρχιτεχνίτης Β΄ Πράσινων
Λεωφορείων
Καούκης Θανάσης: Σταθμάρχης Πράσινων Λεωφορείων
Αναστασίου Αναστάσιος: Αρχιτεχνίτης Α΄ Κ.Τ.Υ.
Μαραγκός Μάρκος: Ηλεκτροδηγός
Αργυρόπουλος Αντώνης: Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας
Ρουμελιώτης Θανάσης: Σταθμάρχης Α΄
Αθανασόπουλος Δημήτρης: Τμηματάρχης Α΄
Δούμπας Γιάννης: Αρχιτεχνίτης Α΄ Ηλεκτρονικός
Σκλαβενίτης Σπύρος: Εργοδηγός Α΄ Ηλεκτρικού
Τμήματος
Πανουτσακόπουλος Ανδρέας: Επιθεωρητής
Πράσινων Λεωφορείων
Αρτουμά Αθανασία: Προϊσταμένη Αμαξοστοιχίας
Γεωργιάδης Νίκος: Υπηρεσία Φύλαξης
Τσάφος Λουκάς: Αρχιτεχνίτης Β΄ Ηλεκτρικού
Τμήματος
Μπαντούνας Ηλίας: Τεχνίτης Α΄ Πυρασφάλειας
Ανθής Βαγγέλης: Προϊστάμενος ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός Τ.Ε.
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

Εκδρομές που θα γίνουν
Για τους μήνες Μάϊο-Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι παρακάτω εκδρομές:
8-9 Μαΐου: Διήμερη εκδρομή για: Μεσολόγγι –
Λίμνη Τριχωνίδα - Ναύπακτο
---------------24 Μαϊου (Αναλήψεως): Ημερήσια εκδρομή
για: Γαλατά – Πόρο
---------------11-12-13 Μαϊου (Πεντηκοστή) (Α΄ Πρόταση): 4
ήμερη εκδρομή για: Χαλκιδική
---------------4-5-6-7-8-9 Ιουνίου (Β΄ Πρόταση): Εξαήμερη
εκδρομή, Γύρος Μυτιλήνης
---------------17 Ιουνίου: Ημερήσια εκδρομή για: Λεωνίδιο
Τσακωνιάς, Μονή Έλωνας
Σημείωση:
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες που ενδιαφέρονται και θέλουν
να συμμετέχουν στις εκδρομές του Σωματείου, ότι
μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες που είναι ανοικτά τα γραφεία του Σωματείου μας με την Έφορο κα. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά
και για την εγγραφή στους σχετικούς καταλόγους
εκδρομών.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη και
συμμετοχή. Η συμμετοχή θα οριστικοποιείται 15
ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδρομής και αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Η Διοίκηση

Εκδρομές που έγιναν
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του Σωματείου, τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκδρομές:
16 Φεβρουαρίου: Τσικνοπέμπτη
Πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή στην
Βυτίνα και Δημητσάνα στην οποία συμμετείχαν 50
άτομα.
---------------25-26-27-28 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα
Πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκδρομή στην
Καστοριά, Πρέσπες, Παναγία Μαυριώτισσα στην
οποία συμμετείχαν 47 άτομα.
Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να δούνε κοντά τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στην
Καστοριά με την ονομασία, “Μπουμπούνες και
Χάσκαρη”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη Γενική
Συνέλευση της 6 Μαρτίου 2012 σας ανακοινώνει τα
αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στα
γραφεία του Σωματείου στις 28 και 29 Μαρτίου 2012
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων του Σωματείου μας στο Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΕΨΗΦΙΣΑΝ
ΕΓΚΥΡΑ
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ

837
832
5

Έλαβαν για το Διοικητικό Συμβούλιο
Τακτικά Μέλη
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

777
617
578
505
465
387
385
384
362

10. ΝΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
11. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΜΠΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΖΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Έλαβαν για την Ελεγκτική Επιτροπή
Τακτικά Μέλη
1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΤΣΑΠΛΑΝΤΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

279
152
107
91
89
88
57
53
36
14

566
452
343
287
184
138
96
87
75

Εκπρόσωποι για το Συνέδριο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τακτικά Μέλη
1. ΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

683
589
566
448

Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

132
122
120
110
94
65
62
54
39
37
29
28

Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαράλαμπος Χαριτόπουλος Παναγιώτης Τσίτσικας

Η αρχική ομιλία στη Συνέλευση του Ευθύμιου Ρουσιά
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και εγώ
προσωπικά σας καλωσορίζουμε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική μας Συνέλευση αναμφίβολα την πιο καθοριστική Γενική Συνέλευση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι
σήμερα το Σωματείο μας και εύχομαι οι προτάσεις που θα
γίνουν και οι αποφάσεις που θα παρθούν, να είναι ουσιαστικές για να συνεισφέρουν σε μία πιο αποδοτική πορεία του Σωματείου μας και να στείλουμε το μήνυμα του
αγώνα και της αποφασιστικότητας των συνταξιούχων των
ΗΣΑΠ, ότι θα υπερασπιστούμε τη σύνταξή μας, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τα ταμεία μας και το δικαίωμα να
ζήσουμε με αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια του βίου
μας γιατί οι Συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ δεν ευθύνονται σε τίποτα για την κατάντια της χώρας μας, δεν τα φάγαμε μαζί κύριε Πάγκαλε αλλά όλοι μαζί μας τα φάγατε και οι
τριακόσιοι γιατί κάθε τόσο που υπάρχει τρύπα στα Οικονομικά έχετε βρει την εύκολη λύση, κόφτε από τις συντάξεις και τους μισθούς, πρέπει να το καταλάβετε όλοι
σας και οι τριακόσιοι που είστε κλεισμένοι στο φρουρούμενο φρούριο που λέγεται Βουλή των Ελλήνων ότι
δεν πάει άλλο.
Οι εργαζόμενοι και οι Συνταξιούχοι της Πατρίδας μας
ότι ήταν να δώσουν το έδωσαν χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για την κατάντια αυτού του τόπου. Τώρα κάντε και
εσείς το καθήκον σας εάν θέλετε να σωθεί η Πατρίδα μας
και πάψτε επιτέλους να είστε ορτινάτζες της Μέρκελ και
του Σαρκοζί, χάθηκε το ελληνικό φιλότιμο;
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Τα προβλήματα των συνταξιούχων της χώρας μας την
χρονιά που πέρασε όχι μόνο δεν βρήκαν την λύση τους,
αλλά μπορούμε να πούμε ότι χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο και υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν και τότε
δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς τις επιπτώσεις που θα
έχει η έκρηξη.
Η πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας, της άγριας φορολογίας, της περικοπής μισθών και συντάξεων και που
κάθε λίγο και λιγάκι γίνονται με το πρόσχημα την Σωτηρίας της Πατρίδας και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι με τα
μνημόνια 1 και 2 που ψηφίστηκαν στην Βουλή έχουν κάνει αβίωτη τη ζωή των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν από το 1990 μέχρι
σήμερα για το ασφαλιστικό ένα και μοναδικό σκοπό είχαν, το πώς θα καταστρέψουν, το πώς θα διαλύσουν και
το πώς θα εξαφανίσουν κάθε κατακτημένο με αγώνες και
θυσίες δικαίωμα των εργαζομένων και Συνταξιούχων.
Ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια είδαμε πράγματα που

δεν τα φανταζόταν ούτε ο μεγαλύτερος παραμυθάς.
Αλήθεια, ποιος θα φανταζόταν ότι θα ερχόταν η ημέρα που μετά από 30-35-40 χρόνια σκληρής δουλειάς ο
Συνταξιούχος δεν θα είχε Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα
- Επίδομα αδείας και με το πρόσχημα την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων άγρια περικοπή των
συντάξεων και ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει, γιατί το
βαρέλι δεν έχει πάτο όπως λέει ο γερμανός κατακτητής
Σόϊμπλε.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Πρέπει να οπλισθούμε με θάρρος και να αντέξουμε τα
βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα που μας έχουν επιβληθεί
αλλά και τα άλλα που έρχονται γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να πεθάνουμε καθώς πριν από λίγες ημέρες
το Διοικητικό Πρωτοδικείο έβγαλε αρνητική απόφαση για
την αγωγή που είχαμε κάνει για την χορήγηση των εξόδων κηδείας, πρωτοφανής και πρωτόγνωρη απόφαση καθώς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελληνικής Επικρατείας τα χορηγούν, προς τι άραγε αυτή η απόφαση; Ας
μην εκφραστώ καλύτερα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα σε ότι αφορά τα
προβλήματα μας η Διοίκηση του Σωματείου κάναμε και
κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και πιστεύω ότι με
την δική σας αρωγή και συμπαράσταση θα τα καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να αγωνιστούμε όχι
για να κερδίσουμε κάτι την σημερινή εποχή αλλά για να
γλυτώσουμε κάτι από αυτή που με αγώνες και κόπους
και θυσίες κερδίσαμε και σήμερα μας κατάντησαν χειρότερα από ότι ήταν η Αργεντινή όταν χρεοκόπησε. Τότε
το ΑΕΠ είχε φτάσει στο 24% ενώ της Ελλάδας σήμερα είναι 23% και τρέχει ακόμη και δεν γνωρίζει κανείς που θα
φτάσει και η ανεργία είναι στο 21% με ταχύ ρυθμό αυξανόμενη.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μην λυγίζετε πάντα υπάρχει φως στο τούνελ μετά το
σημερινό σκοτάδι, πάντα πρέπει να υπάρχει η ελπίδα για
να μας δίνει δυνάμεις, για να μην γεμίσουμε τα φρενοκομεία γιατί αυτός είναι ο σκοπός των κρατούντων, η θανατική μας καταδίκη, εμείς όμως πρέπει να ζήσουμε για
να πάρουμε την δικαίωση που μας ανήκει.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Τώρα είναι η ώρα του αγώνα και στον αγώνα είναι αναγκαία η ενότητα. Ο καθένας από εμάς σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε πρέπει να αγκαλιάσει το Σωματείο μας γιατί το έχουμε ανάγκη και απάγκιο όπως και

το Σωματείο έχει ανάγκη όλους τους Συνταξιούχους του
χώρου μας σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν ανήκει
ο καθένας καθώς το ψωμί που βγάλαμε με ιδρώτα και
αίμα τόσα χρόνια δεν έχει ταυτότητα και χρώμα, είναι το
ίδιο για όλους. Η ενότητα είναι προϋπόθεση για τον αγώνα που καλούμαστε να διεξάγουμε. Το Σωματείο μας έχει
ανάγκη όλους και εμείς έχουμε ανάγκη το Σωματείο.
Τούτη την δύσκολη ώρα δεν περισσεύει κανένας, όλοι
ενωμένοι θα παλέψουμε. Διαφορετικά δεν έχουμε καμία
προοπτική και κανένα μέλλον. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί και να μην τους αφήσουμε να μας θανατώσουν όπως
κάνουν στα γέρικα άλογα όταν δεν μπορούν να προσφέρουν στα αφεντικά τους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες καλούμαστε να εκλέξουμε τη νέα Διοίκηση του Σωματείου μας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στους Συναδέλφους Συνταξιούχους των ΗΣΑΠ.
Πρώτον πρέπει να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για υποψηφιότητες και όλοι μαζί να εκλέξουμε αυτούς που καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν επάξια στα δύσκολα χρόνια που έρχονται πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα και να γνωρίζουν ότι όσοι ενδιαφέρονται για να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου μας πρέπει να αφήσουν την κομματική
τους ταυτότητα έξω από την είσοδο των γραφείων του
Σωματείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Εγώ δεν αποχαιρετώ του συνάδελφο Μανώλη Φωτόπουλο γιατί μπορεί να δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος
στις εκλογές που θα διεξαχθούν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο μας γιατί δεν
θα πάψει να είναι πάντα δίπλα μας και δίπλα σας. Είχα την
τιμή να εργαστώ με τις όποιες λίγες δυνάμεις και γνώσεις
που έχω δίπλα του 8 χρόνια αρμονικά και αδελφικά και
έχω την πεποίθηση ότι και από σήμερα και πέρα θα υπάρχει η ίδια συνεργασία, απλώς ο Συνάδελφος Μανώλης
έκρινε ότι πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για το
παιδί του το Μουσείο. Δεν τον αποχαιρετώ απλά τον ευχαριστώ από βάθος καρδίας για ότι έμαθα κοντά του όλα
τα χρόνια και πάντα θα θέλω και θα έχω τις συμβουλές
του και τις τεράστιες γνώσεις που έχει γύρω από τα προβλήματα των Συνταξιούχων και ο αγώνας θα είναι κοινός
γιατί στον ίδιο χώρο θα βρισκόμαστε όσο αντέχουν τα πόδια μας και δουλεύει το μυαλό μας.
Συνάδελφε και αδελφέ Μανώλη, σου εύχομαι να
πραγματοποιηθεί κάθε επιθυμία σου και πάνω από όλα
υγεία ατομική και οικογενειακή.
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Η Αποχώρηση δύο ξεχωριστών ανθρώπων
Το ρολόι του χρόνου αμείλικτο δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο, τικ-τακ, χρόνος ασήμαντος και μας ξεγελά. Για να
μην καταλαβαίνουμε την φθορά μας και να συνεχίζουμε να
δημιουργούμε και να βλέπουμε το χτες με το αύριο τόσο
κοντά και τόσο μακριά και αυτό ένιωθα κάθε φορά που ο
αμείλικτος χρόνος με ανάγκαζε να αποχωρίζομαι γνωστούς
φίλους και Συνεργάτες στον χώρο που έζησα μια ολόκληρη ζωή πάνω από μισό αιώνα και ειδικότερα εμείς που
ασχοληθήκαμε με τα κοινά. Γιατί όσοι ασχολήθηκαν με τον
Συνδικαλισμό με αγάπη για αυτό που έκαναν στον τόσο παρεξηγημένο και ένοχο χώρο στις μέρες μας, απόκτησαν το
μικρόβιο το οποίο δεν μπορείς να γιατρευτείς εύκολα γι’
αυτό και εμείς παρά το προχωρημένο της ηλικίας μας
ασχολούμεθα ακόμα, γιατί πάρα την άγρια ομορφιά που
σου προσφέρει, είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της
ζωής.
Εκεί γνωρίζεις τον Άνθρωπο και τις Αδυναμίες του και τις
κουτοπονηριές του. Εκεί σε βρίζουν περισσότερο αυτοί που
έχεις κατά καιρούς εξυπηρετήσει σε κάποια φάση της ζωής
τους. Εκεί γνωρίζεις ωραίους φίλους. Εκεί γνωρίζεις να
εκτιμάς το ειδικό βάρος της κάθε προσωπικότητας και που
το πάει ο καθένας από εμάς. Εκεί μαθαίνει το μάτι σου να
ξεχωρίζει τις προθέσεις της εκτίμησης του κάθε προβλήματος και το μυαλό σου να εκτιμά την βαρύτητα του και να
αντιδράς αναλόγως με μοναδικό σύμβουλο τον εαυτό σου
και την εμπειρία σου. Εκεί ο καθένας από εμάς άφησε το
στίγμα του στον χώρο.
Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με όλους τους μεγάλους Συνδικαλιστές του χώρου μας, εκεί γνώρισα ανθρώπους με οξύτατη Συνδικαλιστική παιδεία, με Μπέσα όπως
λέω. Με ανθρώπους που γνώριζαν ποια θα ήταν η επόμε-

νη κίνηση σε κάθε τους βήμα και ποτέ δεν έλεγαν το δώσε
υμείν σήμερον και απέφευγαν να χαϊδέψουν αυτιά.
Γι’ αυτό και έφτασαν το προσωπικό σε τέτοια επίπεδα αμοιβών, συνθήκες δουλειάς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θα αποφύγω να αναφερθώ σε ονόματα γιατί τρομάζω
στην ιδέα μήπως ξεχάσω κανέναν και δεν θα συγχωρούσα
τον εαυτό μου, άλλωστε το προσωπικό γνωρίζει ποιοι άφησαν το στίγμα τους. Θα κάνω μόνο μια εξαίρεση στον Μέντορά μου τον Μάριο τον Παπακωνσταντίνου, γιατί αυτός με
έπεισε να παραμείνω και να ασχοληθώ με τον Συνδικαλισμό. Και μου έλεγε πάντα όταν απελπιζόμουν από ορισμένες συμπεριφορές και άδικες επιθέσεις που πολύ εύκολα
δέχονταν οι συνδικαλιστές επί δικαίων και αδίκων όλοι ανεξαρτήτως ενώ δεν είμαστε όλοι ίδιοι και επειδή εγώ δεν
σήκωνα και πολλά πολλά αποφάσισα να τα παρατήσω. Μου
έλεγε πάντα μην ξεχνάς ποτέ ότι εκεί βρίσκεται και το μεροκάματο σου και πρέπει να το υπερασπιστείς και θα μάθεις με τους λύκους θα είσαι λύκος και με τα πρόβατα θα
είσαι πρόβατο, και έτσι κόλλησα το Μικρόβιο και πέρασα
αυτό το μεγάλο σχολείο του Συνδικαλισμού με επιτυχίες,
αποτυχίες, με χαρές και λύπες, με ωραίους φίλους και μια
εκτίμηση από μεγάλη μερίδα των συναδέλφων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος του χώρου μας.
Αυτή την μικρή αναδρομή την έκανα γιατί στην τελευταία
Συνέλευση που κάναμε είχαμε δύο σημαντικές αποχωρίσεις από το Σωματείο μας δύο προσώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα Συνδικαλιστικά πράγματα του χώρου μας
επί πολλές δεκαετίες που είχαν όπως όλοι μας και καλές
και κακές στιγμές, όμως ήταν από αυτούς που τραβούσαν
το κάρο μπροστά. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες.
Ο Μανώλης δημιουργικός, τελειομανής, ακούραστος στο

νοικοκύρεμα, στους χώρους, στα αρχεία, σε πρωτοποριακές ιδέες και ανατροπές που εξασφάλιζε σε εμάς μια μεγάλη βιβλιοθήκη ανά πάσα στιγμή και όπως είπα στη Συνέλευση μπορούσε να πάρει και το Σωματείο στο σπίτι του,
γιατί στην μορφή που βρίσκεται σήμερα είναι δικό του δημιούργημα με ατελείωτες ώρες δουλειάς.
Ο Κώστας Γαζής με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και με
ψυχή μικρού παιδιού για όσους έζησαν από κοντά και είμαι από τους τυχερούς που γνώρισα την βαθιά του γνώση,
τον γραπτό του λόγο, πάντα τεκμηριωμένος που έφερνε σε
δύσκολη θέση και έμπειρους νομικούς, με προφορικό λόγο πληθωρικό, με μπέσα και καθαρές κουβέντες. Το μόνο
τρωτό του σημείο ο εκρηκτικός του χαρακτήρας που τον
αδικούσε ορισμένες φορές και όπως του έλεγα χαριτολογώντας: Γεμίζεις την καρδάρα με το γάλα και ύστερα κατουράς μέσα. Είναι όμως μεγάλη η προσφορά του στα κοινά και τέτοιες προσωπικότητες θα λείψουν από τον χώρο,
όλοι μας έχουμε τα ελαττώματά μας ουδείς τέλειος. Γι’ αυτό και θα μας λείψει η ρητορική του, ο γραπτός του λόγος
και οι εξάρσεις του.
Φίλε Μανώλη, Φίλε Κώστα, σας εύχομαι υγεία και να σας
βλέπουμε στις δύσκολες ώρες που περνάμε να τα λέμε να
φεύγει λίγο η μαυρίλα της ψυχής μας.
Νιώθω τυχερός που συνεργάστηκα μαζί σας επί πολλές
δεκαετίες που διαφωνήσαμε, που συμφωνήσαμε, που μαλώσαμε, που αγαπήσαμε, αλλά που σεβόταν ο ένας την
προσωπικότητα του άλλου. Σας ευχαριστώ. Θα μπορούσε να
γράψει κανείς έναν ολόκληρο τόμο για σας όμως το κλείνω εδώ λόγο χώρου και συναισθηματικής φόρτισης.
Δημήτρης Γεωργίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΑ ΓΑΖΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Επειδή πολλοί ξαφνιαστήκατε και διερωτηθήκατε, γιατί δεν συμμετείχαμε στις
εκλογές (στις 28-29 του Μάρτη) για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σωματείο μας,
θελήσαμε μέσω της Εφημερίδας μας, ν’
απευθυνθούμε σε όλους σας, για να έχετε μια πλήρη γνώση.
Επειδή επίσης η απόφασή μας αυτή είχε μια κοινή αφετηρία σκέψεως και θέσεων, που μας οδήγησαν στην απόφαση
αυτή, γι’ αυτό και η κοινή μας ανακοίνωση.
Πάντα πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι η
ενασχόληση με τον συνδικαλισμό είναι
άσκηση λειτουργήματος και ότι πρέπει να
διαρκεί μέσα στα πλαίσια ιδίως και των
βιολογικών δυνατοτήτων. Άλλωστε είμαστε της άποψης του “ουδείς αναντικατάστατος” της ομαλής διαδοχής και ανανέωσης. Με αυτές τις αρχές μάλλον καθυστερήσαμε την αποχώρησή μας.
Αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια στο
συνδικαλιστικό στίβο μόνο μέσα από τα
πρωτοβάθμια σωματεία (εργαζόμενων
και συνταξιούχων), αφού πιστεύαμε και
πιστεύουμε ότι η ουσιαστική του άσκηση
είναι μόνο μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Δυστυχώς στα δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα η
λειτουργία του συνδικαλιστή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την κομματική του
ταυτότητα και τα προσωπικά του συμφέροντα. Γι’ αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα
έφτασε στην σημερινή απαξίωση και καταφρόνηση από όλους.
Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα ο συνδικαλιστής έχει αμεσότητα με τα προβλήματα του χώρου του και υπάρχει η
δυνατότητα άμεσου ελέγχου των πε-

Μανώλης Φωτόπουλος

Κώστας Γαζής

πραγμένων του από τα μέλη του. Ανάλογα δε με την προσφορά του έχει την θετική ή αρνητική στάση μέσω της ψήφου.
Γι’ αυτούς τους λόγους ποτέ δεν θελήσαμε ν’ αναρριχηθούμε σε “ανωτέρα”
συνδικαλιστικά όργανα, παρά τις δυνατότητες που μας παρουσιάστηκαν κατά καιρούς.
Παραμείναμε λοιπόν συνδικαλιστικά
στο χώρο μας και προσφέραμε τις συνδικαλιστικές μας υπηρεσίες, μέσα στα
πλαίσια της υπηρέτησης των καλώς νοούμενων συμφερόντων αυτών που εκπροσωπούσαμε.
Από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε πως ο
παραταξιακός-κομματικός συνδικαλισμός, που με την μεταπολίτευση κυριάρχησε στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποτέλεσε τον πλήρη αποπροσανατολισμό του
και την καθυπόταξη του στις διαθέσεις των
κομμάτων. Αποτέλεσμα να προβάλλονται
και να εκλέγονται οι αρεστοί των κομματικών μηχανισμών και όχι οι άριστοι.
Δυστυχώς στη χώρα μας, όμως σε όλα
τα επίπεδα, δεν δημιουργήθηκε ένα πανίσχυρο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως
συμβαίνει σ’ όλη την Ευρώπη, αλλά ένα

απόλυτα εξαρτημένο.
Αυτός ήταν ο λόγος που από πολύ νωρίς απαγκιστρωθήκαμε από τις παρατάξεις και αγωνιστήκαμε στην πράξη για
ένα ενιαίο, αδέσμευτο συνδικαλιστικό κίνημα. Μάλιστα κατά την συνδικαλιστική
μας περίοδο στο συνδικάτο των συνταξιούχων η θέση μας αυτή είχε απόλυτη
εφαρμογή στην πράξη.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο αρχών και
πιστεύω, πολιτευτήκαμε και προσφέραμε
το κατά δύναμη στους συναδέλφους μας.
Δεν επιδιώκουμε καμιά καταγραφή της
προσφοράς μας στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου. Άλλωστε δεν είναι δικό
μας έργο. Το καταγράφει η συνδικαλιστική ιστορία του καθενός, μακριά από σκοπιμότητα και οποιαδήποτε μορφής αντιπαλότητα.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε ν’ απευθυνθούμε σε όλες και σε όλους και να
σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη και εκτίμηση που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.
Εμπιστοσύνη που έχει καταγραφεί με
την πανηγυρική εκλογή μας σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση.

Εμπιστοσύνη που εκδηλώνεται καθημερινά, όπου πάντα έχετε να μας λέτε
έναν καλό λόγο για την προσφορά μας.
Αυτό το δεύτερο είναι ότι καλύτερο που
μπορεί να ικανοποιήσει έναν άνθρωπο
που ασχολήθηκε με τα κοινά.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
εκείνους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Σωματείου μας. Συναδέλφους που στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ο καθένας από
το πόστο του, έδωσε τον καλύτερό του
εαυτό, με ανιδιοτέλεια και φιλότιμο.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε
εκείνους τους συνδικαλιστές που μετείχαν και μετέχουν στο Δ.Σ. της Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ, που παρά τις αρχικές αντιδράσεις και αντιπαλότητες, τελικά συνεργάστηκαν μαζί μας, σε κοινά
προβλήματα και αναγνώρισαν την ισότιμη
παρουσία μας.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε και
όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους
στο χώρο μας, γιατί η συντριπτική τους
πλειοψηφία πάντα εκδηλώνει έμπρακτα
την εκτίμηση και συμπάθεια προς τους
συνταξιούχους.
Να τους ευχηθούμε δύναμη και ενότητα για την αντιμετώπιση των τεράστιων
προβλημάτων που έχουν μπροστά τους.
Δηλώνουμε πώς όσο οι δυνάμεις μας
το επιτρέπουν θα παραμείνουμε στη Διοίκηση του Μουσείου του Σωματείου
μας, για την ολοκλήρωσή και απρόσκοπτη λειτουργία του τεράστιου αυτού έργου.
Παράλληλα είμαστε διατεθειμένοι να
συνδράμουμε στη Διοίκηση του Σωματείου των Συνταξιούχων, όποτε αυτό μας
ζητηθεί και εφ’ όσον οι δυνάμεις μας το
επιτρέπουν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Επιστολή από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια
Απάντηση στις κινήσεις που κάναμε με άλλες συνδικαλιστές οργανώσεις σε σχέσεις με τις άδικες επιθέσεις που δεχόμαστε στο εισόδημά μας λάβαμε από την Ευρώπη με την οποία φαίνεται ότι δίκαια
αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τις κατακτήσεις
μας.
Ιδού η επιστολή σε μετάφραση. Και αριστερά το πρωτότυπο κείμενο:
Γενική Γραμματεία

Γενική Διεύθυνση
Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου
Διεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συντάγματος (Καταστατικού)
& του φορέα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλισης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Προς το Συνδικάτο των Συνταξιούχων του ΗΣΑΠ
Στρασβούργο, 22 Φεβρουαρίου 2012
Κύριε Πρόεδρε,
Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω ότι λάβαμε το αίτημα(καταγγελία), σε βάρος της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο του συμπληρωματικού(συνημμένου) πρωτοκόλλου του κοινωνικού Ευρωπαϊκού καταστατικού, που προβλέπει ένα συλλογικό σύστημα αιτημάτων. Αυτό το αίτημα με
ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2012 παραδόθηκε στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτοκολλήθηκε με αρ. 78/2011.
Σας πληροφορώ ότι η καταγγελλόμενη κυβέρνηση έλαβε γνώση του αιτήματος και σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου και σε εφαρμογή του άρθρου 28 παρ.2 του κανονισμού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε καταληκτική ημερομηνία την 25η Φεβρουαρίου 2012, για την
υποβολή, εκ μέρους της Ελλάδας, γραπτών ενστάσεων πάνω στο νόμιμο της αποδοχής του αιτήματος , όπως παρουσιάστηκε οριοθετημένο
(μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο-περιθώριο).
Οποιαδήποτε παρατήρηση που υποβάλλεται από την καταγγελλόμενη κυβέρνηση θα σας κοινοποιείται.
Δεχτείτε παρακαλώ, Κε Πρόεδρε, τα σέβη μου.
Υπογραφή (Χένρικ Κρίστενσεν)
Αναπληρωτής εκτελεστικός γραμματέας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της Ετήσιας Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης
του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.
Οι 500 και πλέον συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ που παρευρεθήκαμε στη Γενική Συνέλευση του Σωματίου
μας, αφού ακούσαμε την εισήγηση της Διοίκησης και
όλους τους ομιλητές εγκρίναμε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
1ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ψήφιση των
σκληρών και απάνθρωπων Νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 3996/2011,
4024/2011και 4046/2012 με του οποίους περικόπηκαν ή και καταργήθηκαν:
α) Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα
αδείας.
β) Μας επέβαλαν την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
(νέο ΛΑΦΚΑ)
γ) Μας επέβαλαν περικοπή των επικουρικών συντάξεων και
δ) Μας κατήργησαν την αποζημίωση μετά την αποχώρηση από την εργασία μας για συνταξιοδότηση.
2ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
α) Για τις συνεχιζόμενες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις
στα είδη πρώτης ανάγκης.
β) Για την άγρια φορολογία και τα χαράτσια που μειώνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας.
γ) Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση σε όλα τα επίπεδα της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής
μας Περίθαλψης, που βάζει σε άμεστο κίνδυνο όχι
μόνο την υγεία, αλλά και την ζωή μας ακόμα.
3ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ στη Βουλή ψηφίζονται με διαδικασίες
κατ’ επείγοντος νόμοι και μνημόνια που καταργούνται εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις ετών
και μειώνονται συντάξεις και μισθοί, βλέπουμε και
διαπιστώνουμε ότι:
α) Αντί να μειωθούν αυξάνονται οι επιχορηγήσεις
των κομμάτων.
β) Διατηρούνται και δεν θίγονται τα προκλητικά προνόμια όλων των εν ενεργεία και πρώην βουλευτών,
ακόμα και σε εκείνους που με βάση τα Πόθεν
Έσχες, έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις και ακίνητα και οι οποίοι με δικά τους χρήματα θα μπορούσαν να διατηρούν και να συντηρούν
τα πολιτικά τους γραφεία και όχι να επιβαρύνεται ο
Κρατικός Προϋπολογισμός και οι Δημόσιες υπηρεσίες με εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ για να πληρώνονται μισθοί και υπερωρίες στους χιλιάδες αποσπασμένους υπαλλήλους στα γραφεία τους.
4ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Για την απαράδεκτη και αλαζονική συμπεριφορά
των Κυβερνητικών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι για
μια ακόμα χρονιά δεν έχουν ανταποκριθεί σε επανειλημμένα έγγραφα υπομνήματα του Σωματείου
μας, προκειμένου να βρουν λύση τα προβλήματα που
απασχολούν τις 2.100 οικογένειες των συνταξιούχων
στους ΗΣΑΠ, αλλά και να συναντήσουν τους εκπροσώπους του Σωματείου μας.

5ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί ενώ για εμάς τους συνταξιούχους η Κυβέρνηση με τους νόμους και τα μέτρα που πήρε και
παίρνει μας έχει φέρει σε απόγνωση, και σε πάρα
πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και πάρα πολλά νοικοκυριά στα όρια της φτώχειας.
Με οργή και αγανάκτηση βλέπουμε να παραγράφονται αδικήματα, να μένουν ατιμώρητοι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι εκείνοι που διαχρονικά
ευθύνονται για την οικονομική κατάσταση της Πατρίδας μας.
Και όλοι εκείνοι που ξαφνικά πλούτισαν χωρίς να
μπορούν να δικαιολογήσουν το πώς απόκτησαν τα
περιουσιακά τους στοιχεία.
6ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν
έχουν εφαρμόσει μέχρι σήμερα τον νόμο 3996/2011
άρθρο 48 και δεν χορηγούν τα έξοδα κηδείας.
7ον: Διαμαρτυρόμαστε έντονα:
Γιατί το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
από τον μήνα Αύγουστο του 2010 δεν χορηγεί οριστικές συντάξεις με αποτέλεσμα να θίγονται οικονομικά περίπου 250 συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ, μέλη του
Σωματείου μας.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΑΜΕ:
1ον: Την άμεση κατάργηση των νόμων 3845/2010,
3863/2010, 3865/2010, 3896/2011, 3996/2011 και
4024/2011 την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματος Αδείας, την κατάργηση της επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και την χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων που θα αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα μας.
2ον: Τον άμεσο έλεγχο στις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις
στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση στα φάρμακα και στην αναβάθμιση της Ιατρικής και Νοσοκομειακής μας
Περίθαλψης.
3ον: α) Να στελεχωθούν άμεσα οι Υπηρεσίες της
Υγειονομικής Υπηρεσίας των ΗΣΑΠ με το
απαιτούμενο Ιατρικό και υπαλληλικό προσωπικό, να εξοφλούνται έγκαιρα από το ΤΑΥΤΕΚΩ όλες οι δαπάνες και λογαριασμοί σε Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Γιατρούς και
Φαρμακευτικούς Συλλόγους, για να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι του Ταμείου
Υγείας και κύρια οι συνταξιούχοι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και με σοβαρά προβλήματα υγείας.
β) Οι ημέρες ασθένειας των εργαζομένων και των
αποσπασμένων από τις ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ σε άλλες
υπηρεσίες να πληρώνονται από τις ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ
και όχι από το Ταμείο Υγείας.
γ) Να επαναχορηγηθεί η Εισφορά του 6% που παράνομα περικόπηκε και έχει δημιουργήσει σοβαρά
οικονομικά προβλήματα στο Ταμείο.
δ) Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στην ΑΜΕΛ
(Μετρό) και ΤΡΑΜ να ασφαλιστούν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού (ΤΑΠ-ΗΣΑΠ) αφού
και με το νόμο 3920/2011 αποτελούμε μια εταιρία
τις Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ.
4ον: Για λόγους ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύ-

νης τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, να
καταργηθούν όλοι οι Νόμοι, τα Διατάγματα και
οι Αποφάσεις με τις οποίες έχουν κατά καιρούς
θεσπιστεί προνόμια και διευκολύνσεις στα κόμματα και σε όλους τους εν ενεργεία και πρώην
βουλευτές όλων των κομμάτων και να μειωθούν
οι βουλευτικές έδρες σε 200.
Όταν ψηφίζονται νόμοι και ζητούνται θυσίες από
τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, οι
βουλευτές και τα κόμματα δεν μπορούν να αποτελούν εξαίρεση γιατί τότε είναι πρόκληση.
5ον: Την άμεση συνάντηση με τους Κυβερνητικούς
παράγοντες τους Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τις 2.100
οικογένειες των συνταξιούχων στους ΗΣΑΠ.
6ον: Την άμεση χορήγηση των εξόδων κηδείας σε
όλους τους δικαιούχους και να ελεγχθούν όσοι
έχουν την ευθύνη για την μη εφαρμογή του Νόμου μέχρι σήμερα.
7ον: Την άμεση έκδοση όλων των οριστικών συντάξεων και την παραδειγματική τιμωρία σε όσους
έχουν ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές, που
είναι έξω και μακριά από τις επανειλημμένες δηλώσεις του Διοικητή του ΙΚΑ
κ. Σπυρόπουλου ότι οι συντάξεις θα απονέμονται εντός
τριών μηνών.
8ον: Ζητάμε ακόμα:
α) Την παραδειγματική τιμωρία και τη δήμευση των
περιουσιακών στοιχείων σε όσους αποδεδειγμένα έχουν ευθύνη για την οικονομική κατάσταση
της Πατρίδας μας και έχουν χρηματιστεί.
Και να σταματήσουν όχι μόνο οι Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ-ΗΣΑΠ αλλά όλοι οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Εταιρίες, να επιβαρύνονται με τους μισθούς και υπερωρίες αποσπασμένων υπαλλήλων
τους σε γραφεία πολιτικών και Υπουργείων.
β) Την οικονομική στήριξη για την εύρυθμη και
καθημερινή λειτουργία του Μουσείου μας και
την άμεση εγγραφή του στα Μητρώα του
Υπουργείου Πολιτισμού, από τη στιγμή που
έχουμε συμπληρώσει τον σχετικό φάκελο και
έχουμε υποβάλλει όσα στοιχεία μας ζητήθηκαν, πριν και μετά την επέκτασή του.
γ) Ο υπολογισμός συντάξεων λόγω θανάτου στις χήρες να γίνεται στο 70% επί της σύνταξης που ελάμβανε ο αποβιώσας σύζυγος και όχι στο 60% όπως
γίνεται με τους συνταξιούχους του ΙΚΑ.
δ) Την επαναχορήγηση του επιδόματος Εθνικής Αντίστασης σε όλους τους αναγνωρισμένους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, ως ελάχιστη προσφορά για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια των Γερμανών κατακτητών.

Οι 2100 συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ
α) Στους αγώνες του μαθητικού φοιτητικού κινήματος της Πατρίδας μας για δωρεάν και αναβαθμισμένη Δημόσια Παιδεία.
β) Εκφράζουμε την Αλληλεγγύη μας, στους άνεργους, στους άστεγους, στους ανασφάλιστους,
στους ανήμπορους και ιδιαίτερα στα άτομα της
Τρίτης Ηλικίας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ
α) Την μεθοδευμένη στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος συνταξιούχων και εργαζομένων
που σκοπό έχει όχι μόνο την αποδυνάμωσή του
αλλά και τη διάλυσή του ακόμα για να μπορέσει η
Κυβέρνηση να περάσει τα αντιλαϊκά της μέτρα και
για να ξεπουληθούν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις.
β) Την κάθε μορφή βίας και προπηλακισμούς από
όπου και εάν προέρχονται, γιατί πολλές από αυτές
είναι ύποπτες κατευθυνόμενες, αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και δίνουν άλλοθι και βοηθάνε την Κυβέρνηση στην αντιλαϊκή πολιτική της
και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα σοβαρά και οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων
και των εργαζομένων.
γ) Τις εχθρικές επιθέσεις που δέχεται η Πατρίδα μας
από τα Κράτη μέλη και παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάμε όχι μόνο η Κυβέρνηση αλλά όλα τα κόμματα της Βουλής να απαιτήσουν από
την Γερμανία να δώσει πίσω τα κλεμμένα και να
καταβάλει τις πολεμικές αποζημιώσεις.
δ) Τους κατά καιρούς προσβλητικούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που λέγονται και γράφονται σε βάρος των συνταξιούχων και των εργαζομένων, γιατί είναι οι μόνοι που δεν φταίνε για την
οικονομική κατάσταση της Πατρίδας μας.
Και τέλος γιατί δεν τα “φάγαμε μαζί” και γιατί κανένας από εμάς δεν έγινε ξαφνικά πλούσιος, με καταθέσεις και ακίνητα, αντίθετα πάρα πολλά νοικοκυριά
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και σε λίγο θα ψάχνουμε για τροφή στα συσσίτια της Εκκλησίας και
των Δήμων.

Ύστερα από τα παραπάνω
Αναθέτουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου μας να φροντίσει έτσι
ώστε το ψήφισμα αυτό να φτάσει:
Στην Κυβέρνηση
Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων
Στους Υπουργούς Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και
Πολιτισμού και Τουρισμού
Στον Πρόεδρο της Βουλής
Στους Βουλευτές όλων των κομμάτων
Στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
των ΣΤΑΣΥ
Στο Δ.Σ. των ΣΤΑΣΥ
Στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
Στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Να δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα του Σωματείου
και στην Εφημερίδα του Σωματείου
ο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ».
Αθήνα 6 Μαρτίου 2012
Με εντολή Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος
Κώστας Γαζής

7

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

Ηχηρή κραυγή διαμαρτυρίας

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤ
ΑΣ

ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤ

ΗΤΑ

∆Ô˘ ∫˘Ú

Συγκλονιστική η αυτοχειρία του 77χρονου συνταξιούχου στο Σύνταγμα.
Η φωνή του έγινε κραυγή απόγνωσης.

Μαζί και αντάµα
Στο παρά
πέντε
Με ισχυρή πλειοψηφία
τα πολιτικά κόμματα κατάφεραν στο παρά πέντε,
λίγα 24ωρα πριν διαλυθεί
η Βουλή να «περάσουν»
την τροπολογία για τη
χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα θέλαμε να ξέρουμε: Τα κόμματα που
δεν ψήφισαν θα εισπράξουν τα χρήματα για το
κομματικό πουγγί τους;

Α. Λοβέρδος και Α. Γεωργιάδης παίζουν μαζί τένις
στις ελεύθερες ώρες τους... Ο αθλητισμός μόνο ενώνει
ή κι άλλα πράγματα;

∆Ô˘ ∫˘Ú
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“ΑΦΙΕΡΩΜΑ”
ΣΤΟΝ
ΗΤΡΙΟΥ
Μ
Η
Δ
Α
Π
Α
Π
Η
ΓΙΑΝΝ

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά των Συσκέψεων
για την Εθνική Αντίσταση των εργαζομένων ΕΗΣ
στους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους

(Από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Τάκη Τασούλη)
ΜΕΡΟΣ 6ον
Τάκης Τασούλης: Τώρα θα μας πει ορισμένα
πράγματα πάνω στο ίδιο θέμα και θα κάνει συμπληρώσεις ο φίλος και συνάδελφος Γιώργος
Πανόπουλος.
Γιώρ. Πανόπουλος: Όπως ο συνάδελφος Παπαδημητρίου ανέφερε ορισμένα πράγματα η
αλήθεια είναι ότι ο Μάγγος ήτανε πρωτεργάτης
του εργατικού τμήματος στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο. Η εργοδοσία είδε τον Μάγγο σαν κόκκινο πανί και κατάφερε να τον απομονώσει αλλά φεύγοντας ο Μάγγος άφησε τους σπόρους
του, άφησε στο Σιδηρόδρομο το συνάδελφο τον
Σπύρο τον Παπανδρέου, άφησε τον συνάδελφο
τον Γιάννη τον Ανδρακάκο, άφησε τον συνάδελφο τον Παναγόπουλο ο οποίος είχε απολυθεί τότε αλλά πάντα ερχότανε στο Σιδηρόδρομο
και ήθελε να μάθει τι γίνεται στο Σιδηρόδρομο.
Λοιπόν όταν το 1936 πήγαμε στην Εταιρία εμείς
οι νέοι καμιά 20αριά πήρε τότε η επιχείρηση
εγώ καθόμουνα τότε στον Πειραιά και σαν Πειραιώτης γνωρίστηκα με τον φίλο μου τον Καπράνο που καθόμαστε κοντά, είμαστε γείτονες.
Λοιπόν σαν Πειραιώτες γνωριστήκαμε με τον
Καπράνο και τον Παπανδρέου γνωριστήκαμε
και με τον Παναγόπουλο οι οποίοι μου θυμίζανε κάθε μέρα να ρίξουμε το Σωματείο. Ο χρόνος
περνούσε προ του πολέμου της 28 Οκτώβρη του
’40 προσπαθήσαμε με διάφορα μέσα και με
υπογραφές και με συγκεντρώσεις στο Εργοστάσιο και στην Εκμετάλλευση, μαζεύαμε υπογραφές, πήγαμε στο Υπουργείο και γενικά μετά απ’
αυτό διορίσαμε καινούργια Διοίκηση με πρόεδρο τον Ζωρόπουλο το Γιώργη και Γραμματέα
τον Παπαδημήτρη τον Γιάννη και ταμίας εγώ
(Πανόπουλος) με συμβούλους τον Καπράνο,
τον Αναγνωστόπουλο, τον Παπανδρέου, τον
Ξυφτίλη, τον Τούμαση. Μεσολάβησε ο πόλεμος,
σκορπίσαμε με τον πόλεμο πήγαμε στην Αλβανία. Γυρίζοντας βρήκαμε μια κατεστραμμένη γη,
φτώχεια, μιζέρια, ήτανε η Κατοχή μεσολάβησε
η πείνα του ‘41. Δεν είχαμε ούτε ψωμί να φάμε.
Αρχίσανε οι κινητοποιήσεις. Ο κόσμος διαμαρτύρετω. Όπως είπε ο φίλος μου ο Παπαδημήτρης η πρώτη κινητοποίηση που κάναμε ήτανε
στις 12 Δεκέμβρη του ’41 σταμάτησε το Εργοστάσιο, κάθε τρένο που ερχότανε το βάζαμε μέσα και μετά σταμάτησαν όλα τα τρένα το ένα μετά το άλλο, μετά μας πήγανε στην ασφάλεια και
έγιναν αυτά που είπε ο φίλος μου ο Παπαδημήτρης. Μείναμε όλη τη νύχτα στο κρατητήριο μέσα εκεί σ’ ένα γραφείο, φάγαμε ένα λάχανο και
την περάσαμε και την άλλη ημέρα το απόγευμα,
δεν θέλανε φαίνεται να μεγαλοποιήσουν τα
πράγματα και μας απέλυσε ο μακαρίτης ο Ταβουλάρης που ήτανε διοικητής του Πειραιά.
Μετά την κινητοποίηση αυτή στις 12 Δεκέμβρη
του ’41 ήρθε το ’42 η πείνα η μεγάλη, αρχίσαμε
να κινιόμαστε από δω και από κει και με συνδέσεις από έξω με κάτι άλλα πρόσωπα μάθαμε
ορισμένους ανθρώπους και τελικά βρήκαμε τον
Φώτη τον Λαζαρίδη Κώστα ο οποίος μας οργάνωσε στο εργατικό Ε.Α.Μ. με τον Καπράνο εμείς
κάναμε την αρχή και με τον Παπανδρέου και
τον Παναγόπουλο που ήτανε πάντα κοντά μας.
Κάναμε τις κινητοποιήσεις στο Σιδηρόδρομο ο
Βλάγκαλης σαν αφεντικό ήτανε πολύ στυγνός
και μεγάλο κουμάσι καταφέραμε σιγά σιγά μετά με το Υπουργείο και τον διώξαμε και μας φέρανε μετά έναν Γερμανό τον Τόμας Χάουζεν με
εντεταλμένο σύμβουλο το στρατηγό το Σακελλαρόπουλο τον Λουκά ο οποίος από την πρώτη
στιγμή μας έβαλε φρένο. Να μην ερχόσαστε
απάνω να με βλέπετε θα μου ζητάτε ραντεβού,
και τα τοιαύτα.

Γιαν. Παπαδημητρίου: Ήθελα πριν πούμε κάτι για το Σακελλαρόπουλο να έλεγα γιατί θυμάμαι τα γεγονότα πως έφυγε ο Βλάγκαλης.
Δημ. Γιαχνής: Μια ερώτηση δεν ξέρω αν
ακούγομαι. Στην απεργία αυτή της 12ης Δεκεμβρίου όταν μπήκανε τα τρένα δεν θυμάμαι καλά
βάλαμε βαγόνι κατοχής;
Πανόπουλος-Παπαδημητρίου: Όχι τότε ακόμα όχι….Μετά.
Σχετικά με τον Βλάγκαλη και τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση από τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο το ιστορικό του έχει ως εξής: Είχαμε
κάνει υπόμνημα το είχαμε πάει στη διοίκηση
στον Βλάγκαλη και του ζητούσαμε τα βασικά
που εκείνη την εποχή ζητούσαμε. Την αύξηση
παροχών σε τρόφιμα, την οργάνωση συνεταιρισμού, την οργάνωση συσσιτίου ή την καλυτέρευση της ποιότητας του συσσιτίου γιατί το συσσίτιο είχε πλέον οργανωθεί.
Οι απαντήσεις του Βλάγκλαλη ήτανε αρνητικές. Ο Λαζαρίδης επέμενε ξανά και ξανά να πηγαίνουμε και να ενημερώνουμε το προσωπικό
για το τι μας λέει ο Βλάγκαλης.
Τελικά όταν αυτός κατάλαβε ότι είναι ώριμη η
κατάσταση για έναν απεργιακό αγώνα μέσα στον
Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο βρήκε τα μέλη που
ήτανε στο εργατικό Ε.Α.Μ. από τη Διοίκηση και
ορισμένα άλλα μέλη του εργατικού Ε.Α.Μ. να
συγκεντρωθούμε κάπου και να αποφασίσουμε τι
πρέπει να γίνει ύστερα από τις αρνητικές αυτές
απαντήσεις που μας έδωσε ο Βλάγκαλης. Αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε στο σπίτι του Σαγιά, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 4 στα Ταμπούρια. Ο δρόμος, ένας μικρός δρόμος, δεν ξέρω αν υπάρχει με την ίδια ονομασία σήμερα κάποτε πέρασα και είδα πολυκατοικίες εκεί ήτανε
ένα μικρό σπιτάκι είχε δυο δωμάτια ένα δεξιά
και ένα αριστερά και στο βάθος κήπος και στο
τέλος καμπινέδες όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια.
Εκεί συγκεντρωθήκαμε και εκεί ήλθε και ο
Λαζαρίδης. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Απ’
ότι θυμάμαι εκεί θυμάμαι τον Σαγιά, θυμάμαι
τον Τσαγκρή θυμάμαι τον Καπράνο, τον Γιώργη τον Πανόπουλο, τον Αναγνωστόπουλο, τον
Ξυφτίλη τον Παπανδρέου, είμαστε εν πάση περιπτώσει καμιά δεκαριά. Τελικά ύστερα από
πολλές συζητήσεις αποφασίσαμε να σταματήσουμε τα τρένα, να γίνει απεργία. Έπρεπε να
δούμε και το σχέδιο, πως θα γίνει αυτό διότι εάν
το ανακοινώναμε και θέλαμε να κάνουμε Συνέλευση και να πάρουμε απόφαση του προσωπι-

κού από την προηγούμενη, ήτανε βέβαιον ότι θα
επενέβαιναν οι Γερμανοί και θα κάνανε συλλήψεις θα παίρνανε τα μέτρα τους θα εξαναγκάζανε οδηγούς και κατ’ αυτόν τον τρόπο η απεργία ήτανε βέβαιο ότι θα αποτύχει. Θα έπρεπε
λοιπόν να αιφνιδιάσουμε και τις Γερμανικές αρχές και τις σύμμαχες αρχές τους όπου και αν
υπήρχανε αυτές αλλά και την Διεύθυνση των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων τον Βλάγκαλη. Γι’
αυτό αποφασίστηκε ότι το πρωί που θα κατεβαίναμε με το τρένο το υπηρεσιακό από την
Ομόνοια θα έπρεπε να φροντίσουμε οι μεμνημένοι να συγκεντρωθούν οι υπάλληλοι που θα
κατέβαιναν στον Πειραιά γιατί τότε το πρώτο
τρένο αρχίζει από τον Πειραιά στις 5 παρά 20΄,
να μαζευτούν σε ένα βαγόνι. Και σ’ αυτό το βαγόνι θα έπρεπε ορισμένοι να μου κάνουμε ερωτήσεις για την πορεία των διαφόρων αιτημάτων
που είχαμε θέσει στη Διεύθυνση. Εγώ δε, να
τους εκθέσω την κατάσταση να τους πω ότι οι
απαντήσεις ήτανε πράγματι αρνητικές, όπως
ήτανε και να τους ρωτήσω τι έπρεπε να κάνουμε. Και φυσικά όλοι έπρεπε να φωνάξουν ότι
χρειάζεται να απεργήσουμε και να ζητήσουμε
και τη γνώμη όλων των μη μεμνημένων τι έλεγαν γι’ αυτό να κάνουμε δηλαδή Συνέλευση αιφνιδιαστική ιδιότυπη. Πράγματι αυτό έγινε. Την
επόμενη μέρα μόλις μπήκαμε μέσα στο τρένο
στην Ομόνοια μαζευτήκαμε όλοι αυτοί που κατέβαιναν στον Πειραιά είτε στο Εργοστάσιο ανήκανε είτε στη Γραμμή είτε στην Εκμετάλλευση,
μαζευτήκαμε μέσα στο βαγόνι εγώ ανέβηκα
απάνω σ’ ένα κάθισμα και τους είπα ότι και την
προηγούμενη ημέρα είχαμε δει τη Διεύθυνση,
ζητήσαμε απαντήσεις στα αιτήματά μας, αλλά οι
απαντήσεις ήτανε αρνητικές και ότι βρισκόμαστε
σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Και ζήτησα και τη γνώμη τους τι πρέπει να γίνει. Όλοι
λοιπόν με πρωτοβουλία αυτών που ήτανε μεμνημένοι που ήτανε την προηγούμενη ημέρα
στη Συνέλευση φωνάζαμε ότι έπρεπε πια δυναμικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να
απεργήσουμε ανεξάρτητα τι θα κάνανε οι Γερμανοί. Εάν έτσι είναι λέω τότε, μόλις φθάσουμε
στον Πειραιά θα μπούμε μέσα στην αίθουσα των
υπαλλήλων θα πρέπει να υπάρχουν οι Πειραιώτες γιατί οι Πειραιώτες μαζευόντουσαν στην
αίθουσα αυτή που είναι ακριβώς αριστερά μας
μόλις κατεβαίνουμε κάτω. Και πράγματι μόλις
πήγαμε εκεί βρήκαμε ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Οι Αθηναίοι πλέον φανατισμένοι περά-

Ανακοίνωση της Συντακτικής
Επιτροπής του «Ηλεκτρικού»
Η Συντακτική Επιτροπή του «Ηλεκτρικού» βασισμένη στα Ιστορικά Αρχεία του Συνδικαλιστικού Κινήματος των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ που έχουν συγκεντρωθεί με φροντίδα και πολύχρονες προσπάθειες από τον Πρόεδρο του Μουσείου
Μανώλη Φωτόπουλο και τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο μας, αλλά και από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Τάσου Τασούλη που βρίσκεται στα γραφεία του Σωματείου, τιμώντας τους Αγώνες και τις θυσίες του Γιάννη Παπαδημητρίου και όλων των
συνεργατών του αλλά και όλων των εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ, αποφάσισε να τα
δημοσιεύσει σε συνέχειες στον «Ηλεκτρικό».
Σημειώνουμε ότι η ιστορική αυτή αναδρομή αφορά το Ενιαίο τότε Σωματείο των
εργαζομένων στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο που είχε την επωνυμία «Ένωσις Προσωπικού ΕΗΣ» και το οποίο κατάργησε η Χούντα στις 21 Απριλίου 1967.
Την ιστορία αυτή άλλωστε θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και στην «Αίθουσα
Γιάννης Παπαδημητρίου» στους χώρους του Μουσείου.
Μεγάλη απόφαση και δύσκολη δουλειά, αλλά θα προσπαθήσουμε με όσα στοιχεία
έχουμε να τιμήσουμε όλους τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους συναδέλφους μας
που πάλεψαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν όχι μόνο για τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά και για την προκοπή της αγαπημένης μας Εταιρίας, της Εταιρίας της
καρδιάς μας.

σανε μέσα και φωνάζανε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε απεργία. Ανέβηκα απάνω σ’ ένα τραπέζι
και είπα τις απαντήσεις στα αιτήματά μας και είπα και τη συζήτηση που κάναμε μέσα στο τρένο
και την απόφαση των άλλων να απεργήσουν και
τους ρώτησα τι πρέπει να γίνει. Όλοι λοιπόν με
μια φωνή χωρίς να υπάρχει καμιά αντίρρηση
ομοψυχία, φωνάξανε όλοι ότι έπρεπε να απεργήσουμε αδιαφορώντας τι θα κάνουνε οι Γερμανοί. Τότε τους λέω ότι δεν υπάρχει καιρός για
χάσιμο. Θα πρέπει αμέσως τα δυο τρένα που
υπήρχαν μέσα στο σταθμό για να μη δώσουμε
την ευκαιρία στους Γερμανούς να μας μπλοκάρουν και να μας συλλάβουν, θα πρέπει αμέσως
να φύγουν για το Θησείο. Όλοι λοιπόν Πειραιώτες Αθηναίοι κ.τ.λ. περάσαμε μέσα στα τρένα
δυο οδηγοί μπροστά και κάποιος θα άνοιγε τους
ελιγμούς στο Θησείο θα μπαίνανε στο Θησείο
και τα δυο τα τρένα και το προσωπικό στην Αθήνα στο Θησείο σε μια πρόχειρη Συνέλευση
έπρεπε να βγάλουμε μια απεργιακή επιτροπή
και η απεργιακή επιτροπή από κει και πέρα θα
χειρίζεται το θέμα και όχι η Διοίκηση. Πράγματι λοιπόν φθάσαμε στο Θησείο, βγήκαμε όλοι
έξω μπορεί να πει κανείς πολύ προσωπικό απ’
όλους τους κλάδους έγινε μια Συνέλευση πρόχειρη βγήκε μια απεργιακή επιτροπή που περίπου (εμείς βέβαια την είχαμε προκαθορίσει ποιοι θα ήτανε) και η επιτροπή αυτή αρχίζει να χειρίζεται τα θέματα η εντολή βέβαια που δόθηκε
στους άλλους ήτανε να σκορπίσουν να μην πάει κανείς στο σπίτι του να συγκεντρώνονται σε
ορισμένα στέκια από κει να παίρνουν πληροφορίες για την εξέλιξη του αγώνα και ένα από τα
στέκια ήτανε και του Μιχάλη του Μήλιου το
σπίτι η μάνα του ιδιαιτέρα που είχε ένα καφενεδάκι στο δρόμο μεταξύ Θησείου και Μοναστηρακίου στην οδό Αδριανού, υπήρχε εκεί ένα
ταβερνάκι. Έτσι άρχισε αυτή η κινητοποίηση, η
απεργία η οποία τελικά είχε σαν αποτέλεσμα ο
Βλάγκαλης να υποβάλλει την παραίτησή του και
τότε μας ανακοινώθηκε ότι τη Διεύθυνση των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων την αναλαμβάνει ο
Τόμας Χάουζεν ο Γερμανός ο οποίος μέχρι
εκείνη την εποχή διεύθυνε την Ηλεκτρική Εταιρία και στην οποία Ηλεκτρική Εταιρία ο Βλάγκαλης ήτανε από προηγούμενα Αντιπρόεδρος
και Γενικός Διευθυντής του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Και ως εντεταλμένος Σύμβουλος ο οποίος θα
είχε να κάνει με το προσωπικό το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας μετά την παραίτηση του
Βλάγκαλη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήτανε τότε ο Διομίδης, ο άλλοτε Διοικητής
της Εθνικής Τραπέζης, οικονομική φυσιογνωμία της Ελλάδας και πρωθυπουργός αργότερα
και αποφασίστηκε να μπει ο Λουκάς Σακελλαρόπουλος ο οποίος Σακελλαρόπουλος είχε κάνει παλαιότερα υπουργός Συγκοινωνιών, νομίζω
επί Πλαστήρα. Όταν έφυγε από Υπουργός Συγκοινωνιών με την πολιτική που έκανε η Εταιρία
κάθε ένας που μπορούσε να της φανεί μελλοντικά χρήσιμος, τον έκανε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου τον είχε κάνει τότε εν συνεχεία από
τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και
ακριβώς αυτή την περίοδο ενόμιζε ότι πλέον για
να πειθαρχήσει το προσωπικό χρειάζεται μια
στρατιωτική φυσιογνωμία, ανέλαβε ο Σακελλαρόπουλος. Ο Τόμας Χάουζεν από την πρώτη
στιγμή θέλησε να δείξει πυγμή. Μόλις ανέλαβε
αυτό και λύθηκε η απεργία είχε μπροστά του τον
κατάλογο των αιτημάτων, ζήτησε να παρουσιαστεί η Διοίκηση.
Συνεχίζεται…
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ 32 ΧΡΟΝΙΑ
Πως ψηφίστηκε στην Βουλή ο Νόμος 1074/80
για το Μετρό, που ανέθετε την κατασκευή και
την εκμετάλλευσή του στους ΗΣΑΠ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

(Από το Συνδικαλιστικό Αρχείο του Προέδρου του Μουσείου Μανώλη Φωτόπουλου)
ΜΕΡΟΣ 9ον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 1980
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΚΕ΄
Πέμπτη 21 Αυγούστου 1980
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Συγκοινωνιών). Έχουμε έναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ. Ο ένας δεν φθάνει.
Έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστο κατά το ήμισυ εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τη γνώμη μας λέμε, κ. Υπουργέ. Πάμε παραπέρα.
Με την ανάθεση της μελέτης και της εκτέλεσης των
έργων αυτών στον ΗΣΑΠ, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία, χάνεται και η δημοσιότητα των συμβάσεων. Γιατί
όπως είναι γνωστό ο ΗΣΑΠ είναι ένας οργανισμός ιδιωτικού δικαίου. Και σαν τέτοιος δεν είναι υποχρεωτικό να
δημοσιεύει τις συμβάσεις, που κάνει. Συνεπώς, ο Ελληνικός Λαός θα βρίσκεται σε πλήρες σκοτάδι για τις συμβάσεις, που θα υπογράφει ο ΗΣΑΠ.
Δεν είναι τυχαία η ανάθεση αυτής της δουλειάς στον
ΗΣΑΠ. Έχονος είναι να εμποδίσουμε κάθε έλεγχο και
να υπάρχει πλήρες σκοτάδι.
Πάρα κάτω. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η πρόσληψη των ανθρώπων από τους ΗΣΑΠ, που θ’ αναλάβουν
το έργο και η ανάθεση των μελετών, θα γίνεται με κανονισμούς που θα ψηφισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διορίσει η Κυβέρνηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ασκηθεί έλεγχος και το αποτέλεσμα θα
είναι να ανατίθενται έργα, όπως η περίπτωση της ΑΛΣΤΡΟΜ, όπου – όπως είπα – έγιναν ατασθαλίες και στοίχισεν ένα δις πάρα πάνω στη ΔΕΗ, εκείνο το έργο.
Φυσικά, είπε ο κύριος Υπουργός, ότι για 6 μήνες
προσλήφθηκαν 23 άνθρωποι. Ρωτούμε: Γιατί και σ’ αυτούς τους 23, να μην συμμετείχε και ένας άλλος παράγοντας, που θα αποτελούσε εγγύηση μεγαλύτερη, όχι
για να προφυλαχθούμε από την δική σας κακή πρόθεση, κ. Υπουργέ αλλά για να εξασφαλίσουμε καλύτερα
την επιλογή. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο
«μοναρχικό» ή κατά τρόπο συλλογικό; Δεν θα μπορούσε να υπάρχει όργανο να εξασφαλίζει την επιλογή; Και
οι κανονισμοί, που θα ψηφισθούν από σας, θα εξασφαλίζουν καλύτερη επιλογή και έλεγχο;
Ένα άλλο πράγμα, που πρέπει να σημειώσουμε ότι
δεν φροντίζουμε, δεδομένης της σημασίας της υψηλής
τεχνολογίας, να δημιουργήσουμε μια υποδομή για να
αποκτήσουμε την αφομοίωση αυτής της τεχνολογίας,
ώστε να απαλλαγούμε από την εξάρτηση από τους ξένους;
Θα τελειώσω γιατί «ο κ εν τω πολύ τ ευ», ότι με το
τρόπο, που μεθοδεύετε και με τον τρόπο που προχωρεί
η δουλειά (με βάση το νομοσχέδιο που συζητάμε), ένα
έργο που είναι τόσο μεγάλης σημασίας, για το οποίο θα
χρειασθούν πάνω από 10 δισ. κάθε χρόνο και που θα
στοιχίσει τόσα πολλά λεφτά, ανατίθεται στους ξένους
(γιατί οι Γάλλοι θα ασκούν τον έλεγχο σ’ αυτό τον Οργανισμό) όπου θα λείπει ο έλεγχος της Βουλής καθώς και
ο έλεγχος των φορέων και του Ελληνικού Λαού. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, παρ’
ότι καταλαβαίνουμε και συμφωνούμε για την ανάγκη
ενός τέτοιου έργου. Γιατί δεν είναι αυτό που θα εξυπηρετήσει, δεν είναι το σωστό, θα στοιχίσει πολλά και θα
γίνει σπατάλη των χρημάτων του λαού. Να καταρτισθεί
και να’ ρθει στη Βουλή άλλο νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αρίσταρχος Γκίλλας). Ο κύριος
Λιαροκάπης έχει τον λόγον.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τραίνο της εξουσίας που
ταυτίζεται με τον πολιτικό βίο της Κυβέρνησης σας ξέφυγε, αναχώρησε, ενώ το ΜΕΤΡΟ της αποσυμφόρησης
που ταυτίζεται με τη ζωή της πρωτεύουσας, με την πολύχρονη ολιγωρία, ακόμη δεν θερμάνθηκε, δεν μπήκε

σε ετοιμότητα για να αποτελεί ατελέσφορη και απρόσφορη ματαιοπονία η όψιμη, κατεπείγουσα σπουδή για
την ψήφιση ενός πρόχειρου, χωρίς προγραμματισμό,
νομοσχεδίου.
Διακριτικό γνώρισμα της πρωτεύουσας, της Αθήνας και της γύρω περιοχής της είναι η συγκοινωνιακή
και κυκλοφοριακή συμφόρηση και διαρκής, η νεφελώδης και επικίνδυνη μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος, με μόνιμο το οικιστικό χάος και απέραντη την
πολεοδομική αναρχία, με αντιφατική συνύπαρξη από
την άλλη μεριά την ερήμωση και την απογύμνωση της
επαρχίας, της υπαίθρου χώρας της Ελλάδας. Και είναι
αυτό συνέπεια και επακόλουθο της άναρχης και απρογραμμάτιστης τακτικής που ακολουθείται μέχρι σήμερα
από τις εναλλασσόμενες στην εξουσία Κυβερνήσεις της
δεξιάς. Διότι οι Κυβερνήσεις της δεξιάς δεν εξασφάλισαν όλες τις προϋποθέσεις για την ισόρροπη κατανομή
του πληθυσμού στο έδαφος της επικράτειας, διότι δεν
οδήγησαν στην ισόρροπη και ταχύρρυθμη κοινωνική,
οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη του τόπου επί
εθνικής βάσεως. Διότι δεν έχουν ενταχθεί σε ένα προγραμματισμένο, γενικό, χωροταξικό σχεδιασμό, με ρυθμιστικό σχέδιο για τους κανονικούς, φυσιολογικούς πολυπληθείς οικισμούς που θα ικανοποιούσε τις βασικές
ανάγκες όλου του χώρου και θα ερρύθμιζε όλες τις λειτουργίες τους για την συγκοινωνιακή πληθυσμιακή αποσυμφόρηση. Η επιφανειακή πολεοδομική χαώδης κατάσταση της Αθήνας είναι δυστυχώς δοσμένη και «γε
νυν έχον» δεν αλλάξει εύκολα.
Για όσα μέχρι σήμερα δεν έγιναν, ενώ έπρεπε να γίνουν, για να μη φθάσουμε στην ασφυκτική και απελπιστική κατάσταση που μέχρι σήμερα φθάσαμε, και για το
ότι φθάσαμε εδώ που φθάσαμε σ’ αυτόν τον μεγάλο λαβύρινθο, στο συγκοινωνιακό, πληθυσμιακό και κυκλοφοριακό αδιέξοδο, ακεραία την ευθύνη έχει η κρατούσα τάξη, η Κυβέρνηση που διαιωνίζει την παραμονή της
στην εξουσία.
Με αυτές τις προοπτικές η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ
θα πρέπει να αποτελεί διέξοδο στο μεγάλο αδιέξοδο,
αρκεί να γίνει με λελογισμένο και προγραμματισμένο
τρόπο, για να περισταλεί η συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή συμφόρηση και να επιτευχθεί ο σκοπός της
συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης,
για να εξυπηρετείται δηλαδή στα αλήθεια ο κοσμάκης.
Το έργο είναι όμως σοβαρότατο.
Οι γραμμές του ΜΕΤΡΟ από εκεί που θα διέλθουν
θα δημιουργήσουν μια γενική επαναστατική ανακατάταξη – παραμόρφωση της Αθήνας και ολόκληρης της
περιοχής με άμεσες και μεγάλες, κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις. Θα δημιουργηθούν κατά ποικιλόμορφους τρόπους προνομιούχοι και
μη προνομιούχοι Αθηναίοι, άλλοι που υπέρμετρα θα
ωφεληθούν και άλλοι που θα βλάπτονται από τη φορά
του μητροπολιτικού σιδηρόδρομου.
Αλλά το ΜΕΤΡΟ πρέπει να γίνει. Και το πρόβλημα
είναι όχι απλώς να επισπεύσουμε την κατασκευή του

ΜΕΤΡΟ όπως-όπως ή δήθεν να επισπεύσουμε για να
ρίξουμε στάχτη στα μάτια του λαού ότι το φτιάχνομε, αλλά να επιτύχουμε την αποσυμφόρηση.
Η δαπάνη για το ΜΕΤΡΟ φθάνει τα 50 δισ. δρχ. κατά ένα πρόχειρο προϋπολογισμό, για να ξεπεράσει τελικά η κατασκευή του τα 70 δισ. δρχ. με τις βέβαιες πληθωριστικές ανατιμήσεις, επί συνολική δαπάνης για το
κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας 60 δισ., πλην ΜΕΤΡΟ, όταν η κυκλοφοριακή δαπάνη για ολόκληρη την
επαρχιακή Ελλάδα δεν φθάνει τα 4 δισ. δρχ., όπως λένε οι ειδικοί.
Η δαπάνη της κατασκευής του ΜΕΤΡΟ έκανε την
ιστορική αναδρομή, ανάπτυξε τους λόγους, τόνισε τις
προϋποθέσεις, ανάφερε τις απόψεις των αρμοδίων κοινωνικών φορέων και δεν με παίρνει ο χρόνος να επαναλάβω τα ίδια πράγματα.
Θα σημειώσω μόνο ότι η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ
προϋποθέτει την προηγούμενη δημιουργία και έγκριση
του ρυθμιστικού σχεδίου. Πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί η
κατασκευή για να μην πάθουμε αρρυθμία, παρά τον πληθωριστικό ρυθμό της συμφόρησης.
Το νομοσχέδιο ως προς το σκέλος της κατασκευής
του ΜΕΤΡΟ έρχεται κατά ανορθόδοξο τρόπο πρόωρα,
παρά την καθυστερημένη σύλληψή του.
Πρέπει πρώτα να γίνει και να εγκριθεί το ρυθμιστικό σχέδιο για να ενταχθεί στο κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό μέσα σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα
και ύστερα η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ να έλθει στη Βουλή για έγκριση και ψήφιση χωρίς απώλεια πολύτιμου
χρόνου. Γιατί πέρα από το ρυθμιστικό σχέδιο για την
τροχιά, την πορεία και τις γραμμές του ΜΕΤΡΟ, αν θα είναι κεντρικές, περιφερειακές, παρακαμπτήριες, δηλαδή
που και πως θα γίνει το ΜΕΤΡΟ, υπεύθυνη γνώμη πρέπει να εκφράσουν κι όλοι οι αρμόδιοι κοινωνικοί φορείς.
Πρώτα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το Δήμο της
Αθήνας, σαν άμεσα ενδιαφερόμενο.
Δεύτερον, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
σαν υπεύθυνος τεχνικός σύμβουλος της κρατικής εξουσίας, της Κυβέρνησης, που πρέπει να είναι.
Τρίτον, οι εκπρόσωποι του υπό ίδρυση Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και οι άλλοι αρμόδιοι
κοινωνικοί φορείς μαζί με τους αχθοφόρους του μόχθου, τους εργαζόμενους στις γραμμές αυτές.
Η Κυβέρνηση όμως ενώ σπεύδει μονομερώς με τις
τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο να εξασφαλίσει την κυβερνητική επιτροπική κηδεμονία πάνω στο φορέα μελέτης, κατασκευής και εκμετάλλευσης του ΜΕΤΡΟ με
παράκαμψη των διατάξεων περί δημοσίων έργων και
του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, στην ουσία παραμερίζει την υπεύθυνη γνώμη των αρμοδίων κοινωνικών
φορέων για να παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη και
ανευθυνοϋπεύθυνη των αποτελεσμάτων που θα έχουμε.
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να σημειώσουμε και
να σκιαγραφήσουμε, την απρογραμμάτιστη προχειρότητα, την ανετοιμότητα, τους αντιφατικούς στιγμιαίους
αυτοσχεδιασμούς, τα ληπτέα και ανακαλούμενα ημίμετρα και την έλλειψη προοπτικής και φαντασίας επί τόσα
συναπτά χρόνια, της Κυβέρνησης, για την αντιμετώπιση
και επίλυση του μεγάλου συγκοινωνιακού, κυκλοφοριακού και πολεοδομικού προβλήματος της Αθήνας, για
να φτάσουμε σήμερα εδώ που φτάσαμε, στο ασφυκτικότατο αδιέξοδο. Όπως αναγράφει η αιτιολογική έκθεση, είχατε αρχικά, αναθέσει την εκπόνηση του Σχεδίου
Γενικής διατάξεως του ΜΕΤΡΟ σε Κοινοπραξία Αμερικανικών Γραφείων Μελετών.
Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε το 1975. Ακολούθησε η
σύμβαση για την ανάθεση προμελέτης στην Κοινοπραξία Γαλλικών Οίκων μελετών σε συνεργασία με ελληνικό γραφείο μελετών το 1977.
Στη συνέχεια αποφασίσθηκε από την Κυβέρνηση η
επιλογή της Γραμμής Β΄ (Σεπόλια – Ομόνοια – Σύνταγμα – Δάφνη) σαν γραμμής πρώτης προτεραιότητας και
η τροποποίηση του αντικειμένου της προμελέτης για να
περιλάβει την επέκταση της γραμμής Α΄ προς το Αιγάλεω και τον Γέρακα (Αιγάλεω – Μοναστηράκι – Σύνταγμα – Ερυθρός Σταυρός – Γέρακας).

Έγινε ο ΟΑΣ (Ν.588/1977) και μετά ταύτα αποφασίσθηκε η ανάθεση του όλου έργου (μελέτες, κατασκευή,
εκμετάλλευση) στον νέο φορέα ΗΣΑΠ Α.Ε. και η αλλαγή του ιδρυτικού αυτού νόμου.
Όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε η αντικατάσταση και τροποποίηση των διατάξεων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και των νόμων που κυρώθηκαν,
για να καταπλήξουμε στο σημερινό νομοσχέδιο, ύστερα
από τόσες πολλές παλινωδίες απρογραμμάτιστων επινοήσεων και ενεργειών.
Το νομοσχέδιο (άρθρον 3) ακολουθεί κι, αυτό την
πεπατημένη οδό και προβλέπει δέσμη προεδρικών διαταγμάτων, ειδικότερα για τον καθορισμό των απροσδιόριστων πόρων για την κατασκευή και εκμετάλλευση του
ΜΕΤΡΟ, του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Πρωτευούσης.
Αλλά αλλεργική όμως για τον ανθρώπινο οργανισμό κατάντησε η επανάληψη του τροπαρίου «της κατά
παρέκλισιν από πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως»
επάνδρωσης του προσωπικού της Α.Ε. – ΗΣΑΠ, κατά το
άρθρο 6 του νομοσχεδίου, γύρω από τις περιβόητες και
διαβόητες προσλήψεις για την τακτοποίηση των «ημετέρων» παλαιοκομματικής και φαυλοκρατικής νοοτροπίας και τακτικής ένεκα. Παρ’ ότι υπάρχουν τόσοι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς, ακόμη δεν προσλαμβάνονται ούτε τακτοποιούνται.
Επί τέλους, η εκπαραθύρωση την νομιμότητας, της
ηθικής και νομικής τάξεως, η παραβίαση της κείμενης
νομοθεσίας γύρω από τις προσλήψεις και τους αφορισμένους διορισμούς, πρέπει να σταματήσει. Η δήλωση
του κ. Υπουργού δεν μπαλώνει τα πράγματα.
Οι παρατηρήσεις μας στο νομοσχέδιο για το ΜΕΤΡΟ που πρέπει να γίνει όπως επιβάλλεται να γίνει όμως
ορθολογιστικά και αποτελεσματικά, πρέπει να προβληματίσουν και να γίνουν αποδεκτές από την Κυβέρνηση.
Το ΜΕΤΡΟ πρέπει να κατασκευασθεί κατά τέτοιο
τρόπο, που σε μόνιμη βάση θα επιλύει τα προβλήματα
και θα διευκολύνει την συγκοινωνιακή, κυκλοφοριακή
και πληθυσμιακή αποσυμφόρηση.
Κάθε αντίθετη εκδοχή ή αντίθετη ενδόμυχη σκέψη,
να θολώσουμε απλώς τα νερά, με την όπως-όπως πρόχειρη και αβασάνιστη κατασκευή του ΜΕΤΡΟ χωρίς αίσιο αποτέλεσμα, αποτελεί μάταιη και ανεπίτρεπτη παρανοϊκή επινόηση, όταν ληφθούν υπ’ όψη και τα τόσα δισεκατομμύρια που θα χαλασθούν. Γιατί επιπρόσθετα, σ’
αυτή, την τυχόν ενδόμυχη σκέψη, η απάντηση είναι ότι
παρά τη συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως προείπαμε, το τραίνο της εξουσίας αναχώρησε και έφυγε με την αναμενόμενη φυσικά θέληση του
κυρίαρχου Λαού μας. Για να τερματίσουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, το ανηφορικό δρομολόγιο του ΜΕΤΡΟ, με
προγραμματισμό και την συναίσθηση της μεγάλης πολιτικής ευθύνης, για την πραγματική αποσυμφόρηση της
καθολικής συμφόρησης. Ορθό και επιβεβλημένο είναι
να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να εκφέρουν την υπεύθυνη και υποχρεωτική γνώμη, όλοι οι κοινωνικοί φορείς
που είπαμε να γίνει η κατάλληλη και προγραμματισμένη υποδομή και χωρίς άσκοπη απώλεια χρόνου να έλθει ένα νέο νομοσχέδιο: Που θα θωρακίζει το δημόσιο
συμφέρον, μακρυά από τις επιμειξίες των ντόπιων και
ξένων μεγάλων ιδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων.
Που θα ορίζει ένα φορέα, με κοινωνικές αντιλήψεις
και ουσιαστική συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στη
διοίκηση και διαχείριση του ΜΕΤΡΟ. Η νέα όψιμη τροπολογία δεν αλλάζει την καθεστηκυία δομή του νομοσχεδίου, που, τελειώνοντας, θα υπηρετεί το κοινωνικό
σύνολο και θα φέρει αναμφισβήτητα την αποσυμφόρηση, κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα εκ της Πτέρυγος του ΠΑΣΟΚ).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αρίσταρχος Γκίλλας). Κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίασις.
Μεθ’ ο συναινέσει του Τμήματος και περί ώραν
14.10΄ λύεται η συνεδρίασις δι’ αύριον, ημέραν Πέμπτην,
21ην Αυγούστου 1980 και ώραν 10ην πρωϊνήν με θέμα
ημερησίας διατάξεως νομοθετικήν εργασίαν.
Συνεχίζεται...
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A ΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΓΙΑ ΤΟ 2011
Διαβάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ευθύμη Ρουσιά
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Και αυτή η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια εποχή όχι μόνο δύσκολη, αλλά και πρωτόγνωρη με τα μέτρα που πήρε και εξακολουθεί να
παίρνει η Κυβέρνηση σε βάρος όχι μόνο των συνταξιούχων, αλλά και των εργαζομένων.
Μέτρα σκληρά, απάνθρωπα και βάρβαρα που μείωσαν και εξακολουθούν να μειώνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας με την κατάργηση των αυξήσεων, τις περικοπές συντάξεων, δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, του επιδόματος αδείας, με τα συνεχόμενα χαράτσια, με την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, με τις καθημερινές ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης,
στην υποβάθμιση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής μας Περίθαλψης και την άγρια φορολογία.
Μέτρα που πάρα πολλά νοικοκυριά τα έφτασαν στα
όρια της φτώχειας.
Για μια ακόμη χρονιά βλέπουμε ότι για τους έχοντες και κατέχοντες, για όλους εκείνους που κατασπατάλησαν, έκλεψαν και διασπάθισαν τα χρήματα του
Ελληνικού Λαού, για τους μιζαδόρους, για τους μεγαλοεργολάβους, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και πολλούς άλλους, δεν γίνεται καμία απολύτως κουβέντα και προκλητικά πολλοί
από αυτούς κυκλοφορούν ελεύθεροι.
Όλοι αυτοί έμειναν και εξακολουθούν να μένουν
όχι μόνο στο απυρόβλητο, αλλά τους προστατεύουν
κιόλας.
Για την κατάντια της χώρας μας αγαπητοί συνάδελφοι τεράστια ευθύνη έχουν όλα τα κόμματα της
Βουλής και οι τριακόσιοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί για
να υπερασπίζονται το σύνταγμα και τα συμφέροντα
του Ελληνικού Λαού. Και οι οποίοι ενώ έβλεπαν και
ήξεραν που οδηγείται η οικονομία της χώρας δεν μίλαγε κανένας φοβούμενοι το πολιτικό κόστος, τις καρέκλες και τα προκλητικά προνόμιά τους.
Η Διοίκηση του Σωματείου μας μπροστά σε αυτή
την κατάσταση που πάρα πολλοί την ονομάζουν νέα
Κατοχή, και δεν έχουν άδικο, από την πρώτη ημέρα
που ανακοινώθηκε το Μνημόνιο, οι περικοπές στις
αυξήσεις, στα Δώρα και την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ,
δεν έμεινε αδιάφορη, ούτε με σταυρωμένα χέρια.
Είμαστε από τα πρώτα Σωματεία που τα καταγγείλαμε και που καταθέσαμε πιλοτικές αγωγές και από
τα πρώτα Σωματεία συνταξιούχων, όπου είτε μόνοι
μας, είτε μαζί με την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδας, τις οποίας είμαστε μέλη, καταγγείλαμε και εξακολουθούμε να καταγγέλλουμε την
βάρβαρη και αλλοπρόσαλλη αυτή πολιτική της Κυβέρνησης.
Εκτός από τις αγωγές, με έγγραφα υπομνήματα, με
δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις σε
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, αλλά και μέσα
από τις σελίδες του “Ηλεκτρικού” και στο διαδίκτυο
καταγγείλαμε και εξακολουθούμε να καταγγέλλουμε,
όλες τις σε βάρος των συνταξιούχων, αλλά και των
εργαζομένων επιθέσεις, τόσο στα οικονομικά, όσο και
στα ασφαλιστικά μας ζητήματα.
Είχαμε και έχουμε όχι μόνο άποψη αλλά και ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν
και το κυριότερο δεν έχουμε εξάρτηση, ή καθοδήγηση από καμία συνδικαλιστική παράταξη, ή κόμμα.
Για μας αυτό που προέχει είναι τα συμφέροντα των
2100 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ, και τίποτα περισσότερο.
Για το Σωματείο μας οι παρατάξεις και τα κόμματα
είναι ξένα σώματα και αυτό πιστεύουμε ότι έχει γίνει
αντιληπτό από όλους τους συνταξιούχους, αλλά και
τους εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ.
Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε Σωματείο που να
το σέβονται και να το υπολογίζουν, τότε θα πρέπει όλοι
μας να φράξουμε τον δρόμο της κομματικοποίησης,
σε όποιους το ξαναεπιχειρήσουν στις εκλογές που θα
γίνουν στις 28 και 29 του Μάρτη.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Σωματείο στον χρόνο που πέρασε, εκτός από τις
αγωγές και τις καταγγελίες της Κυβερνητικής Πολιτικής, εξακολούθησε να έχει όπως και τα προηγούμενα χρόνια πλούσια δράση, με πολλή δουλειά και πάρα πολλές ώρες απασχόλησης στα γραφεία του Σωματείου και όχι μόνο και πιο συγκεκριμένα:

1ον: Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή μας Περίθαλψη ήταν, είναι και θα είναι από τα σοβαρότερα
προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και που πρόκειται
να αντιμετωπίσουμε στο αμέσως σύντομο χρονικό
διάστημα, γιατί πρόκειται να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το Ταμείο μας. Οι παρεμβάσεις μας για το
Ταμείο Αλληλοβοήθειας ήταν ουσιαστικές και καθοριστικές. Το 2012 η Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκο-

μειακή μας Περίθαλψη θα δεχθεί ακόμα περισσότερες επιθέσεις, γι’ αυτό επιβάλλεται και πρέπει όλοι
μας να είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

2ον: Ταμείο Συντάξεων
Από τον Αύγουστο του 2008 που το Ταμείο Συντάξεων εντάχθηκε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν σταματήσαμε
ούτε μια ημέρα που να μην στηρίζουμε μαζί με τους
εργαζόμενους, την λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου στους χώρους των ΗΣΑΠ, παρ’ όλο ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και ελλείψεις προσωπικού.
Το Ταμείο μας δυστυχώς με διαδικασίες του αποφασίζουμε και διατάσουμε του Διοικητή του ΙΚΑ τέως συνδικαλιστή Σπυρόπουλου και με την συνδρομή
της Αστυνομίας ύστερα από χρόνια μεταφέρθηκε
στους Αμπελόκηπους. Όσο και αν παλέψαμε δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε.

3ον: Δικαστικές Διεκδικήσεις
Το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε πολλές δικαστικές διεκδικήσεις για να περισώσει κάτι από αυτά που με αγώνες είχε κερδίσει,
όπως:
1) Προσφυγή για την αναπροσαρμογή των Συντάξεων
για τους Συναδέλφους που συμμετείχαν με την καταβολή των 35 Ευρώ. Πρωτόδικα η απόφαση είναι
απορριπτική. Το Σωματείο σκέπτεται πως θα ενεργήσει τώρα χωρίς καμία επιβάρυνση των Συναδέλφων.
2) Προσφυγή για την αναπροσαρμογή της σύνταξης
για τις χήρες Συνταξιούχων των ΗΣΑΠ από το 60%
που έδινε το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
στο 70%, που δίνει το ΙΚΑ μετά την ένταξή μας σε
αυτό. Από τις δύο υποθέσεις η μία είναι απορριπτική και η άλλη πήρε αναβολή για άλλη δικάσιμο.
3) Δικαστική διεκδίκηση των εξόδων κηδείας για τους
συναδέλφους και συναδέλφισσες άμεσα ασφαλισμένους που έφυγαν από τη ζωή από 1 Αυγούστου
2008 που το Ταμείο Συντάξεων εντάχθηκε στο ΙΚΑ
μέχρι σήμερα και δεν έχουν χορηγηθεί στους Δικαιούχους ούτε και αυτά που δίνει το ΙΚΑ παρότι
υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας
από τον Αύγουστο του 2011.
Στην υπόθεση αυτή τα ασφαλιστικά μέτρα απορρίφθηκαν και τώρα περιμένουμε τον προσδιορισμό
της δικασίμου της αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
4) Καταθέσαμε αγωγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για
το επίδομα Εθνικής Αντίστασης, έχουμε δύο αποφάσεις μία αρνητική και μία θετική του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Θα προχωρήσουμε.
5) Αγωγή για την Πρόσθετη Ασφάλιση μετά την αθέτηση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Αραπατσάκου ο οποίος μας ενέπαιξε και
είχαμε αποσύρει την αγωγή, προσφύγαμε πάλι στη
Δικαιοσύνη και η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 2110-2015.
Ο οποίος λίγο πριν φύγει από τον ΗΣΑΠ μας έστειλε στον Εισαγγελέα με πρόσχημα ότι θα κάναμε
κατάληψη του σταθμού του Πειραιά και θα έπεφτε
η Κυβέρνηση και για τον λόγο αυτό 4 συνάδελφοι
από τη Διοίκηση του Σωματείου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής είμαστε υπόδικοι.
6) Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Αποφάσεως μετά την ψήφιση του Ν. 3865/2010 με τον οποίο θεσπίστηκε «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»
επί του συνόλου των μικτών αποδοχών της κύριας
σύνταξης από 1-8-2010 στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
7) Προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά αντισυνταγματικών διατάξεων του Μνημονίου μέσα στο
2011.
8) Δεκέμβριο του 2011 κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης
κατά του πολυνομοσχεδίου 4024/2011 σχετικά με
τις πρόσφατες περικοπές στις συντάξεις κύριες και
επικουρικές.
9) Προσφύγαμε στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καταθέτοντας
συλλογικές προσφυγές κατά της Ελλάδος επί της
εφαρμογής των νόμων 3863/2010 και 3899/2010
για παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Εξετάστηκε το παραδεκτό των προσφυγών στο
οποίο είχαμε θετικό αποτέλεσμα.
10) Επιπλέον στις 2 Ιανουαρίου 2012 καταθέσαμε νέα
προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων επί
της εφαρμογής του πολυνομοσχεδίου νόμος
4024/2011 σχετικά με τη μείωση μισθών και συντάξεων και αναμένουμε τη σχετική απόφαση.
11) Το Ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης εστάλη

σε όλα τα κόμματα της Βουλής, τους Προέδρους
των κομμάτων και οργανισμούς που εποπτεύουν
τις μεταφορές. Ενδιαφέρον έδειξαν μόνο 3 μεμονωμένοι βουλευτές και τίποτε άλλο.
12) Αναθέσαμε στον Δικηγόρο κ. Αποστολίδη να συντάξει μηνυτήρια αναφορά εναντίον των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας.
Επίσης έχουμε στείλει δεκάδες εξώδικα προς κάθε κατεύθυνση αλλά μέχρι στιγμής απευθυνόμαστε
σε κουφού μουγκούς και αόμματους. Ελπίζουμε ότι
κάποια στιγμή θα μπουν στην κολυμπήθρα του Σιλωάμ, θα ανανήψουν και θα δουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι τότε να είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στην Πατρίδα μας.

4ον: Επέκταση Μουσείου
Όλους τους μήνες του 2011 τους αφιερώσαμε όχι
μόνο στην συγκέντρωση και συντήρηση–αποκατάσταση διαφόρων ιστορικών εκθεμάτων, αλλά και στην
παρακολούθηση των έργων επέκτασης του Μουσείου τα οποία στον Ημιώροφο, στην Αίθουσα Γιάννης
Παπαδημητρίου και στον 1ο όροφο ολοκληρώθηκαν,
απομένουν διάφορες εργασίες στον 2ο όροφο και
στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Για το Μουσείο θα γράψουμε και θα πούμε πολλά
περισσότερα τόσο στον “Ηλεκτρικό” όσο και στα εγκαίνια των νέων χώρων.

5ον: Εφημερίδα Σωματείου
Όπως θα έχετε διαπιστώσει η εφημερίδα μας από
έκδοση, σε έκδοση γίνεται όλο και καλύτερη και περισσότερο ενημερωτική.
Χωρίς φόβο και πάθος λέμε και καταγράφουμε μόνο αλήθειες και πραγματικά γεγονότα, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν, δεν κατευθυνόμαστε από πουθενά,
γι’ αυτό άλλωστε η Εφημερίδα μας έχει αποκτήσει φανατικούς αναγνώστες, όχι μόνο από τους συνταξιούχους, αλλά και από τους εργαζόμενους. Ο “Ηλεκτρικός” που κυκλοφορεί από το 1995, το 2011έφτασε τις
100 εκδόσεις, ενώ από τον Ιούνιο του 2010 δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο.
Πέρα από τα παραπάνω τα 3000 φύλλα που τυπώνονται κάθε δύο μήνες, ταχυδρομούνται σε όλους
τους συνταξιούχους των ΗΣΑΠ, σε Υπουργεία, Βουλευτές, Οργανισμούς, Σωματεία συνταξιούχων, Ομοσπονδίες και μοιράζονται σε όλους τους χώρους εργασίας των ΗΣΑΠ για ενημέρωση και των εργαζομένων.

6ον: Εθνική Αντίσταση
Για 29η συνεχή χρονιά συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που έγιναν στον Γοργοπόταμο για τους Αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης.
Συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησαν οι προηγούμενες
από εμάς Διοικήσεις του Σωματείου και θέλουμε να
πιστεύομε ότι θα συνεχισθεί και από τις Διοικήσεις
που θα μας διαδεχτούν.
Γιατί δεν είναι μόνο χρέος, αλλά και υποχρέωση
όλων μας να σκεπτόμαστε και να τιμάμε όλους όσους
αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Πατρίδας μας, από
τους Γερμανοϊταλούς κατακτητές.
Τα τέρατα αυτά και ιδιαίτερα οι Γερμανοί που σκότωσαν χιλιάδες Έλληνες, που έκαψαν και κατέστρεψαν πόλεις και χωριά, που μας κατέκλεψαν και τους
οποίους σήμερα 72 χρόνια μετά, τους ξαναβρίσκουμε ως νέους κατακτητές όχι μόνο με την Ζήμενς, τα
Υποβρύχια και άλλα πολλά, αλλά και με την Μέρκελ,
η οποία θέλει να εξαφανίσει οικονομικά την Ελλάδα
και τους Έλληνες.
Είναι λοιπόν καιρός, όπου ο Ελληνικός Λαός ενωμένος, θα πρέπει να πει και πάλι το ΟΧΙ του, στους νέους κατακτητές.
Σε όλους που θέλουν να μας καταστρέψουν σε
όποια χώρα και εάν αυτοί ανήκουν.

7ον: Ετήσια Γιορτή του Σωματείου
Για άλλη μια χρονιά στις 4 Οκτωβρίου γιορτάσαμε
τον προστάτη Άγιο του Σωματείου μας, τον Άγιο Ιερόθεο, Επίσκοπο Αθηνών.
Η θεία λειτουργία, η αρτοκλασία και η επιμνημόσυνη δέηση για όσους συναδέλφισσες και συναδέλφους έφυγαν από κοντά μας τον χρόνο που πέρασε
έγινε στην Ιερά Μονή της Ιερουσαλήμ στη Δαύλεια
Βοιωτίας στους πρόποδες του Παρνασσού.

8ον: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Το 2011 πέρα από τις εκδρομές για τις οποίες θα
αναφερθεί αναλυτικά η Έφορος του Σωματείου, για
18η συνεχή χρονιά πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας στο Ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ”, με ιδιαίτερη επιτυχία και με την συμμετοχή 700
ατόμων.

Ενώ αν και τα μέτρα λιτότητας μας έχουν δυσκολέψει όλους, οι εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν αν
και λίγες ήταν ευχάριστες για όσους συμμετείχαν σ’
αυτές.

9ον: Κοινωνικές Δραστηριότητες
Μέσα στις κοινωνικές δραστηριότητες τους Σωματείου περιλαμβάνονται:
α) Η συνεχιζόμενη στήριξη και συμπαράσταση του
Σωματείου μας προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Σμίνθης στα Πομακοχώρια του
Ν. Ξάνθης.
β) Η διάθεση χρημάτων αντί στεφάνου στην μνήμη
των συναδέλφων σε διάφορα ιδρύματα, γηροκομεία, Ορφανοτροφεία, Συλλόγους Παιδιών που
έχουν ανάγκη κ.α.
γ) Με έκτακτες οικονομικές βοήθειες σε Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων, παιδιών με νοητικές καθυστερήσεις κ.α.
δ) Και τέλος ύστερα από απόφαση της Γενικής μας
Συνέλευσης διαθέσαμε το ποσό των 2.000 Ευρώ
για το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αφού προηγούμενα τις ελέγξαμε, ποτέ δεν είπαμε όχι.
Το Σωματείο μας συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
με την δική σας πάντοτε στήριξη και μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του βοήθησε και
βοηθάει, όπου αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη και
αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό για όλους μας.

10ον: Λειτουργία των Γραφείων του Σωματείου
Τα γραφεία μας είναι ανοικτά από Δευτέρα έως και
Παρασκευή από τις 8:30 το πρωί μέχρι την 1:00 το μεσημέρι στους άνετους και φιλόξενους χώρους του
Σωματείου εξυπηρετήσαμε και εξυπηρετούμε όλους
τους συναδέλφους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν
θα υπάρχει ούτε ένας που να ισχυριστεί το αντίθετο
και να έχει παράπονο.

11ον: Οι σχέσεις μας με τα Σωματεία των
Εργαζομένων
Όσες φορές μας ζητήθηκε και μας κάλεσαν οι Διοικήσεις των Σωματείων είμαστε πάντοτε στην πρώτη γραμμή και δίπλα στους εργαζόμενους ποτέ δεν
είπαμε όχι.
Θα θέλαμε βέβαια η συνεργασία μας αυτή να είναι
μεγαλύτερη και περισσότερο ουσιαστική και για όλα
τα θέματα, αυτό όμως δεν εξαρτιόταν και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, θα πρέπει να το θέλουν και οι άλλοι και όπως αποδείχτηκε υπήρξαν και υπάρχουν
συνδικαλιστές, αλλά και παρατάξεις που δεν μας ήθελαν, δεν μας θέλουν στα πόδια τους.
Δεν ήθελαν και δεν θέλουν ούτε την παρουσία μας,
αλλά ούτε και την γνώμη μας. Θα ήταν όμως παράλειψη το εάν δεν αναφέραμε ότι συμπαρασταθήκαμε
και συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους εργαζόμενους, που παρά την θέλησή τους μετατάχθηκαν
σε άλλες εργασίες.
Εμείς θεωρούμε ότι στο μεγάλο αυτό θέμα τα Σωματεία των εργαζομένων και ορισμένοι συνδικαλιστές
δεν κινήθηκαν ενιαία και ενωτικά γι’ αυτό βρήκε την
ευκαιρία τόσο η Διοίκηση της Εταιρίας, όσο και το
Υπουργείο να πάρουν όλες αυτές τις βάρος των 166
συναδέλφων μας αποφάσεις.
Αυτά και δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται να πούμε
περισσότερα.

12ον: Άλλες Δραστηριότητες
Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, για 7η συνεχή χρονιά εκδώσαμε και το
Ημερολόγιο του Σωματείου το οποίο ταχυδρομήσαμε
σε όσους κατοικούν στην επαρχία, σε άτομα μεγάλης
ηλικίας που δεν μπορούν να έρθουν στα γραφεία μας
και το μοιράσαμε και σε όλους τους εργαζόμενους.
Ενώ τα προβλήματα με την ΠΟΣΥΜΕΣ (Ομοσπονδία
Συνταξιούχων στις Μεταφορές) εξακολουθούν να
υπάρχουν και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα αποφασίσει εάν θα παραμείνουμε, ή εάν
θα αποχωρήσουμε από την Ομοσπονδία, η οποία δυστυχώς από την ίδρυσή της δεν λειτούργησε.
Τέλος με ανακοινώσεις, αφίσες, δελτία τύπου και
με τον αυτόματο τηλεφωνητή μηνυμάτων του Σωματείου, σας είχαμε συνεχώς ενήμερους για όποιο έκτακτο και σοβαρό πρόβλημα μας απασχολούσε.
Αυτός ήταν ο Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου στον χρόνο που πέρασε και σας ζητώ να τον εγκρίνετε και να τον υπερψηφίσετε, γιατί ειλικρινά δουλέψαμε και δουλεύουμε, πολλές φορές
περισσότερο από ότι θα πρέπει και πέρα από τις φυσικές μας δυνάμεις προασπίζοντας τα συμφέροντα
και των 2100 συνταξιούχων των ΗΣΑΠ.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
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ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ»
Απολογισμός για τις Εκδρομές

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

Διαβάστηκε από την Έφορο του Σωματείου Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου

Διαβάστηκε από τον Ταμία του Σωματείου
Γιώργο Αναγνωστόπουλο

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα συγκίνησης από την αποχώρηση του Μανώλη
Φωτόπουλου. Άκουσα πολλά μέχρι τώρα. Δεν είναι υπερβολές. Σας το βεβαιώνω εγώ που έζησα στο Σύλλογο παλιά, Σωματείο τώρα, πάρα πολλά χρόνια
στη συνδικαλιστική σκιά του.
Και οφείλω να καταθέσω δημόσια,
εδώ στη Γενική Συνέλευση μας ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Χάρη σ’ αυτόν έμαθα να προσφέρω από το περίσσευμα
της ψυχής μου… Ως πρόεδρος, ηγέτης,
αρχηγός, αλλά και ως άνθρωπος, ο Μανώλης Φωτόπουλος ήταν από τα φωτεινά μυαλά που με τη συνεπή δράση και
την 20ετή και πλέον προσφορά του, δημιούργησε ένα αξιοσέβαστο Σωματείο
που κουβεντιάζεται θετικά για τη δράση του από όλους. Φίλους και όχι και
πολύ φίλους…
Ξέρω πως δεν αρέσουν στον ίδιο τα
παινέματα. Λειτούργησε πάντα διακριτικά με δράσει αξιοσημείωτες, χωρίς να
επιδιώκει την προβολή και τα μπράβο.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, πριν αναφερθώ στη δράση μου ως Εφόρου με νούμερα και αριθμούς, να κάνω αυτή τη μικρή αναφορά κι ας ξέρω πως αν ήταν
στο χέρι του δεν θα με άφηνε να το κάνω.
Είμαι βέβαιη ότι η πνοή του, ο πρωτοπόρος τρόπος σκέψης του, η δημιουργικότητά του θα παραμείνουν εδώ
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2011

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
127.740,00
18.565,00
7.712,83
154.017,83
154.017,83
154.017,83
160.521,08
8.119,33

Σημείωση: Το ποσό των εξόδων είναι προσαυξημένο με το ποσό των 7000
λόγω της επιχορήγησης του Μουσείου με το ισόποσο (7000) σύμφωνα με
σχετική απόφαση Δ.Σ.

ανάμεσά μας, γιατί κι ο ίδιος θα είναι
ανάμεσά μας, έτσι άλλωστε ήταν πάντα
εκλεγμένος ή όχι σε θέσεις ευθύνης.
Σεβόμαστε την απόφασή του να μείνει
αυτές τις εκλογές εκτός ψηφοδελτίου
αν και γνωρίζουμε ότι θα μας κοστίσει.
Όμως θα είναι έτσι και αλλιώς εδώ και
θα συνεχίσει σε εποχές δύσκολες να
βρίσκεται ανάμεσά μας για να συνεχίσει
το Σωματείο μας να είναι ανάμεσα σε
κείνα που ξεχωρίζει για τη δράση του.
Είμαι βέβαιη ότι ο Μανώλης Φωτόπουλος, όσο ζει κι αναπνέει θα είναι
κοντά μας, δίπλα μας, να μας συμπαραστέκεται και να μας δίνει τις πολύτιμες

γνώσεις του και την εμπειρία του. Γιατί
το Σωματείο είναι το οξυγόνο του. Γιατί
όσο ζει κι αναπνέει θα είναι σημείο αναφοράς για όλους εμάς που μάθαμε δίπλα του πως χρειάζεται καθημερινός
αγώνας για να προσδοκούμε ένα καλύτερο αύριο.
Του υποσχόμαστε ότι θα φανούμε
αντάξιοι της εμπιστοσύνης του προσπαθώντας κάθε μέρα που περνάει να
γινόμαστε καλύτεροι σε ότι αναλαμβάνουμε στο Σωματείο.
Μανώλη Φωτόπουλε σ’ ευχαριστώ
για ότι μου έμαθες να προσφέρω στους
συναδέλφους μου με χαμόγελο…

Πρακτικό Αρ. 61
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.
Σήμερα 2 Μαρτίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το
πρωί στα γραφεία του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της, συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου, προκειμένου να συντάξει τον ετήσιο ταμειακό
έλεγχο καθώς και τα πεπραγμένα του Σωματείου, σύμφωνα
με το άρθρο του καταστατικού του Σωματείου.
Παρόντες: Γαζής Κων/νος, Μητροκώτσας Νικόλαος, Γερεντέ Αικατερίνη

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Α) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο ο οποίος έγινε σε όλα τα
παραστατικά στοιχεία της Ταμειακής διαχείρισης του Σωματείου για το έτος 2011, τόσο τα γραμμάτια εισπράξεων όσο
και τα εντάλματα πληρωμών έχουν εκδοθεί νόμιμα. Υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Ταμείου του Σωματείου.
Ο ταμειακός απολογισμός του 2011, ο ισολογισμός του
2011 και ο προϋπολογισμός του 2012 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία και έχουν καταχωρηθεί.
Το κεφάλαιο του Ταμείου στις 31/12/2011 ανέρχεται σε
227.298,34 Ευρώ εκ των οποίων 14.322,25 Ευρώ αποτελούν κατάθεση σε βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς με
αριθ. Λογαριασ. 5182-035793-827 καθώς και ποσόν
9.856,76 Ευρώ κατάθεση σε δεύτερο βιβλιάριο Τραπέζης
Πειραιώς με αριθ. Λογαριασ. 5182-035793-762. Στο Ταμείο του Σωματείου ευρίσκεται ποσόν 8.119,33 Ευρώ.
Ποσόν 135.000,00 Ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση τριών
μηνών και 60.000,00 Ευρώ επίσης σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση στο λογαριασμό 5182-035793-762 της
Τράπεζας Πειραιώς.
Στα βιβλία Ταμείου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2011. Ο λογαριασμός των
πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 31/12/2011 εμφανίζεται ως
εξής:

Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 6.759,50 Ευρώ εκ των οποίων
τα 6.225,00 Ευρώ αποτελούν κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθ. Λογαριασ. 5182-035793-819. Στα χέρια της
Εφόρου ευρίσκεται το ποσόν 534,50 Ευρώ.

Πεπραγμένα Σωματείου
Ο χρόνος που πέρασε ήταν ιδίως για εργαζόμενους και
συνταξιούχους από τους πιο αρνητικούς.
Δυστυχώς ο εκτροχιασμός της οικονομίας της χώρας, που
την έχει φέρει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, είχε και έχει ως
πρώτα θύματα τους εργαζόμενους και συνταξιούχους με την
εφαρμογή των οριζόντιων περικοπών.
Παράλληλα δε μπήκε σε εφαρμογή σχέδιο κατάργησης
όλων των δικαιωμάτων εργαζόμενων και συνταξιούχων,
που αποκτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες και στόχευαν σε
μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οι δυνατότητες συνδικαλιστικών
παρεμβάσεων περιορίστηκαν σε αμυντική Τακτική.
Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση του Σωματείου μας κινήθηκε
για μια φορά ακόμη, στα πλαίσια των αποφάσεων και των
ψηφισμάτων των γενικών Συνελεύσεων και του Καταστατικού του Σωματείου.
Τέλος θα πρέπει να τονιστούν και δύο δραστηριότητες της
Διοίκησης του Σωματείου που αφορούν την κοινωνική
πλευρά που προσφέρει στα Μέλη, καθώς και η ολοκλήρωση
ενός τεράστιου έργου που λέγεται «ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ».
Όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις της Διοίκησης συνεχίστηκαν και αυτόν τον χρόνο με άψογο τρόπο, συμβάλλοντας στην κοινωνική και αδελφική ενότητα όλων των
συναδέλφων.
Τέλος η αποπεράτωση του κτηριακού συγκροτήματος του
Μουσείου και η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των εκθεμάτων, (μέσω αντίξοων συνθηκών), αποτελεί τεράστιο επίτευγμα που θα μείνει στην ιστορία των Ηλεκτρικών
Σιδηροδρόμων.
Ο Πρόεδρος
Γαζής Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας
Μητροκώτσας Νικόλαος

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.
ΕΤΟΣ 2011
ΕΣΟΔΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΑΠΌ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦ. ΜΕΛΩΝ
ΑΠΌ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
140.000,00
18.000,00

ΑΠΌ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘ.

7.000,00

ΑΠΌ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

175.000,00
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Αίτημα παραχώρησης χώρων για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου
Έγγραφο προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σταθερών Συγκοινωνιών “ΣΤΑΣΥ”κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη απέστειλε
το Σωματείο μας ζητώντας χώρους προκειμένου να καλυφθούν οι
λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου μας
Όπως θα δείτε σε έγγραφο πιο κάτω ο κ. Βασιλειάδης ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Στο έγγραφο τονίζονται τα παρακάτω:
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαμε μαζί σας κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στο Μουσείο μας, επανερχόμαστε και έγγραφα σας επισημαίνουμε τα παρακάτω.
Όπως διαπιστώσατε και εσείς μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επέκτασης του Μουσείου και προκειμένου αυτό να λειτουργήσει χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και για την
διασφάλιση και προστασία των εκθεμάτων και των εγκαταστάσεων
του, θα χρειαστούν άτομα που θα επιβλέπουν την όλη λειτουργία του
Μουσείου.
Επειδή όμως το Μουσείο δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για
να προσλάβει προσωπικό, γιατί δεν επιχορηγείται από πουθενά, τα
Διοικητικά Συμβούλια του Μουσείου, όσο και του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, έχουν αποφασίσει το Μουσείο να λειτουργήσει με
εθελοντικές προσφερόμενες εργασίες, τόσο από τα μέλη του Δ.Σ.
και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Μουσείου, όσο και από τα μέλη του
Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ.
Για να μπορέσουν όμως να γίνουν όλα αυτά θα χρειαστούμε επιπλέον χώρους στους οποίους θα στεγαστούν:
α) Η Γραμματειακή υποστήριξη του Μουσείου και το αρχείο της
έντυπης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του Ίντερνετ.
β) Το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

γ) Το ιστορικό έντυπο αρχείο, σχέδια, βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες, παλαιές υπηρεσιακές στολές κ.α. που έχουμε συγκεντρώσει
με μεγάλες και πολύχρονες προσπάθειες και τα οποία σήμερα βρίσκονται φυλασσόμενα, όσο βέβαια μπορούμε, σε άλλους χώρους
μακριά από τις εγκαταστάσεις του Μουσείου.
δ) Το “εργαστήρι” επισκευής και συντήρησης των εκθεμάτων που
έχουμε συγκεντρώσει και αυτών που κάθε μέρα συγκεντρώνουμε,
γιατί η προσπάθειά μας συνεχίζεται και γιατί η ιστορία της Εταιρίας
μας ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
ε) Θα χρειαστούμε ακόμα χώρους για τις συνεδριάσεις και συσκέψεις των Δ.Σ., αλλά και των Εταίρων και φίλων του Μουσείου καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες που μέρα με τη μέρα, μετά την
επέκταση του Μουσείου γίνονται όλο και περισσότερες, κάτι που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Κύριε Πρόεδρε,
Το 2012 και με την δική σας διαχρονική αλλά ουσιαστική βοήθεια ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο, ένα έργο που θα μείνει στην
ιστορία για να θυμίζει στους παλαιότερους και να διδάσκει στους νεότερους ποια ήταν η συμβολή των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων στην
χώρα μας, αλλά και ποια ήταν η προσφορά των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων σ’ αυτήν από το 1869 έως και σήμερα.
Μια ιστορία, μια πορεία που μας κάνει όλους υπερήφανους που
είχαμε την τύχη να εργαστούμε στους ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ.
Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε χωρίς εμπόδια, δυσκολίες και προβλήματα το δύσκολο αλλά ωραίο έργο που
ξεκινήσαμε πριν από 17 χρόνια, ζητάμε για μια ακόμα φορά την βοήθεια και συμπαράστασή σας.
Όπως σας είπαμε όταν επισκεφτήκατε το Μουσείο μας, αλλά και
σε άλλες συναντήσεις μας, για να λειτουργήσει το Μουσείο θα χρει-

αστούν επιπλέον χώροι, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες
που πιο πάνω σας περιγράφουμε.
Οι χώροι αυτοί βρίσκονται στον 1ο όροφο του Μεγάρου Πειραιά
και πιο συγκεκριμένα είναι τα γραφεία 19-20 και 21 που λειτουργούσε η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγιεινής, επί Διευθύνσεως κ.
Παύλου Σταματίου, καθώς και ο χώρος του συνεργείου της Πυρασφάλειας στον οποίο βρίσκεται και η θωρακισμένη ντουλάπα που
παλαιότερα φυλάσσονταν το Ιστορικό Αρχείο της Επέκτασης της σήραγγος από Ομόνοια-Αττική το έτος 1926. Οι χώροι αυτοί είναι οι πιο
κατάλληλοι και μας εξυπηρετούν γιατί έχουν άμεση επικοινωνία με
τους χώρους του Μουσείου.
Όσον αφορά τώρα, τις όποιες εργασίες επισκευής, ανακαίνισης,
ή διαμόρφωσης των χώρων, αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, χωρίς καμία επιβάρυνση των “ΣΤΑΣΥ”
ΗΣΑΠ
Πειραιάς 28 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Άντιπρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος
Ευθύμης Ρουσιάς
Υ.Γ. Κύριε Πρόεδρε η 28η Φεβρουαρίου που επικοινωνούμε μαζί σας είναι μέρα ιστορική, γιατί στις 28 Φεβρουαρίου 1869, δηλαδή
πριν από 143 χρόνια, λειτούργησε ο Ατμήλατος Σιδηρόδρομος των
ΣΑΠ από το Θησείο προς τον Πειραιά.
Με την έγκριση του πιο πάνω αιτήματος μας, ας γραφεί ακόμη
μια σελίδα στην πλούσια ιστορία της Εταιρίας μας, αλλά και του Μουσείου μας, που την ζωντανεύει και την διατηρεί.

Το Ιστορικό Συνδικαλιστικό
Αρχείο της Ένωσις
Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, με την επέκταση του Μουσείου των
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, έχουμε δημιουργήσει μια αίθουσα προς τιμήν του Γιάννη Παπαδημητρίου και του συνδικαλιστικού
κινήματος των εργαζομένων στους ΣΑΠ-ΕΗΣ, από ιδρύσεως του Σωματείου το 1920,
μέχρι και την 20η Απριλίου 1967.
Η πιο πάνω ημερομηνία που επιλέξαμε δεν είναι τυχαία, είναι η τελευταία ημέρα που λειτούργησε ύστερα από 47 χρόνια το Σωματείο με την επωνυμία αυτή, γιατί την 21η Απριλίου 1967, η Χούντα και η Ασφάλεια διέλυσαν το Σωματείο και κατάσχεσαν το Αρχείο του, από τον τότε Πρόεδρο του Σωματείου Πέτρο Ψαρόγιαννη.
Και ενώ θα έπρεπε μετά την μεταπολίτευση να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες
ενέργειες σύμφωνα με το Νόμο του Λάσκαρη, από τους τότε συνδικαλιστές αλλά και
από τους συνδικαλιστές τις προ 21ης Απριλίου περιόδου, στο να επανασυσταθεί το
Σωματείο, λόγω της πολυδιάσπασης των εργαζομένων σε πέντε (5) Σωματεία, αλλά
και από την αδιαφορία κάποιων άλλων, αυτό δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα σήμερα, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, να εμφανίζει ημερομηνία ιδρύσεώς της το 1967,
δηλαδή την περίοδο της Χούντας και να μην έχει καμία απολύτως σχέση με το πριν
από την Χούντα Σωματείο.
Κύριοι Συνάδελφοι,
Στα γραφεία του Σωματείου σας υπάρχει (ό,τι βέβαια έχει απομείνει) ένα μέρος
από το Ιστορικό Συνδικαλιστικό Αρχείο της Ένωσις Προσωπικού ΣΑΠ-ΕΗΣ δηλαδή
του Σωματείου της προχουντικής περιόδου, θεωρούμε ότι το Αρχείο αυτό πρέπει να
δοθεί στο Μουσείο μας και να ενταχθεί στην Αίθουσα Γιάννη Παπαδημητρίου γιατί
πιστεύουμε ότι εκεί είναι η θέση του, γι’ αυτό άλλωστε και το ζητάμε.
Σε περίπτωση όμως που υπάρχει η οποιαδήποτε αντίρρηση από εσάς, ζητάμε να
μας την γνωστοποιήσετε έγκαιρα γιατί οι εργασίες στην Αίθουσα Γιάννη Παπαδημητρίου βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους και πρέπει να γνωρίζουμε εάν θα
το εντάξουμε στις σχετικές προσθήκες που έχουμε κατασκευάσει.
Κύριοι συνάδελφοι,
Σκοπός και υποχρέωση όλων μας είναι να αναδείξουμε και να φέρουμε στην
επιφάνεια τους αγώνες και τις θυσίες των προκατόχων μας, γιατί η Ιστορία αυτή 1920
- 20 Απριλίου 1967 ανήκει σ’ αυτούς και σε κανέναν άλλον.
Τέλος σημειώνουμε ότι εάν το Αρχείο δοθεί στο Μουσείο μας θα πρέπει προηγούμενα να απογραφεί από μια επιτροπή που θα συμφωνηθεί και να συνταχθεί
σχετικό Πρακτικό παράδοσης-παραλαβής.
Πειραιάς 20 Μαρτίου 2012
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος

Ο Άντιπρόεδρος
Ευθύμης Ρουσιάς

Κοινοποίηση: Γιάννη Παπαδημητρίου, Πέτρο Ψαρόγιαννη.
Σημείωση: Μέχρι τις 31 Μαρτίου που ο «Ηλεκτρικός» πήγε για εκτύτπωση δεν
υπήρξε καμία απάντηση από την Ένωση Εργαζομένων.

Το Μουσείο μας δεσπόζει στην είσοδο
των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πειραιά.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Το επίσημο έγγραφο με το οποίο αποφασίζεται η παραχώρηση
των νέων χώρων για τις ανάγκες του Μουσείου μας.

Πάσχος Βαγγέλης
Κουμαριανός Λεωνίδας
Βλασερός Στέφανος
Ρίζος Θανάσης
Κωνσταντούλιας Αλέξανδρος
Σκρέκης Γιάννης
Κασόλας Φώτης
Ζαχαρής Γιάννης
Ματσής Στέλιος
Αναγνωστόπουλος Νίκος
Τσαπλαντώκας Γιάννης
Πάσχος Βαγγέλης
Σκλαβενίτης Σπύρος
Σταθάτου Σοφία
Μπουλουκάκης Μανώλης
Κωστόπουλος Αριστείδης
Παναγόπουλος Γιάννης
Μπαντούνας Ηλίας
Ζευγώλης Γιάννης
Αρτουμά Αθανασία
Φιλίδης Κώστας
Ρούσσος Ανδρέας
Σταθόπουλος Δημήτρης
Κόλιας Τρύφωνας
Γιαννουσάκης Μανώλης
Χαρακτηνιώτη Βασιλική
Καραλής Νίκος
Ζαφειρόπουλος Δημήτρης
Ίσσαρης Χαράλαμπος
Τσιλίγκας Γιάννης
Πλέτσας Χρήστος
Παναγιωτόπουλος Σπύρος

Φυσικά τηρήθηκαν όλοι οι τύποι. Υπεγράφη πρωτόκολλο
παραλλαβής

20 Ευρώ
10 Ευρώ
50 Ευρώ
100 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
25 Ευρώ
100 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
50 Ευρώ
50 Ευρώ
20 Ευρώ
15 Ευρώ
40 Ευρώ
20 Ευρώ
50 Ευρώ
25 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
20 Ευρώ
30 Ευρώ
20 Ευρώ
90 Ευρώ

