ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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Με

aφάνταστους

κόπους

και

μόχθους

κών Συνταξιούχων (όλων των Τραπεζικών

σπουδών και εργασlας πήρε το δlπλωμα

από το

της Ανωτάτης

από

Εμπορικής

(ΑΣΟ Ε.Ε.) κι

1968

δυο

μέχρι το

καρδιακό

1981,

οπότε ύστερα

εμφράγματα

έγινε οικονομολόγος. Τον lδιο καιρό έμαθε

εγχεlρηση ανοικτής καρδιάς με

στη Χ.Α.Μ. Αθηνών να μιλάει και να γράφει

στην Αμερική (Χιούστον).

Γαλλικά

και Αγγλικό

παράλληλα

με

τα

Τουρκικό που ήξερε.
της

Ελλάδας

δημόσιο διαγωνισμό το
μέχρι το

1975 δηλ.

όπου

μπήκε

με

και δούλεψε

1934

επ141 χρόνια. Το

1967 η

κυβέρνηση της Χούντας τον έδιωξε και από
την Τράπεζα και τον Πανιώνιο.
οπότε με aσύγκριτες προσπάθειες

Ιδρυσε την ΜΙΚΡΑΣΙΑτΙΚΗ
Προσφυγικό

Συνοικισμό

και τον ΣΥΝΔΙΚΜΙΣΜΟ

ΕΝΩΣΗ στον

«ΔΟΥΡΓΟΥΤΗ»

(1935)

οπότε εκλέ

γηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό

γου Υπαλλήλων Α.Τ.Ε. Στο διάστημα της
συνδικαλιστικής

του

δραστηριότητας

συνεργάστηκε στην ΟΤΟΕ με τον σημερινό
Πρόεδρο

της

Βουλής των

Ελλήνων

κ.

Γιάννη Αλευρά.
Στα Συνδικαλιστικό υπήρξε Πρόεδρος
αντιπρόεδρος

του

Επικουρικού

Ταμε(ου τους και αντιπρόεδρος του λογα·
ριασμού

Προικοδοτήσεως

των

παιδιών

τους.

Εκλέγηκε επlσης μέλος του Γενικού Συμ
βουλlου

της

Γ.Σ.Ε.

Νέας Σμύρνης από το

1977-1980,

οπότε κι

έγιναν_ τα εγκαfνια της λειτουργ(ας του

Κολυμβητηρlου.
Υπήρξε ενεργό μέλος στην ίδρυση της
Ομοσπονδίας

Καλαθοσφαιρl

σεως (Ε .Ο. Κ)- Μπάσκετ Μπώλλ.
Χρημάτισε επlσης Πρόεδρος του ΠΑΝ/Ω
ΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΠΙΚΟΥ

ιδρύθηκε το

1890

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

που

στη Σμύρνη και ήλθε

πρόσφυγας στην Αθήνα το

1922

από το

1943-1967.
Στην ΕΠΣΑ, ΕΠΟ και ΣΕΓΑΣ υπήρξε Σύμ
βουλος, Γενικός Γραμματέας, Ταμlας και
Πρόεδρος διαφόρων επιτροπών.

Ενδιαφέρθηκε ακόμη στα Προσφυγικό
και Πολιτιστικό. Στην ΕΣΠΑ Νέας Σμύρνης

του Ταμεlου Υγεlας των υπαλλήλων της
Α.Τ.Ε.,

και του Κλειστού Γυμναστηρiου του Δήμου

Ελληνικής

Από νωρlς ασχολήθηκε με τα αθλητικό

(1930)

Στα αθλητικό υπήρξε Πρόεδρος της Επι
τροπής Διαχειρlσεως του κολυμβητηρlου

"Εκαμε την καριέρα του στην Αγροτική
Τράπεζα

έκαμε

4BY-PASS

Ελλάδος. Πρόεδρος

υπήρξε κοσμήτωρ, Γεν. Γραμματέας από το

1975 και από το 1983 Πρόεδρος.
Υπήρξε τελικό από τα ιδρυτικό μέλη της
Ομοσπονδlας Ηλικιωμένων

(INTERNATIONAL FEDERAτιΟΝ ΟΝ AGING) με έδρα την
WASHINGTON (D.C.) από το 1973 και τα μΙας
της μέχρι το 1981 (έτος που υποβλήθηκε
στην εγχεlρηση της καρδιάς του).

προς τούτοις της Ομοσπονδlας Τραπεζι-

Πλόvες ελπlδες
Έρχεται το φθινόπωρο

τίποτα δεν της μένει,

στα βάθη της ψυχής του,

και σ' ελπίδες πλάνες

και ξεροφύλλου ψίθυρος

ζφ!άνα στηριχθεί.

φτάνει στην ακοή του.

Κοιτάζει το ξερόφυλλο

Βλέπει το γέρικο κλαρί,~: .. '

που μοιάζει την ψυχή του

μ' ένα φύλλο χλωρό Vix τρέμει

.

.

μ' αδικα οι ελπίδες του

(που) και προσπαθεί να κρατηθεί

ζητούν να τον ιΥελάσοuν I

σαν μια καρδιά που τώρα

αφού όλα του τα όνε φα
σε λίγο θα.περάοουν.
Σάββας Νικολάου

Μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτεlες
της Αμερικής

