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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ
Σιγοτραγουδώντας το τραγούδι 

του Κ. ΧΑΤΖΗ από τη δεκαετία του 
‘70, (επικρίνοντας τον τρόπο ζωής 
του Νεοέλληνα) «και εμείς εδώ 
στον Καφενέ - τσιγάρο - πρέφα 
και καφέ... Και δεν βαριέσαι - δεν 
βαριέσαι αδελφέ...».
Σήμερα 40 χρόνια μετά δυστυ-

χώς στην κοινωνία της παγκοσμι-
οποίησης, όλοι οι ιδιοκτήτες των 
μικρών παραδοσιακών καφενείων 
που δεν έχουν βάλει λουκέτο ακό-
μη, τραγουδάμε «και στον ΚΛΕΙΣ-
ΤΟ τον καφενέ - χωρίς τσιγάρο 
- ούτε πρέφα με Πικρό Καφέ - και 
ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ - ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕ!!!).
Γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν 

το θέλουμε από τη σύσταση του 
Ελληνικού κράτους το Μικρό και 
περιφρονημένο καφενεδάκι ήταν ο 
χώρος συνάθροισης του μεσαίου 
Έλληνα που ξεκουραζόταν από τα 
προβλήματα με την παρέα του, μι-
λώντας για τα πολιτικά, παίζοντας 
τάβλι ή ξερή και ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑΣ 
ανέμελα ένα τσιγάρο. 
Για μία γόπα τσιγάρο σήμερα ο 

καφετζής γίνεται ΜΑΤΑΤΖΗΣ και 
πρέπει να βγάλει την ποδιά και 
να ζωστεί το δακρυγόνο και το 
γκλοπ, για να βαρέσει τον πελάτη 
που θα καπνίσει γιατί αλλιώς θα 
του κλείσουν το μαγαζί. 
Για μία γόπα τσιγάρο ο καφε-

τζής πρέπει ή να γίνει καταδότης 
του πελάτη του ή να κλείσει για να 
μην τον κλείσουν τα πρόστιμα. 
Για μία γόπα τσιγάρο ο καφε-

τζής πρέπει να χωρίζει παρέες εί-
κοσι μέτρα μακριά, και φυσικά να 
μην ξαναπατάνε στο μαγαζί του. 
Και όμως σε πολλά κράτη για 

να αντιμετωπιστεί το κάπνισμα 
έχουν φτιαχτεί χώροι που μόνο σε 
αυτούς επιτρέπεται να καπνίζεις. 
Ο Πελάτης επιλέγει που θέλει να 
πάει.

Το καφενείο δεν είναι ούτε 
νοσοκομείο ούτε σχολείο ούτε 
υπουργείο που πας υποχρεωτικά. 
Είναι προαιρετικό!!!
Εμείς σαν εργαζόμενοι ταχτήκα-

με υπέρ του περιορισμού του κα-
πνίσματος, γιατί είμαστε οι πρώτοι 
που βιώνουμε στις δουλειές μας 
το παθητικό κάπνισμα. Εγκατα-
στήσαμε εξαερισμούς, προτείναμε 
λύσεις. 
Δυστυχώς στην χώρα της ΑΛΑ-

ΖΟΝΕΙΑΣ, και του ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕ, περιμένουμε (παρά τα 
έγγραφα και τις προτάσεις που 
έχουμε καταθέσει), κάποιος αρ-
μόδιος του Υπουργείου Υγείας, 
να καταδεχτεί να συζητήσουμε με 
γόνιμο διάλογο, προτού οι ενα-
πομείναντες πελάτες φύγουν και 
μείνουν οι αδειανές καρέκλες και 
τραπέζια.
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ... ΟΧΙ 

ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΜΑΣ 
ΔΕΧΤΕΙ!!! ΣΙΓΑ ΚΟΤΖΑΜ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ μην συναντάει τον λαουτζίκο. 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ το ΛΟΥΚΕΤΟ 

και πριν από αυτό ενδεχόμενα κά-
ποιο εξοντωτικό πρόστιμο γιατί 
κάποιος πελάτης που δεν προ-
λάβαμε να τον δείρουμε, άναψε 
τσιγάρο μέσα στο μαγαζί. 
ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ ΑΔΕΛΦΕ με αυτά 

θα ασχολούμαστε τώρα;
Επειδή και σαν Ομοσπονδία και 

σαν Αδελφότητα έχουμε καταθέ-
σει συγκεκριμένες προτάσεις που 
και το κάπνισμα θα περιορίζεται, 
και δεν θα κινδυνεύει ο παθητικός 
καπνιστής, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ είμαστε στη δι-
άθεσή σας. Για οποιαδήποτε δι-
ευκρίνιση στον Πρόεδρο ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΗΛ. 2105746004 
ΚΙΝ. 6972863259.

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Στις 18 Δεκεμβρίου και μέχρι 15 Ιανουαρίου, αυξάνεται το 

φιλοδώρημα για τους σερβιτόρους Καφενείων, Ζαχαροπλα-
στείων, Γαλακτοπωλείων, Μπαρ και συναφών επαγγελμάτων. 
Η αύξηση του φιλοδωρήματος για τα Καφενεία, Ζαχαροπλα-

στεία, Κυλικεία, Μπαρ, Ουζερί και συναφή είναι 12%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάδελφε, πάρε τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ από το Σωματείο με τις 

νόμιμες τιμές και ανάρτησέ τον στο μαγαζί σου. Η Τουριστι-
κή Αστυνομία το πρώτο που αναζητεί είναι ο τιμοκατάλογος 
σφραγισμένος απ’ το Σωματείο. 
Πληροφορίες δίδονται απ’ το γραφείο της Α.Κ.Α. - Βουλής 16 

- 2ος όροφος - Σύνταγμα, τις ώρες 9.30 π.μ. - 13.30 μ.μ., τηλ.: 
2103248418, Τηλ. και Fax: 2103220406.
Επίσης μπορείτε να τον προμηθευτείτε και από τον Επίτιμο 

Πρόεδρο της Α.Κ.Α. κ. Νίκο Γιαννόπουλο - Σύρου 62 - Περιστέρι 
- ώρες 14.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 210-5731943.

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
Κατόπιν επικοινωνίας με τη Γεν. Γραμματεία Φορολογικών και Τε-

λωνειακών Θεμάτων (κ. Τέγα), σας ενημερώνουμε ότι το τέλος των 
τσόχινων τραπεζιών παραμένει το ίδιο, δηλ. 700 ευρώ, σύμφωνα με το 
Άρθρο 10 του Νόμου 3037/2002 ΦΕΚ 124 τεύχος Α΄ 30/7/2002.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει 
ειρήνη και αγάπη σ’ όλο τον κόσμο. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ σας εύχονται 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Χρόνια Πολλά με υγεία - αγάπη.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται στην υπάλληλο του 
γραφείου κα Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και 
ευτυχισμένα για την ονομαστική της εορτή καθώς επίσης και 

στους εορτάζοντες Αργύρη - Άγγελο - Αγγελική - Μιχαήλ - Ρα-
φαήλ - Σταμάτη - Σταματία - Ταξιάρχη - Νεκτάριο - Νεκταρία 
- Μηνά - Χρυσόστομο - Φίλιππο - Κατερίνα - Στέλιο - Στέλλα 

- Στέργιο - Ανδρέα και Ανδριανή.

Αδελφότης Καφεπωλών Αθηνών 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ) 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η οικονομική κρίση, η γήρανση του πληθυσμού, η ραγδαία αύξηση 
του κόστους υγείας έχουν δημιουργήσει θηλιά στο -άλλοτε κραταίο- 
Ταμείο μας. 
Εκτός από αυτούς τους λόγους υπάρχουν και σοβαρές αθετήσεις 

υποσχέσεων και υποχρεώσεων από την Πολιτεία. 
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Οργανο  της Αδελφότητας
Καφεπώλων Αθηνών
Γραφεία: Βουλής 16 

2ος όροφος
Τηλ.: 2103248418
FAX: 2103220406
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ:

Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
Σ. Γονατά 34, Περιστέρι, 

Τ.Κ. 12133 
Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
Επαρχία: 18 €

συνέχεια από σελ.1

ÅÈÍÉÊÇ 
Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ 

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ, ÊÁ-
ÔÏÉÊÉÙÍ, ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, ÕÃÅÉÁÓ, 
ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ 
- ÄÁÍÅÉÁ (ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÁ, ÅÐÁÃÃÅË-
ÌÁÔÉÊÁ, ÊÁÔÁÍÁËÙÔÉÊÁ) ÌÅÓÙ 

ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ. 

ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÊÁÉ 
ÔÉÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÅÓ ÔÏÕÓ ÅÊÐÔÙÓÇ 

10% ÓÔÉÓ ÁÓÖÁËÉÓÅÉÓ. 

ÌÐÏÕÆÉÍÅÊÇÓ ÔÁÎÉÁÑ×ÇÓ
ÔÇË. ÊÅÍÔÑÏ 210-9092095 

ÊÉÍ. 6932040165
Ä/ÍÓÇ: ÓÊÏÕËÅÍÉÏÕ 1 ÐËÁÔÅÉÁ 
ÊËÁÕÈÌÙÍÏÓ (3ïò üñïöïò) 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

Το αποτέλεσμα της ενοποίη-
σης των Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ 
που ξεκίνησε το 1999 και ολο-
κληρώθηκε το 2008 είναι παρά-
δειγμα προς αποφυγήν για άλλες 
παρόμοιες ενέργειες
Το κράτος απέτυχε παταγω-

δώς σε αυτή τη προσπάθεια του 
και επιπλέον δεν τήρησε τις υπο-
σχέσεις που είχε δώσει στις τότε 
διοικήσεις.
Το κράτος είναι ένας κακοπλη-

ρωτής εταίρος.
Τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη διμερή συμ-
μετοχή του στα έσοδα του Ταμεί-
ου δεν τις τηρεί και τις οφειλές 
του δεν τις καταβάλλει.
Η κυβερνητική πολιτική δημι-

ουργεί ελλείμματα (πχ. ΕΚΑΣ, 
παροχές ασθενείας). Εξαγγέλλει 
επιδόματα /τα υλοποιεί αλλά δεν 
τα πληρώνει.
Οι επαγγελματίες τα καλύ-

πτουν, τα χρηματοδοτούν και ο 
εκάστοτε διοικητής γίνεται επαί-
της στη Πολιτεία κάθε μήνα και 
ζητά χρήματα για να καταβάλει 
το ταμείο τις συντάξεις.
Συνεχώς γίνεται εκποίηση ομο-

λόγων και μετοχών για καταβολή 
συντάξεων και τη κάλυψη των 
ελλειμμάτων.
Η ίδρυση και λειτουργία πο-

λυκαταστημάτων και μεγάλων 
εμπορικών κέντρων συρρικνώνει 
τη κίνηση των ΜΜΕ με αποτέλε-
σμα το οριστικό κλείσιμο αρκε-
τών επαγγελματιών.
Διαγράφονται έτσι ασφαλισμέ-

νοι από το Ταμείο με αποτέλεσμα 
συνεχώς να μειώνεται η αναλογία 
εργαζομένων με συνταξιούχους 
με πρόβλημα την βιωσιμότητα 
του ταμείου.
Ένα Πολυκατάστημα ανοίγει, 

κλείνουν 30-40 μικρομεσαίοι.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ) ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Υπάρχει έξαρση του παρεμπο-

ρίου, φοβερή εισφοροδιαφυγή 
και φοροδιαφυγή και ελλιπέστα-
τος έως και ανύπαρκτος έλεγ-
χος του κράτους στο πλανόδιο 
παράνομο εμπόριο.
Έχουν ξεφύγει οι δαπάνες 

υγείας.
Υπάρχει υπερβολική συντα-

γογράφηση χωρίς ουσιαστική 
δυνατότητα ελέγχου από το τα-
μείο, λόγω μη πλήρους μηχα-
νοργάνωσης.
Επαναφορά για το Ταμείο μας 

της αιρετής διοίκησης και όχι δι-
ορισμένης από την πολιτεία. Δεν 
χρειαζόμαστε GOLDEN BOYS 
για να διεκδικήσουμε το “σπίτι” 
μας. 
Αίτημα και των Συνταξιούχων 

του Ταμείου μας είναι η συνέχι-
ση της ασφάλισης τους για το 
κλάδο υγείας σε ΟΑΕΕ και όχι 
στο ΙΚΑ που είναι σήμερα.
Μέχρι σήμερα ισχύει η απο-

νομή σύνταξης στα 65 (άνδρες-
γυναίκες).
Στα 60 με 35 χρόνια ασφάλι-

σης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας 
με 37 χρόνια ασφάλισης.
Είναι πλήρως αναλογικό σύ-

στημα στο ποσό της σύνταξης-
ότι πληρώνεις παίρνεις.
Επιλέγεις τον ιατρό σου χωρίς 

ουρές και ραντεβού μετά από 
μήνα όπως συμβαίνει στο ΙΚΑ.
Η πρόταση του διοικητή ΟΑΕΕ 

για μείωση συντάξεων διότι 
-κατά τους ισχυρισμούς του- οι 
αποδοχές των συντάξεων υπερ-
βαίνουν τις καταβληθείσες ει-
σφορές του συνολικού εργατι-
κού βίου -χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής. Διατυπώνεται εν μέσω 
οικονομικής κρίσης και προβλη-
ματίζει. Είχε υπάρξει προσπά-
θεια μείωσης ποσού σύνταξης 
από το κράτος και το 2007. Ανε-
πιτυχής ευτυχώς.
Έχουν ανακοινωθεί και άλλες 

απαράδεκτες ανακοινώσεις του 

διορισμένου Διοικητή του ΟΑΕΕ 
όπως της αύξησης των δόσεων 
(Πρόταση είναι να καταβάλλο-
νται και εισφορές για δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα καθώς 
και θερινό επίδομα).
Η πρόταση η δικιά μας στους 

ισχυρισμούς του Διοικητή είναι 
να εξετάσουμε και τι προσφέρει 
το ταμείο; 
Του αναφέρουμε ενδεικτικά 

όπως: 
Δεν υπάρχουν επιδόματα 

ασθένειας.
Καταβάλλεται επίδομα για 

ατύχημα μόνο όταν υπάρχει 
γνωμάτευση για ανικανότητα 
εργασίας άνω του μήνα και το 
συνολικό ποσό επιδότησης αυτού 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
3πλάσιο των μηνιαίων εισφορών. 

Δεν  καταβάλλονται  π .χ . 
επιδόματα ανεργίας, επιδόματα 
μητρότητας κλπ.
Με βάση όσα αναφέρθηκαν δεν 

συνταξιοδοτούμαστε νωρίς, δεν 
επιβαρύνουμε εμείς το ταμείο 
μας με υπέρογκες δαπάνες, το 
κράτος χρωστάει πολλά στο τα-
μείο, δεν τήρησε αυτά που υπο-
σχέθηκε για την ενοποίηση.
Πιστεύουμε ότι είναι αδόκιμος 

ο όρος «διάλογος» για το ασφα-
λιστικό.
Υπάρχουν μόνο ένα θέμα η 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ στους 
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Παναγιώτης Κολλάρος 
Πρόεδρος Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών & Εμπόρων Περιστερίου 
Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών

Οι συνταξιούχοι ζητούν μειωμένο εισιτήριο 
Μειωμένο εισιτήριο, μηνιαίες και ετήσιες κάρτες απεριορίστων 

διαδρομών ζητά η ΠΟΣ - ΟΑΕΕ με υπόμνημά της προς τον υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα. 
Το υπόμνημα της ΠΟΣ - ΟΑΕΕ έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ, 
Η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί πάνω από 320.000 συνταξι-

ούχους, εγγεγραμμένοι σε 155 Σωματεία μέλη μας της Επικράτειας. 
Δέχεται κάθε τόσο αιτήματα να εφαρμοστεί σε όλα τα συγκοινωνιακά 
μεταφορικά μέσα της Επικράτειας μειωμένο εισιτήριο, μηνιαίες και 
ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. 
Κύριε Υπουργέ, όπως σας είναι γνωστό όλες σχεδόν οι συντάξεις είναι 

τόσο χαμηλές, που δεν φθάνουν να καλύψουν οι συνταξιούχοι τις άμεσες 
βιοτικές ανάγκες τους. Οι συνταξιούχοι μας έχουν και ανάγκες μετακίνη-
σης, να επισκέπτονται τα παιδιά, τα εγγόνια και τους φίλους τους. 
Με την ανέχεια, την οικονομική αδυναμία που έχουν, είναι αδύνατο 

να αντεπεξέλθουν και στα έξοδα αυτά, εξαναγκαζόμενοι να παραμένουν 
απομονωμένοι στα σπίτια τους. 
Κύριε Υπουργέ, εύλογο και δίκαιο είναι να βρείτε τρόπους να ικανοποι-

ηθεί το αίτημα αυτό για όλους τους συνταξιούχους της Επικρατείας, για 
να μην εξαναγκάζονται να ζουν το βαρύ πέπλο της μοναξιάς τους...
Κύριε Υπουργέ, θα Σας παρακαλούσαμε ακόμη να μας ορίσετε το συ-

ντομότερο δυνατόν, μια συνάντηση μαζί Σας, για να Σας αναπτύξουμε και 
προφορικά το πρόβλημα - αίτημα των Συναδέλφων Συνταξιούχων».
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ΓΣΕΒΕΕ     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Υπόμνημα για το Ασφαλιστικό 
Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009,  Υπόμνημα 

με τις θέσεις της για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον Υπουργό 
Εργασίας, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Γεώργιο 
Κουτρουμάνη. Πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί η διατήρηση του Δημόσιου, 
Υποχρεωτικού και Διανεμητικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Στόχος μας είναι ένα καλύτερο, ποιοτικότερο και δικαιότερο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα ενσωματώνει την αρχή της 
αλληλεγγύης των γενεών.

Ο διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία και τους Κοινωνικούς Φορείς για την 
κατάσταση και τις προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
επιβεβλημένος. Προκειμένου, ωστόσο, να είναι αυτός ο διάλογος ανοιχτός 
και ουσιαστικός δεν πρέπει να υποκρύπτονται προειλημμένες αποφάσεις 
και κρυφές ατζέντες, διότι τα τελευταία χρόνια οποιοσδήποτε διάλογος 
διεξαγόταν με την αίσθηση του “κατεπείγοντος”, υπηρετώντας κυρίως 
επικοινωνιακές τακτικές και με τη μορφή των παράλληλων μονολόγων. 

Στο σχετικό Υπόμνημα, η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει αναλυτικά τα 
ακόλουθα:

Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων – ΟΑΕΕ
Ο ΟΑΕΕ, το δεύτερο μεγαλύτερο Ασφαλιστικό Ταμείο της χώρας, 

βρίσκεται  υπό καθεστώς κατάρρευσης. Ο Οργανισμός που αφορά 2.400.000 
πολίτες δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
(πληρωμή συντάξεων, δαπάνες υγείας) χωρίς την χρηματοδότηση του 
Κράτους. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Υπουργείου Εργασίας το 
αναλογιστικό έλλειμμα του Οργανισμού θα φτάσει τα 52 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι απόρροια των υψηλών συντάξεων και των 
υπερβολικών δαπανών για υγειονομική περίθαλψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
60% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω των 600 €, ενώ μόνο το 5% 
πάνω από 1000 €. Επιπρόσθετα, ο λόγος εξάρτησης (η σχέση ασφαλισμένων 
– συνταξιούχων) κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με άλλα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, με μέση ηλικία συνταξιοδότησης τα 66,5 έτη.

Ο ΟΑΕΕ, ωστόσο, αποτελεί τον πλέον υποχρηματοδοτούμενο ασφαλιστικό 
οργανισμό, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 

Ασφαλιστικός 
φορέας

Επιχορήγηση 
2008 (σε €)

Επιχορήγηση 
ανά 

Ασφαλισμένο 
(σε €)

Επιχορήγηση 
ανά 

Συνταξιούχο 
(σε €)

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 2.404.000.000 1.192 2.448

ΟΑΕΕ 551.000.000 685 1.896

ΟΓΑ 4.178.000.000 5.843 4.897

ΤΑΠ-ΟΤΕ 753.000.000 22.491 15.619

ΤΑΠ-ΔΕΗ 710.000.000 26.090 23.794

Σημ: Τα στοιχεία για τα ποσά της επιχορήγησης προέρχονται από το 
Σχέδιο Προϋπολογισμού 2010 και αφορούν τις πραγματοποιήσεις του 2008. 
Τα στοιχεία για τον αριθμό των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων ανά 
φορέα προέρχονται από τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό του 2008.

Η τραγική οικονομική κατάσταση του ΟΑΕΕ αποδεικνύεται και από 
το γεγονός ότι ενώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2009, η κρατική 
επιχορήγηση υπολογιζόταν σε 320 εκατ. €, οι εκτιμήσεις για την 
πραγματοποιηθείσα επιχορήγηση ανέρχονται σε 1,08 δισ. €. Συνεπώς, 
προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι για το 2010 η κρατική επιχορήγηση 
υπολογίζεται σε 600 εκατ. €, γεννώντας το ερώτημα του αν με το ποσό 
αυτό θα μπορέσει ο ΟΑΕΕ να πληρώσει τις συντάξεις των δικαιούχων μέχρι 
το τέλος του έτους, δεδομένου ότι περίπου 200.000 μικροί επιχειρηματίες 
αδυνατούν λόγω της κρίσης να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις.

Το πρόβλημα του ΟΑΕΕ δεν μπορεί να λυθεί με αύξηση των εισφορών, 
όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ή / και μείωση των συντάξεων. 
Σύμφωνα, άλλωστε, και με την αναλογιστική μελέτη του Υπουργείου 
Εργασίας: “η βιωσιμότητα και αναλογιστική ισορροπία του ΟΑΕΕ εξαρτάται 
από την επαρκή κρατική χρηματοδότηση και όχι από αύξηση εισφορών 
και μείωση συντάξεων”. Η ΓΣΕΒΕΕ πιστή στις αρχές της ισονομίας και 
της αλληλεγγύης των γενεών δεν μπορεί να αποδεχτεί την φαλκίδευση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με την υπέρμετρη αύξηση των εισφορών και τη 
μείωση των συντάξεων, για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 και ζητά την 
αλλαγή των όρων συνταξιοδότησής τους. 

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:
Σταθερή και Θεσμοθετημένη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ από • 
το Κράτος, ύψους 0,64% επί του ΑΕΠ, στα πρότυπα της 
χρηματοδότησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύρυνση της Ασφαλιστικής Βάσης• 
Δημιουργία Λογαριασμού Αποθεματικού Χαρακτήρα, στο οποίο • 
θα συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ανάλογα με το 
μέγεθός τους και την οικονομική τους κατάσταση
Άμεση σύνταξη μελέτης εισροών – εκροών του ΟΑΕΕ με ορίζοντα • 
δεκαετίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι άμεσες υποχρεώσεις 
και ανάγκες του οργανισμού.

Διαδοχική Ασφάλιση
Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η αλλαγή του καθεστώτος της διαδοχικής ασφάλισης 

πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Σήμερα, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι 
που υπάγονται στο καθεστώς αυτό είναι αναγκασμένοι να περιμένουν μέχρι 
και 2 χρόνια για την έκδοση της απόφασης, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν 
σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις (μέχρι και 30%). Είναι θετικό το γεγονός 
ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχει ενσκήψει στο πρόβλημα αυτό. Θα 
πρέπει άμεσα να προωθηθούν, αλλά κυρίως να εφαρμοστούν στην πράξη, τα 
μέτρα εκείνα που θα άρουν τα σημερινά προβλήματα.

Ενοποίηση Ταμείων – Διοικητικός Εκσυγχρονισμός
Είναι πλέον προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η  ενοποίηση 

ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που έχει φέρει τον 
ΟΑΕΕ στην τρέχουσα κατάσταση. Προτού, επομένως, ξεκινήσει οποιαδήποτε 
συζήτηση για ενοποιήσεις Ταμείων, θα πρέπει να καλυφθούν τα ελλείμματα 
που προέκυψαν από την ενοποίηση των τριών Ταμείων. Αξίζει, επιπλέον, 
να σημειωθεί ότι ένας λόγος για τον οποίο προωθήθηκε η ενοποίηση ΤΕΒΕ-
ΤΑΕ-ΤΣΑ αλλά και των επόμενων από το Ν. 3655/2008 ήταν η μείωση των 
λειτουργικών δαπανών των Ταμείων. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό όχι μόνο 
δεν επετεύχθη αλλά αντίθετα υπήρξε αύξηση των εν λόγω δαπανών όπως 
αποτυπώνεται στους Προϋπολογισμούς του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Συνεπώς, οποιαδήποτε συζήτηση για ενοποίηση ταμείων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εκτενή διάλογο ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
σαφώς από έναν ενδελεχή προγραμματισμό που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 
διαστάσεις του ζητήματος.

Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών Ταμείων, με 
την μηχανοργάνωση και την εισαγωγή ΤΠΕ και την στελέχωσή τους με 
κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ 
τόσο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιτάχυνση των 
διαδικασιών όσο και για τον εξορθολογισμό της οικονομικής τους διαχείρισης. 
Ειδικά, για τις δαπάνες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες 
σήμερα είναι αδιαφανείς και ανεξέλεγκτες, χρειάζεται δραστικός έλεγχος 
και εφαρμογή ενός συστήματος που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και δεν θα 
επιτρέπει την υπερβολική συνταγογράφηση.

Άμεσα συνδεδεμένο με το ζήτημα αυτό, είναι η σχέση του Κράτους με 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Για πολλά χρόνια, τα αποθεματικά των Ταμείων 
χρησιμοποιήθηκαν ως “λάφυρα” από τις κυβερνήσεις. Αν δεν κοπεί ο 
ομφάλιος λώρος των διοικήσεων των Ταμείων με την εκάστοτε κυβέρνηση, 
τα προβλήματα θα διαιωνίζονται και θα επιδεινώνονται. Το κράτος πρέπει 
να είναι ο θεματοφύλακας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όχι ο εν 
λευκώ διοικητής του.

Προνοιακή Πολιτική για τους Αυτοαπασχολούμενους
Οι μικροί επιχειρηματίες όταν π.χ. “κλείσει” η επιχείρηση τους δεν 

προστατεύονται από κανενός είδους Προνοιακή Πολιτική.
Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει διαβούλευση 

για το θέμα αυτό και ειδικά για τα ζητήματα της ασφάλισης έναντι του 
κινδύνου της ανεργίας, της υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση που 
ένας επιχειρηματίας αποτυγχάνει και κλείνει την επιχείρησή του και το 
ζήτημα της σύνδεσης της μητρότητας με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.  
Ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση ενός “διχτύου προστασίας” για τους 
αυτοαπασχολούμενους επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής συνοχής και 
επιπρόσθετα θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου και ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων.

Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. (Βρυξέλες 6/7/07): Ένα ανασφαλές και 
αναξιόπιστο σύστημα συνταξιοδότησης και περίθαλψης οδηγεί εκτός των 
άλλων και σε αντιπαραγωγικές επενδύσεις, εκτός επιχείρησης για την 
εξασφάλιση των γηρατειών. Ο επιχειρηματίας με ανασφάλειες δεν επενδύει 
και δεν φροντίζει τη “δουλειά” του, ιδιαίτερα στα τελευταία παραγωγικά 
του χρόνια, και ένας Νέος δύσκολα αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση όταν 
γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει ένα υποβαθμισμένο και “ακριβό” σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, για τον ίδιο και τα συμβοηθούντα μέλη, σε σχέση με 

συνέχεια στη σελ. 4
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

αυτό της μισθωτής εργασίας.
Εισφοροδιαφυγή  
Πέρα από τους συστηματικά “κακοπληρωτές”, ένα μεγάλο μέρος των 

ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ αδυνατεί, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για το λόγο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ 
έχει ήδη προτείνει τη δανειοδότηση των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ, αποκλειστικά 
για την αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία.  Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δανείων αυτών είναι ότι το ποσό 
δεν εκταμιεύεται στον δανειζόμενο, αλλά μεταφέρεται απευθείας από την 
Τράπεζα στον φορέα του Δημοσίου και το Ασφαλιστικό Ταμείο προς το 
οποίο έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις ο δανειζόμενος. Το μέγιστο ποσό του 
δανείου προτείνεται να καθοριστεί στο ύψος των οφειλών του δανειζόμενου 
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με ανώτατο όριο το ποσό των 
100.000 ευρώ και με χρονική διάρκεια 5 έτη. 

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα δοθεί μια ανάσα ρευστότητας στις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου η καταβολή των οφειλών 
των επιχειρήσεων θα είναι άμεση και θα καλύπτει ολόκληρο το ποσό 
των υποχρεώσεων. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να προωθηθεί ανάλογη 
ρύθμιση για όσους ασφαλισμένους έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ.

Ποινική ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών
Σε σχέση με το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των ασφαλισμένων στον 

ΟΑΕΕ για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών τους, η ΓΣΕΒΕΕ 
έχει ήδη ζητήσει με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης την άρση των 
εν λόγω κυρώσεων. Η μη καταβολή των εισφορών στον ΟΑΕΕ, λόγω της 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και της οικονομικής δυσχέρειας  επιφέρει, 
πρώτα και κύρια, δυσμενείς επιπτώσεις στους ίδιους τους ασφαλισμένους 
(διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αδυναμία λήψεως σύνταξης, 
έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ). Η παραπομπή τους, πέραν των 
παραπάνω συνεπειών, στα ποινικά δικαστήρια με την απειλή της ποινικής 
καταδίκης, εκτός από κοινωνικά άδικη και ανάλγητη  είναι και αντίθετη σε 
θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν με απόλυτο τρόπο 
την αξία του ανθρώπου και τις ατομικές ελευθερίες του. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθούν για τους ασφαλισμένους στον 
ΟΑΕΕ αυτές οι αναχρονιστικές και προσβλητικές για την προσωπικότητά 
τους διατάξεις. Η κατάργηση αυτή είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση 
των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των συναδέλφων μας, 
που παραπέμπονται στα ποινικά Δικαστήρια, καταδικάζονται και σε πολλές 
περιπτώσεις οδηγούνται και στις φυλακές, υφιστάμενοι εκτός από την 
οικονομική τους καταστροφή και τα κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα 
που αυτή επιφέρει. Εξάλλου η κατάργηση της ποινικής ευθύνης ήδη ισχύει για  
άλλες επαγγελματικές ομάδες (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ). 

Η ΓΣΕΒΕΕ, καταθέτοντας τις προτάσεις αυτές, είναι έτοιμη να συνεισφέρει 
δημιουργικά και υπεύθυνα στο διάλογο που ξεκινά, ευελπιστώντας ότι αυτός 
θα είναι ανοιχτός, ειλικρινής και ουσιαστικός.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

συνέχεια από σελ.3

ΓΣΕΒΕΕ     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

¸íáò áêüìç ÷áìÝíïò ÷ñüíïò
Περιδιαβαίνοντας από το μαγα-

ζί μου στο Περιστέρι έως τα γρα-
φεία της Αδελφότητας στο Σύνταγμα, 
αποφάσισα να περπατήσω για να 
σκεφτώ τον απολογισμό της φετινής 
χρονιάς. 
Δεν μπορώ να θυμηθώ χρονιά τα 

τελευταία 20 χρόνια που ως απολο-
γισμό έτους να μην έχουμε, περισ-
σότερα προβλήματα για τα μαγαζιά, 
μείωση του εισοδήματος και της πλα-
τείας μας, και το κυριότερο χαράτσια 
και φιρμάνια που κάνουν πιο δύσκο-
λη την λειτουργία των μαγαζιών μας. 
Σε μία εφημερίδα βλέπω πρωτοσέ-

λιδο «μειώθηκε ο τζίρος και η πελα-

τεία των μαγαζιών λόγω των μέτρων 
για το τσιγάρο». Λογικό είναι. Αν δεν 
μπορείς να καπνίσεις πίνοντας το κα-
φεδάκι σου ή το ούζο σου, που και 
πότε θα καπνίσεις; Στο Νοσοκομείο ή 
στο σχολείο; 
Ουαί ουαί Γραμματείς Υπουργοί 

Φαρισαίοι Υποκριταί!!! Ο τζίρος των 
καφενείων μειώθηκε... αλήθεια ο τζί-
ρος της πώλησης τσιγάρων γιατί δεν 
μειώθηκε; Σταμάτησε ο καπνιστής 
να καπνίζει; Φυσικά και όχι!!! Απλά 
καπνίζει σπίτι του ή σε κάποιον άλλο 
χώρο και το μόνο που κατάφεραν οι 
άσχετοι είναι ο Ελληνας να σταμα-
τήσει να πίνει τον καφέ του και το 

ούζο του στο καφενείο. ΣΥΓΧΑΡΗ-
ΤΗΡΙΑ!!!!
Απ’ ότι δείχνουν τα στοιχεία η 

κατανάλωση τσιγάρου αυξήθηκε... 
το μόνο που μειώθηκε είναι η πελα-
τεία μας. 
Σκέφτομαι «μήπως το πρόβλημα 

δεν ήταν το τσιγάρο αλλά να κλεί-
σουν και τα τελευταία παραδοσιακά 
καφενεία ώστε να μείνουν αλώβητα 
και μονοπώλιο οι πολυεθνικές του 
καφέ που δεν προωθούν το Ελληνι-
κό προϊόν (καφέ - ούζο - τσίπουρο) 
αλλά τα σύγχρονα εισαγόμενα και 
πολυδιαφημιζόμενα προϊόντα τους, 
και έναν τρόπο ζωής εντελώς ξενό-
δουλο. 
Βλέπω δίπλα μου μία παρέα πιτσι-

ρίκια το πολύ 15 χρονών που μόλις 
έχουν σχολάσει - όλα μα όλα αγό-
ρια και κορίτσια με ένα τσιγάρο στο 
χέρι!!! Ποιος υποκριτής είναι αυτός 
που διαφημίζει το τσιγάρο στους 
ανήλικους μαθητές και κλείνει με 
το έτσι θέλω το δικό μου μαγαζί; 
Ετσι είναι κε Αβραμόπουλε για να 
κάνεις εσύ δημόσιες σχέσεις και να 
βγαίνεις στα κανάλια ακολούθησες 
τον εύκολο δρόμο... Αντί να πας στα 
σχολεία να δημιουργήσεις συνθή-
κες ώστε κανένα νέο παιδί να μην 
βάζει τσιγάρο στο στόμα του, εσύ 
ασχολήθηκες πως θα κυνηγήσεις τον 
Καφετζή. Αν γύρναγες τα σχολεία τις 
παιδικές χαρές, τις φτωχογειτονιές 
που η νεολαία μας βρίσκει τη μόνη 
διέξοδο στο τσιγάρο και δυστυχώς 
όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε πολύ 
χειρότερες ουσίες, θα είχες προσπα-
θήσει να λύσεις το πρόβλημα με σω-
στό τρόπο. Ομως δεν θα ήσουν κάθε 
μέρα στα κανάλια. Αυτή είναι η αλή-
θεια. Αν ο κάθε Υπουργός κατέβαινε 
από την Εκάλη και την Θωρακισμένη 
Μερσεντές και περπάταγε με τον κό-
σμο... θα καταλάβαινε. Αλλά είναι 
δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο!!! Ακό-
μα χειρότερο βαδίζοντας στα Σεπό-
λια μία παρέα παιδιών εκτός από το 
τσιγάρο κρατάνε όλα στο χέρι και μία 
καινούργια μόδα!! Κάτι αλκοολούχα 
«αναψυκτικά» με τζιν και βότκα τα 
οποία πωλούνται ελεύθερα από τα 
περίπτερα!!! Μα πως είναι δυνατόν 
αφού το Υπουργείο Υγείας λέει ότι 
απαγορεύεται η διάθεση ΑΛΚΟΟΛ 
στα παιδιά... (τα συγκεκριμένα δεν 
είναι ούτε 15 χρονών) πως είναι δυ-
νατόν να διαθέτει αλκοόλ ελεύθερα 
στα περίπτερα; Ομως ο νόμος είναι 
για τους μικροκαφετζήδες!!! Ποιος 
Δημήτρης και ποια Μαριλίζα θα τολ-
μήσουν να τα βάλουν με τις πολυε-
θνικές που παράγουν βότκα και τζιν; 

Αν τολμήσουν την άλλη στιγμή θα 
τους απολύσουν και αυτό το ξέρουν 
καλά!!! Γι’ αυτό προσπαθούν όλο το 
Πολιτικό τους Νταηλίκι να το ξεσπά-
σουν επάνω μας. 
Φτάνω στην οδό Αριστοτέλους έξω 

από το Υπουργείο Υγείας... έχουμε 
στείλει σαν Αδελφότητα και σαν Ομο-
σπονδία άπειρα Υπομνήματα για να 
μας δεχθεί απλά κάποιος Αρμόδιος 
για να του εξηγήσουμε τα αιτήματά 
μας!!! Δεν βαριέσαι αυτοί που προ-
εκλογικά λένε τα παχιά τα λόγια, και 
είναι όλοι τους Υπηρέτες του Λαού, 
μόλις καταλάβουν την πολυθρόνα 
μην σας πω που τον έχουν τον Λαό. 
Ανεβαίνω την Σταδίου. Είναι η επέ-

τειος της δολοφονίας του 16χρονου 
Αλέξανδρου... Κόσμος πολύς.. κάτι μυ-
ρίζει απαίσια και κλαίω... είναι χημικά 
από τα ΜΑΤ, αυτά διακινούνται ελεύ-
θερα δεν είναι Τσιγάρο. Λίγο πιο πάνω 
καίγονται κάδοι σκουπιδιών από τους 
αναρχικούς... Δεν τρέχει τίποτα αφού 
δεν άναψαν τσιγάρο όλα είναι καλά. 
Απομακρύνομαι και βλέπω μπρο-

στά μου ένα υπέροχο βουνό από 
σακούλες. Σκέφτομαι ότι ο δήμαρ-
χος Αθήνας τα έβαλε Ντεκόρ για τα 
Χριστούγεννα... Αλλά γιατί βρωμάνε 
έτσι; Γρήγορα καταλαβαίνω ότι είναι 
τόνοι σκουπιδιών στο κέντρο της Αθή-
νας που δεν μαζεύτηκαν λόγω απερ-
γίας των υπαλλήλων καθαριότητας... 
και τι έγινε; Λίγοι τόνοι σκουπιδιών 
και λίγη μπόχα είναι ότι πρέπει για 
τη δημόσια υγεία.. τα σκουπίδια εί-
ναι ακίνδυνα επειδή δεν καπνίζουν!!! 
Σκέφτομαι ότι ο μόνος τρόπος για να 
μαζευτούν οι τόνοι σκουπιδιών και 
να γλιτώσουμε από την χολέρα, είναι 
να καταγγείλουμε ότι τα σκουπίδια 
είναι καπνιστές. 
Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη ξύλο 

μεταξύ αστυνομικών και αναρχικών... 
στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα, «οι 
καφετζήδες να γίνονται Ματατζήδες 
με γκλοπ το μπουκάλι του ούζου και 
ασπίδα το δίσκο του καφέ, να κυνη-
γάνε και να δέρνουν τους πελάτες 
που καπνίζουν» τι διαφέρει άλλω-
στε το τσιγάρο από μία μολότοφ και 
από τα μάρμαρα που εκσφενδονίζο-
νται; Η μολότοφ άντε να κάψει κανέ-
να μαγαζί ενώ το τσιγάρο!!!
Στρίβω στην οδό Βουλής, επειδή 

δεν κρατάω Μολότοφ ανάβω ένα 
τσιγάρο. Λέτε να με συλλάβουν σαν 
εγκληματία;
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