
  Από τον εξώστη μας 
Έτσι πάνε να φάνε τα λεφτά του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

Πολύ συζήτηση γίνεται τελευταία 
για το ζήτημα της επιλεκτικής 
ενοποίησης των δημοσιογραφικών 
Ταμείων. Ξαφνικά οι συντεχνια-
στές της ΕΣΗΕΑ, οι οποίοι επί 
δεκαετίες κώφευαν στο πάγιο 
αυτό αίτημά μας, άρχισαν να επι-
δεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και να 
προβάλλουν πολλά επιχειρήματα 
για το θετικό της υπόθεσης. Το 
γιατί γίνεται όμως εύκολα αντιλη-
πτό, καθώς ο ΕΔΟΕΑΠ έχει 
έλλειμμα 190,9 εκατ. ευρώ την 
τελευταία τετραετία, εκ των 
οποίων τα 103 εκατ. είναι είναι 
«τοξική» ζημιά από το κούρεμα 
του PSI.  

Από την άλλη πλευρά το ΤΑΙΣΥΤ 
έχει πλεονάσματα και αποθεματι-
κά άνω των 240 εκατ. ευρώ, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί 
να πληρώνει συντάξεις, εφάπαξ κι 
επικούρηση (χωρίς άλλα κουρέμα-
τα) για τα επόμενα τριάντα χρόνι-
α. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επι-
χειρηματολογία για να αντιληφ-
θούμε ότι η ενοποίηση των Τα-
μείων σημαίνει και ενοποίηση 
των αποθεματικών τους.  

Με δύο λόγια οι ασφαλισμένοι του 
ΤΑΙΣΥΤ καλούνται να επωμι-
στούν τις απώλειες του ΕΔΟΕ-
ΑΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
το συνταξιοδοτικό μας. Όλως 
παραδόξως, το αίτημα των συντε-
χνιαστών της ΕΣΗΕΑ βρίσκει 
ένθερμους υποστηρικτές στο Δ.Σ. 
της ΕΣΠΗΤ, προεξάρχοντος του 
προέδρου μας Θέμη Μπερεδήμα. 
Το πώς είναι δυνατόν συνδικαλι-
στές της ΕΣΠΗΤ, οι οποίοι έχουν 
εκλεγεί για να εκπροσωπούν και 
να υπερασπίζονται τα συμφέροντά 
μας, να τάσσονται υπέρ της επιλε-
κτικής ενοποίησης των Ταμείων, 
η οποία σε αυτή την χρονική και 
οικονομική συγκυρία, ουσιαστικά 
σημαίνει αρπαγή των χρημάτων 

μας, το αφήνουμε στην φαντασία 
του αναγνώστη.  

Η μόνη προοπτική για να δια-
σωθεί ο κλάδος είναι η πλήρης 
ασφαλιστική ενοποίηση όλων 
των εργαζομένων για τους λό-
γους που έχουμε εξηγήσει, αλλά 
συναντά την αντίδραση των εργο-
δοτών που θέλουν ασφαλιστική 
κατηγοριοποίηση –για διάσπαση 
του κλάδου- κι ένα Ταμείο 
«μπουτίκ» για λίγους, με ρουσφέ-
τια παροχές για να υπακούει, με 
την απειλή ανάκλησης, ως 
όμηρος διαρκώς ο κλάδος.  

Τα οικονομικά στοιχεία του 
επερχόμενου σκανδάλου: 

«Ο ΕΔΟΕΑΠ το 2013 και για 
τέταρτη συνεχή χρονιά θα εμφα-

νίσει έλλειμμα που θα ξεπεράσει 
τα 22 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα 
το έλλειμμα για την τελευταία 
τετραετία να ανέρχεται συνολικά 
σε 190,9 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων τα 103 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν ζημιά από την 12/3/2012 
εφαρμογή του PSI.  

Λόγω της παρατεταμένης οικο-
νομικής κρίσης με την διαφημι-
στική δαπάνη να εξακολουθεί να 
υφίσταται πτωτική τάση, η οποία 
έχει επιφέρει για τον ΕΔΟΕΑΠ 
μείωση του βασικού του εσόδου 
από το αγγελιόσημο, από 59 
εκατ. ευρώ το 2008 σε 19,8 
εκατ. ευρώ το 2013 (μείωση 
66%), με την ανεργία στον Κλάδο 
να ‘’χτυπά’’ κόκκινο και τις ει-
σφορές να έχουν υποστεί μείωση 

Ο έχων μάτια βλέπει… 
Πώς είναι δυνατόν να διέφυγε από άτυπους (;) 
«επιστημονικούς συνεργάτες βουλευτών» και «ομάδες  
τεκμηρίωσης» η κατάθεση ερώτησης, στις 13 Αυγούστου 
2014, από τη Μαρίνα Χρυσοβελώνη (ΑΝ.ΕΛΛ.), προς τους 
υπουργούς Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  
με την οποία μεταξύ άλλων καταγγέλλει την υφαρπαγή  
των επικουρικών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ και ΤΑΙΣΥΤ);  

Και η βρόχα έπεφτε Ράι Θρου *… - Ποιος ο ρόλος του προέδρου της ΕΣΠΗΤ;  

Mah-nà Mah-nà * 
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από 9 εκατ. ευρώ το 2009 σε 6 
εκατ. ευρώ το 2013 (μείωση 
33%). 

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες 
για την αύξηση των εσόδων με 
την εντατικοποίηση των ελέγ-
χων και των ενεργειών είσπρα-
ξης είτε μέσω της αρμόδιας 
Υπηρεσίας είτε μέσω της δικα-
στικής οδού για τους ασυνεπείς 
οφειλέτες καθώς και την προ-
σπάθεια για μείωση όλων των 
κονδυλίων δαπανών, τα ταμεια-
κά διαθέσιμα του Οργανισμού 
εκτιμάται ότι επαρκούν έως τον 
Ιούνιο του 2014», λέει στην 
ανακοίνωσή του το αυτοδιαχει-
ριζόμενο μετοχικό ταμείο της 
ΕΣΗΕΑ. Και για το 2014, η 
πολύπειρη Σπανοπούλου λέει 
ότι θα κλείσει ο ΕΔΟΕΑΠ με 
έλλειμμα 12 εκατομμύρια ευρώ… 

Να ενωθούμε, παιδιά, εδώ  
και τώρα, ΕΣΠΗΤ & ΕΣΗΕΑ, 
όπως είμαστε! Προλαβαίνουν 
να μας πάρουν τ’ αποθεματι-
κά, μπας και το σώσουν,  
προλαβαίνουν!  

Στην επέτειο ενός μήνα 
από την αρπαγή των 
επικουρικών, παρατύ-
πως κάποιοι καταγγέλ-
λουν ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν 
τους καλύπτει τις εξε-
τάσεις για προστάτη. 
Υπάρχει λύση να απο-
φύγουν την ψηλάφηση, 
αλλά θα τους την πούμε 
μόλις καταγγείλουν τη 
«νομοτεχνική βελτίωση» 

http://tobalkonaki.wordpress.com/ 

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

ΕΔΟΕΑΠ 

* «Αποσπάσματα από έρωτες», τραγουδάρα-αυτοσχεδιασμός του Γιώργου Ζαμπέτα  

http://www.parliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8500928.pdf�
http://tobalkonaki.wordpress.com/2014/09/14/apospasmata/�
http://tobalkonaki.wordpress.com/2014/01/01/mahnamahna/�
http://tobalkonaki.wordpress.com/�


Με επιστολή της και στο Δ.Σ. της  
ΕΣΠΗΤ η συνάδελφος, Νέλλη Σπηλιο-
πούλου, δηλώνει ότι πλέον αποχωρεί 
από την ΔΑΕΚΔ, όπου μόλις τρεις μή-
νες νωρίτερα είχε εκλεγεί αντιπρόσω-
πος στο -καθοριστικό για την τύχη του 
ασφαλιστικού μας- συνέδριο της ΠΟΕ-
ΣΥ, που γίνεται 2-5 Οκτωβρίου.  

Άλλωστε, καμιά αντίρρηση δεν είχε εκ-
φράσει ούτε για το πλαίσιο δράσης, ούτε 
για τις συμμαχίες της παράταξης μέχρι 
την εκλογή της…  

Συμπορευτήκαμε με τη Νέλλη σε πολλά 
και δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις 

για τις προσωπικές επιλογές καθενός. Ο 
χρόνος δικαιώνει ή όχι μια πράξη και 
αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις 
της.  

Θυμίζουμε ότι η ΔΑΕΚΔ, γι’ αυτό το 
πολύ κρίσιμο συνέδριο, έχει δημοσιεύσει 
τις θέσεις της πριν από τις εκλογές και 
έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένη, μέχρις 
εσχάτων, δράση απέναντι στους συντε-
χνίτες της ΕΣΗΕΑ.  

Αυτή η παράταξη δεσμεύτηκε να στηρίξει 
συγκεκριμένα σχήματα και πρόσωπα που 
στηρίζουν τις θέσεις μας και ακολουθεί 
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της  

ΠΟΕΣΥ επίσης συγκεκριμένες αξίες και 
αρχές.  

Με καλή πίστη, υποθέτουμε ότι η Νέλλη 
Σπηλιοπούλου στο συνέδριο θα ψηφίσει 
την κοινή κατεύθυνση την οποία ενέκρι-
ναν τα μέλη που ψήφισαν τη ΔΑΕΚΔ, 
τρεις μήνες νωρίτερα.  

Αν έχει αλλάξει γνώμη από τότε,  
πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει τη  
συνδικαλιστική ηθική και θα παραδώσει 
τη θέση της στη Στέλλα Δαπέργολα. 
Απλά είναι τα πράγματα... 

Ρήτρα ΕΣΡ 

«Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των τα-
μείων έχει προβλεφθεί ρήτρα αξιομάχου, 
κατά τρόπον ώστε οι όποιες προσαρμο-
γές να γίνουν σταδιακά και σε βάθος 
χρόνου, για να ανταποκρίνονται στην 
αυτονόητη αρχή της συνέχειας και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών», διάβα-
ζα στην εφημερίδα τις δηλώσεις του υ-
πουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Α-
βραμόπουλου, για τα μετοχικά επικουρι-

κά ταμεία των ενστόλων, που τους 
σπρώχνουν κι αυτούς στον κουβά.  

Κι αμέσως σκέφτηκα τον γκουρού των 
ασφαλιστικών στην Ακαδημίας, τον Δη-
μήτρη. Αν προτείνει ρήτρα διαπλεκόμε-
νου, για τα μετοχικά επικουρικά των 
δημοσιογράφων και το δεχτούνε οι από 
πάνω, θα μαζεύουν το χρήμα με τους 
κουβάδες στoν ΕΔΟΕΑΠ…  

Άσε που διάβαζα ότι πέρασαν και τροπο-

λογία, που δίνουν στο επικουρικό των 
αστυνομικών και το 5% από τα πρόστιμα 
της Τροχαίας. Σου λέει να έχει κίνητρο  
ο αστυνομικός, να μη χαρίζεται, να την 
κυνηγάει την κλήση…  

Πώς και δε ζητά η ΕΣΗΕΑ να μαζεύει 
ο ΕΔΟΕΑΠ το 5% των προστίμων από 
το Ραδιοτηλεοπτικό; 

Τι; Καλύτεροι είναι οι αστυνομικοί από το 
σινάφι μας;  

 

Παρέλαβαν και διένειμαν στο ΔΣ τη γνωμο-
δότηση - απάντηση του Δημήτρη Περπατά-
ρη στο ερώτημα που έθεσε η ΔΑΕΚΔ:  

«Περιλαμβάνεται ο ΕΔΟΕΑΠ στο κυβερνη-
τικό δίλημμα αρπαγής των αποθεματικών 
της επικούρησης, είτε με το κόλπο των 
επαγγελματικών ταμείων, είτε με την υπο-
χρεωτική συγχώνευση με χρεοκοπημένους 
οργανισμούς» (για να ξέρουμε και πού πάνε 
κάποιοι την ανακατανομή αγγελιοσήμου).  

Στη γνωμοδότηση παρατίθενται σειρά νόμοι 

Γνωμοδοτήσεις Δημοσίου… 

Η ανεξάρτητη (;) Νέλλη 

QUIZ για  
αρχάριους 

 

Πόσες αναλογιστικές 

μελέτες έχει κάνει 

από την ίδρυσή του  
ο ΕΔΟΕΑΠ; 
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και ειδικές ορολογίες, αλλά ξεκάθαρο ναι ή 
όχι στο έγγραφο, στο ξεκάθαρο ερώτημα της 
ΔΑΕΚΔ δεν υπάρχει.  

Όμοια με το Δημόσιο, όπου, όταν η πολιτική 
ηγεσία ρωτούσε τους υπαλλήλους «το κάνω 
αυτό ή δεν το κάνω», ο υπάλληλος αντί για 
«ναι» ή «όχι», αράδιαζε νόμους και διατά-
ξεις, Και όταν ζητούσαν ένα ναι ή ένα όχι, 
ακούγανε γραμμόφωνο τα νομικά.  

Κι αν το ναι μου βγήκε όχι, σου είχα πει  
το όχι για ναι… 

 * Και να ‘χει κάνει, τι 

αξία έχουν, αφού δεν 

έχει καταφέρει ακόμη 

να λογιστικοποιήσει 

το αγγελιόσημο που 

εισπράττει κι όλα 

είναι στο περίπου; 



Αυτό που «κερδίζουν» όσοι από τους 
ασφαλισμένους στα ταμεία των ενστόλων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών 
(εμπόρων – βιοτεχνών, μηχανικών, δικη-
γόρων, ομάδας δημοσιογράφων, αρτο-
ποιών κ.ά.) επιλέξουν τη λύση της επαγ-
γελματικής ασφάλισης είναι, κατά τη 
διαδικασία υπολογισμού της ρήτρας μηδε-
νικού ελλείμματος, να ληφθούν υπόψη 
μόνο τα δικά τους ελλείμματα και όχι τα 
συνολικά ελλείμματα των ταμείων που 
συμμετέχουν στο ΕΤΕΑ.  

Βέβαια, η παράλληλη κατάργηση των 
κοινωνικών πόρων σε όλα τα ταμεία, είτε 
έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στο ΕΤΕ-
Α, είτε έχουν μετατραπεί σε επαγγελμα-
τικά, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε 
σημαντικές μειώσεις των επικουρικών 

συντάξεων. Είναι χαρακτηριστική 
άλλωστε η περίπτωση του Ταμείου Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρ-
μακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), που 
μετατράπηκε τον Μάρτιο του 2013 από 
επικουρικό σε επαγγελματικό. Τον Ο-
κτώβριο του 2013 η διοίκηση του ταμείου 
αποφάσισε να προχωρήσει σε αναδρομική 
μείωση (από τον Μάρτιο του 2013) στις 
συντάξεις τουλάχιστον κατά 20%. 

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Α-
σφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστι-
κών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) οδηγή-
θηκε σε μειώσεις έως και 35%, το Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) αποφάσι-
σε μειώσεις 27%, ενώ το Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 

Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) προχώρησε 
σε ψαλίδι τουλάχιστον 10%. Ακόμη μεγα-
λύτερο βάρος καλούνται από το 2015 και 
μετά να σηκώσουν τα ταμεία των ασφαλι-
στών και των εργαζόμενων στα πετρε-
λαιοειδή καθώς από την 1η Ιανουαρίου 
του νέου έτους χάνουν ένα σημαντικό 
έσοδο, που κρίθηκε από την τρόικα και 
το υπουργείο Οικονομικών ως 
«κοινωνικός πόρος» και καταργείται. 

Τα ταμεία θεωρούν ότι η μείωση των 
εσόδων θα καταστήσει προβληματική τη 
βιωσιμότητά τους και θα οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση των παροχών. 

πηγή: http://www.euro2day.gr/news/
economy/article/1246928/epikoyrikes-
vomva-viosimothtas-kai-sta-epaggelmat.html   

Επαγγελματικό Ταμείο, ε; Να κορόιδα! 

Ένας… κακούργος Θεοχάρης στο Οικονομικών (αυτόν που 
χάσαμε, «παραιτούμενο» μετά τις ευρωεκλογές), επέβαλε οι 
συναλλαγές από 500 ευρώ και πάνω να γίνονται υποχρεωτι-
κά μέσω τραπεζών (τραπεζική κατάθεση, κάρτες πιστωτι-
κές, χρεωστικές κ.λπ.) για να διαπιστώνεται η πηγή και να 
φορολογούνται.  

Ένας πρόεδρος με μηνιαία (αφορολόγητη, με το σύστημα των 
αποδείξεων) συνδικαλιστική αποζημίωση πάνω από 500 
ευρώ, πρότεινε μείωση 
10% στις αποζημιώσεις 
των αιρετών του Δ.Σ. 
του, στο νέο προϋπολο-
γισμό του σωματείου 
του. 

Έτσι από τα 540, προσ-
γειώθηκε στα 486 ευ-
ρώ το μήνα -και γλίτω-
σε την τραπεζική διακί-
νηση και έσωσε το αφο-
ρολόγητό του. Μείωση 
τόση, όση χρειαζόταν…  

Χαϊβάνια του Δ.Σ., μια 
χαρά φάγατε τη θυσία 
και πήγατε σούμπιτοι 
στο «ομοφώνως». Ποι-
ος, ποιος, ποιος, είναι 
ο… πανούργος αρχηγός;  

Διακριτικά και αφορολόγητα…  

…το μαντήλι σου 
 

Δημοσιογράφος-οικονομολόγος και υποψήφιος βουλευτής εργατικού κόμματος υπογράφει στην εφημερίδα «Κεφάλαιο»  (και στο capital.gr) ρεπορτάζ  για την έκθεση του ΚΕΠΕ που «εστιάζει» στην απόσχιση κλάδων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
και υπαγωγή του  

περιοδικού τύπου στο ΙΚΑ. Στον ΕΔΟΕΑΠ, κι αλλού, το διάβασαν από τα… αποκόμματα; 
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ΣΦΗΝΑΚΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ (17 & 18/9)  

«Ελάτε να σας... δείρουμε»: Αν και κοντεύουν 40 

χρόνια από την εποχή που μεσουρανούσε ο Bud Spenser, 

παραλίγο να επαναληφθούν παρόμοιες σκηνές κλωτσοπατι-

νάδας στον 1ο όροφο και στο ασανσέρ της Ακαδημίας. Επί-

δοξος πρωταγωνιστής του «σίκουελ» ο επικεφαλής παράτα-

ξης «δίδυμος αδελφός του» . Παρ'ολίγον «θύμα» η δικηγό-

ρος Χρύσα Σαλαβράκου η οποία προσπαθούσε να ξεφύγει 

από τον «μπουλντόζα» που κόντεψε να γκρεμίσει τα πάντα 

στο πέρασμα του διεκδικώντας extra συνέδρους. 

Κατάσταση με την αποκατάσταση: «Μου απαντάνε 

ότι αφού είναι άνεργοι και δεν πρόκειται να ξαναβρούν δου-

λειά στον κλάδο, δεν τους ενδιαφέρει να κατέβουν να ψηφί-

σουν για την ΠΟΕΣΥ» μου εξομολογήθηκε στέλεχος αριστε-

ρής παράταξης. Ενώ αν, εξακολουθείς να τάζεις 

«δουλίτσα» (έστω και π.χ. στη ΝΕΡΙΤ) όπως κάποιοι άλλοι, 

είδες πώς μαζεύονται τα «κουκιά»; 

Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε... ουίσκι: Το θρυλικό 

"Don't be vague, ask for Haig" «Μην είσαι ασαφής/

αόριστος, ζήτα Haig»], το οποίο σύμφωνα με τον Guardian 

είναι το νούμερο 3 στο top 10 των πιο αγαπημένων διαφημι-

στικών σλόγκαν όλων των εποχών στη Βρετανία θυμήθηκα 

το δεύτερο βράδυ των εκλογών για την ΠΟΕΣΥ. Την ώρα 

που είχε κριθεί πλέον η μάχη της ψηφοφορίας, το γκαρσόνι 

ανέβαζε δίσκο με Haig και κρυστάλλινα ποτήρια στον 6ο. 

Ελπίζω η πρόεδρος να έχει τόσο σαφείς και ξεκάθαρες θέ-

σεις για τα φλέγοντα του κλάδου και να μην εξαντλείται η 

σταθερή της βούληση στην επιλογή του ποτού της νίκης... 

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

Συνεχής ενημέρωση στο: http://tobalkonaki.wordpress.com/ 
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Συνάδελφος, μανιακός των αποδείξεων, έκανε εγχείρηση καταρράκτη. Μετά από  
τρελή αναζήτηση και την ψυχρολουσία της ιδιωτικής επέμβασης (από 1400-1900 ευρώ 
κοστολογούσαν το μάτι) κατέληξε στον ΕΟΠΥΥ (έκλεισε για κάποια τέρμινα  
επισκευών το αξιόπιστο πανεπιστημιακό Οφθαλμιατρείο).  

Πλήρωσε παρακαλώ νομίμως κάπου 900 ευρώ από την τσέπη του. Κατέθεσε τα  
τιμολόγια για έκπτωση. Του ήρθε το εκκαθαριστικό με φόρο. Εκεί πληροφορήθηκε από 
τον λογιστή ότι αυτά τα 900 ευρώ που πλήρωσε από την τσέπη του υποχρεωτικά του 
γλιτώνουν μόνο 85 ευρώ από τον φόρο.  

Με ρώτησε: Στο δίλημμα «εκατό ευρώ άμα σου κόψω απόδειξη, πενήντα δίχως;»,  
τι απαντάς; Απλώς ότι μας διοικούν ηλίθιοι, με στόχο να αρπάζουν όπου τα βρίσκουν;  

Προσεχώς, τον Οκτώβρη…  

Διαβάζουμε στις «Ιστορίες του κυρίου Λαμόγιου»  
και αναμένουμε να δούμε εν όψει συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ:  

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥ 

Στο στόμα φίλησε την νεοεκλεγείσα αντίπαλό του ο κύριος  
Λαμόγιος, αμέσως μετά την εκλογή της. «Σε χρειάζομαι»,  
της είπε, σκύβοντας στο αυτί της χαδιάρικα «γρήγορα εμείς  
οι δυο μαζί θα αγωνιστούμε» και προσπάθησε να πάρει την 
αγκαλιά της τόσο έντεχνα, ώστε ούτε αυτή, ούτε οι γύρω της 
κατάλαβαν πόσο η αγκαλιά του ήταν η ντροπή της.  

Απόσπασμα ανακοίνωσης του ΕΔΟΕΑΠ:  

«Αναλυτικά τα νέα μέτρα που συζητήθηκαν 
και αποφασίστηκαν στην ΣΔΣ 49/2013 
είναι: 

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 

Ι. Η κλιμακωτή μείωση των επικουρικών 
συντάξεων αμέσων μελών και δικαιοδόχων, 
η οποία θα ισχύσει από την 1-1-2014, όπως 
παρακάτω: 

• Οι επικουρήσεις έως € 500,00 μειώνονται 
κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το 
ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπο-
ρεί να υπολείπεται των € 250,00. 

• Οι επικουρήσεις από € 500,01 έως € 
700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 15% στο 
συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά 

τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 
450,00. 

• Από € 700,01 έως € 900,00 μειώνονται 
κατά ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό. Το 
ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπο-
ρεί να υπολείπεται των € 600,00. 

• Οι επικουρήσεις από € 900,01 έως € 
1000,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% 
στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης 
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται 
των € 680,00. 

• Οι επικουρήσεις από € 1000,01 και άνω 
μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολι-
κό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη 
μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 
700,00. 

• Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορ-
φώνεται σε €770,04»  

Μόνο με… οιονεί! 

Να τους βγει το μάτι…  

Τι έχουν πληρώσει για 
επικούρηση και παίρνουν 
τέτοιες συνταξάρες; Ό,τι 
έχουν πληρώσει και για 
εφάπαξ: ΜΗΔΕΝ, ZERO, 
NADA, NOTHING! Ούτε 
αυτοί πληρώνουν, ούτε οι 
εργοδότες τους! Όλα είναι 
νέτο σκέτο αγγελιόσημο, 
κοροϊδάρες της ΕΣΠΗΤ.  
Γι’ αυτό δεν γούσταραν ποτέ 
και με τίποτα ενοποίηση!  
Τώρα σας θυμήθηκαν κι εσάς 
και την ενότητα του κλάδου, 
τώρα στο φαλιμέντο και πάνε 
για colpo grosso υπεξαίρεσης, 
ενώνοντας τα δύο σωματεία…  

Από τον εξώστη μας 
Page 4 

QUIZ 
 

Χαρά, περηφάνια και τιμή στ
ον πατέρα, 

που τον προσέλαβε η 20χρό
νη κόρη του 

ως αρχισυντάκτη στο περιοδ
ικό της.  

Να βλέπεις το σπλάχνο σου
 να προοδεύει 

αλματωδώς, αλλάζοντας και
… κοινωνική 

τάξη, στο επάγγελμα που δι
άλεξες να 

πορευτείς, τι καλύτερο στον
 κόσμο αυτό; 

QUIZ 
 

Λένε ότι έτσι και διασταυρωθούν μη δηλωμένα εισοδήματα από συνταξιούχους που εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει στα ασφαλιστικά Ταμεία τους, έχει να πέσει μαύρο κλάμα σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια -όχι μόνο της ΕΣΠΗΤ. Λοιπόν, ποια από αυτές τις κυρίες των Δ.Σ. τραγουδά «τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω  / και με πιάνουν τα κλάματα, καθώς πίσω κοιτάζω»;  



Τεύχος 2 
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Γράψτε μέλος την Agatha (Christie) 
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας για τους περισσότερους 
ήταν μία ευχάριστη έκπληξη, άλλοι το είδαν με αμηχανία, κά-
ποιοι συνάδελφοι ενοχλήθηκαν. Σε ορισμένους φαίνεται προ-
κάλεσε οργή ή ακόμη και πανικό. Απασχόλησε και το Δ.Σ.! 
Τόση σοβαρότητα ενεργειών. Όλως παραδόξως όμως, το 
κυρίαρχο ερώτημα δεν ήταν τόσο για το περιεχόμενο, όσο για 
τους δράστες του εγχειρήματος!  

Έτσι, μια αγέλη από αστυνόμους Σαΐνηδες, με επικεφαλής την 
Αγκάθα Κρίστι και τον Ηρακλή Πουαρό επιστρατεύτηκαν για 
να μας ανακαλύψουν.  

Εικάζεται πως αιτήθηκε η συνδρομή και του Πάνου Σόμπο-
λου, ζητώντας, από το αστυνομικό δαιμόνιο που κατοικεί μέσα 
του, να γνωμοδοτήσει για το ποιος είναι ο «εγκέφαλος». Ο 
Π.Σ., προφανώς παραζαλισμένος από το τιτάνιο έργο που 
επιτελεί στον ΕΔΟΕΑΠ, εξέθεσε ό,τι τον απασχολεί. Είπε: 
«Τα λεφτά του ΤΑΙΣΥΤ να 
περάσουν στον ΕΔΟΕΑΠ, 
γιατί τα δικά τους… εξαφανί-
στηκαν στο μαγικό καπέλο των 
παροχών χωρίς μέτρο». Η 
μοίρα των άμυαλων παχιών 
αγελάδων στις ισχνές εποχές.  

Άλλοι απείλησαν πως θα μας… 
καταγγείλουν στη Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος! Τρομά-
ξαμε. Ο Σφακιανάκης, συγκλο-
νισμένος από το εγκληματικό 
γεγονός κριτικής στους κόλ-
πους της ΕΣΠΗΤ, θα παρατή-
σει το κυνήγι των απανταχού 
της γης παιδόφιλων, ζωόφιλων 
κ.λπ. και θα εξαπολύσει τα 
λαγωνικά του για να μας συλλάβει! Εκτός αν με διαφορετική 
λογική, ρωτήσει ευθέως… 

Ω μέλη - μέλη, την ίδια ώρα που οι ερπετολόγοι έδιναν μάχη 
στο Ρέθυμνο για να πιάσουν τον Σήφη, τον κροκόδειλα, και 
όλη η Ελλάδα στέναζε στους καναπέδες λόγω Μουντιαλίτιδας, 
εσείς ψάχνατε στον καύσωνα του Ιουλίου την ύψιστη προτε-
ραιότητα, να εντοπίσετε την συντακτική ομάδα του περιοδι-
κού;  

Εμείς, τρέμοντας, καθώς το αλφαβητάρι της δεοντολογίας και 
της διαγραφής κρέμεται επί της κεφαλής μας, πληροφορούμε 
τους αναγνώστες για κινήσεις επί του εγχειρήματος αποκάλυ-
ψης:  

Σκηνή 1η: Ο Πικραμένος έντρομος από την ένταση της αγα-
νάκτησης, που προκάλεσε το περιοδικό, σε τηλεφωνικές δο-
λωματικές ερωτήσεις του πρόεδρου Θ. Μπε. τσιμπά και ομο-
λογεί τα πάντα. Ότι δηλαδή ο ίδιος είχε γράψει κείμενα, που 
δημοσιεύτηκαν, αλλά δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι συμμετέχουν 
στη συγγραφική … «μυστική εταιρεία». Υπό την πίεση της προ-
εδρικής ανάκρισης αναφέρει αορίστως το όνομα του Γιάννη 

Πλαχούρη. Αρνείται πάντως πεισματικά να τον κατονομάσει 
ως εγκέφαλο. Και τον παραπλανά επιτηδείως ότι θα είναι 
«καλό παιδί» και «δεν θα το ξανακάνει». 

Σκηνή 2η: Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. η πίεση των ερωτήσεων 
περνάει στη Μαρία Ζαρίφη, η οποία δεν έχει ιδέα, για τα μέλη 
της διαδικτυακής σπείρας που εκδίδει το περιοδικό. «Μα είναι 
δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην παράταξή σου 
και εσύ να μη γνωρίζεις τίποτε;», ήταν η πλειοψηφική ερώτη-
ση, και «αδιαφορείς» το σχόλιο στην απάντηση ότι «στη δημο-
κρατία καθένας εκφράζεται αλογόκριτα» ακόμα και της κατό-
πιν ανεξαρτητοποιηθείσας Νέλλης Σπηλιοπούλου.  

Σκηνή 3η: Στο Δ.Σ. τίθεται από την πλειοψηφία το θέμα, αν η 
Ένωση πρέπει να καταδικάσει δημοσίως την έκδοση «από το 
εξώστη» εκδίδοντας… ανακοίνωση! Ναι, σωστά διαβάσατε! 
Ανακοίνωση! Με επιχείρημα ότι ορισμένα από τα γεγονότα 

που αναφέρονται δεν συνέβησαν 
ποτέ! Υποθέτουμε, όπως η ταύτιση 
στο κάλεσμα «πρόεδρε», όπου 
γύριζαν και ο Μπερεδήμας και ο 
Μοζ (πρόεδρος της εφορευτικής 
που ο δαίμων της ΕΣΠΗΤ τον 
θέλει να εποφθαλμιά τη θέση του 
Μπερεδήμα, λόγω των… αυτονομι-
στικών προθέσεων που λέγεται ότι 
εξέφρασε κατά τις εκλογές, αναγο-
ρευόμενος από τους αντι-
προεδρικούς ως «κομμαντάντε 
Άλεξ»). 

Στα σοβαρά. Τιμή μας, συνάδελφοι, 
να βγει ανακοίνωση που να καταδι-
κάζει την έκδοση ενός περιοδικού 
και, μάλιστα, με σατιρικό χαρακτή-

ρα. Επειδή όμως αγαπάμε την ΕΣΠΗΤ, επισημαίνουμε ότι δεν 
θα γελοιοποιηθείτε μόνον εσείς, αλλά και ολόκληρη η Ένωση. 
Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί στην Ένωση ήταν και είναι δημοσι-
ογράφοι.  

Σκηνή 4η: Ενόχληση προκάλεσε ότι στο περιοδικό αναφέρο-
νται ονόματα. «Θέλω ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα», 
λέει η λαϊκομπαρόκ Μούσα. Φυσικά και θα αναφέρουμε ονόμα-
τα. Για ξενέρωτους μας περάσατε; Η προβολή θα συνεχιστεί 
μόλις απονείμει ο εισαγγελέας και άλλοι ερευνητές τα Όσκαρ 
στα έργα: «Το τρελό ΜΚΟ φαγοπότι», «Επιχείρηση Δήμη-
τρα», «Κωδικός Ίλιον», «Αποστολή μαϊμού σπουδές», «Η 
λίστα της Λαγκάρντ» κ.λπ. Φανταστείτε με τέτοια νοοτροπία, 
τη μοίρα μας σε παλιές εποχές, διότι δεν συμμορφωθήκαμε 
προς τις υποδείξεις.  

Σκηνή 5η: Ο Κατερίνης (Παρατύπως) φέρεται αγανακτισμέ-
νος για την αναφορά περί άτυπης συνδιοίκησης «σε ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή με τον Μπερεδήμα». Από πού να ξεκινή-
σουμε; ΠΟΕΣΥ, νέος Ανένδοτος, ΕΤΑΠ ΜΜΕ ή Τιτάνια;  
Για να πέσουν οι εύπιστοι από τον εξώστη τους!..  

 

Συνεχής ενημέρωση στο: http://tobalkonaki.wordpress.com/ 
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λιο της Επικρατείας οι στρατιωτικοί και οι 
δικαστικοί και ότι θα τα πάρουν όλα πίσω 
αναδρομικά; μου απαντά. 

Και πού θα τα βρουν να τους τα δώσουν; τη 
ρωτάω. Αφού τους έχει πατικωμένους η 
τρόικα κι ό,τι τους λέει κάνουν…  

Θα κάνουμε αγωγές κατά του ΤΑΙΣΥΤ το 
φθινόπωρο, για να τα πάρουμε πίσω. 
Έχουμε πολλές πιθανότητες, λέει ο δικη-
γόρος, γιατί και οι δημοσιογράφοι ξεχωρι-
στή περίπτωση είναι, σαν τους στρατιωτι-
κούς και τους δικαστές…  

Άντε, βρε, της λέω. Μέσα είμαι, αρκεί να 
τα πληρώσει όλα το σωματείο. Και σε πόσο 
καιρό θα μας τα βγάλετε τα λεφτά; Σιχά-
θηκα να κάνω διακοπές με τον κοινωνικό 
τουρισμό και τις λουτροθεραπείες της  
μάνας μου…  

Ε, μη βιάζεσαι, θέλουν χρό-
νο αυτές οι υποθέσεις. Θα 
ξεκινήσουμε από το Σε-
πτέμβρη τις αγωγές και σε 
δυο τρία χρόνια θα δικαιω-
θούμε, ζήτημα χρόνου είναι, 
λέει ο δικηγόρος.  

Να μαζευτούμε όλες, να 
κάνουμε αγωγές… Και χωρίς 
ορφανή μακαρονάδα ρεφενέ, 
κερασμένα όλα από μένα! 
απάντησε η Φωτεινή… 

Και θα υπάρχει Ταμείο να 
μας δώσει τα λεφτά πίσω, 
Φωτεινή μου, ή θα πάνε 
χαμένα τα λεφτά για τις 
αγωγές, και μόνο οι  
δικηγόροι θα κερδίσουν; 
Ούτε ευρώ δεν θα μείνει! 

Κι εκεί που λιαζόμουνα στα Καμένα Βούρλα 
-ήταν να κάνει κάτι λουτροθεραπείες η 
μάνα μου, συνταξιούχα του ΟΑΕΕ, και 
πήγα κι εγώ μαζί- ντρουν ντρουν το κινη-
τό…  

Έλα μου λέει, η Φωτεινή -συνταξιούχα του 
ΤΑΙΣΥΤ κι αυτή- καλή κοπέλα κι έξυπνη, 
σ’ όλα μπασμένη… 

Να βρεθούμε άμα μαζευτείς να τα πούμε, 
κι εσύ κι άλλες, όλες θα σας μαζέψω. Ε-
μείς οι συνταξιούχες δεν πρέπει να χανό-
μαστε.  

Πού να μαζευτούμε, καλέ; της λέω. Στο 
σπίτι σου με μακαρόνια ορφανά ρεφενέ; 
Δεν υπάρχει, σάλιο, έτσι που μας έχουν 
ρημάξει τις συντάξεις. Πού τα παλιά καλά 
χρόνια, θυμάσαι; Και βόλτες κάναμε κι 
εκδρομές και τραπεζώματα… Τώρα, δε 
φτάνει που δεν έχουμε 
σάλιο, μας έχουν απο-
βλακώσει και με τα 
τούρκικα…  

Άντε, καλέ, μου λέει, 
μην είσαι τόσο απαισιό-
δοξη, θα τους τα πά-
ρουμε πίσω, όλα αυτά 
που μας κόψανε, έχουμε 
σχέδιο…  

Πώς, βρε Φωτεινή, τη 
ρωτάω, γεμάτη περιέρ-
γεια. Όλο τον κόσμο τον 
έχουν τσακίσει, σε μας 
θα τα δώσουνε πίσω; Τι 
είμαστε εμείς;  

Καλά, έχεις χαζέψει 
εντελώς; Δεν άκουσες 
στα κανάλια ότι δικαιώ-
θηκαν από το Συμβού-

http://

tobalkonaki.wordpress.com 

We’re on the Web! 

Αραχτή στα Καμένα Βούρλα…  

Λάθος η ιδιότητα, σταθερή η ποιότητα... 

Εκδίδεται από επιτροπή συνταξιούχων 

QUIZ 
 

Όταν καταργηθούν οι 
αποζημιώσεις στα Διοικητικά Συμβούλια (αφορολόγητες με το σύστημα των αποδείξεων), πόσοι αιρετοί συνταξιούχοι θα πάνε… οικειοθελώς τρέχοντας στο σπίτι τους, αφήνοντας 

επιτέλους χώρο στην 
ανανέωση και θέσεις στους 

νέους;  

 

Μην είσαι γρουσούζα! Αφού το ‘πε κι ο 
πρωθυπουργός, κάνει ράλι ανάπτυξης η 
χώρα. Σε δυο τρία χρόνια θα είναι αγνώρι-
στη, μου απάντησε αισιόδοξα και δώσαμε 
ραντεβού να τα πούμε το Σεπτέμβρη, με 
μακαρονάδα ορφανή κέρασμα.  

Πήγα και είπα τα ευχάριστα στη μάνα μου, 
τη συνταξιούχα του ΟΑΕΕ. Και από πού θα 
τα βρουν να τα δώσουν σε σας; Μπας κι 
αρχίσουν και τα κόβουν από μας, με τις 
συντάξεις χηρείας; με ρώτησε.  

Δεν το σκέφτηκα να ρωτήσω τη Φωτεινή. 
Αλλά τι να τη ρωτήσω; Μπορεί να σιχαίνε-
ται τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά ακόμη 
πιστεύει τον Αντωνάκη ότι η χώρα κάνει 
ράλι ανάπτυξης…  

Τι «πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΣΗΕΑ» τον αποκάλεσε η καλή συ-
νάδελφος της ΕΤ3, τι «Θέμης Μπερεδή-
μας Γ.Γ. ΕΣΠΗΤ» του έγραψαν στο σου-
περάκι από κάτω...  

Κι όλα αυτά κατά τη διάρκεια μια ολιγόλε-
πτης εμφάνισής του στο δελτίο ειδήσεων 
της ertopen, από τη Θεσσαλονίκη, μαζί 
με τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, Γιώργο 
Σαββίδη...  

Τι συμβαίνει; Δεν βρέθηκε κανείς να 
ξέρει την ακριβή ιδιότητα;  

Γνωρίζουν κάτι που εμείς οι υπόλοιποι 
αγνοούμε ή απλώς χάσανε την μπάλα με 
όσα κατά καιρούς υποστηρίζει και αναι-
ρεί, ώστε, τελικά, να μην ξέρουν, τι ακρι-
βώς είναι; 

QUIZ 
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού  
θα κάτσει ο… «ευλύγιστος»; 
σιγοψιθυρίζουν κάποιοι στον 
6ο της Ακαδημίας.  
Ε, ρε… μαύρος Οκτώβρης που 
έρχεται για πολυκαιρισμένους 
ανεμολόγιους, που έχουν φάει 
το πότε εδώ - πότε εκεί με 
το κουτάλι…  
Θα κάτσει όπου του εγγυη-
θούν (ξέρουν για το καλό μας 
να υποσχεθούν) ή όπου τον 
μεγάλωσαν κρατώντας τον 
από το… χέρι;  
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