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      ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ 

 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Ζ ώξα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ καο έθηαζε. Η αλάγθε λα μεθύγνπκε νξηζηηθά από  ηνλ ζύιινγν ηεο 

αδξάλεηαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ δηθώλ ηνπ επζπλώλ ζηνπο ελ ελεξγεία, είλαη κεγάιε. ηελ επνρή 

ηεο θαηαηγίδαο ησλ αιιεπάιιεισλ κλεκνλίσλ, πνπ δηαιύνπλ ην θνηλσληθό καο ηζηό θαη κεηώλνπλ, 

ζε απαξάδεθηα επίπεδα ηηο ζπληάμεηο καο, δελ επηηξέπεηαη λα βαδίδνπκε άιιν κε ινγηθέο 

δηάζπαζεο θαη αληηπαιόηεηαο κε ηνπο ελ ελεξγεία, πνπ εθηόο άιισλ  νδεγνύλ θαη ζε 

θαθνδηαρείξηζε ησλ εζόδσλ ηνπ ζπιιόγνπ καο. Δλώ δηαηέζεθαλ γηα βνήζεηα αλαμηνπαζνύλησλ 

κειώλ κόιηο έμη ρηιηάδεο επξώ (6.000 €), απ’ ηελ άιιε ζπαηαιήζεθαλ γηα αρξείαζηα ελνίθηα, 

αλαθαίληζε ρώξνπ θαη θνηλόρξεζηα, εβδνκήληα ρηιηάδεο επξώ (70.000 €). Μάιηζηα γηα ηηο δπν 

αλεπηηπρείο ζπλειεύζεηο γηα ηελ αγνξά ησλ γξαθείσλ πνπ έρνπλ λνηθηαζζεί, δαπαλήζεθαλ άιιεο 

νγδόληα ηξείο ρηιηάδεο επξώ (83.000 €). Σειηθά, ην νξγαληθό έιιεηκκα ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ 2012 

έθηαζε ζηηο δηαθόζηεο είθνζη νθηώ ρηιηάδεο επξώ (228.000 €), αλ ζπλππνινγηζζεί θαη ην πιεόλαζκα 

ησλ ελελήληα νθηώ ρηιηάδσλ επξώ (98.000 €) πνπ ππήξρε ην 2011. Απηή ε θαηάζηαζε πνπ ζεσξεί 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο καο απόκαρνπο θαη αλίθαλνπο γηα νπνηαδήπνηε δξάζε θαη ηε πιεηνςεθία 

αλεύζπλε γηα ηα πξνβιήκαηά καο αιιά ηθαλή λα ζπαηαιά ηηο εηζθνξέο καο, πξέπεη λα αιιάμεη.  

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα… 

 

21 ΜΑΡΤΗ 2013 

 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ 

 Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

 Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν ε ζθόπηκε δηαίξεζε ελ ελεξγεία θαη 

ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ καο όπσο πξάηηεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε 

απεξρόκελε πιεηνςεθία θαη ζηελ νπνία δπζηπρώο επέλδπζαλ  πξνεθινγηθά από θνηλνύ κε ηνλ 

ζπλδπαζκό ηεο πξνέδξνπ θαη νη ζπλδπαζκνί ηεο ΓΔΚ θαη ηεο ΔΑΚ. Γπζηπρώο εδώ θαη κήλεο, κε 

ηελ ζπληαμηνδόηεζε ζηειερώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΤΣΔ θαη ηελ αλακελόκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά ηνπ 

πιιόγνπ καο, αληί ηθαλνπνίεζεο πνπ λένη ζπληαμηνύρνη ζα βνεζνύζαλ ην έξγν ηνπ ζπιιόγνπ ζε 

κηα πνιύ δύζθνιε ζπγθπξία, εληζρύζεθαλ νη ςεπδείο θαη ζπθνθαληηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπο. 

Δθείλνη πνπ αγσλίζζεθαλ γηα ηελ έληαμε ησλ ηακείσλ ζηελ ηξάπεδα, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη 

σο ζπληαμηνύρνη λα ειπίδνπκε αθόκα, αλαγνξεύνληαη ζε “επηθίλδπλνπο ερζξνύο”. Γπζηπρώο γηα 

απηνύο, ε πξνζπάζεηά ηνπο λα παξακείλνπλ κε θάζε θόζηνο ζηελ εμνπζία ηνπ πιιόγνπ καο, 

ελάληηα αθόκε θαη ζηα ζπκθέξνληά καο, είλαη εκθαλήο:   

 Αθνύ ππνλόκεπζαλ ηελ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κέρξη ηα 65 

ρξόληα, γεγνλόο πνπ ζήκεξα ζα θάιππηε ην 65% πεξίπνπ ησλ ζπληαμηνύρσλ καο θαη ζα 



επέηξεπε θαη ηελ θάιπςε ησλ ππνινίπσλ, αθνύ γλσξίδνπκε ηελ επαηζζεζία πνπ επηδεηθλύεη ν 

ρώξνο καο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, αληί απηνθξηηηθήο εμαθνινπζνύλ ηελ δηαίξεζε ησλ 

ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ. 

 Αθνύ δηάιεμαλ ην παθέην ηεο κείσζεο ηεο δόζεο ησλ δαλείσλ θαηά 50% θαη ην πάγσκα  θαηά 

πέληε ρξόληα, ζπκήζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ ηα κεησκέλα επηηόθηα, πνπ πεξηειάκβαλε ην 

παθέην ησλ ελ ελεξγεία. Αθνύ ζεσξνύζαλ κείδνλ ζέκα ηα επηηόθηα, γηαηί δελ δηάιεμαλ θαη απηνί  

ην παθέην ησλ ελ ελεξγεία ην νπνίν ηνπο πξνζθέξζεθε;  Αιήζεηα, θαηά πόζν είλαη αμηόπηζηε 

ε εηθόλα ηεο εγεζίαο ηνπ ζπιιόγνπ καο, άιια λα ζπκθσλεί ηελ κηα κέξα θαη κεηά λα 

θαηεγνξεί ηνπο ελ ελεξγεία θαη ηνλ ΤΣΔ γηα ηελ επηινγή πνπ έθαλε,; Πξνσζείηαη κε  ηέηνηα 

πξαθηηθή ε αλαγθαία ζήκεξα ελόηεηα ησλ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ; 

 ε κηα πεξίνδν πνπ ελ κέζσ κλεκνλίνπ ν ΤΣΔ έθεξλε ηα ηακεία θύξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ζηελ ηξάπεδα (Ν.3863/10) θαη πνπ θαηνρύξσζε ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθάιηζεο σο νξγάλνπ ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΣηΔ (Ν.4021/11), 

απνηξέπνληαο ηελ αξρηθή πξόβιεςε γηα ζπκκεηνρή ζην πκβνύιην Αζθάιηζεο  

εθπξνζώπσλ ησλ ππνπξγείσλ νηθνλνκηθώλ θαη εξγαζίαο, απηνί θαηεγνξνύλ ηνλ ΤΣΔ γηα ηηο 

κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο καο. Αιήζεηα, ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνέβεζαλ απηνί γηα ηελ αξλεηηθή 

εμέιημε ζηηο ζπληάμεηο καο θαη ν ΤΣΔ αξλήζεθε ηελ ζπλδξνκή ηνπ; Τπεξεηεί άξαγε ηελ 

αλαγθαία ελόηεηα ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ε πνιηηηθή ηεο ζπθνθάληεζεο;  

 Μαο θαηεγνξνύλ γηαηί ζαλ Νέα πλδηθαιηζηηθή Δλόηεηα ρξεζηκνπνηνύκε ηα γξαθεία ηα νπνία 

έρνπλ δηαηεζεί ρσξίο επηβάξπλζε από ηελ ηξάπεδα γηα ηηο αλάγθεο ησλ ελ ελεξγεία θαη 

ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ θαη όρη απηά ηνπ ζπιιόγνπ ζηελ Υξήζηνπ Λαδά πνπ καο θνζηίδνπλ 

εηεζίσο ηξηάληα ρηιηάδεο θαη πιένλ επξώ. Γελ ζέινπκε λα λνκηκνπνηήζνπκε ηελ πξάμε 

ελνηθίαζεο ησλ γξαθείσλ ηνπ ζπιιόγνπ, από ηα νπνία ζα απνρσξήζνπκε εάλ νη ζπλάδειθνη 

καο ηηκήζνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο. Γηα εκάο ε ελόηεηα θαη ε ζπγθαηνίθεζε ησλ ΤΣΔ θαη ΣΔ 

είλαη βαζηθή θαη πάγηα αξρή καο.     

Όια ηα παξαπάλσ πνπ απνδπλακώλνπλ ηελ ελόηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ΣηΔ θαη ζεσξνύλ 

ηνπο πέληε ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνπο καο ηθαλνύο κόλν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο  

εηζθνξάο θαη αλίθαλνπο γηα δηεθδηθήζεηο,  πξέπεη λα αιιάμνπλ.  

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα… 

 

21 ΜΑΡΤΗ 2013 

 ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Σα ζελάξηα πνπ πξόζθαηα είδαλ ην θώο ηεο δεκνζηόηεηαο γηα αθόκα 

κεγαιύηεξεο επηζέζεηο ζηηο ζπληάμεηο καο θαη ζηα Σακεία Τγείαο, δελ επηηξέπνπλ ζε θαλέλαλ καο 

αδξάλεηα θαη εθεζπραζκό. Οη αθαηκάμεηο ησλ ζπληάμεώλ καο είλαη γεγνλόο, ελώ κέρξη ην 

θαινθαίξη ζα κπνύκε ζε κεγάιεο δνθηκαζίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηδηόηεηάο καο σο 

ζπληαμηνύρνη ηεο ΣηΔ θαη σο αζθαιηζκέλνη ζην Σακείν Τγείαο. Η Νέα πλδηθαιηζηηθή Δλόηεηα, 

άθεζε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα πίζσ ηεο όηη καο ρώξηζε κηθξνπαξαηαμηαθά θαη θνκκαηηθά. Από 



ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο αλνηθηήο θαη δεκόζηαο δεκηνπξγίαο ηεο, θάιεζε ζε ζπκκεηνρή ρσξίο 

απνθιεηζκνύο όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο. Η ζύλζεζε ηνπ ςεθνδειηίνπ καο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζε απηό, ην πηζηνπνηνύλ. Έρνληαο σο παξαθαηαζήθε ηνπο αγώλεο καο γηα ηελ 

έληαμε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείσλ ζηελ ηξάπεδα θαη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΣΔ, 

είκαζηε αηζηόδνμνη πσο κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ ελόηεηα όισλ καο, ζα ηα θαηαθέξνπκε. 

Δληζρύνληαο ηνλ ύιινγό καο κε ηελ αλαγθαία γλώζε, εκπεηξία θαη καρεηηθόηεηα, ζηνηρεία ηόζν 

απαξαίηεηα ζηελ ζεκεξηλή πεξίνδν, είκαζηε αηζηόδνμνη πσο ιεηηνπξγώληαο από θνηλνύ  κε ηνλ 

ΤΣΔ ζηα θνηλά γξαθεία, ζηελ νδό Λέθθα 23-25, ζα : 

 ππεξαζπηζηνύκε ηηο ζπληάμεηο καο 

 δηαρεηξηζηνύκε απνηειεζκαηηθά ηα ζέκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ καο θνξέα, σο πξντόληνο 

ηδησηηθήο ζπκθσλίαο ζην ζεζκηθό θέιπθνο ηεο Δ πνπ εκπεξηέρεη, σο κέξνο, ηελ επηθνπξηθή 

ζύληαμε  

 απνθξνύζνπκε θάζε πξνζπάζεηα ππαγσγήο ηεο αλεμάξηεηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξώελ ηακείσλ καο ζηελ ΖΓΙΚΑ θαη ηνπ Σακείνπ Τγείαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ  

 πξνζπαζήζνπκε γηα ηελ ζηαδηαθή επαλαζύλδεζε ησλ ζπληάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηαζηαηηθέο πξνβιέςεηο, κε εηδηθή κέξηκλα γηα εζεινπζηνύρνπο - ρακεινζπληαμηνύρνπο  

 επηδηώμνπκε λέεο νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο ζην ζέκα ησλ δαλείσλ 

(παξνρή, απνπιεξσκή), ζύκθσλα κε ηελ αξρηθά πξνζδνθώκελε ζύληαμε. 

 επηβάιινπκε ηνλ ππνινγηζκό ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ θόξνπ, ζην θαζαξό πνζό ηεο 

ζύληαμεο. 

ηελ επνρή ησλ κλεκνλίσλ πνπ ζπληξίβνληαη ηα θνηλσληθά καο δηθαηώκαηα θαη κεηώλνληαη 

ζπλερώο νη ζπληάμεηο καο.  

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα… 

    21 ΜΑΡΤΗ 2013 

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ, θαλείο 

ζπλάδειθνο ζπληαμηνύρνο δελ πξέπεη λα αηζζαλζεί κόλνο θαη 

αβνήζεηνο. Σα δεθάδεο ρηιηάδεο επξώ πνπ ζα εμνηθνλνκεζνύλ από ην μελνίθηαζκα ησλ 

ζεκεξηλώλ γξαθείσλ ηνπ ζπιιόγνπ, ζα απνηειέζνπλ κηα πνιύ θαιή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελόο εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ “αιιειεγγύεο”.  

Ήρθε η ώρα για: 

  Να ενώζοςμε ηοςρ ζςνηαξιούσοςρ με ηοςρ εν ενεπγεία ζςναδέλθοςρ 
 

  Να κάνοςμε ηον Σύλλογό μαρ κένηπο αλληλεγγύηρ και πολιηιζμού 
       
  Να ανοίξοςμε ηοςρ οπίζονηερ ηος Σςλλόγος μαρ ζηιρ νέερ ανάγκερ 

    
  Να δώζοςμε ποιόηηηα ζηην λειηοςπγία ηος Σςλλόγος μαρ 
 

  Να αξιοποιήζοςμε ηιρ δςναηόηηηερ ηος σώπος μαρ 
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26.  ΓΚΟΤΜΑ Νηθόιανο ATTIKH 90. ΜΠΑΣΙΣΑΣΟΤ Μαξία ΠΑΣΡΑ 

27.  ΓΟΕΑΓΙΝΟ Γηάλλεο ATTIKH 91. ΜΠΟΤΡΓΑΛΟ Κώζηαο ATTIKH 

28.  ΓΔΛΖΠΔΣΡΟ Γεκήηξηνο ΑΣΣΙΚΗ 92. ΝΟΤΛΑ Γεώξγηνο ATTIKH 

29.  ΓΖΜΖΣΡΙΟΤ Βαζίιεο ΙΩΑΝΝΙΝΑ 93. ΝΣΑΖ Κσλζηαληίλνο ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

30.  ΓΙΑΜΑΝΣΖ Γηακαληήο ΡΟΓΟ 94. ΞΔΝΟ Άγγεινο ATTIKH 

31.  ΓΙΑΜΑΝΣΖ Κσλζηαληίλνο ATTIKH 95. ΠΑΓΚΡΑΣΖ Αληώληνο ΚΔΡΚΤΡΑ 

32.  ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΟΤ Αηθαηεξίλε ΙΩΑΝΝΙΝΑ 96. ΠΑΠΑΓΑΚΖ Υαξάιακπνο ΡΔΘΤΜΝΟ 

33.  ΔΠΙΣΡΟΠΑΚΖ Έθε ATTIKH 97. ΠΑΠΑΓΖΜΟ Γεκήηξηνο (Γήκνο) ΔΡΡΔ 

34.  ΔΤΣΑΘΙΟΤ Κώζηαο ATTIKH 98. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ Απόζηνινο ATTIKH 

35.  ΕΑΛΟΤΜΖ Γεκήηξηνο ΜΤΣΙΛΗΝΗ 99. ΠΑΠΑΜΖΣΡΟΤ Αζεκίλα ΠΑΣΡΑ 

36.  ΕΔΡΒΑΚΖ Εαθεηξία ATTIKH 100. ΠΑΡΑΦΟΡΟ Γεώξγηνο ΡΟΓΟ 

37.  ΕΔΡΒΑ Άγγεινο ATTIKH 101. ΠΔΣΡΟΤ Παλαγηώηεο ATTIKH 

38.  ΕΩΓΟΠΟΤΛΟ Γεκήηξηνο ΠΤΡΓΟ 102. ΠΟΛΤΕΩΪΓΖ Δκκαλνπήι ΘΔ/ΚΗ 

39.  ΚΑΒΒΑΛΟ Βαζίιεο ATTIKH 103. ΠΟΡΙΩΣΖ Γεώξγηνο  ATTIKH 

40.  ΚΑΚΑΣΑΚΖ Γεώξγηνο ATTIKH 104. ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟ Δπάγγεινο ΘΔ/ΚΗ 

41.  ΚΑΛΔΝΣΖ Αληώλεο ATTIKH 105. ΡΔΚΑΛΙΓΖ Ζξαθιήο ΑΛΔΞ/ΛΗ 

42.  ΚΑΛΛΔΡΓΖ Γεκήηξεο ΑΣΣΙΚΗ 106. ΡΔΛΛΙΑ Άλλπ ATTIKH 

43.  ΚΑΛΛΙΟΝΣΕΖ Θεόδσξνο ATTIKH 107. ΚΑΡΣΙΛΑ Παλαγηώηεο ΠΑΣΡΑ 

44.  ΚΑΛΛΟΤΓΖ Φίιηππνο ATTIKH 108. ΣΑΤΡΙΝΟΤΓΖ Διέλε ATTIKH 

45.  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΓΖ Ισάλλεο ΑΣΣΙΚΗ 109. ΣΑΦΤΛΑ Βελεδηθηίλε ΘΔ/ΚΗ 

46.  ΚΑΜΙΝΑΡΖ Βαζίιεηνο ATTIKH 110. ΣΑΦΤΛΑ Υξήζηνο ΒΟΛΟ 

47.  ΚΑΝΔΛΛΖ Αγεζίιανο ATTIKH 111. ΣΡΙΚΟΤ Κσλζηαληίλνο ATTIKH 

48.  ΚΑΠΑΡΟ Μηράιεο ATTIKH 112. ΤΜΙΑΚΟ Αληώλεο ATTIKH 

49.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΖ Ιππνθξάηεο ΑΣΣΙΚΗ 113. ΤΡΟΠΟΤΛΟ Κσλζηαληίλνο ATTIKH 

50.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΖ Κσλζηαληίλνο ΚΑΒΑΛΑ 114. ΣΑΡΛΑΝΣΑ Αλαζηάζηνο ATTIKH 

51.  ΚΑΡΑΓΖΜΑ Εσή ATTIKH 115. ΣΔΝΔΚΙΓΟΤ Ακθίθιεηα (Έθε) ATTIKH 

52.  ΚΑΡΑΦΩΣΙΑ Παλαγηώηα – Αθξνδίηε (Φσθώ) ATTIKH 116. ΣΕΙΜΑ Παλαγηώηεο ΑΛΔΞ/ΛΗ 

53.  ΚΑΣΑΓΟΤΡΖ Γηνλύζεο ATTIKH 117. ΣΟΠΑΛΙΓΖ Γεκήηξηνο (Γήκνο) ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

54.  ΚΑΣΑΝΖ νθία ATTIKH 118. ΣΟΠΑΛΙΓΖ Κσλζηαληίλνο ΘΔ/ΚΗ 

55.  ΚΑΣΑΡΟ Γεκήηξηνο ΚΑΛΑΜΑΣΑ 119. ΣΡΑΠΔΕΑΝΛΙΓΖ Γεκήηξηνο ΑΣΣΙΚΗ 

56.  ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΖ Γεσξγία ATTIKH 120. ΣΟΜΠΟ σθξάηεο  ΑΓΡΙΝΙΟ 

57.  ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΖ Γηάλλεο ATTIKH 121. ΣΟΤΡΖ Κώζηαο ΛΑΡΙΑ 

58.  ΚΑΦΩΡΟ Υξήζηνο ΛΑΡΙΑ 122. ΦΑΝΙΑΓΟΤ Αηθαηεξίλε ΑΣΣΙΚΗ 

59.  ΚΔΦΑΛΑ Παλαγηώηεο ΘΔ/ΚΗ 123. ΦΑΡΑΡΩΣΑ Γηάλλεο ΑΣΣΙΚΗ 

60.  ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΤΛΟ Γεκνζζέλεο ΑΣΣΙΚΗ 124. ΦΛΔΜΔΣΑΚΖ Γηώξγνο ΥΑΝΙΑ 

61.  ΚΟΜΙΑΝΟ Νηθόιανο ΚΔΡΚΤΡΑ 125. ΥΑΪΓΟΤΣΖ ηπιηαλόο ATTIKH 

62.  ΚΟΝΑΚΛΖ Φώηεο ΠΑΣΡΑ 126. ΥΑΡΛΑΤΣΖ Γηώξγνο ATTIKH 

63.  ΚΟΝΓΤΛΖ Νίθνο ATTIKH 127. ΥΑΣΟΤΠΖ Μαξία ATTIKH 

64.  ΚΟΣΑΝΖ ίζζπ ATTIKH 128. ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Καιιηξόε (Ρόε) ΚΑΛΑΜΑΣΑ 



 


