
«Σε απάντηση των όσων αναληθών περιλαμβάνει η συνέντευξη – άρθρο 

του Ευστρατίου Κατάκου την 7.4.2020 και ώρα 13.21 σας αναφέρω τα 

εξής ως Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης του σωματείου ΕΛΕΗΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ, διορισμένος με 

δικαστική απόφαση από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ξένος με το σωματείο και μάρτυρας 

καταστάσεων πρωτόγνωρων από το καλοκαίρι του 2018, τα οποία με 

έχουν οδηγήσει σε πικρά συμπεράσματα για κάποιους από τους 

ανθρώπους που διοίκησαν το Γηροκομείο και κάποιους από όσους 

έχουν θέσεις ευθύνης εκ των εποπτευουσών αρχών που διαπίστωσα ότι 

έχουν αποφασίσει να διοικήσουν το Γηροκομείο και την μεγάλη 

περιουσία του με κάθε τίμημα και κάθε μέσο αλλά έχουν, όμως, με την 

αλαζονεία τους και τις άνομες μεθόδους που χρησιμοποιούν, 

ατσαλώσει την θέλησή μου να υπερασπισθώ αυτό τον ιερό ιστορικό 

χώρο, τους καταπονημένους εργαζόμενους και τους ανήμπορους 

ηλικιωμένους με όσες δυνάμεις έχω. Προς αποκατάσταση της αλήθειας 

σας ενημερώνω  : 

Ο κ. Κατάκος ως Επίτροπος διορισμένος από την προηγούμενη δημοτική 

αρχή, δεν νομιμοποιείται να μιλά δημοσίως εκπροσωπώντας το 

Γηροκομείο και η δημόσια παράθεση απόψεων για τις ενέργειες 

διοίκησης και εργαζομένων του Γηροκομείου με αυτή του την ιδιότητα, 

είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του. 

Ο κ. Κατάκος, καθηγητής,  αποτέλεσε μέλος της προσωρινής διοικητικής 

και διαχειριστικής επιτροπής (ΠΔΔΕ) που διορίστηκε από το Δήμο 

Αθηναίων τον Σεπτέμβριο του 2016,ήτοι ήταν μέλος προσωρινής 

διοίκησης, αφού κηρύχθηκε έκπτωτη η αιρετή διοίκηση . 

 Παρέμεινε ως μέλος αυτής λαμβάνοντας αποφάσεις για το σωματείο 

με άλλους 10 μέχρι την μαζική παραίτησή τους τον Μάρτιο του 2017. 

Κατά το διάστημα αυτό, αν και προσωρινή διοίκηση, έλαβαν σημαντικές 

για το σωματείο αποφάσεις στα πλαίσια της διαχείρισης και διοίκησης, 

αποφάσεις αιρετής διοίκησης,  όπως την διαγραφή οφειλομένων 

μισθώτριας εταιρίας ποσού 900.000 ευρώ και την ανανέωση της 

μίσθωσης αυτής για ακίνητο της ΕΕΑ, όπως την εγγραφή 400 νέων 

μελών στο σωματείο, όπως την  παραχώρηση για συγκεκριμένο χρόνο 

προς χρήση ακινήτων σε συνεργαζόμενες με το Δήμο Αθηναίων 

εταιρείες, όπως την εκμίσθωση ακινήτων κλπ, την συμβιβαστική 



επίλυση διαφορών με εργαζομένους, την αναγνώριση οφειλομένων 

τους στα Δικαστήρια χωρίς αντιδικία, την καταγγελία συμβάσεων 

εργασίας  κλπ. Ο ίδιος και άλλα τρία μέλη αυτής της διοίκησης 

«συνεδριάζοντας από τα μέιλ τους», ήτοι εκτός διοικητικού 

συμβουλίου,  «προαποφάσισαν» την απόλυση στελέχους της ΕΕΑ 

«ετσιθελικά». Κατά το χρόνο της θητείας τους τα πρακτικά των 

διοικητικών τους συμβουλίων τηρούνταν χειρόγραφα και 

ολοκληρώνονταν,  αφού ο καθένας εξ αυτών προσέθετε και κάτι,  ότι 

είχε ειπωθεί ή ότι ο καθένας θεωρούσε ότι έχει ειπωθεί ή ήθελε να έχει 

ειπωθεί. Τα ίδια αυτά μέλη στις με μειλ συνεδριάσεις τους, αποφάσιζαν 

τι είχε ειπωθεί και δεν κατέγραφαν αυτά που δεν ήθελαν να έχουν 

ειπωθεί. Αυτές οι ενέργειες και παραλείψεις έχουν καταγγελθεί στο 

Δήμο Αθηναίων από μέλος επόμενης διοίκησης, τότε Σύμβουλο 

Προέδρου. Γνώστης αυτών των καταγγελιών είναι ο κ. Κατάκος ,ως και 

τότε Επίτροπος ,διορισμένος από το Δήμο Αθηναίων, αφού κατά σαφή 

παραβίαση όλων των κανόνων μετά την θητεία του ως μέλος της ΠΔΔΕ 

και ως μέλος της προσωρινής διοίκησης που ακολούθησε με προσωρινή 

διαταγή, διορίσθηκε Επίτροπος για να ελέγχει όλους όσους διοίκησαν 

μαζί του (αντικαθιστώντας μάλιστα Επίτροπο, που επίσης ήταν μέλος 

της ΠΔΔΕ προ του παρανόμου διορισμού της, πρώην και νυν δημοτική 

σύμβουλο που μετά τον δικό του διορισμό έγινε πάλι μέλος της 

διοίκησης!) και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου με την πρόσθετη 

παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων στις δικαστικές αίθουσες και τις 

αποφάσεις που έλαβαν . 

Ήτοι μετά την μαζική παραίτησή τους τα μέλη της ΠΔΔΕ, με σχετική 

αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών   διορίστηκαν και 

πάλι μέλη προσωρινής διοίκησης. Με την αίτησή τους ζητούσαν 

αρμοδιότητες αιρετής διοίκησης με δικαίωμα σύναψης και καταγγελίας 

μισθώσεων και συμβάσεων εργασίας, πωλήσεων ακινήτων κλπ. Έτσι 

διοίκησαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 οπότε και με απόφαση 

αντικαταστάθηκαν «….για λόγους αμεροληψίας και ανεξαρτησίας» 

σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης,  από οικονομολόγους από 

τον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Λόγω 

άρνησης αποδοχής των διορισθέντων, με νέα αίτησή τους, οι έχοντες 

τις ευλογίες της τότε δημοτικής αρχής, με νέα αίτηση διόρισαν εαυτούς 

και πάλι ως διοίκηση του Γηροκομείου και διοίκησαν μέχρι την έκδοση 

της 1469/2018 απόφασης, που διόρισε και πάλι πραγματογνώμονες εκ 



του καταλόγου και πάλι σύμφωνα με το διατακτικό της ,για λόγους 

αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. 

Σ αυτή την, ατυχή για τους ανωτέρω μέχρι τότε διοικούντες, χρονική 

στιγμή το Γηροκομείο είχε την τύχη να ασχοληθούν και να γνωρίσουν τα 

έσω του, επιστήμονες, οικονομολόγοι – Δικηγόροι, οι οποίοι δεν 

εξαρτούσαν κανένα συμφέρον από την εκεί θητεία τους, δεν ήταν μέλη, 

δεν είχαν εγγράψει εαυτούς ως μέλη για να έχουν δικαίωμα 

εκλέγεσθαι, όπως ο κ. Κατάκος και τα μέλη των διοικήσεων με τα οποία 

είχε σχέσεις. Σε αυτή την διοίκηση του Πρωτοδικείου και εγώ που 

εξελέγην Πρόεδρος, φύσει και θέσει αντιδραστικός σε κάθε έκφανση 

αδικίας. 

Σχετικές ΑΝΑΦΟΡΕΣ στον Άρειο Πάγο για την κατάσταση που 

αντιμετώπισα έχω καταθέσει ήδη από τον Ιούνιο του 2018. Στην πρώτη 

εξ αυτών ήδη περιγράφονται οι συνθήκες με τις οποίες ο κ. Κατάκος με 

την  προτροπή και κάποιοι της προηγούμενης διοίκησης παραιτούμενοι 

από τη θέση του μέλους του ΔΣ, δημιούργησαν έλλειψη διοίκησης και 

ανάγκη για διορισμό νέας, ματαιώνοντας με την συμπεριφορά τους 

αυτή τις αρχαιρεσίες. Αυτές που οι ίδιοι διοικούντες για δύο έτη, πριν 

από εμένα,  δεν είχαν πραγματοποιήσει. 

Στην νέα προσωρινή διοίκηση με μέλη που διόρισε ο κ. Δικαστής,  

εξελέγην Πρόεδρος και με την βοήθεια της πλειοψηφίας των μελών του 

ΔΣ κατόρθωσα να αποτρέψω τον κίνδυνο της έκθεσης των ηλικιωμένων 

σε κίνδυνο, αφού ούτε φαγητό θα είχαμε για τον μήνα Αύγουστο, ούτε 

και νοσηλευτές που ασκούσαν μαζικά το δικαίωμα επίσχεσης λόγω της 

μη πληρωμής των οφειλομένων τους από ετών. 

 Ο κ. Κατάκος ως Επίτροπος κατά το διάστημα αυτό, όπως έχει 

καταγραφεί στα πρακτικά του ΔΣ που τηρούνταν πλέον με 

μαγνητοφώνηση, προέτρεπε τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν για να 

έρθει η προηγούμενη διοίκηση, δήλωσε ότι πρέπει να εισηγηθεί στο 

Δήμαρχο να σταματήσει την παροχή φαγητού για να πεθάνουν οι 

ηλικιωμένοι, επαίρετο ότι δεν θα συναντήσουμε ποτέ τον Δήμαρχο 

παρά τα αιτήματά μας και είχε την άποψη ότι θα πρέπει να 

αποφασίζουμε σύμφωνα με τις δικές του απόψεις. «Αγνώμονες» ήταν ο 

συνήθης, επιτρεπτός για αναγραφή, χαρακτηρισμός του για τους 

επιστήμονες - μέλη του ΔΣ.  Πλούσια η αλληλογραφία με τις απόψεις 

του για την διοίκηση του σωματείου στην οποία, ως προείπα, άλλαζε 



θέσεις με τους άλλους που συνδιοικούσαν. Παρουσία του κατά το 

παρελθόν είχε γνωστοποιηθεί μέγα σκάνδαλο εξαπάτησης των 

δικαστικών αρχών από μέλος του τότε ΔΣ σε θέση ευθύνης, για το οποίο 

δεν εισηγήθηκε να ελεγχθεί, ως εκ του Δήμου Επίτροπος κι ελεγκτής της 

νομιμότητας.Αυτά για τα της ηρεμίας και χρηστής διοίκησης των 

προηγουμένως διοικούντων . 

Η δήθεν εργασιακή ειρήνη στην οποία αναφέρεται, ανύπαρκτη στην 

πραγματικότητα τότε, είναι αυτή που ορίζεται από τους εκπροσώπους 

του παρανόμου (αφού προκήρυξε και διενήργησε αρχαιρεσίες εκτός 

θητείας)  ΔΣ του σωματείου εργαζομένων,  του οποίου ΔΣ μέλη, 

διαπιστώθηκε εκ του Λογιστηρίου των ημερών μου, ότι έχουν εισπράξει 

δύο και τρείς φορές επιδικασθέντα από τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ζητήσαμε την παράταση της 

θητείας της προσωρινής διοίκησης, ήταν η ολοκλήρωση της έρευνας 

του απαράδεκτου και σκοτεινού λογιστηρίου. Κατά το χρόνο της 

θητείας της «χρηστής» προηγούμενης διοίκησης, της οποίας είτε ήταν 

μέλος είτε ήλεγχε ο κ. Κατάκος. Του ίδιου λογιστηρίου που οι 

συνδιοικούντες με τον κ. Κατάκο, έστελναν εξώδικες διαμαρτυρίες σε 

μένα με την απειλή δικαστικών ενεργειών, για να μην προσληφθούν 

λογιστές.! Και για να μην συνάπτουμε μισθώσεις και συμβάσεις και για 

να μην έχουμε έσοδα. 

Αν και η προσωρινή αυτή διοίκηση που μετείχε ο κ. Κατάκος,  

λειτούργησε συνάπτοντας μισθώσεις και συμβάσεις, εκτός των άλλων, 

δεν αντιτάχθηκε στην άποψη που θα δημιουργούσε οικονομική 

ασφυξία στην δική μου διοίκηση των οικονομολόγων, την οποία 

στήριξαν μέλη της προηγούμενης διοίκησης και ο Δήμος Αθηναίων 

υποστηρίζοντας τα μέλη αυτής της προηγούμενης διοίκησης που 

προέρχονταν από τον κύκλο του, (πρώην και νυν δημοτική σύμβουλος),  

όταν δικαστικά αιτήθηκε την απαγόρευση των μισθώσεων ένα εξ 

αυτών, αυτή που εξαπάτησε τις δικαστικές αρχές δηλώνοντας 

οικονομολόγος, ενώ δεν είναι, που διενήργησε και δικαστική  

πραγματογνωμοσύνη δίκην οικονομολόγου! Και παραπέμπεται να 

δικαστεί. 

Ταυτόχρονα, κατά την θητεία  της δικής μου διοίκησης, μικρή μερίδα 

του τύπου δημιουργούσε εικόνα για την διοίκηση πέρα από κάθε 

λογική, κατά την παραγγελία της ψευτοοικονομολόγου, χωρίς ποτέ να 



ρωτήσει την δική μας άποψη βαπτίζοντάς μας οπαδούς της αιρετής 

διοίκησης που εκπτώθηκε. Τόνοι λάσπης εκτοξεύτηκαν στα στελέχη του 

Γηροκομείου και σε πρώην μέλη της διοίκησης αυτής, που είχαν 

βοηθήσει την έκπτωση της και σε μας που καμία σχέση δεν είχαμε προ 

του διορισμού μας με όλα αυτά. 

Από τις συντονισμένες αυτές ενέργειες ματαιώθηκε σύμβαση με την 

οποία θα διατρέφονταν οι ηλικιωμένοι επτά ημέρες την εβδομάδα, 

τρείς φορές την ημέρα, με ενδεδειγμένες τροφές  ΔΩΡΕΑΝ και θα 

ανακαινίζονταν και τα ακατάλληλα σύμφωνα με την περιφέρεια 

μαγειρεία της ΕΕΑ. 

Εν τη απουσία και σιωπή του Επιτρόπου του Γηροκομείου, η ομάδα των 

«χρηστώς διοικούντων» προ ημών, με αίτηση της 

ψευτοοικονομολόγου, που παρέσυραν και το Δήμο στα δικαστήρια 

υπέρ τους, «γιατί μπορούσαν»,  εκτός από την σύμβαση που 

ματαίωσαν, εμπόδισαν και την σύναψη μισθώσεων, οργανωμένα και με 

σκοπό να παραιτηθούμε. 

Γολγοθάς η θητεία μας με τον κ. Κατάκο να εθελοτυφλεί και να 

συντάσσει επιστολές και άρθρα κατά της δικής μας διοίκησης, 

χρησιμοποιώντας αυτή ακριβώς την ιδιότητά του που δυστυχώς δεν 

συνοδεύεται από τα προαπαιτούμενα της αντικειμενικότητας και 

αμεροληψίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους αντιδίκους 

μας και φίλους του. Και την ψευτοοικονομολόγο. 

Με το άρθρο του και το αβάσιμο και προσβλητικό περιεχόμενό του, 

προσπαθεί να υποβαθμίσει την πάλη των εργαζομένων. Με την όπως 

την έχει διαχρονικά εκδηλώσει συμπαράσταση του σε αυτούς που 

έχουν στερήσει τις αποδοχές των εργαζομένων αφού έχουν στερήσει 

την διοίκηση από έσοδα,  έχει εμπράκτως αμφισβητήσει και το 

δικαίωμα στο μισθό τους και το ψωμί των παιδιών τους. 

Αποκρύπτει εκτός των άλλων, ότι κατά την θητεία της ΠΔΔΕ και των 

επόμενων διοικήσεων (των δικών του) κανένα ποσό δεν πληρώθηκε 

στην ΔΕΗ. 

Όπως και το ότι όταν ζητήσαμε προσωρινή διαταγή, για να κάνουμε 

πέντε μισθώσεις και με τα έσοδα να ρυθμίσουμε την οφειλή της ΔΕΗ 

παρουσιάστηκαν στο Δικαστή, οι δικοί του της «χρηστής διοίκησης» και 



αρνήθηκαν την αναγκαιότητα και το δικαίωμα. Και για μία εισέτι φορά 

δημιούργησαν πρόβλημα. 

 Θέλει με περισσή αυθάδεια να θέσει τον αγώνα των εργαζομένων για 

την συλλογή δωρεών υπό «επιτροπεία» με ποιους άραγε ως επόπτες ; 

αυτούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στηρίζει και σε ποιο χωράφι ;  

το δανεικό που θεώρησαν δικό τους; Και θέλησαν και αυτοί να 

λειτουργήσουν σαν να τανε δικό τους;  

Μιλά για επιτήδειους εμπόρους ευαισθησίας γενικά, σαφώς 

υπονοώντας τους εργαζομένους, την διοίκηση και τους ονοματίζει 

εκμεταλλευτές καταστάσεων την ίδια στιγμή που εκμεταλλεύεται την 

ξεχασμένη ιδιότητά του ως Επιτρόπου , για να συκοφαντήσει, να εξάρει 

μία απελθούσα διοίκηση που δεν το αξίζει και να επηρεάσει αρνητικά 

για την παρούσα διοίκηση που παλεύει με τις αντίξοες συνθήκες που ο 

ίδιος και οι περί αυτόν δημιούργησαν. 

ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ότι με την ανοχή και την συμπαράστασή του η σημερινή 

κατάσταση του Γηροκομείου είναι αυτή που αναγκάζει εργαζομένους 

και διοίκηση να απευθυνθούν στον κόσμο για βοήθεια. 

Το «μη άνοιγμα στην κοινωνία» που με φαρισαϊσμούς   μας αποδίδει,  

αποκρύπτει ότι προέρχεται από την άρνηση των χρηστών διοικητών να 

αποδεχθούν την εγγραφή νέων μελών στο σωματείο για να αποκτήσει  

ζωή, εθελοντές και μέλλον. 

Δεν δηλώνει  ότι οι εκλογές που ζητά, θα γίνουν με τον ίδιο και άλλα 

400 μέλη από τους  κύκλους από τους οποίους προέρχεται. 

Γιατί ο Επίτροπος του Γηροκομείου Αθηνών δεν θέλει να γραφτούν 

αύριο το πρωί 1000-2000 ή όσα μέλη το επιθυμούν;  

Γιατί αποκρύπτει ότι οι παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων δεν γνώριζαν 
τα του Γηροκομείου παρά μόνο όσα εκείνος και η πρώην και νυν 
δημοτική σύμβουλος τους έλεγαν και τώρα άρχισαν να 
πληροφορούνται και ότι δεν τους είχαν κοινοποιηθεί οι ΑΝΑΦΟΡΕΣ μου 
προς τον Δήμαρχο, ούτε οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ μου. 

Πόσες και ποιες ήταν οι δικές του ενέργειες για την κοινοποίηση 
εγγράφων;  Των δικών μας εγγράφων. 



Ατυχής η απόπειρα υποβάθμισης και σπίλωσης της προσπάθειας των 

εργαζομένων και της διοίκησης και όλης της ελληνικής κοινωνίας που 

προσέφερε ΑΦΟΥ οι κατ αυτόν «απελθόντες  χρηστώς  διοικούντες»: 

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ  

Την διοίκηση. Το δίκιο μας και τον αντικειμενικό αγώνα μας για την 

διάσωση του Γηροκομείου. Πέρα από ομάδες και συμφέροντα. Με την 

εντιμότητα και την επιστημοσύνη μας και χωρίς κανένα όφελος εκτός 

από την ηθική ικανοποίηση της προσφοράς.  

Τους εργαζομένους που συνασπίστηκαν με την Διοίκηση. Τους ίδιους 

που παρενέβησαν προσθέτως υπέρ της διοίκησης σε όλα τα Δικαστήρια 

και σε όλες τις Αρχές. Που με απόφαση της Επιτροπής Αγώνα, που 

συγκρότησαν, ενημέρωσαν, την κυβέρνηση, τις εποπτεύουσες αρχές, 

πολιτικά κόμματα, φορείς ανά την επικράτεια για το Γηροκομείο . Που 

με γνώμονα την προστασία των ηλικιωμένων και την ενεργή μας 

συμπαράσταση ευαισθητοποίησαν και κινητοποίησαν τους Έλληνες, 

πρόσωπα, αναγνωρίσιμα και μη και εταιρείες και συλλόγους, εντός και 

εκτός των συνόρων. Που με διαρκή παρουσία οργάνωσαν και 

πραγματοποίησαν την συλλογή των δωρεών και προσφορών και την 

καταγραφή τους. Που  είναι ενωμένοι και έχουν πλέον βήμα και φωνή, 

αφού δεν απειλούνται και δεν ζουν στα χρόνια της φοβέρας.  

Τους ηλικιωμένους και τους συγγενείς τους και τους εθελοντές που 

συνασπίστηκαν με την Διοίκηση. Που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως 

και δια των συγγενών τους στις συνεδριάσεις μας και έθεσαν 

προβληματισμούς και αιτήματα. Που γιόρτασαν μαζί μας στις μέρες 

χαράς που διοργανώσαμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας 

που μας ξέρουν και τους ξέρουμε με τα μικρά τους ονόματα.  

Τις αποφάσεις γενναίων Δικαστών που αγνόησαν τον συνασπισμό του 

Δήμου και υποστηρικτή της υποδίκου, που παλαιότερα κατείχε θέσεις 

ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα, και της πολιτικής παράταξης «που θεωρεί 

ότι όλοι είναι το ίδιο» εκ της οποίας έχουν εγγραφεί και πολλοί ως μέλη 

επί ΠΔΔΕ, (βέβαιο εκλέγεσθαι) ΚΑΙ 

Διατήρησαν εμένα στη διοίκηση και κυρίως ,  



Δικαίωσαν, έστω και με καθυστέρηση,  τις θέσεις μας περί 

αρμοδιοτήτων της προσωρινής διοίκησης και της κατάστασης ανάγκης 

που διέρχεται το Γηροκομείο.  

Τις εποπτεύουσες αρχές α) της Περιφέρειας Αττικής, που και δια του κ. 

Πατούλη προσφέρει στο Γηροκομείο και δια του Συλλόγου Εποπτών 

Υγείας προβαίνουν σε  μελέτες και έργα β) του Δήμου Αθηναίων που 

δια των αρμοδίων οργάνων του, που δεν είχαν σχέση με την ΠΔΔΕ και 

δεν εμπλέκονται στα, από μέλη αυτής, παιχνίδια εξουσίας, γνωρίζουν 

το Γηροκομείο και πλέον συνεργάζονται μαζί μας , τους οποίους έχουμε 

ενημερώσει με σειρά εγγράφων ήδη από το καλοκαίρι του 2018 τα 

οποία τους απέκρυπταν και τώρα πληροφορούνται 

Τον τύπο και τα ΜΜΕ που μετά από πολλά έτη που αντιμετώπιζε το 

Γηροκομείο ως «τους κόπρους του Αυγείου», βλέπει την ανεξαρτησία 

και αμεροληψία στην διοίκησή μας, ενημερώνεται για τον πόλεμο και 

την προσπάθεια εκδίωξής μας, την διαύγεια στην λειτουργία μας και 

ένα μέλλον φωτεινό για τους εργαζομένους, αξιοπρεπές για τους 

ηλικιωμένους που δικαιούνται να περάσουν τα τελευταία έτη της ζωής 

τους ασφαλείς, χορτάτοι, καθαροί και χαμογελαστοί.  

Την ελληνική κοινωνία που έστερξε να συνδράμει τους ηλικιωμένους, 

τους εργαζομένους, την διοίκηση και να αποτίσει φόρο τιμής στο 

ΣΥΜΒΟΛΟ που αποτελεί το Γηροκομείο Αθηνών. 

Ο κ. Κατάκος κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με θέμα το Γηροκομείο Αθηνών, 

απουσίασε και αιτήθηκε αναβολή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ 

έχει ζητήσει την αντικατάστασή του για λόγους που αναλυτικά 

αναφέρει στον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δεν «αμέλησε», ωστόσο, να στείλει αυτή την απαράδεκτου 

περιεχομένου επιστολή με την οποία συκοφαντεί την διοίκηση και για 

μία ακόμη φορά δυναμιτίζει την λειτουργία του Γηροκομείου Αθηνών.   

Θεωρούμε ότι θα είναι η τελευταία αρνητική για το χώρο ενέργεια στην 

οποία προβαίνει υπό αυτή την ιδιότητα. 

Το Γηροκομείο θα ζήσει ή θα πεθάνει όρθιο. Με τους ανθρώπους που 

το νοιάζονται να παλεύουν γι αυτό. Είτε είμαστε προσωρινοί στην 



διοίκηση είτε όχι, θα είμαστε πάντα εδώ θεματοφύλακες της αξίας που 

θέλουν να του στερήσουν  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΕΑ 

ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ» 

 

 

Ο λογαριασμός που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ δεν 

ανήκει στο Γηροκομείο Αθηνών και όποιος τον έδωσε προς δημοσίευση, 

δεν εκπροσωπεί και δεν δεσμεύει το Γηροκομείο. Φυσικά ουδείς εκτός 

Γηροκομείου έχει το δικαίωμα να εισπράττει στο όνομά του. 


