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Η Ανάσταση του Χριστού, ας φωτίσει τις 
ψυχές όλων μας στις δύσκολες μέρες που 
ζούμε. Η υπομονή και η αισιοδοξία να είναι 
οδηγός  μας.
 

Χριστός Ανέστη ! 

 
  Επιστολή προς τον 
Αξιότιμο Υπουργό 
Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσε-
ων κ. Χατζηδάκη 
απέστειλε η ΠΕΣΥ, 
με αίτημα παρατά-
σεως των αρχαιρε-
σιών της Πανελλη-
νίου Ενώσεως των 
Συνταξιούχων Υγει-
ονομικών (ΠΕΣΥ)

Με την τροπολογία η οποία ψηφί-
στηκε και εντάχθηκε στον Νόμο 
4756/26.11.2020 που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως στο άρθρο 72, εδόθη παράταση 
της θητείας των ΔΣ των Σωματείων 
μέχρι τις 30–6 -2021.
Επειδή η πανδημία παρατείνεται, 
γεγονός που καθιστά δυσχερείς τις 
Αρχαιρεσίες  τον μήνα Ιούνιο του 
2021 και ο Σύλλογος μας αποτελεί-
ται από ηλικιωμένους συνταξιού-

χους Υγειονομικούς οι οποίοι είναι 
διστακτικοί ως προς την προσέλευ-
ση τους στις Αρχαιρεσίες του μηνός 
Ιουνίου , θα παρακαλούσαμε όπως 
μας διευκολύνετε δίνοντας μας μια  
παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
του 2021, οπότε ένας  μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων θα έχει εμβολι-
αστεί και  η πανδημία θα έχει υπο-
χωρήσει.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Για το ΔΣ της ΠΕΣΥ

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 
Δημήτριος Γραμπάς                Θεμιστοκλής  Σαπουνάς  
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   Δημοσιεύουμε την επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αιτούμαστε παράταση των 
αρχαιρεσιών της ΠΕΣΥ.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου , έκρινε αντισυνταγ-
ματική την παρακράτηση της Εισφοράς 

Αλληλεγγύης από τις Συντάξεις των συνταξι-
ούχων του Δημοσίου στους οποίους περι-
λαμβάνονται και οι Ιατροί του ΕΣΥ.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
   Λόγω των ανησυχητικών διαστάσεων που 
έχει λάβει η καθυστέρηση της έκδοσης 
συντάξεων, η νέα ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας  υπό τον κ. Κωστή Χατζηδάκη και 
η ομάδα κρούσης  που δημιουργήθηκε υπό 
την εποπτεία του project manager Μιχάλη 
Κεφαλογιάννη, επιχειρούν να τον λύσουν. 
Τι φταίει, όμως, για την καθυστέρηση στην 
απονομή συντάξεων, που για ορισμένες 
«δύσκολες» περιπτώσεις ξεπερνά και τα 
τρία χρόνια; Όλοι οι ειδικοί της κοινωνικής  
ασφάλισης  γνωρίζουν καλά πως  πρόκειται 
για ένα πρόβλημα διαχρονικό, το οποίο 
οξύνθηκε τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά 
τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, κορυφώθηκε δε 
την περίοδο της Πανδημίας. 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ.ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Αθήνα,23.3.2021

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών 
κ.Χρ.Σταϊκούρα

Θέμα: Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου των 
Συνταξιούχων 

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων 
Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Σταïκούρα Χρήστο, τον 
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Θ. Σκυλακάκη και τον 
αρμόδιο για την φορολογική πολιτική  & τη Δημό-
σια Περιουσία Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. 
Βεσυρόπουλο με την οποία επισημαίνει την άδικη 
φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών του 
11μήνου(Ιούνιος 2015- Μάιος 2016).

Επισυνάπτεται η επιστολή: 

Κύριε Υπουργέ,

Οι Συνταξιούχοι μέλη μας, έλαβαν τον Οκτώβριο 
του 2020 τα αναδρομικά του 11μήνου (Ιούνιος ’15 
έως Μάιος ’16), των μνημονιακών περικοπών των 
Νόμων 4051 & 4093/12 και μόνον επί των κύριων 
Συντάξεων.

Την 1/3/2021 ο Γ. Γραμματέας της ΑΑΔΕ, εξέδωσε 
εγκύκλιο για τον τρόπο φορολόγησης αυτών των 
αναδρομικών, αλλά και παρακράτησης της Ειδικής 
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Όπως γνω-
ρίζετε, αυτά τα αναδρομικά χορηγήθηκαν άτοκα 

και με καθυστέρηση 5 ετών! Αν η φορολόγηση πραγ-
ματοποιηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γ. Γραμ-
ματέα της ΑΑΔΕ, σημαίνει ότι θα ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ – 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ, σχεδόν κατά 50% τα καταβλη-
θέντα αναδρομικά!
Σας θυμίζουμε ότι, τα αντίστοιχα αναδρομικά των 
ίδιων νόμων 4051 & 4093/12, των Ειδικών Μισθο-
λογίων για όλο το διάστημα (όχι μόνο το 11μηνο) 
φορολογήθηκαν  σύμφωνα με τον Ν. 4472/17 με 
αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20% και εκεί τελεί-
ωσε κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των δικαιού-
χων.

Μετά τα ανωτέρω, σας καλούμε να αποκαταστή-
σετε την προφανή αδικία σε βάρος μας εντάσσο-
ντας την φορολόγηση των αναδρομικών των 
κύριων Συντάξεων μας του 11μήνου (Ιούνιος ’15 - 
Μάιος ’16), στις διατάξεις και τις φορολογικές 
προβλέψεις του Ν. 4472/17. Γιατί πιστεύουμε ότι 
όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν την ίδια 
φορολογική αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από επαγ-
γελματική ιδιότητα ή κοινωνική θέση.

Με εκτίμηση

            Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
 

Δημήτριος Ανδρεαδάκης      Πέτρος Βογιατζής     . 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ.Χρ.Σταϊκούρας
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    Καθοριστικής σημασίας για τα αναδρομικά και τις 
περικοπές σε μισθούς και συντάξεις αποτέλεσε η από-
φαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας που εκδόθηκε το 2015, με την οποία κρίθηκαν αντι-
συνταγματικές οι περικοπές που έγιναν με το δεύτερο 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και ως εκ 
τούτου η τότε κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου υποχρε-
ώθηκε να ρυθμίσει με βάση την απόφαση τις περικο-
πές. 
     Αργότερα, νεότερο κύμα προσφυγών αφορούσε 
διεκδικήσεις μετά το 2015, ενώ προσφυγές έγιναν και 
για τον λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου. Οι αποφάσεις 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί 
αυτών των αιτημάτων υπήρξαν αρνητικές.

    Απέρριψαν τα αιτήματα για αντισυνταγματικότητα 
των όποιων περικοπών, είτε για τις κύριες συντάξει 
είτε για τα δώρα και τις επικουρικές  συντάξεις, και 
τελικώς με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας 
του ΣτΕ –δίκασε  η σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου- το δικαστήριο κατέ-
ληξε στο να δοθούν αναδρομικά μόνον για έντεκα 
μήνες, από τον Μάιο του 2015 έως  την εφαρμογή του 
λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου.
 Μετά την απόφαση για το ενδεκάμηνο, η σημερινή 
κυβέρνηση αποφάσισε, αν και το Συμβούλιο της 
Επικρατείας δεν το ανέφερε στην απόφασή του ρητά, 
να δώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους 
και όχι μόνο σε εκείνους που είχαν δικαστικά προσφύ-
γει, οι οποίοι άλλωστε δικαιώνονταν πλήρως από την 
απόφαση του ΣτΕ.
    Με νόμο που ψηφίστηκε (4714/2020, άρθρο 114, 
παρ. 3) δόθηκαν τα αναδρομικά από ΤΙΣ κύριες  συντά-
ξεις, αλλά παράλληλα ορίστηκε και κάτι σημαντικό: ότι 
με την καταβολή των αναδρομικών αυτών (έντεκα 

Νέος γύρος διεκδικήσεων για τα Αναδρομικά
Κρίσιμες Δίκες για τις προσφυγές των συνταξιούχων που 
αφορούν τις επικουρικές και τα δώρα που περικόπηκαν.

μήνες) σε όλους, «αποσβένονται» τυχόν άλλες διεκ-
δικήσεις συνταξιούχων για περικοπές σε επικουρι-
κές συντάξεις  και δώρα που θεσπίστηκαν με τους ν. 
4051 και 4093/2012, οι διατάξεις των οποίων κρίθη-
καν αντισυνταγματικές με την απόφαση της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ το 2015.

 
   Νέos γύρος προσφυγών, που δικάστηκαν στην 
Ολομέλεια του Συμβουλίου τns Επικρατείας , στις 
15/1/2021 οι οποίες στρέφονται κατά αυτού του 
νόμου και ζητούν αναδρομικά για επικουρικές και 
δώρα που περικόπηκαν κατά τη διάρκεια των 
πρώτων χρόνων τns οικονομικής κρίσης , ορίστη-
καν με τους νόμους του 2012.
      Κατά τη διάρκεια τns εκδίκασης των υποθέσεων 
στην Ολομέλεια του ΣτΕ οι Συνήγοροι των συνταξι-
ούχων αλλά και του Δημοσίου ανέπτυξαν τις από-
ψεις τους , ενώ η απόφαση που εκτιμάται ως εξαιρε-
τικά σημαντική αναμένεται εντός των προσεχών 
μηνών. 
   Οι δύο Ολομέλειες, μία του ΣτΕ και μία του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, μέσα σε αυτή τη χρονιά, θα απο-
φανθούν για την τύχη αναδρομικών παροχών που 
αγγίζουν μεγάλα ποσά (πιθανόν κάποια δισεκατομ-
μύρια), εάν τελικώς θα επιδικαστούν.
   Από τις αποφάσεις αυτές θα κριθούν πολλά: Οι 
προσδοκίες χιλιάδων συνταξιούχων αλλά και η 
τακτική άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής δια της 
δικαστικής οδού. 
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ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
   Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Ανώτατη 
Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας 
(ΑΓΣΣΕ) ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 
ενημερώσει τους καταθέτες τους με αποστολή 
SMS στο κινητό τους τηλέφωνο ότι από την 
1/7/2021  θα καταργηθούν τα βιβλιάρια Ταμιευτη-
ρίου για τη σύνταξή τους. 
   Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί αν συμβεί αυτό, 
όλοι καταλαβαίνουν τα προβλήματα που θα προ-
κληθούν στις συναλλαγές των υπερήλικων 
συνταξιούχων. Προβλήματα προσωπικά, οικογε-
νειακά και ασφάλειας των συναλλαγών λαμβανο-
μένου υπόψη ότι οι μεγάλης ηλικίας συνταξιούχοι

θα χρησιμοποιούν τους κωδικούς του e-banking 
με τη βοήθεια συγγενικών τους προσώπων  
(παιδιών – εγγονών) με ενδεχόμενα την πραγμα-
τοποίηση αναλήψεων εν αγνοία τους αλλά και την 
πραγματοποίηση ανεξέλεγκτων ενδοτραπεζικών 
κινήσεων των λογαριασμών τους.
   Επειδή στην παρούσα φάση είναι αδύνατον σε 
μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων να ανταποκρι-
θούν στην προσπάθεια που καταβάλουν  ορισμέ-
νες Τράπεζες με το νέο σύστημα που στόχο έχει : 
Στην εξοικονόμηση τόνων χαρτιού καθώς και του 
λιγότερου λειτουργικού κόστους. 
   Με το νέο σύστημα όμως είναι ορατός ο 
κίνδυνος να χάνονται οι συντάξεις από τα 
βιβλιάρια των συνταξιούχων και παράλληλα 
οι πενιχρές τους οικονομίες.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ 
Να γίνει επιλεκτική  κατάργηση του βιβλιαρί-
ου μόνο σε όσους συνταξιούχους  δηλώσουν 
ότι το αποδέχονται.

Προκαταβολή σύνταξης 
360 έως 384 ευρώ 

τον μήνα
Θα ανακουφιστούν χιλιάδες συνταξιούχοι 
που περιμένουν ακόμη και 4 χρόνια τη 
σύνταξή τους.

   Διάταξη-ανάσα για πάνω από 70.000 ασφαλισμέ-
νους του e-ΕΦΚΑ που περιμένουν ακόμη και χρόνια 
χωρίς  εισόδημα, η οποία προβλέπει τη θεσμοθέτηση  
προκαταβολής από 360 έως  384 ευρώ τον μήνα, 
έναντι της σύνταξης που δικαιούνται, κατέθεσε ο 
Υπουργός Εργασίας Kωστής  Χατζηδάκης και ψηφί-
στηκε  από την Βουλή.  Αν  και στόχος του νέου 
Υπουργού Εργασίας  είναι να ανακουφιστούν άμεσα 
οι χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν ακόμη και 
για 4 χρόνια τη σύνταξη τους , και μέχρι να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία εκκαθάρισης  των εκκρεμών αιτήσε-
ων, το μέτρο της  προκαταβολής  θα έχει μόνιμο 
χαρακτήρα, αφού θα αφορά και τις  νέες  αιτήσεις.

Απάτη με τη μέθοδο 
της απασχόλησης σε ΑΤΜ 

(συνήθως σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων)
Οι δράστες προσεγγίζουν ένα άτομο τη στιγμή που 
πραγματοποιεί συναλλαγή σε ΑΤΜ και χωρίς να 
γίνουν αντιληπτοί υποκλέπτουν οπτικά το «ΡΙΝ» κατά 
την πληκτρολόγησή του, ενώ στη συνέχεια περιμέ-
νουν να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τη στιγμή της 
εξόδου της κάρτας από το ΑΤΜ ένας από τους δρά-
στες ρίχνει στα πόδια του συναλλασσόμενου ένα 
χαρτονόμισμα και τον προτρέπει να το πάρει με το 
πρόσχημα ότι του έπεσε από τη τσέπη. Οι δράστες 
εκμεταλλεύονται το χρονικό διάστημα που ο συναλ-
λασσόμενος απασχολείται με το πεσμένο χαρτονόμι-
σμα και αφαιρούν την κάρτα του από το στόμιο 
εξόδου του ΑΤΜ, τοποθετώντας στη θέση της μία 
άλλη. Μετά την αποχώρηση του συναλλασσόμενου, 
που δεν έχει αντιληφθεί τη αλλαγή της κάρτας, οι 
δράστες αφαιρούν το υπόλοιπο του λογαριασμού. 
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Το στοίχημα 
της νέας επικουρικής 

ασφάλισης
   Θα δημιουργηθούν τρία επενδυ-
τικά προφίλ, χαμηλού, μεσαίου 
και υψηλού ρίσκου, και οι ασφα-
λισμένοι θα επιλέγουν που θα 
εντάξουν τον «κουμπαρά» τους.
Την σύσταση ενός νέου, δημόσι-
ου, ασφαλιστικού Ταμείου που θα 
διαχειριστεί το μεγάλο στοίχημα 
της Κυβέρνησης για την πλήρη 
κεφαλαιοποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης, περιλαμβάνει ο σχε-
διασμός του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

   
   Η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστι-
κού αναμένεται να προωθηθεί 
προς ψήφιση στην Βουλή εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2021, 
με στόχο αφενός την προετοιμα-
σία του όλου εγχειρήματος, αφε-
τέρου την εμπεριστατωμένη ενη-
μέρωση των ασφαλισμένων.
Στο πλαίσιο του νέου συστήματος 
θα συσταθεί ένα νέο δημόσιο 
Ταμείο, το οποίο θα έχει την απο-
κλειστική ευθύνη για την διαχεί-
ριση των ατομικών λογαριασμών, 
δηλ των εισφορών των ασφαλι-
σμένων. 
 Το νέο εγχείρημα αναμένεται 
επίσης, να προκαλέσει έντονες 
αντιδράσεις με σημαντικότερο 
επιχείρημα των επικριτών της 
μεταρρύθμισης, το λεγόμενο 
κόστος μετάβασης. Και αυτό γιατί 
η αλλαγή από το ένα σύστημα στο 
άλλο, σταδιακά θα δημιουργεί 
ολοένα και μεγαλύτερο χρηματο-
δοτικό κενό στο παλαιό σύστημα, 
καθώς θα μειώνονται δραματικά 
οι εισροές για την πληρωμή των 
συντάξεων. 

Δικηγόροι και Λογιστές στην μάχη 
για την έκδοση των συντάξεων

   Σήμερα 20/4/2021 πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή, 
τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, ώστε Δικηγόροι, 
Λογιστές, Φοροτεχνικοί, θα μπορούν να συμπράττουν στην 
διαδικασία απονομής συντάξεων (κύριων, επικουρικών και 
εφάπαξ).

   Η συγκεκριμένη τροπολογία, αναμένεται να ανάψει το 
πράσινο φως, προκειμένου ιδιώτες Δικηγόροι, Λογιστές και 
Φοροτεχνικοί να ριχτούν στην μάχη της έκδοσης νέων 
συντάξεων, αλλά και της εκκαθάρισης (του στόκ) των 
παλαιών που ξεπερνούν τις 300.000.
   Από  την πλευρά των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ αλλά και 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξαν οι πρώτες έντο-
νες αντιδράσεις  ενώ ειδικοί εκτιμούν πως η διάταξη έχει 
σημαντικά κενά που θα πρέπει να καλυφθούν με υπουργικές 
αποφάσεις.  

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

πληκτρολογήστε www.pesy.gr
ή απλά ΠΕΣΥ
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- 200 χρόνια συναπτά.
   Μνήμες, θύμησες, έπη ιστορικά.
   Ο Ελληνισμός ενωμένος προχωρά μπροστά, 
   με την διχόνοια όμως βαδίζει καρκινοβατικά.

- Μύθοι, θρύλοι και κρυφά Σχολειά.
   Βαθουλωμένα μάγουλα ασκητικά, 
   μάτια  που λάμπουνε εκτυφλωτικά
   με πυρωμένη την καρδιά  να σκιρτά. 

- Βαθύς αβάσταχτος ο πόνος του ραγιά, 
   μα με το εθνικό του φρόνημα ψηλά. 
   Λαβωμένος αητός που συνεχίζει να πετά,
   πάνω απ’ όλους περήφανα, Ελληνικά.

- Δεν ήτανε δα και η πρώτη φορά. 
   Πάντοτε γνώριζε ο Ελληνισμός τον κίνδυνο να     
αψηφά,
   να μην λυγίζει, όπως ο Λεωνίδας πιο παλιά. 
   Ο Κολοκοτρώνης στων Δερβενακίων τα στενά.

- Κι όταν σίμωσε εκείνη η ώρα η ελληνικιά, 
   τότε όλοι είπανε με μια φωνή: «Ζήτω η Λευτε-
ριά».

   Στο Μεσολόγγι γίνανε πράγματα εξωπραγματι-
κά    
ο Σαμουήλ (εκ) τίναξε ζωές στα επουράνια ευλα-
βικά!

- Τι να πρωτοθυμηθείς, τι να πρωτοθαυμάσεις 
από ετούτα τα θαυμαστά.
   Τι να τραγουδήσεις για να τιμήσεις την αθάνατη 
λεβεντιά.
   Πως και πόσο να δοξάσεις αυτούς που πέσανε 
ηρωικά, 
   με την καρδιά τους θυσίες και ολοκαυτώματα να 
τους ζητά. 

- 200 χρόνια  περάσανε σαν τρεχούμενα νερά.
   Σταγόνες μέσα στις χιλιετίες, ιστορικά. 
   Ο Ελληνισμός συνεχίζει να βαδίζει με τον 
Χριστιανισμό αγκαλιαστά.
   Είναι της μοίρας του γραφτό έτσι τον κάθε 
κατακτητή να κατανικά.

- Όμως ο αντίλαλος του μηνύματος ακούγεται 
διαχρονικά, 
   σαν ηχώ ίδια και απαράλλακτη που αντηχεί 
τρανταχτά:
«Ό Έλληνας όταν ενώνεται πραγματικά
   ο Ελληνισμός πάντοτε επιβάλλεται δυναμικά».

- Ας διδαχτούμε επιτέλους από των ξεχωριστών 
προγόνων μας την προσφορά. 
   Η εγγενής διχόνοια και ο φθόνος, δεν επιτρέπε-
ται να μας κυβερνά, 
   ούτε η πολιτική και τα κόμματα να υποδαυλί-
ζουν το σαράκι που μας τρώει τα σωθικά.
   Δεν έχει νόημα μόνον να τιμούμε χωρίς να 
διδασκόμαστε, φτάνει πια!...

«200 χρόνια µετά»
Κώστα Δημ. Χρονόπουλου

(Μέλος του ΔΣ της ΠΕΣΥ)
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