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του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε 
στις 4/12/2013 η ενημερωτική ημερίδα του Συλ-
λόγου μας στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με ρεκόρ πα-
ρουσίας Συναδέλφων.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους 
όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και παρέχει δι-
αβεβαίωση ότι οι πάσης φύσεως ενέργειες μας θα 
ενταθούν.
Παρόμοια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στην 
Θεσσαλονίκη πολύ σύντομα.
Την ημερίδα, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρό-
εδρος της ΑΓΣΣΕ συν Νικ. Μουλίνος, ο Πρόεδρος 

της ΟΣΤΟΕ συν Ιγνάτιος Πλιάκος και ο εκπρόσωπος 
του Τομέα Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ συν. Αντώνης Σφα-
κάκης οι οποίοι και απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό. 
Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο Πρώην Πρό-
εδρος του Συλλόγου Προσωπικού συν. Αλέκος 
Πουλαρίκας, ο οποίος τοποθετήθηκε ενώ τον λόγο 
έλαβαν και τοποθετήθηκαν και οι συνάδελφοι Οδ. 
Ρομπάκης, Ελένη Μωραΐτου και Γρ Χαλιακόπουλος.
Ακόμα παρέστησαν ο Καθηγητής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άγγελος Στεργίου, 
ο έγκριτος νομικός Στέλιος Βλαστός τ. Διευθυντής 
Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου και συγγραφέας 

στο Σωματειακό και Εργατικό Δίκαιο, ο διδάκτωρ 
Νομικής Ανδρέας Ματθαίου ο οποίος επεξεργάζεται 
αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΑΤ και 
οι δικηγόροι κ. Νικόλαος και κα. Γεωργία Φιλιππό-
πουλου οι οποίοι απάντησαν στα ερωτήματα πολ-
λών συναδέλφων μας, στο τέλος της ημερίδας.

Κατά την ημερίδα συζητήθηκαν οι δυσμενείς συνέ-
πειες της υπογραφής της τροποποίησης της Σύμβα-
σης του 1981 και ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι 
διεξοδικά για τις εξελίξεις στο χώρο μας από τον 
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Ιορδανίδη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY, ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ, ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ, 
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 

ΕΝΘΕΤΟ NEWSLETTER, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συλλόγου: Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00 -14.00

2 μεγάλες συμφωνίες του Συλλόγου
Λεπτομέρειες στις σελ. 2-3

Συνάδελφοι, 

Με την  πρωτοφανή συγκέντρωσή μας εκφράσαμε σαφές 
μήνυμα προς τη Διοίκηση της Τράπεζας  ότι τα όρια ανοχής 
και υπομονής μας έχουν εξαντληθεί. Δεν πάει άλλο. Η Τρά-
πεζα οφείλει να εγκύψει πάνω στα προβλήματα που ταλα-
νίζουν σήμερα τις οικογένειες των συνταξιούχων. Γνωρίζει 
πολύ καλά ότι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι  έχουν φτάσει 
στα όρια της εξαθλίωσης και της φτώχειας. 

Με την  σε βάρος μας τακτική της η Τράπεζα αποδεικνύει ότι 
δεν σέβεται την υπογραφή της στη συνομολογηθείσα και κα-
ταγγελθείσα μονομερώς και καταχρηστικά από πλευράς της 
σύμβαση του 1981, την οποία μάλιστα  είχαμε συνυπογρά-
ψει. Μάλιστα έφθασε στο σημείο να μη αναγνωρίζει στοι-
χειωδώς το σωσίβιο που της προσέφερε ο τότε Σύλλογος 
Εργαζομένων με την εκχώρηση όλης της περιουσίας που 
διέθετε  σε κινητά, μετοχές και ακίνητα για να την διασώσει 
από τα φοβερά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει.

Παρά ταύτα η συμπεριφορά της είναι αδιανόητη για τους  
συναδέλφους μας που με τον παραγωγικό τους μόχθο, τον 
επαγγελματισμό τους και  την αγάπη τους για το Ίδρυμα είχαν 
κατορθώσει κάτω από αντίξοοες συνθήκες της τότε εποχής 
να την εδραιώσουν και να την καταξιώσουν στο τραπεζικό 
κατεστημένο.

Δυστυχώς,  δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της προς τους συνταξι-
ούχους ισχυριζόμενη ότι εξάντλησε της υποχρεώσεις της  με 
την καταβολή στο ΕΤΑΤ χρηματικού ποσού το οποίο προσ-
διόρισε αναξιόπιστη μελέτη για την οποία ευθύνεται το Δη-
μόσιο  και το ΕΤΑΤ όπως ανέπτυξε διεξοδικά στην Ημερίδα 
ο κ. Ανδρέας Ματθαίου.   Όμως η Τράπεζα  γνωρίζει πολύ 
καλά ότι  εξάντλησε τις υποχρεώσεις της μόνο ως προς το 
ΕΤΑΤ και δεσμεύεται ρητά να καλύπτει κάθε διαφορά παρο-
χών στους συνταξιούχους ακόμα και στην περίπτωση που το 
ΤΑΠ διαλυθεί ή συγχωνευθεί (παρ. V- IX, 1,2 της σύμβασης 
1981). 

Συνάδελφοι, 

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε εμφατι-
κά ότι η ενθουσιώδης και με αγωνιστικό 
παλμό ατμόσφαιρα που επικράτησε στη 
συγκέντρωση μας με τον καταγγελτικό 
και διεκδικητικό σας λόγο είναι πάνω από 
όλα σαφέστατη προειδοποίηση ότι μας 
ενώνει όλους το κοινό ενδιαφέρον. Δι-
αθέτουμε ομοψυχία, συναντίληψη και με 
συστράτευση και συμπαράταξη ο σκληρός 
και χρονοβόρος αγώνας, στο τέλος θα 
μας ανταμείψει και θα μας δικαιώσει. Δια-
θέτουμε ανεξάντλητα αποθέματα αντοχής, 
δύναμης, πίστης και ελπίδας για την επί-
τευξη των σκοπών μας στην περίπτωση 
που η Τράπεζα έστω την ύστατη ώρα δεν 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

TΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ 
ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ*
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1. Εμφραξη συνθετικής ρητίνης μικρή                         20

2. Εμφραξη συνθετικής ρητίνης μεσαία                   30

3. Εμφραξη συνθετικής ρητίνης μεγάλη                   40

4. Ανασύσταση συνθετικής ρητίνης με άξονα         50

5. Αισθητική όψη συνθετικής ρητίνης                       70

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
6. Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου                                                                80

7. Ενδοδοντική θεραπεία δίριζου                                                                     90

8. Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου                                                               90

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
9. Θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας                                                                          60

10. Θεραπεία αρχόμενης περιοδοντίτιδας                                                         100

ΚΙΝΗΤΗ  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
11. Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου μεακρυλική βάση                        500

12.
Mερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου 
με μεταλλικο σκελετό                  

600

13. Οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων                                                                 1000

14. Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας.(αναγομωση)                                               100

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
15. Στεφάνη μεταλλοκεραμική                                                                              150

16. Στεφάνη ολοκεραμική CAD/CAM                                                                    250

17. Στεφάνη επί  εμφυτευμάτων                                                                                 280

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
18. Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας                                                                                 20

19. Χειρουργική εξαγωγή δοντιού με κρημνό και συρραφή                                  150

20. Εμφύτευμα με CE (χειρουργική τοποθέτηση)                                                             700

*Πλήρης κατάλογος των οδοντιατρικών πράξεων με ανάλογες τιμές 
είναι στην διάθεσή σας

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας 
για παροχή υπηρεσιών υγείας στα μέλη 
μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
προεδρείου του συλλόγου μας με τον χει-
ρουργό οδοντίατρο Αντώνιο Λιαμή.
Αντηλλάγησαν ιδέες και προτάσεις προ-
κειμένου τα μέλη να απολαύουν οδοντι-
ατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με 
προνομιακούς όρους. 
Συμφωνήθηκε ο κος Λιαμης να παρέχει, 
στο εξής, στα μέλη και τις οικογένειες 
των μελών ΔΩΡΕΑΝ παροχές καθώς και 

οδοντιατρικές εργασίες με πολύ χαμηλό 
ανταγωνιστικό κοστολόγιο κάτι το οποίο 
εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί με έρευνα 
αγοράς !!
Η διεύθυνση του εξειδικευμένου συνερ-
γαζόμενου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ είναι ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΟΥΣ 34 Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 
210-3623823), πολύ κοντά στα γρα-
φεία του συλλόγου μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις 
παροχές:

1. Εξέταση ασθενούς στο ιατρείο.
2. Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από
εξέταση.
1. Καθαρισμός δοντιών δύο φορές το χρόνο
2. Οδηγίες στοματικής υγιεινής.
3. Προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων 
στόματος. 

4. Έγκαιρη εντόπιση προ-καρκινικών κατα-
στάσεων.
5. Αφαίρεση παλαιάς προσθετικής εργασίας.
6. Ενδοστοματικές λήψεις με INTRAORAL 
FOTOCAMERA.
7. Ακτινογραφία ενδοστοματική-οπισθομυλική.
8. Σχεδιασμός οδοντιατρικής θεραπείας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

2 Υγεία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής σας εύχονται ολόψυχα: 

KAΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με προσωπική και οικογενειακή υγεία

Στο 14ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε εκτός 
από τις τρέχουσες ειδήσεις που μας αφορούν:
• όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους 
συναδέλφους, οι οποίοι μας έχουν ενημερώσει για 
την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
• ειδικό ένθετο για τα Χριστούγεννα.
• Τον Κανονισμό της Κάρτας Υγείας «Ελευθέρας» 
και ενα συνοπτικό πίνακα με όλες τις παροχές της 
κάρτας 
• ανακοινώσεις της ΑΓΣΣΕ, ΟΣΤΟΕ, ΕΟΠΥΥ και του
Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης.
• το βήμα των Συναδέλφων με χιούμορ και σχόλια 
συναδέλφων.

• το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομές και 
εκδηλώσεις
• το ιατρικό βήμα με θέμα για τον καρκίνο του μαστού 
και το Νομικό μας Βήμα,
• και τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του 
Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες συναδέλφους 
μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Πιστεύουμε ότι και αυτό το φύλλο της εφημερίδας 
μας θα σας κρατήσει καλή συντροφιά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.. Από μέρους
μας βάλαμε όλο το κέφι, τη γνώση και το μεράκι που 
είχαμε για να σας ικανοποιήσουμε. Αν το καταφέρα-
με εσείς θα μας πείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Καλό είναι να μας στείλετε την ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση (e-mail), προκειμένου να 
επικοινωνούμε άμεσα και οικονομικά μαζί σας. 
Στείλτε μια καλημέρα και αυτό είναι αρκετό. 
Θα είμαστε συντροφιά σχεδόν κάθε μέρα 
στο σπίτι σας.
Για άμεση ενημέρωσή σας ανατρέξετε 
στην ιστοσελίδα μας, www.ssalpha.gr.  
Αναμένουμε τα σχόλιά, τις παρατηρήσεις 
και τα κείμενά σας.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΛΙΑΜΗΣ, 
Χειρουργός οδοντίατρος, Ιπποκράτους 34, Αθήνα
Ο Αντώνης Λιαμής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. 
Αποφοίτησε από το τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών το 1990.
1990-1992: εργάζεται ως οδοντίατρος υπηρετώ-
ντας την στρατιωτική του θητεία στην Σχολή Αλεξι-
πτωτιστών των Ειδικών Δυνάμεων όπου και χρήζεται 
αλεξιπτωτιστής.
1990 μέχρι σήμερα: διατηρεί ιδιωτικό οδοντιατρείο 
στην Αθήνα,στην οδό ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34,συνεχίζο-

ντας την παράδοση που ξεκίνησε ο πατέρας του Νικό-
λαος Λιαμής το 1962.
1993-2013: παρακολουθεί συνέδρια εθνικά και δι-
εθνή για τις νέες εξελίξεις στην αισθητική οδοντιατρι-
κή, την εμφυτευματολογία, την προσθετική και lazer
1996: ολοκληρώνει στο Άαχεν της Γερμανίας το 
πρόγραμμα εξειδίκευσης στην χρήση οδοντιατρικού 
διοδικού lazer .
1998-2010: παρακολουθεί εθνικά και διεθνή συ-
νέδρια στον τομέα της εμφυτευμάτολογίας και της 
προσθετικής αυτών.
2002: Ξεκινάει την δραστηριότητα στον τομέα της 
αισθητικής οδοντιατρικής και ειδικότερα στην κατα-

σκευή αισθητικών όψεων συνθετικής ρητίνης.
2011: Παρακολουθεί σεμινάριο αισθητικής οδοντια-
τρικής από το πανεπιστημίο UCLA Αμερικής και ενη-
μερώνεται στον τομέα της αισθητικής-προσθετικής .
Δίνει έμφαση στην κλασσική οδοντιατρική, την περι-
οδοντολογία, τα εμφυτεύματα και τις αισθητικές οδο-
ντικές εργασίες με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα 
στην υγεία των ούλων γύρω από κάθε αποκατάσταση.
Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, της 
Ελληνικής Εταιρίας Αισθητικής Οδοντιατρικής, καθώς 
και του Ιρλανδικού Οδοντιατρικού Συμβουλίου(Irish 
Dental Council)



3Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

Η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί και πρέ-
πει να διαπραγματευθεί σκληρά με την 
Τρόϊκα για να επιτύχει μερικές αλλαγές 
στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, αφού έχει γίνει μια τεράστια 
προσπάθεια στον τομέα αυτόν με θύμα 
τον Ελληνικό Λαό που υποβάλλεται σε 
μια πρωτοφανή και εξοντωτική λιτότητα 
για την επίτευξη αυτής της προσαρμογής.
Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνί-
ας μας συμπιέζεται αφόρητα σε σημείο 
ασφυξίας. Η κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί είναι εκρηκτική και επικίνδυνη.
Αν η Τρόϊκα και οι δανειστές μας συνε-
χίσουν να απορρίπτουν τα πλέον επείγο-
ντα και σοβαρά αιτήματα της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως όπου π.χ. ο εξορθολογι-
σμός της φορολόγησης του πετρελαίου 
θέρμανσης και η σταδιακή αποπληρωμή 
των οφειλών στη Δημόσιο, όπως και η 
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
των Ελλήνων θα οδηγήσουν την κοι-
νωνία μας με αυτήν τη εμμονή τους στα 
απώτατα όριά της. 
Η πίεση που ασκεί η Τρόϊκα και οι δανει-
στές μας για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις 
είναι ένα σοβαρό πρόβλημα λόγω και της 
παθογένειας του πολιτικού μας συστή-
ματος, αλλά και η παράλογη και αφόρητη 
επιμονή τους σε λογιστικές προσεγγί-
σεις πάνω σε αυτά τα θέματα μπορούν 
ίσως να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες 
εκρήξεις της κοινωνίας. Σε αυτό το κρί-
σιμο σημείο δεν δικαιολογείται ολιγωρία 
των κρατούντων αλλά επιβάλλεται με 
εντατικούς ρυθμούς να προχωρήσουν 
σε υπεύθυνο σχεδιασμό και κατάρτι-
ση προγραμμάτων για την προσέλκυση 
και αποδαιμονοποίηση των μεγάλων 
επενδύσεων, που είναι αναμφίβολα και 
οι μόνες που θα δημιουργήσουν σειρά 
θέσεων εργασίας ως ανάχωμα στην επί-
θεση της ανεργίας που έχει φθάσει σε 

πρωτοφανή ποσοστά ύψους λόγω της 
μακροχρόνιας υφέσεως που μαστίζει τη 
χώρα μας και ιδιαίτερα τους νέους μας, 
που επιδιώκουν μια θέση εργασία έστω 
και με ένα εξευτελιστικό μεροκάματο. 
Ακόμα και σήμερα  που η χώρα μας βρί-
σκεται σε κατάσταση πολέμου λόγω της 
οικονομικής κρίσης δεν έχουμε σημειώ-
σει την ανάλογη πρόοδο στην εξάλειψη 
των εμποδίων που έχει να αντιμετωπίσει 
ένας σοβαρός επενδυτής εξ αιτίας της 
γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της 
διαπλοκής και της μίζας, που δυστυχώς 
κυριαρχούν εισέτι σε όλες τις εκφάνσεις 
της δημόσιας ζωής μας. 
Ο Ελληνικός Λαός δοκιμάζεται σκληρά 
και οι συνθήκες της ζωής έχουν γίνει 
απελπιστικά δύσκολες για τη μεγάλη 
πλειοψηφία του. Ένα «ατύχημα» ή μια 
πολιτική περιπέτεια θα οδηγήσουν την 
πατρίδα μας στον γκρεμό. Βρισκόμαστε 
σε ένα κρίσιμο σημείο, η χώρα μας συ-
μπιέζεται ανάμεσα στις στεγνές απαιτή-
σεις της Τρόϊκα και των δανειστών, που 
απαιτούν ανερυθρίαστα να τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μας που 
απορρέουν από τα μνημόνια και στην 
απελπισία μεγάλων στρωμάτων της απο-
σαθρωμένης μας κοινωνίας. 
Αν θέλουμε να ελπίζουμε πως θα υπάρ-
ξει σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οι-
κονομίας και κάποια χαραμάδα ελπίδας 
για τον τόπο μας θα χρειασθεί απαραίτη-
τα μια πολιτική σταθερότητα.
Επέστη η στιγμή οι κρατούντες να στα-
θούν με σοβαρότητα και υπεύθυνα στο 
ύψος των κρισίμων περιστάσεων και 
να αναλογισθούν και τις ευθύνες τους 
έναντι των πολιτών αυτής χώρας, που 
εξαιτίας τους οι Έλληνες έχουν οδη-
γηθεί στον εξευτελισμό, στην εξαθλί-
ωση, στη φτώχεια και έχουν απολέ-
σει και την εθνική τους υπερηφάνεια. 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
να σταματησει ο εξανδραποδισμος μας

Προς ενημέρωσή σας

Απαιτούν δυναμικά οι Έλληνες να σταματήσει πια ο εξανδραποδισμός τους.

Καταφθάνουν στα γραφεία μας  σαν βροχή οι αιτήσεις αγωγών των 
συναδέλφων κατά της Τράπεζας για την κάλυψη των περικοπών του 
ΕΤΑΤ.
 Ηδη έχουμε συγκροτήσει μια όμαδα συναδέλφων που επεξεργάζεται 
τα στοιχεία και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
Επειδή ο αριθμός των συναδέλφων που επιθυμούν να αποστείλουν 
αιτήσεις είναι πολύ μεγάλος αποφασίσαμε την παράταση της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι 20/1/2014.   

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ 

(oδηγίες)

Ο Σύλλογος μας είναι στην 
ευχάριστη θέση να σας ανα-
κοινώσει την έναρξη ενός 
πιλοτικού προγράμματος με 
συνεργασία τον Εμπορικό 
Σύλλογο του Π. Φαλήρου προ-
κειμένου τα μέλη μας με την 
επίδειξη της ταυτότητος μέλους 
να τυγχάνουν εκπτώσεων από 
10- 50% στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής που θα έχουν 
το σχετικό χαρακτηριστικό σήμα μας.
Πιστεύουμε ότι σύντομα αυτή η συνεργασία θα επεκταθεί και σε 
άλλους εμπορικούς συλλόγους και γιατί οχι σε όλη την Ελλάδα. 
Ο Σύλλογος πρωτοπόρος σε κοινωνικές συμφωνίες θα προχωρή-
σει αταλάντευτα στην επιλογή του αυτή και μέ άλλους κοινωνικούς 
φορείς και Οργανώσεις για το συμφέρον των Συναδέλφων .

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑνΑκοίνωση
Σας πληροφορούμε ότι ο επιλαχών συνάδελφος μας,

κ. Σπύρος Φτάκλας της Ρόδου αντικαθιστά τον Σπύρο Βλαχάκη,
που απεβίωσε στις 16/12/13 στη θέση του Περιφερειακού 
Συμβούλου για τη Νότια Ελλάδα στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
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«Την επόμενη ζωή μου θέλω να τη 
ζήσω ανάποδα. Ξεκινάς από νεκρός 
κι έτσι το γλιτώνεις αυτό.
Μετά ξυπνάς σε ένα γηροκομείο κι αι-
σθάνεσαι κάθε μέρα και καλύτερα. Σε 
πετάνε έξω από το γηροκομείο, γιατί 
δεν είσαι πλέον τόσο γέρος. 
Πηγαίνεις και εισπράττεις τη σύνταξή 
σου και μετά όταν αρχίζεις να δου-
λεύεις σου δίνουν δώρο ένα χρυσό 
ρολόι και κάνουν πάρτι για σένα την 
πρώτη μέρα στη δουλειά. 
Δουλεύεις τα επόμενα 40 χρόνια μέ-
χρι να γίνεις αρκετά νέος για να χα-
ρείς την ζωή. 

Κάνεις πάρτι, πίνεις αλκοόλ και γε-
νικά είσαι ‘ατακτούλης’. Μετά είσαι 
έτοιμος για το γυμνάσιο. 
Στη συνέχεια πας στο δημοτικό, γίνε-
σαι παιδί, παίζεις. 
Δεν έχεις ευθύνες, γίνεσαι βρέφος 
μέχρι την στιγμή που γεννιέσαι. 
Μετά περνάς 9 μήνες κολυμπώντας 
σε ένα πολυτελές σπα με όλα τα κομ-
φόρ, κεντρική θέρμανση 
και πλήρη εξυπηρέτηση, κάθε μέρα 
και μεγαλύτερο χώρο και νάτο !!! Τε-
λειώνεις σαν...ένας οργασμός...»
      
          ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΥΧΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΝΤΥ ΑΛΛΕΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΑΠ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 774

 Προς το
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως
Αθήνα

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε εκτάκτως για να λάβει αποφάσεις όσον 
αφορά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί στο ΤΑΠ μετά την υπογραφή της από 
18.11.2013 Σύμβασης και ιδιαίτερα με την επίσπευση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων εντός του τρέχοντος έτους αντί του πρώτου τριμήνου του έτους 2014 με θέμα 
«Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ».
Ζητούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση όσον αφορά ειδικά την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού χωρίς να γνωρίζου-
με, όπως επιβάλλεται, την ακριβή διατύπωση τους σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων 
και τις θέσεις καθηγητών Πανεπιστημίων και έγκριτων νομικών (βλ. Αθ. Κρητικό, Δίκαιο Σω-
ματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σελ. 114επ. & Στ. Γ. Βλαστό, Αστικά Σωματεία, 
Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, Συνεταιρισμοί, Δ΄ Έκδοση, σελ. 286).
Ειρήσθω εν παρόδω ότι δεχόμεθα σωρεία τηλεφωνημάτων διαμαρτυρίας και αγανακτήσεως 
συναδέλφων μας γιατί πιστεύουν ακραδάντως ότι έχουν δρομολογηθεί βλαπτικές ενέργειες σε 
βάρος των συνταξιούχων εκ μέρους της Τράπεζας και του ΤΑΠ.
 Όπως καλώς γνωρίζετε το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να διαφυλάξει τα δικαιώματα 
των συναδέλφων μας όπως έχουμε εμπεριστατωμένα διατυπώσει τις θέσεις μας στην κατατε-
θείσα αγωγή μας, και στην από 14.10.2013 εξώδικη δήλωσή πρόσκληση και διαμαρτυρία μας 
σχετικά με την καταγγελία καθ’ ο μέρος μας αφορά της Σύμβασης του 1981 από την Τράπεζα. 
Σε κάθε περίπτωση σας επισημαίνουμε ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να ειδοποιηθούν όλοι 
οι συνάδελφοί μας για την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροσώπων. 
Επειδή το θέμα που έχει προκύψει είναι πολύ σοβαρό και εγκυμονεί κινδύνους πρέπει η προσ-
διορισθείσα ημερομηνία να αναβληθεί και να προσδιορισθεί νέα τουλάχιστον μετά 10 ημέρες 
από τις 29.11.2013. Άλλωστε η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης αφορά τη Διοίκηση 
του Ταμείου.
Αναμένουμε την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας και δηλώνουμε για μία ακόμα φορά 
ότι θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να ακυρωθούν βλαπτικές αποφάσεις που 
αφορούν στην προσπάθεια της Τράπεζας να μην τηρήσει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις της με 
τη σύμβαση 1981.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ            ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
(οκταμελές)

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. : 210 3604327, 210 3606071, FAX : 210 3606347
 e-mail: ssalpha8@otenet. gr – www.ssalpha.gr

     Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013
     Αριθμ. Πρωτ. 774
Προς το
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως
Αθήνα

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε εκτάκτως για να λάβει αποφάσεις όσον αφορά 
τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί στο ΤΑΠ μετά την υπογραφή της από 18.11.2013 
Σύμβασης και ιδιαίτερα με την επίσπευση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων εντός 
του τρέχοντος έτους αντί του πρώτου τριμήνου του έτους 2014 με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων του 
Καταστατικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ».
Ζητούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν την Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση όσον αφορά ειδικά την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού χωρίς να γνωρίζουμε, όπως 
επιβάλλεται, την ακριβή διατύπωση τους σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων και τις θέσεις 
καθηγητών Πανεπιστημίων και έγκριτων νομικών (βλ. Αθ. Κρητικό, Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλι-
στικών Οργανώσεων, σελ. 114επ. & Στ. Γ. Βλαστό, Αστικά Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Εργοδοτι-
κές Οργανώσεις, Συνεταιρισμοί, Δ΄ Έκδοση, σελ. 286).
Ειρήσθω εν παρόδω ότι δεχόμεθα σωρεία τηλεφωνημάτων διαμαρτυρίας και αγανακτήσεως συνα-
δέλφων μας γιατί πιστεύουν ακραδάντως ότι έχουν δρομολογηθεί βλαπτικές ενέργειες σε βάρος των 
συνταξιούχων εκ μέρους της Τράπεζας και του ΤΑΠ.
Όπως καλώς γνωρίζετε το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να διαφυλάξει τα δικαιώματα των 
συναδέλφων μας όπως έχουμε εμπεριστατωμένα διατυπώσει τις θέσεις μας στην κατατεθείσα αγωγή 
μας, και στην από 14.10.2013 εξώδικη δήλωσή πρόσκληση και διαμαρτυρία μας σχετικά με την κα-
ταγγελία καθ’ ο μέρος μας αφορά της Σύμβασης του 1981 από την Τράπεζα. 
Σε κάθε περίπτωση σας επισημαίνουμε ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να ειδοποιηθούν όλοι οι συνά-
δελφοί μας για την συμμετοχή τους στην ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροσώπων. Επειδή το θέμα 
που έχει προκύψει είναι πολύ σοβαρό και εγκυμονεί κινδύνους πρέπει η προσδιορισθείσα ημερομηνία 
να αναβληθεί και να προσδιορισθεί νέα τουλάχιστον μετά 10 ημέρες από τις 29.11.2013. Άλλωστε 
η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης αφορά τη Διοίκηση του Ταμείου.
Αναμένουμε την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας και δηλώνουμε για μία ακόμα φορά ότι θα προβούμε 
σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να ακυρωθούν βλαπτικές αποφάσεις που αφορούν στην προσπάθεια της 
Τράπεζας να μην τηρήσει τις αναληφθείσες δεσμεύσεις της με τη σύμβαση 1981.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ! 
Το 67% των Ελλήνων προτιμά 
τα ελληνικά προΪόντα

Σύμφωνα με την έρευνα «Καταναλωτής 
και Ελληνικό Προϊόν», που πραγματοποί-
ησαν οι καθηγητές Γ. Μπάλτας και Π. Θε-
οδωρίδης από το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών  
και δημοσιεύει η «Καθημερινή», το 67% 
των καταναλωτών προτιμά τα ελληνικά 
προϊόντα έναντι των εισαγόμενων.
Πρωταρχικό κίνητρο (συγκεντρώνει το 
77% των απαντήσεων) για την επιλογή 
των ελληνικών προϊόντων είναι ότι οι 
καταναλωτές θεωρούν ότι έτσι στηρίζουν 

την ελληνική 
παραγωγή.
Δεύτερος λό-
γος (με πο-
σοστό 34%) 
είναι ότι θεωρούν πως τα ελληνικά προ-
ϊόντα υπερτερούν σε ποιότητα από τα 
εισαγόμενα, ενώ τρίτος λόγος με χαρα-
κτηριστικά χαμηλό ποσοστό (μόλις 16%) 
είναι ότι αγοράζουν ελληνικά προϊόντα 
διότι είναι φθηνότερα από τα εισαγόμενα

Υπενθυμίζουμε στα μέλη 
μας ότι μετά τις 15 Ιανου-
αρίου θα αρχίσει η διανομή 
των εισητηρίων ετήσιας δι-
άρκειας με ειδικές τιμές για 
τους συνταξιούχους μέλη 
μας.
Παρακαλούνται οι Συνά-
δελφοι που ενδιαφέρονται 
να επικοινωνήσουν με τον 
Σύλλογο για την σχετική 
ενημέρωση.

ΣΤΟ 0,25% ΜΕΙΩΣΕ 
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ Η ΕΚΤ

Τη μείωση 
του βασικού 
της επιτοκίου 
αποφάσισε η 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή 
Κεντρική Τράπεζα.
Το επιτόκιο των πράξεων κύριας ανα-
χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος 
θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 
0,25%. Το νέο επιτόκιο τέθηκε  σε ισχύ 
με την πράξη που διακανονίστηκε στις 13 
Νοεμβρίου 2013.

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 
ΕΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 4.12.2013 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστούμε πολύ τους εκλεκτούς 
συνομιλητές μας, που εδέχθησαν μετά 
χαράς να προσέλθουν και να τιμήσουν 
με την παρουσία τους τη σημερινή μας 
δεύτερη ενημερωτική ημερίδα και να 
απευθύνουν έναν χαιρετισμό και όχι 
μόνο, όπως τον δραστήριο Πρόεδρο της 
ΑΓΣΣΕ κ. Νίκο Μούλινο, τον έμπειρο 
και μαχητικό Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ και 
τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. 
Ιγνάτιο Πλιάκο. Είναι κοντά μας και ο κ. 
Αντώνης Σφακάκης, που είναι υπεύθυ-
νος του Τομέα Υγείας του ΤΑΠΤΠ.Γ.Α.Ε.-
ΤΑΥΤΕΚΩ. Και είναι γεγονός ότι κατα-
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
αποπληρωμή των ιατροφαρμακευτικών 
δαπανών των ασφαλισμένων που καθυ-
στερούν εξ’ αιτίας του ΕΟΠΥΥ.
Ακόμα συμμετέχουν και τιμούν με την 
παρουσία τους ανταποκρινόμενοι στη ν 
πρόσκλησή μας οι εκλεκτοί καλεσμένοι 
μας όπως ο Καθηγητής του Ασφαλιστι-
κού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης ο κ. Άγγελος Στεργίου, στον οποίο 
εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες 
μας γιατί δεν εφείσθη χρόνου και κό-
που ερχόμενος από Θεσσαλονίκη για 
μια υπεύθυνη και σοβαρή ενημέρωσή 
μας και ο έγκριτος διδάκτορας Νομικής 
Σχολής Ανδρέας Ματθαίου. Παρίσταται 
επίσης ο κ. Στελ. Βλαστός, έγκριτος δι-
κηγόρος συγγραφέας πολλών νομικών 
βιβλίων στο εργατικό δίκαιο και σωμα-
τειακό δίκαιο-Διευθυντής στο παρελθόν 

στο περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού 
Δικαίου», για να μας βοηθήσουν σε ει-
δικά θέματα που θα ανακύψουν και οι 
Δικηγόροι μας Γεωργία Φιλιπποπούλου 
και Ν. Φιλιππόπουλος.
Σχετικά με το κυρίαρχο θέμα της καταγ-
γελίας της Συμβάσεως του 1981, που 
έχει πρόσφατα καταγγείλει η Τράπεζα, 
κατά τρόπο αδιανόητο στη σημερινή συ-
γκυρία. Η Τράπεζα μας αφήνει κυριολε-
κτικά ανήμπορους να αντιμετωπίσουμε 
τις οικογενειακές υποχρεώσεις μας, 
αφού η μεταφορά μας στο ΕΤΑΤ για το 
Προσυνταξιοδοτικό και ΕΤΕΑ για την επι-
κουρική σύνταξη ισοδυναμεί με πλήρη 
απώλεια σε σύντομο χρονικό διάστημα 
της επικουρικής σύνταξης την οποία θα 
λαμβάναμε από το ΤΑΠ. Η συμπεριφο-
ρά της είναι απαράδεκτη για το τραπε-
ζικό ίδρυμα που αδιαφορεί για όσα μας 
οφείλει από τις σημαντικότερες παραχω-
ρήσεις μας με τη σύμβαση 1981 στην 
οποία κυριολεκτικά οφείλει την ύπαρξη 
της ανάπτυξής της. Όλα αυτά θα τεθούν 
στα Δικαστήρια για να υποχρεωθεί να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να μας 
καταβάλλει τις προκύπτουσες διαφορές, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της από τη 
σύμβαση.
Το θέμα της καταγγελίας μας έχει απα-
σχολήσει επίμονα και σοβαρά. Για την 
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προκύψαντος προβλήματος της καταγ-
γελίας της σύμβασης, το Δ.Σ. απεφάσι-
σε χωρίς να φεισθεί κόπου και κόστους 
χρημάτων να συνεργαστεί με τον Καθη-

γητή κ. Άγγελο Στεργίου και με έγκρι-
τους δικηγόρους για τις αγωγές που θα 
ασκήσουμε, προκειμένου να έχουμε τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. 
Την προσπάθεια και την ασυνέπεια της 
Τράπεζας να απαλλαγεί από τις υποχρε-
ώσεις της που έχει αναλάβει με τη συ-
νομολόγηση της Σύμβασης του 1981 
για το προσωπικό της Τράπεζας και τους 
συνταξιούχους εμείς θα την πολεμή-
σουμε με ό,τι νόμιμο μέσο έχουμε στη 
διάθεσή μας. Άλλωστε έχουμε δεσμευ-
θεί προς τούτο τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά και ιδιαίτερα τώρα τελευταία με 
το εξώδικο που στείλαμε στην Τράπεζα, 
στο ΤΑΠ και στο Σύλλογο Προσωπικού 
ALPHA BANK να απέχουν από οποι-
αδήποτε ενέργεια που να θίγει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των 
συνταξιούχων που απορρέουν από τις 
διατάξεις της από 28.7.1981 σύμβασης 
και καλούσαμε την Τράπεζα να τηρεί τις 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τη 
Σύμβαση. Θα προχωρήσουμε στις ενδε-
δειγμένες ενέργειες για την ακυρότη-
τα της καταγγελίας και της πρόσφατης 
σύμβασης-συμφωνίας του 2013. Δεν 
δεχόμαστε οποιαδήποτε κατάργηση των 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που 
επιχειρεί με την καταγγελία η Τράπεζα 
την οποία αποκρούσαμε με την εξώδικη 
διαμαρτυρία μας ως άκυρη, καταχρηστι-
κή και ανήθικη προς τα χρηστά ήθη.
Ακόμη σας ενημερώνω ότι το Προεδρείο 
συνεδρίαζε καθημερινά. Απευθυνθή-
καμε σε Καθηγητές και έγκριτους στο 

Ενοχικό, Εργατικό και Ασφαλιστικό δί-
καιο ώστε οι ενέργειές μας να μην δημι-
ουργήσουν οποιαδήποτε πρόβλημα στις 
διεκδικήσεις μας. άμεσα προσφύγαμε 
στον καθηγητή κ. Άγγελο Στεργίου. Στον 
κ. Στεργίου στείλαμε πλήρη φάκελο. Η 
νομικός μας Σύμβουλος κα. Φιλιππο-
πούλου διαρκώς εφοδίαζε τον κ. Στερ-
γίου με τα απαραίτητα στοιχεία που είχε 
στο αρχείο της για την τεκμηρίωση των 
απόψεών του.
Η σημερινή σας πολυπληθής παρουσία 
παρά το κρύο που επικρατεί είναι το 
οξυγόνο στην προσπάθειά μας να αγω-
νιστούμε με σας, όλους μαζί σε συστρά-
τευση, σε συμπαράταξη, με ομοψυχία και 
συναντίληψη γιατί τα συμφέροντά μας 
είναι κοινά για όλους μας, κανείς δεν 
περισσεύει.
Ελάτε να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενω-
τικά, δυνατά και πιστεύοντας ότι ο αγώ-
νας μας μπορεί να είναι χρονοβόρος και 
ψυχοφθόρος αλλά στο τέλος θα είναι 
νικηφόρος, επειδή το δίκαιο είναι με το 
μέρος μας.
Τελειώνοντας σας εύχομαι προσωπικά 
αλλά εκφράζω και τις πιο πολλές και 
θερμές ευχές του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας για τις Ά γιες μέρες που έρχονται με 
υγεία και χαρά να τις ζήσετε καλά μαζί με 
τις αγαπημένες σας οικογένειες. Σας ευ-
χαριστώ που με ακούσατε, παραδίδω τη 
σκυτάλη στον Α΄ Αντιπρόεδρο του Συλ-
λόγου μας συνάδελφο κ. Γιάννη Ιορδανί-
δη για να συνεχίζει την ενημέρωσή σας. 
Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Έρευνα του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης 
(Tax Justice Network) 
Σύμφωνα με τo Tax Justice Network, στη Γερμα-
νία «ξεπλένονται» κάθε χρόνο μεταξύ 29 και 57 
δις. ευρώ, χρήματα που προέρχονται κυρίως από 
οργανωμένο έγκλημα και διεφθαρμένους πολι-
τικούς της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής.
Ένας από τους κορυφαίους φορολογικούς παρα-
δείσους του κόσμου και «Ελντοράντο» για ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος είναι η Γερμανία, σύμφωνα 
με τον δείκτη παραοικονομίας που έδωσε στη δη-
μοσιότητα το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης 
(Tax Justice Network).
Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα. Στον 
αποκαλούμενο πίνακα των «Σκιωδών Οικονο-
μιών» φαίνονται να πρωτοστατούν η Ελβετία, το 
Λουξεμβούργο και το Χονγκ Κονγκ, με τις ΗΠΑ να 
βρίσκονται στην έκτη θέση και τη Γερμανία στην 
8η. Ωστόσο, όσον αφορά στον αποκαλούμενο 
«δείκτη μυστικότητας», η Γερμανία βρίσκεται στην 
59η θέση.

Πηγή: Deutsche Welle 

Φορολογικός παράδεισος 
και «Ελντοράντο» για 

ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία

OΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ» ΣΤΗΝ ΕE

Διευρύνεται το χάσμα της «ευτυχίας» μεταξύ των 
Ευρωπαίων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στην κο-
ρυφή του σχετικού «άτλαντα» είναι η Δανία, ενώ 
στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα.
Τα πορίσματα της ετήσιας μελέτης που φέρει το όνο-
μα «Άτλας της Ευτυχίας 2013» και την οποία εκπό-
νησαν οι γερμανοί επιστήμονες Μπερντ Ραφελχού-
σεν και Ρενάτε Κέχερ κατ΄εντολή της Deutsche Post 
(Γερμανικά Ταχυδρομεία), θέλουν το χάσμα μεταξύ 
των Ευρωπαίων να διευρύνεται και στο πεδίο της 
ευτυχίας. 
Σύμφωνα με την οικονομική επιθεώρηση Wirt-
schaftswoche που προδημοσιεύει στοιχεία της 
έρευνας, πρώτη στην κορυφή του «άτλαντα της 
ευτυχίας» είναι η Δανία με μέσο όρο 8,9 μονάδες. 
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα της κρίσης 
με 3,4 μονάδες. 
Αυξάνεται οι δυσαρέσκεια στις χώρες της κρίσης.
Ποτέ, από το 2002 που άρχισαν οι μετρήσεις της 
επιστημονικής ομάδας, δεν ήταν τόσο μεγάλη η δια-
φορά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. 
Το 2002 η διαφορά μεταξύ Δανίας και Ελλάδας πε-
ριοριζόταν σε 3,4 μονάδες, ενώ το 2012 η διαφορά 
αυτή είχε σχεδόν διπλασιαστεί και έφτασε τις 5,5 

μονάδες.
Στη σχετική έρευνα συμ-
μετέχουν κάθε χρόνο 
συνολικά 3 χιλιάδες Ευ-
ρωπαίοι, οι οποίοι καλού-
νται να απαντήσουν σε 
ερωτήματα που αφορούν 
στην «προσωπική τους 
κατάσταση». 
Η κλίμακα ξεκινά από τις 0 μονάδες (πολύ δυσαρεστη-
μένος) και φτάνει στις 10 μονάδες (πολύ ευχαριστη-
μένος). Ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι το 2007 η 
Ελλάδα είχε «βαθμολογηθεί» με 5,7 μονάδες. 
Από τότε μέχρι σήμερα έχασα 2,3 μονάδες. 
Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της κρίσης, την Πορ-
τογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία μειώθηκε αισθη-
τά ο βαθμός «ευτυχίας» των ανθρώπων. 
Αντίθετα, αυξήθηκε διαρκώς τα τελευταία χρόνια ο 
βαθμός ικανοποίησης των πολιτών στις χώρες της 
Βαλτικής. 

Σταμάτης Ασημένιος 
epd Υπεύθ. Σύνταξης: Δήμητρα Κυρανούδη 

Πηγή: Deutsche Welle 
Πηγή:www.capital.gr

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕζΟϋΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σε μειώσεις των επικουρικών συντάξεων κατά 60% 
και σε τετραπλασιασμό των ασφαλίστρων για τους εν 
ενεργεία τραπεζοϋπαλλήλους θα πρέπει να προχω-
ρήσει το ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ (ασφαλίζει εργαζόμενους που 
προέρχονται από τράπεζες οι οποίες έχουν συγχωνευ-
τεί ή εξαγοραστεί από τις Alpha bank, Eurobank, Πει-
ραιώς και ΕΤΕ) προκειμένου να παραμείνει αυτόνομο 
ως Ν.Π.Ι.Δ και να μην οδηγηθεί στο Ενιαίο Επικουρικό 
Ταμείο (ΕΤΕΑ). 

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο 
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας Γιάννης Βρούτσης, το Ταμείο των 62.000 ασφα-
λισμένων και 5.500 συνταξιούχων εμφανίζει αναλο-
γιστικό έλλειμμα από 450 εκατ ευρώ έως 1 δισ. ευρώ, 
ανάλογα με τα σενάρια και τον αριθμό των εθελούσιων 
αποχωρήσεων. 
Η επιδείνωση των οικονομικών του Ταμείου, με βάση 
την απάντηση του υπουργού, έχει προέλθει από την 

εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιων αποχωρήσεων 
χωρίς την καταβολή εισφορών, τη μη ασφάλιση νέων 
εργαζομένων, την κατάρρευση των επενδυτικών επι-
λογών και τις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. 
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο έχει ήδη αποφασίσει τη 
μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 30%, αλλά 
οι συνταξιούχοι έχουν «μπλοκάρει», με ασφαλιστικά 
μέτρα, την απόφαση της διοίκησης για νέες μειώσεις. 

www.imerisia.gr
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H EΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ «A»
Aν εξετάσει το πιστωτικό προφίλ των οι-
κονομιών της Δύσης μέσα από τα κριτή-
ρια που θέτει η TΔΔ, θα διαπιστώσει ότι 
οι περισσότερες χώρες τα υπερβαίνουν σε 
τουλάχιστον δυο από τις τρεις κατηγορίες. 
Kαμία χώρα δεν βρίσκεται κάτω από τα όρια 
και στις τρεις κατηγορίες χρέους, ενώ ελά-
χιστες είναι αυτές που υπερβαίνουν τα όρια 
μόνο σε μία, μεταξύ αυτών και η Eλλάδα!
H χώρα μας υπερβαίνει το όριο της TΔΔ 
μόνο στην κατηγορία του δημοσίου χρέους. 
Όσον αφορά στο χρέος των νοικοκυριών 
έχει την πέμπτη καλύτερη επίδοση στις 18 
δυτικές οικονομίες που εξετάζει η μελέτη, 
ενώ έχει το χαμηλότερο χρέος επιχειρήσε-
ων ως ποσοστό του AEΠ από κάθε άλλη 
εξεταζόμενη χώρα!
Tο συνολικό της χρέος δε (δημόσιο, επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών) είναι το τρίτο μι-
κρότερο επί των 18 χωρών. Aντίθετα, Bρε-

τανία, Kαναδάς και Πορτογαλία ξεπερνούν 
τα ανώτατα όρια της TΔΔ και στις τρεις κα-
τηγορίες. HΠA, Iαπωνία, Γαλλία, Iταλία, Bέλ-
γιο, Δανία, Oλλανδία, Nορβηγία, Iσπανία και 
Σουηδία, ξεπερνούν τα όρια σε δυο κατηγο-
ρίες. H Eλλάδα ανήκει στην κατηγορία των 
χωρών που ξεπερνούν το όριο μόνο σε μια 
κατηγορία, μαζί με τις Γερμανία, Φινλανδία, 
Aυστραλία και Aυστρία. Mόνο που οι τελευ-
ταίες απολαμβάνουν την ύψιστη πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση «AAA», ενώ τα ομόλογα της 
Eλλάδας θεωρούνται σκουπίδια.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα  με την μελέτη 
της Τραπέζης της Ελλάδος, αν την περίοδο 
2000-2009  οι μισθολογικές αυξήσεις 
στον δημόσιο τομέα παρέμεναν στο ύψος 
του πληθωρισμού και αν ο αριθμός των 
δημοσίων υπαλλήλων δεν αυξανόνταν την 
ίδια περίοδο, αλλά παρέμενε σταθερός τότε 
το σημερινό χρέος της χώρας θα ήταν μειω-

μένο κατά 31% του ΑΕΠ.
Ταυτόχρονα αν τα φορολογικά έσοδα δια-
τηρούνταν στο 43,5% όπου βρισκόταν το 
2000 και δεν κατρακυλούσαν σταδιακά 
όλα τα επόμενα χρόνια για να φθάσουν στο 
37,3% το 2009 τότε θα προέκυπτε μια 
αποκλιμάκωση του χρέους κατά 26 μονά-
δες του ΑΕΠ .
Ετσι σωρευτικά το δημόσιο χρέος θα ήταν 
χαμηλότερο κατά 57 μονάδες και θα βρι-
σκόταν κάτω από το όριο του 100% του 
ΑΕΠ.
Τούτο πολύ απλά θα σήμαινε ότι η χώρα θα 
απέφευγε την πρόσφατη κρίση δανεισμού!!!
Ας σημειωθεί επίσης ότι οι πρωτογενείς 
δαπάνες του κράτους εκτοξεύτηκαν στην 
σχετική περίοδο από τα 30,7 δις ευρώ 
στα 57,9 δις ευρώ σημειώνοντας άνοδο 
90,3%.

Γιάννης Ιορδανίδης

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΕΠ  

Σε πρόσφατη μελέτη της, η Tράπε-
ζα Διεθνών Διακανονισμών συνέ-
λεξε στοιχεία σχετικά με το χρέος 
σε 18 χώρες - μέλη του OOΣA 
για το διάστημα 1980 - 2010 
και καθόρισε τα εξής ανώτατα 
επιτρεπτά όρια για το δανεισμό σε 
μια κοινωνία: το δημόσιο χρέος 
δεν πρέπει να περνά το 85% του 
AEΠ, το χρέος των επιχειρήσεων 
(πλην του χρηματο-οικονομικού 
κλάδου) το 90% του AEΠ και το 
χρέος των νοικοκυριών επίσης το 
85% του AEΠ.

  ΟΟΣΑ, Εθνικά 
Στατιστικά Στοιχεία, 
Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)
Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 85% (Εκτός επιτρεπτού ορίου 

το 1ο  μεγαλύτερο  χρέος στην Ευρώπη)

1980 1990 2000 2010

ΗΠΑ 46 71 58 97

Ιαπωνία 53 66 145 213

Γερμανία 31 42 61 77

Μ. Βρετανία 58 42 54 89

Γαλλία 34 46 73 97

Ιταλία 54 93 126 129

Καναδάς 71 109 115 113

Αυστραλία 43 46 37 41

Αυστρία 36 59 76 82

Βέλγιο 61 140 121 115

Δανία 36 77 73 65

Φινλανδία 16 23 67 57

Ελλάδα 26 83 124 132

Ολλανδία 65 97 67 76

Νορβηγία 43 38 44 65

Πορτογαλία 36 68 63 107

Ισπανία 27 49 71 72

Σουηδία 58 54 77 58

Το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη 
(Α’ τρίμηνο 2013) 

ΣΕ ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΕΠ

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Βέλγιο 394.220 104,5% 2,6%

Γρμανία 2.150.500 81,2% 0,1%

Εσθονία 1.721 10% 3,2%

Ιρλανδία 204.054 125,1% 18,3%

Ελλάδα 305.291 160,5% 24,1%

Ισπανία 922.828 88,2% 15,2%

Γαλλία 1.870.294 91,9% 2,9%

Ιταλία 2.034.763 130,3% 6,6%

Κύπρος 15.342 86,9% 12,6%

Λουξ/γο 10.043 22,4% 1,4%

Μάλτα 5.171 75,4% 2,1%

Ολλανδία 431.364 72% 5,3%

Αυστρία 231.588 74,2% 0,8%

Πορτογαλία 208.284 127,2% 14,9%

Σλοβενία 19.121 54,5% 7,5%

Σλοβακία 39.352 54,9% 8,5%

Φινλανδία 105.273 54,8% 6%

Συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος
((% ΑΕΠ) Το 3ο μικρότερο συνολικό χρέος στη  

Ευρώπη σαν ποσοστό του ΑΕΠ) 

1980 1990 2000 2010

ΗΠΑ 151 200 198 268

Ιαπωνία 290 364 410 456

Γερμανία 136 137 226 241

Μ. Βρετανία 160 203 223 322

Γαλλία 160 198 243 321

Ιταλία 109 180 252 310

Καναδάς 236 278 293 313

Αυστραλία 128 174 185 235

Αυστρία 162 178 205 238

Βέλγιο 170 264 298 356

Δανία 259 336

Φινλανδία 146 173 222 270

Ελλάδα 92 139 195 262

Ολλανδία 205 265 294 327

Νορβηγία 256 334

Πορτογαλία 144 141 251 366

Ισπανία 172 187 258 355

Σουηδία 219 289 320 340

Χρέος νοικοκυριών (% ΑΕΠ)
Ανώτατο επιτρεπτό όριο: 85%
(Εντος επιτρεπτού ορίου 5η θέση μικροτερου 

χρέους στην Ευρώπη)
1980 1990 2000 2010

ΗΠΑ 52 64 74 95
Ιαπωνία 60 82 87 82
Γερμανία 59 61 73 64
Μ. Βρετανία 37 73 75 106
Γαλλία 27 46 47 69
Ιταλία 6 21 30 53
Καναδάς 56 63 67 94
Αυστραλία 42 46 74 113
Αυστρία 41 41 47 57
Βέλγιο 35 38 41 56
Δανία 95 152
Φινλανδία 29 48 35 67
Ελλάδα 8 9 20 65
Ολλανδία 43 49 87 130
Νορβηγία 64 94
Πορτογαλία 15 23 75 106
Ισπανία 24 41 54 91

Σουηδία 53 61 51 87

Η σύνθεση του χρέους διαφέρει πολύ από χώρα σε 
χώρα. Συνολικό χρέος των 10 μεγαλύτερων ανα-

πτυγμένων οικονομικών ως %ΑΕΠ (2ο τριμ. 2011)

νοικ/ρια
μη 

χρημ/κεσ 
επιχ/σεισ

χρημ/κα
ιδρυματα

δημοσιο

Ιαπωνία 67 99 120 226 512

Μ. Βρετανία 98 109 219 81 507

Ισπανία 82 134 76 71 363

Γαλλία 48 111 97 90 346

Ιταλία 45 82 76 111 314

Ν. Κορέα 81 107 93 93 314

ΗΠΑ 87 72 40 80 279

Γερμανία 60 49 87 83 278

Αυστραλία 105 59 91 21 277

Καναδάς 91 91 63 69 276

Όπως είναι προφανές στο παραπάνω διάγραμμα, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν ένα σχετικά 
ισορροπημένο μείγμα δημοσίου χρέους, χρηματοπιστωτικού 
και επιχειρηματικού χρέους και χρέους των νοικοκυριών. 
Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο πνίγεται στο χρέος των επι-
χειρήσεων του χρηματοπιστωτικού του κλάδου (219% του 
ΑΕΠ), ενώ Ιαπωνία και Ιταλία αντιμετωπίζουν ένα δημόσιο 
χρέος που ξεπερνά κατά πολύ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
τους (226% και 111% αντίστοιχα). Σημαντικά υψηλό είναι 
το επίπεδο των χρεών των ιδιωτικών μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων σε Γαλλία και Ισπανία (111% και 134% του 
ΑΕΠ αντίστοιχα).



ΧΙΟΥΜΟΡ
Ένας παπάς έβαλε 4 σκουλήκια σε 4 μπουκάλια για 
να δώσει άλλη βαρύτητα στο κυριακάτικο κήρυγμα.
-Το πρώτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε 
οινόπνευμα.
-Το δεύτερο σκουλήκι σε μπουκάλι που 
περιείχε καπνό.
-Το τρίτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε 
σπέρμα.
-και το τέταρτο σκουλήκι σε μπουκάλι που περιείχε 
καθαρό νερό.
Στο τέλος του κηρύγματός του ο παπάς δίνει τα 
αποτέλεσματα:
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι του 
αλκοόλ, πέθανε.
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι του 
καπνού, πέθανε.
- το σκουλήκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι με 
το σπέρμα, πέθανε.
- αυτό μόνο που τοποθετήθηκε μέσα στο καθαρό 
νερό έζησε.
Ο παπάς απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ρώτησε: 
«Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα, από αυτήν 
την παραβολή;»
Και μια γριούλα από το βάθος της εκκλησίας 
αναφωνεί:
«ΌΣΟ ΠΙΝΟΥΜΕ, ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕΡΩΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ!!!!»

7Βήμα των Συναδέλφων

ΤΟ AΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
«Η Καιτούλα από πολύ αυστηρή οικογένεια, γνωρίζει 
τον Κώστα και με τα πολλά καταφέρνουν να...ολοκλη-
ρώσουν τη σχέση τους. Ομως τα νέα μαθεύονται γρή-
γορα στην κλειστή επαρχιακή κοινωνία και χωρίς πολλά 
περιθώρια ελιγμών, ο νέος αναγκάζεται να πάρει το κο-
ρίτσι με παπά και με κουμπάρο.
Η πεθερούλα του, η κυρία Μαρίκα, μία μέρα πριν από το 
γάμο, συμβουλεύει την κόρη της:
-Επειδή Καιτούλα μου, εσύ είσαι άβγαλτη κοπέλα, ενω ο 
λεγάμενος αρκετά πιο «περπατημένος» κοίτα κακομοί-
ρα μου να του ξεκόψεις από τώρα τίποτα περίεργες σκέ-
ψεις και βλέψεις.Οχι επειδή σου βάζει στεφάνι να ζητάει 
τώρα ανωμαλίες και βρωμιές στο κρεβάτι.Κατάλαβες;
-Ναι, μητέρα, μείνε ήσυχη, δεν πρόκειται να του επιτρέ-
ψω τίποτα περίεργο.
Περνάει η πρώτη μέρα του γάμου, κλείνει ένα μήνα 
το ζευγάρι και όπως ενημερώνει η κόρη τη μάνα, δεν 
έχουν αλλάξει τις συνήθειες στον έρωτα, παρότι κάποι-

ες προσπάθειες έγιναν από τον σύζυγο. Χαρούμενη η κ. 
Μαρίκα,ακούει ότι και μετά από αρκετούς μήνες η κόρη 
της είναι βράχος και αντικρούει κάθε ύποπτη πρόταση 
του Κώστα για μεγαλύτερη ποικιλία στον ερωτικό τομέα.
Στην επέτειο, λοιπόν του ενος χρόνου από τη μέρα που 
ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και αφου γιορτάσα-
νε με ενα πλούσιο γεύμα ο Κώστας γίνεται όλο και πιο 
πιεστικός:
-Ελα Καιτούλα μου ,έλα, αγάπη μου, να κάνουμε και τί-
ποτα άλλο εκτος από τα συνηθισμένα.Δε λέω μας αρέ-
σει και στους δύοπ πολύ, αλλά ας γευθούμε και τίποτα 
διαφορετικό...
-Οχι, άντρα μου, το έχω υποσχεθεί άλλωστε στη μητέρα 
μου...
Αντε βρε κορίτσι μου , άντε να αλλάξουμε στάση, για να 
καταφέρει και η μάνα σου να χαρεί εγγονάκι».

(Μας το έστειλε ο συν/φος Θόδωρος Τρίγκας)

ΑΞΙΑ

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Τρείς φίλοι συζητούν σχετικά με τις συμπτώσεις:
-Η γυναίκα μου διάβαζε την «Ιστορία δύο πόλεων» 
και γέννησε δίδυμα!
-Η δικιά μου διάβαζε τους «Τρεις σωματοφύλακες » 
και γέννησε τρίδυμα!
Τότε ο τρίτος πετάγεται από τη θέση του πανικόβλη-
τος και φωνάζει:
-Ωχ πρέπει να πάω αμέσως στο σπίτι μου!Την ώρα 
που έφευγα η γυναίκα μου διάβαζε το «Αλη Μπαμπά 
και οι σαράντα κλέφτες»
(Μας το έστειλε ο συν/φος Νίκος Β. Σταθόπουλος)

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η γυναίκα έστειλε το ακόλουθο μήνυμα 
στο κινητό του άνδρα της:
-Αγάπη μου, Αν κοιμάσαι, στείλε μου τα όνειρά σου.
Αν χαμογελάς, στείλε μου το χαμόγελό σου.
Αν κλαις, στείλε μου τα δάκρυά σου. Σ’ αγαπώ.
Και εκείνος απάντησε:
-Είμαι στην τουαλέτα. Τι να στείλω;

Ένας καθηγητής κρατούσε ένα χαρτονόμισμα των 20 
ευρώ και ρώτησε τους μαθητές: 
«Ποιός θέλει αυτό το χαρτονόμισμα των 20 ευρώ;» 
Όλοι στην αίθουσα σήκωσαν πάνω το χέρι. 
Τότε ο καθηγητής το τσαλάκωσε και ξαναρώτησε... 
«Υπάρχει κάποιος που θέλει ακόμη αυτό το τσαλακωμέ-
νο χαρτονόμισμα;» 
 Όλοι στην αίθουσα σήκωσαν πάλι πάνω το χέρι. 
Έπειτα έριξε το χαρτονόμισμα στο πάτωμα και άρχισε 
να το κλωτσά και να χοροπηδά πάνω στο 20ευρω με τα 
παπούτσια του. Το μάζεψε από το πάτωμα τσαλακωμέ-
νο, λερωμένο, λασπωμένο. 
Και τους ξανάκανε την ίδια ερώτηση: «Ποιός θέλει αυτό 
το τσαλακωμένο, λερωμένο, λασπωμένο, χαρτονόμι-
σμα των 20 ευρώ;»

 Όλοι ξανά στην αίθουσα σήκωσαν πάνω το χέρι. 
Φίλοι μου τους είπε: «Σήμερα θα πάρετε ένα μεγάλο 
μάθημα. Ό,τι και να έκανα στο χαρτονόμισμα εσείς πάλι 
το θέλατε γιατί δεν έχασε την αξία του. Ακόμη αξίζει 20 
Ευρώ!!! Πολλές φορές στην ζωή, μας τσαλακώνουν, 
μας κτυπούν, μας ρίχνουν κάτω στο πάτωμα, μας πο-
δοπατούν. άνθρωποι και γεγονότα. Έτσι, πιστεύετε πως 
πλέον δεν έχετε καμία αξία.; 
Aλλά η πραγματική σας αξία δε θα έχει αλλάξει στα μά-
τια αυτών που σας αγαπούν πραγματικά.. Ακόμη και τις 
μέρες που δεν είμαστε στα καλύτερα μας, η αξία μας 
παραμένει» 

(Μας το έστειλε η συν/φος Εφη Μαθιοπούλου 
Νέα συνεργασία)

Είναι ο τύπος έξω βόλτα με το σκύλο του όταν τον 
ρωτάει μια κυρία… στο πάρκο: 
- Αχ καλέ τι ωραίο που είναι… τι ράτσα είναι; 
- Δεν είναι ράτσα είναι διασταύρωση… 
- Αλήθεια.. με τι... ? 
- Πασόκ με Νέα δημοκρατία. 
- Και πως το φωνάζεται; 
- ΤΡΟΪΚΑ

Δεν είναι ράτσα 
είναι διασταύρωση…  

Επειδή έχω βαρεθεί την κλάψα και την μι-
ζέρια και επειδή σιχαίνομαι τις «κότες» που 
ρυθμίζουν την ζωή μας (από την Χρυσή Αυγή 
μέχρι την Ανταρσία) τόσο που αρνούμαι να 
γίνω ακόμη και κόκορας, σας θυμίζω:

1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και 
θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυ-
στρία μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα), από τις 
Ερείκουσες έως τα προάστια της Αμμοχώστου (ελ-
πίζω ταχέως έως το ακρωτήριο του Αγίου Ανδρέ-
ου) και από το τριεθνές του Έβρου έως την Γαύδο. 
Θέλεις δύο ώρες αεροπορικό ταξίδι από το πιο δυ-
τικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό (Λάρνακα) αερο-
δρόμιο του Ελλαδικού χώρου. Όσο περίπου από τις 
Βρυξέλλες στην Μαδρίτη.

2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17,000,000 Ελ-
λαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Πολίτες, Μι-
κρασιάτες, Πόντιοι, Ίμβριοι, Τενέδιοι κλπ. Ρίξτε 
μια ματιά στο (δυστυχώς κακογραμμένο) βιβλίο 
του Φραγκούλη «Ποια Τουρκία? Ποιοι Τούρκοι?». 
Η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο 
είναι η Μελβούρνη.

3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελ-
βετία. Κακώς, αλλά «λεφτά υπάρχουν». Δεν έρχο-
νται στην χώρα γιατί φοβούνται ότι θα τους τα φάνε 
οι «κότες».

4. Έχουμε το καλύτερο «οικόπεδο» στον κόσμο σε 
κλιματικές συνθήκες, εναλλαγές τοπίων και βιο-
ποικιλότητα, αλλά δεχόμαστε μόνον 16,000,000 
τουρίστες τον χρόνο.

5. Έχουμε τρία μεγάλα ναυπηγεία που μπορούν να 
κατασκευάσουν κάθε είδος πλοίου. Δεύτεροι στον 
κόσμο (μετά την Ολλανδία) για χώρα του μεγέθους 
μας. Γιατί δεν δουλεύουν? Ρωτήστε τις «κότες»!

6. Διαθέτουμε περίπου 3,000 εμπορικά πλοία. Εί-
μαστε 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία, ενώ 
άλλα 1,500 έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες -5οι 
στον κόσμο.

7. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, λευκόλιθο, 
υδρομαγνησίτη, περλίτη και 2οι σε μπετονίτη. Είμα-
στε 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη, χρωμίτη και αλουμίνα. 
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα και 
3οι στις ελιές, στον κρόκο, στα ακτινίδια και στα ρο-
δάκινα. Και δεν μπορούμε να ταΐσουμε τον λαό μας.

9. Έχουμε λένε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομ-
μύρια βαρέλια πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτα-
σμα παγκοσμίως. Η αξία του πετρελαίου και του αε-
ρίου μας είναι -ΛΕΝΕ ΠΑΛΙ- 10 ΤΡΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, 
όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ 
(ΑGI).

10. Έχουμε στην Μακεδονία και την Θράκη , τα 3 
μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Για 
το Ουράνιο και τα ιχνοστοιχεία στην ίδια περιοχή 
δεν μας λένε. 

11. Έχουμε εξαιρετικής ποιότητας «προϊόν» από τα 
Πανεπιστήμιά μας, ιδίως σε θετικές επιστήμες, Ια-
τρική και Τεχνολογία. Ψάξτε το Scopus ή το Google 
Scholar εάν δεν με πιστεύετε!

12. Τέλος, για να σας σπάσω τον τσαμπουκά(!), 
έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία στο 
ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προτε-
λευταίοι) και το 2ο καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο 
ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι τελευταία...
Λοιπόν, εχθρός σου δεν είναι ο εαυτός σου, αλλά οι 
«κότες» και τα μεγάλα ΜΜΕ που τις ταϊζουν. Γι’ αυτό.... 
Μη μιζεριάζεις, θύμωσε!»...

(Μας το έστειλε ο συν/φος Γ. Παναγιώτου)



8 Aνακοινώσεις

Στις 3 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε  το 32ο Τακτικό 
Γενικό Απολογιστικό Συνέδριο 
(Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των  Συλλόγων-Με-
λών της Ο.Σ.ΤΟ.Ε.
Στο συνέδριο παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνάδελφος Χαρά Καφαντάρη, ο πρόεδρος 
της ΟΤΟΕ συν. Σταύρος Κούκος, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Ανωτάτης Γενικής  Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων συν Νικ. 
Μουλίνος.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν: Ο Διοικητικός  και Οικο-
νομικός απολογισμός 2012, o Ισολογισμός  του 2012 και ο 
Προϋπολογισμός του 2013 καθώς και  η αλλαγή της βάσης 
υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της Εισφοράς από 
τους Συλλόγους προς την  Ομοσπονδία. Επίσης αναγνώστηκε 
η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση 2012. 
Εγκρίθηκαν  με πλειοψηφία, δι’ ανατάσεως της χειρός  τόσο 
ο Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός απολογισμός του 2012, 
o Ισολογισμός του 2012 και ο  Προϋπολογισμός του 2013.
Επίσης, αποφασίστηκε ότι  η Εισφορά των Συλλόγων προς την 
Ομοσπονδία θα ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ κατά μέλος το χρόνο. 
Το Καταστατικό Συνέδριο που είχε οριστεί για την  ίδια ημερο-
μηνία, δηλαδή για τις 3 Οκτωβρίου 2013 αναβλήθηκε ώστε να 
συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για τη μελέτη του Κατα-
στατικού η οποία  οφείλει να καταθέσει τις προτάσεις της έως 
το Μάιο του 2014. 

ΕΟΠΥΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Τα παραμύθια περί επιτυχίας (success story) 
και τα επικοινωνιακά παιχνίδια περί εξόδου 
από τα μνημόνια και αναπτυξιακής πορείας, 
γίνονται σκόνη μπρος στα μάτια μας, καθώς:
• Οι βάρβαρες και καταστροφικές πολιτικές πα-
ραμένουν.
• Η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση θριαμ-
βεύουν.
• Τα Ασφαλιστικά Ταμεία μας καταρρέουν.
• Τα νοσοκομεία κλείνουν και η Υγεία ιδιωτικο-
ποιείται.
• Τα κοινωνικά αγαθά ξεπουλιούνται προς 
όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.
• Νέα μέτρα 5,5 δις έρχονται με τον καινούρ-
γιο προϋπολογισμό.
Φτάνει πια. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συ-
νταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα δεν αντέχουν 
άλλο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) καλεί όλους τους συ-
νταξιούχους σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης 
για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Στηρίζει 
όσες ενέργειες και κινήσεις στοχεύουν στην 
συσπείρωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση 
των συνταξιούχων, όσους αγωνίζονται για μια 
άλλη πορεία της χώρας έξω από μνημόνια, λι-
τότητα και φιλελεύθερες πολιτικές.
Απαιτούμε την αποκατάσταση του χαμένου 
εισοδήματος, την επιστροφή των κλεμμένων 
χρημάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI 
των 13,5δις και την αποτροπή της ιδιωτικοποί-
ησης της ασφάλισης και της υγείας.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ 
ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕζΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

32ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ

ΕΟΠΥΥ: 
Τηλεφωνικό ραντεβού χωρίς χρέωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να 
ενισχύσει τους συνταξιούχους που δικαιού-
νται και λαμβάνουν ΕΚΑΣ, προχώρησεστην 
εφαρμογή του μέτρου παροχής χρήσης της 
τηλεφωνικής υπηρεσίας κλεισίματος ραντε-
βού χωρίς χρέωση για τον δικαιούχο-ασφα-
λισμένο και τα έμμεσα προστατευόμενα μέλη του.
Ως έναρξη της σχετικής υπηρεσίας ορίστηκε η Πέμπτη 19-9-
2013 και ώρα 7:00. Για την άμεση εξυπηρέτησή τους, οι καλού-
ντες  τη γραμμή επικοινωνίας, δικαιούχοι ΕΚΑΣ, θα πρέπει να 
δηλώνουν τον ΑΜΚΑ τους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των 
οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται οι ως άνω δικαιούχοι, στο 
ωράριο 7π.μ –7μ.μ., είναι:

ΑΘΗΝΑ 19-09-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

BPO/VODAFON OTE/E-VALUE

210 2789299 2106241884

NEWSPHONE CALL-CENTER

2109472390 2109499884

Αθήνα, 23/10/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063
ΘΕΜΑ: “Αντιγριπικός εμβολιασμός 
για την εποχική γρίπη”

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 
οικ. 95847/15.10.2013 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Υγείας, σχετική με τον αντιγριπικό εμβολι-
ασμό για την εποχική γρίπη ο οποίος, όταν εφαρ-
μοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 
80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδο-
ση του ιού της γρίπης.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός βάσει του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών εφαρμόζεται σ τα 
άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις 
καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.
Επισημαίνουμε ότι η παραπομπή για αντιγριπικό 
εμβολισμό θα γίνεται κατά αντιστοιχία του ICD-
10. Σε κάθε παραπεμπτικό θα αναγράφεται πά-
ντα ο κωδικός Ζ 25.1-(Ανάγκη για εμβολιασμό 
κατά της γρίπης) και ταυτόχρονα ο κωδικός της 
διάγνωσης π.χ. Ζ 94-(Μεταμόσχευση Οργάνων).
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι 
κωδικοί κατά ICD-10 οι υπόλοιποι προκύπτουν 
από το νόσημα που πάσχει ο ασφαλισμένος. 
Όπου η ένταξη του ασθενούς σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με κωδικό 
ICD-10, μπορεί η σχετική ένδειξη να αναγράφε-
ται στα σχόλια της συνταγής π.χ. μακροχρόνια 
λήψη ασπιρίνης σε παιδιά.
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσι-
ών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και 
λοιποί εργαζόμενοι) (Ζ 57.8-επαγγελματική έκ-
θεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου)
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντι-
κούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές δι-
αταραχές.
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη 
εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).

• Μεταμόσχευση οργάνων (Ζ 94)
• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες
αιμοσφαιρινοπάθειες).
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό 
νόσημα.
• χρόνια νεφροπάθεια.
• Νευρομυϊκά νοσήματα
4. Έγκυοι ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης 
(026.9 κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, 
μη καθορισμένη)
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια 
(π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνος εμφάνισης 
συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παι-
διά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτο-
μα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη. (Ζ 
76.3)
7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτε-
ρικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρα-
τιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών 
σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό 
ιδρυμάτων, κ.α.) (Ζ 59 .3-εσωτερικός τρόφιμος 
σε σχολείο)
Επισημαίνεται ότι, το παιδιατρικό αντιγριπικό 
εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται μέ-
χρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή 
συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων 
ενηλίκου.
Το αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται με 0% συμ-
μετοχή μόνο για τους ασφαλισμένους που ανή-
κουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σχετικό 
το υπ’ αριθ. πρωτ. 33473/18.10.2013 Γενικό 
Έ γγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου.
Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των αρμο-
δίων, με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, Ιατρών και 
Υγειονομικών Υπαλλήλων για τον έγκαιρο εμ-
βολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενη-
λίκων και παιδιών) και των εργαζομένων στους 
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα 
πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Ν. Βαφειάδης

ΨΗΦΙΣΜΑ της Συγκέντρωσης στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος Τετάρτη, 16 Οκτώβρη 2013 

ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ‘Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ’ 
Σας γνωρίζουμε ότι η εκπομπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ‘Ο Ενεργός Πολίτης’
επανέρχεται στην αρχική ημέρα και στην ώρα μετάδοσής της.
Συγκεκριμένα από την συχνότητα του ContraChanel
κάθε Κυριακή στις 18.00-19.00                    
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Συνάδελφοι,
Μετά την καταγγελία από την Τράπεζα της 
σύμβασης του 1981 δημιουργήθηκε κλί-
μα ανασφάλειας για θεμελιώδη ασφαλι-
στικά δικαιώματα όπως είναι το εφάπαξ, ο 
υπολογισμός του, ο συντάξιμος μισθός και 
τα όρια ηλικίας εξόδου.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχαμε το-
νίσει ότι ο Σύλλογος δεν δέχεται την απε-
μπόληση ή κατάργηση εργασιακών και 
ασφαλιστικών προσδοκιών που απορρέουν από τον κανονισμό παροχών του 
Ταμείου και ειδικά στο θέμα του συντάξιμου μισθού, του προσυνταξιοδοτικού 
καθεστώτος και πάνω απ’ όλα την οποιαδήποτε περικοπή από το εφάπαξ που 
λαμβάνουμε σήμερα (εξώδικη δήλωση του Συλλόγου προς την Τράπεζα 5-9-
2013).
Όμως είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα προσέλθουμε στον Διάλογο με την Τράπεζα, 
θα προσδιορίσουμε την όποια διαφορά υπάρχει αλλά στο τέλος εκφράσαμε τη 
βεβαιότητα ότι και πάλι ο Σύλλογος θα δώσει τη λύση. Αυτό κάναμε σήμερα.
Μετά από ένα δίμηνο διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της Τράπεζας, το 
Προεδρείο του Συλλόγου χάραξε τη δική του υπεύθυνη στρατηγική με στόχο 
την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.
Στηριζόμενοι στο νομικό μας επιτελείο (Ι. Καρούζος) καθώς και στις γνωμο-
δοτήσεις του καθηγητή του Εργατικού Δικαίου της Νομικής κ. Κώστα Παπα-
δημητρίου και τον τ. Δ/ντού του ΙΚΑ κ. Γιώργου Ψηλού, βήμα-βήμα διασφα-
λίσαμε αυτά που απορρέουν από το καταστατικό του Ταμείου, ρυθμίσαμε την 
αποζημίωση του Ν.2112 που σύμφωνα με το άρθρο 31 εμπεριέχεται συνολι-
κά στο καταβαλλόμενο εφάπαξ αλλά διευρύναμε την παροχή για όσους έχουν 
προεξοφλήσει μέρος του εφάπαξ.
Με την υπογραφή της νέας Σύμβασης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
1. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως κατά το σκέλος 
που αφορά στην καταβολή της προβλεπόμενης από το καταστατικό του και τον 
κανονισμό παροχών εφάπαξ παροχής διατηρεί τη συνέχειά του.
2. Η εφάπαξ παροχή του Ταμείου συνεχίζει να υπολογίζεται από το Ταμείο 
κατά το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει το καταστατικό του 
και ο Κανονισμός Συντάξεων αι Παροχών του Ταμείου. Στο συνολικό ποσό 

εμπεριέχεται ρητά και η αποζημίωση του Ν. 2112, όπως άλλωστε είχε συμ-
φωνηθεί το 1981.
3. Συμφωνήθηκε ρήτρα διασφάλισης του ύψους του εφάπαξ όπως προβλέ-
πεται από το καταστατικό του έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής μείωσης ή 
κατάργησης με νομοθετική ρύθμιση της προβλεπόμενης αποζημίωσης απο-
χώρησης (2112).
4. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια τα ποσά που 
απαιτούνται για την απροβλημάτιστη καταβολή της εφάπαξ παροχής του Ταμεί-
ου όπως αυτή καθορίζεται.
5. Εξαιρετική ρύθμιση για όλους τους συναδέλφους που έχουν προεξοφλήσει 
μέρος του εφάπαξ. Συμφωνήθηκε ότι η προσαύξηση του ποσού της προκατα-
βολής (παρ.10Β-10Γ) διαμορφώνεται από ένα και μισό (1½) βασικό μισθό 
σε μισό (½) βασικό μισθό. Η ρύθμιση θα ισχύει για τα εξερχόμενα μέλη μας 
από 1.1.2014.
6. Οι διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Συντάξεων και Πα-
ροχών του Ταμείου που αφορούν στον συντάξιμο μισθό και στις συντάξιμες 
αποδοχές καθώς και οι διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου που αφορούν 
στη διοίκηση του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.(Οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
αφορούν τα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας που προσελήφθησαν έως 
31.12.1992).

Συνάδελφοι,
Είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαι-
ωμάτων μας ειδικά σε μια χρονική περίοδο που γκρεμίζονται τα πάντα γύρω 
μας.
Δεν αισθανθήκαμε την παραμικρή φοβία για την πορεία αυτής της δοκιμασίας 
αφού το αποτέλεσμα που επιδιώκαμε ήταν ξεκάθαρο και δεν ήταν άλλο από 
την πλήρη διασφάλιση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ        ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σημ. Συνεχίζουμε την διεκδίκηση διασφάλισης της περιουσίας μας (άρθρο 
10, παρ.3, Ν.3620) στο ΕΤΑΤ μετά την προσφυγή μας στο ΣτΕ. 

ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλήρης διασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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ΑΝΑχώρηΣη: 8 ΦΕΒρΟΥΑρίΟΥ 2014 στο ΝΑΥΠΛΙΟ

Εκδρομές που θα γίνουν

7ήμερη Εκδρομή στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ  (οδικώς)

ΑΝΑχώρηΣη:  22 ΦΕΒρΟΥΑρίΟΥ 2014
ΤίΜη ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 430

ΜΟΝΟΚΛίΝΟ:  +€ 160  
με ημιδιατροφή και στην Ελλάδα

ΠΕρίΛΑΜΒΑΝΟΝTAI: • Εκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
• 4 νύχτες διαμονή σε ξενοδοχεία 4* κεντρικά στην Κων/πολη

• ημιδιατροφή στην Κων/πολη

Δηλώσεις συμμετοχής: το αργότερο μέχρι 01/02/2014
Στα γραφεία του Συλλόγου μας,  
τηλ. 210 3604327 - 210 3606071

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ «ΛΑΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤζΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ»

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δήλωση συμμετοχής το αρργότερο μέχρι 01/03/2014
Στα γραφεία του συλλόγου μας και στον συν/φο Α. Οικονομόπουλο, τηλ. 210-3604327, 210 6724321-6944251595

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:  € 130
1η μηνιαία δόση:  € 75
2η μηνιαία δόση: € 75
3η μηνιαία δόση: € 75
4η μηνιαία δόση: € 75

€  430

«Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ» ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

07 Δεκεμβρίου 2013..16 Φεβρουαρίου 2014 
Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ-Κεντρική Σκηνή 

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για την καλλιτεχνική περί-
οδο 2013-2014 τη διάσημη κωμωδία του Μολιέρου «Ο 
Φιλάργυρος». Ο ιδιοφυής Γάλλος συγγραφέας καταγγέλ-
λει με τον «Φιλάργυρο» την «αμαρτωλή χαλάρωση μιας 
ψυχής», που την ορίζει μονάχα το χρήμα.
Ο ήρωας του Μολιέρου, ο τυραννικός Αρπαγκόν, πρόσω-
πο κωμικό και στο βάθος τραγικό, ζει με το νοσηρό φόβο 
ότι θα του κλέψουν τα χρήματά του, έρμαιο της αδυναμίας 
του και της ναρκισσιστικής προσήλωσης στον εαυτό του 
και στην περιουσία του. Γι’ αυτόν όλα είναι χρήμα, ακό-
μα και τα αισθήματα των οικείων του, που τους καταδυ-
ναστεύει με την παροιμιώδη τσιγκουνιά του. Μόνη χαρά 
στην θλιβερή καθημερινότητά του είναι η καταμέτρηση 
των κρυμμένων λιρών του, καθώς και οι κερδοφόροι γά-
μοι που σχεδιάζει για τα παιδιά του, τον Κλεάνθη και τη 
Λίζα, χωρίς να υπολογίζει τις δικές τους επιθυμίες. Όταν, 
όμως, αποφασίζει να παντρευτεί την όμορφη Μαριάννα, 
που είναι ερωτευμένη με τον γιο του, τα πράγματα περι-
πλέκονται. Τα αταίριαστα ζευγαρώματα θα οδηγήσουν σε 
ευτράπελες καταστάσεις και σε απροσδόκητες εξελίξεις. 
Ο σκηνοθέτης της παράστασης τοποθετεί το έργο, που 
ανέβηκε για πρώτη φορά το 1668, στη δεκαετία του ’60.

Συντελεστές:
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Μουσική - Τραγούδια: Κωστής Μαραβέγιας
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Σταυροπούλου
Φωτογραφίες:Τάκης Διαμαντόπουλος

Διανομή (αλφαβητικά):
Βαλέριος: 
Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Κλεάνθης: 
Παναγιώτης Κατσώλης
Σίμος: Κώστας Κοράκης
Φροσύνη: 
Δάφνη Λαμπρόγιαννη
Αρπαγκόν: Γιάννης Μπέζος
Ιάκωβος: Άγγελος Μπούρας
Μαριάννα: Κωνσταντίνα Νταντάμη
Κλωντ: Κίτυ Παϊταζόγλου
Λίζα: Ντένια Στασινοπούλου
Ανσέλμ: Γιάννης Στόλλας
Λαφλές: Μιχάλης Τιτόπουλος
Αστυνόμος: Γιωργής Τσουρής

Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ 
Κεντρική Σκηνή>Εθνικό Θέατρο 
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 
Τηλέφωνο: 210 5288170-171 
Τετάρτη: 17:30,Τετάρτη: 20:30, 
Πέμπτη: 20:30,Παρασκευή: 20:30,Σάββατο: 17:30
Σάββατο: 20:30,Κυριακή: 19:00

Εισιτήρια: 20€, 15€, 10€ (φοιτητικό)
Κάθε Τετάρτη (απογευματινή) και  
Πέμπτη ενιαία γενική είσοδος 13€.
Εθνικό Θέατρο - Κεντρική Σκηνή, 
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24,  
τηλ. 2105288170-171, 2107234567 
(μέσω πιστωτικής κάρτας).

13 Δεκεμβρίου 2013... 09 Μαρτίου 2014 | Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυρι-
άκου- Γκίκα > Κέντρο Αθήνας 
Η Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, ενάμιση περίπου χρόνο μετά την 
έναρξη της λειτουργίας της, εγκαινιάζει την εκθεσιακή της δραστηριότητα, σε 
μία ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ισογείου, όπου κάθε χρόνο θα παρου-
σιάζονται δύο εκθέσεις μικρής κλίμακας, με έργα καλλιτεχνών, τα οποία θα 
συνδέονται με τα μόνιμα εκθέματα της Πινακοθήκης.
Η έκθεση αυτή είναι αφιερωμένη στην παιδική ηλικία του Νίκου Χατζηκυρι-
άκου-Γκίκα. Μέσα σε ένα περιβάλλον νοσταλγικό για τους μεγάλους και γο-
ητευτικό για τους μικρούς παρουσιάζονται γνωστά και άγνωστα σχέδια του 
ζωγράφου με θέματα εμπνευσμένα από τα λαϊκά παιχνίδια, καθώς και παλαιά 
παιχνίδια, πολλά από τα οποία δε χρησιμοποιούνται πια.
Πολλά από τα έργα του καλλιτέχνη παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. 
Προέρχονται από την συλλογή της Πινακοθήκης Γκίκα και από ιδιωτικές συλ-
λογές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών από την συλλογή Παιχνιδιών 
και Παιδικής Ηλικίας του Μουσείου Μπενάκη, το σύνολο της οποίας πρόκειται 
σύντομα να στεγαστεί στην οικία Κουλούρα.

Επιμέλεια έκθεσης: Κωνσταντίνος Παπαχρίστου, Ιωάννα Μωραΐτη
Σχεδιασμός: Παύλος Θανόπουλος.

Εγκαίνια: 12/12/2013, ώρα 20:00.
Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα > Κέντρο Αθήνας 

Διεύθυνση: Κριεζώτου 3  
Τηλέφωνο: 2103615702, 2103630818 

e-mail: ghika_gallery@benaki.gr 
Τετάρτη - Κυριακή: 10:00 με 18:00

Είσοδος: 3€.

«Το δημοτικό θέατρο Πειραιά είναι σύμβολο μιας πόλης και μιας χώ-
ρας που ξαναγεννιέται» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς 
στα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στιγμιότυπο από το κατάμεστο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Το δημοτικό θέατρο Πειραιά

Ξανά με Επιτυχία στην ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑ-ΑΒΑΝΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙ-ΙΚΟΝΙΟ-ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 200
10 ημέρες πριν την αναχώρηση: € 130
1η μηνιαία δόση: € 75     
2η μηνιαία δόση: € 75
3η μηνιαία δόση: € 75
4η μηνιαία δόση: € 75

€ 630

ΑΝΑχώρηΣη:  24 ΜΑρΤίΟΥ 2014
ΤίΜη ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 630

ΜΟΝΟΚΛίΝΟ:  +€ 160  
ΠΕρίΛ/ΝTAI: • Ξεν/χείa 4* & 5*με ημιδιατροφή • Ελληνόφωνος ξεναγός

ΔΕΝ ΠΕρίΛΑΜΒΑΝΟΝTAI: • Φόροι αεροδρομίων • Είσοδοι σε μουσειά

Τιμή κατ’ άτομο: €13

Από την εκδρομή στον Βόλο



ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε και για τις παρα-
κάτω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις:
Α. Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας την 10η Μαρτίου 2014 η αίτηση ακύρωσης 
του Συλλόγου μας για να κριθεί παράνομη ως αντι-
συνταγματική η υπ’ αρ. 20203/15639/666/2008 
Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας και να εφαρμόζονται οι καταστατι-
κές διατάξεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (αυξή-
σεις για το έτος 2008 συνολικά 8 % σύμφωνα με 
την οικεία Διαιτητική Απόφαση αντί της συνολικής 
αυξήσεως 5% σύμφωνα με τις αυξήσεις του Δημο-
σίου). 
Β. Λόγω της εντάξεως μας στον ΕΟΠΥΥ με μεταγε-
νέστερο νόμο η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την αρχική ένταξη 
του Ταμείου Υγείας μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ, αποσύρθηκε 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας 
Γ. Αναμένουμε την απόφαση της Ολομέλειας του 
ΣτΕ για την ακύρωση του Μνημονίου ΙΙ οι διατάξεις 
του οποίου αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του 
Συντάγματος και σε υπερνομοθετικά Διεθνή Κείμε-
να. Η ακύρωση του Μνημονίου ΙΙ θα έχει αντανακλα-
στικές συνέπειες στις συντάξεις των μελών μας, το 
ποσό των οποίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε αναπροσαρμογές των αποδοχών των εν 
ενεργεία υπαλλήλων, όπως αυτές προσδιορίζονται 
με τις Κλαδικές και Επιχειρησιακές ΣΣΕ του Τραπεζι-
κού Κλάδου. Η υπόθεση εκδικάσθηκε στις 7 Δεκεμ-

βρίου 2012 και η απόφαση αναμένεται εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2014.
Σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων μας όπως 
έχετε ενημερωθεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου σε ειδική συνεδρίασή της αναφορικά με τη 
συνταγματικότητα των συνταξιοδοτικών διατάξεων 
του Ν.4093/2012 έκρινε ότι η μονομερής και διαρ-
κής επιβάρυνση της κατηγορίας των συνταξιούχων 
έναντι άλλων ομάδων πολιστών δημιουργεί άνιση 
μεταχείριση των διοικουμένων που έρχεται σε αντί-
θεση με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5, 2 παρ. 1 
και 22 παρ. 5του Συντάγματος .
Ομοίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαι-
ωμάτων με απόφασή της ,μετά από Διάσκεψη στις 4 
και 7 Δεκεμβρίου 2012, έκρινε ότι παραβιάζεται ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης καθώς ο περιορι-
σμός των συντάξεων συνιστά εκ των πραγμάτων μια 
σημαντική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής και των 
συνθηκών ζωής των συνταξιούχων και η Κυβέρ-
νηση δεν μελέτησε ούτε ανέλυσε τα αποτελέσματα 
που θα έχουν τα μέτρα αυτά καθώς δεν εκτίμησε 
κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τις επιπτώσεις στις πιο 
ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Επομένως η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή εκτιμάει ότι δεν εξετάσθηκε από την 
Ελληνική Κυβέρνηση αν άλλα μέτρα θα μπορούσαν 
να εφαρμοσθούν, με στόχο να περιορίσουν τα σω-
ρευτικά αποτελέσματα των περικοπών για τους συ-
νταξιούχους και συνεπώς παραβιάζεται το άρθρο 12 
παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

11Iατρικό βήμα

Φυσική προστασία 
τα γένια για 
τους άνδρες!
Μπορεί τις γυναίκες να τις ενοχλούν στο 
άγγιγμα, τα γένια όμως για τους άνδρες 
αποδεικνύονται φυσική προστασία. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο παρελθόν 
η γενειάδα αποτελούσε σημείο ανδρισμού και σοφίας.
Ομως πλέον τα μούσια και τα γένια μπήκαν στο μικροσκόπιο 
των επιστημόνων και βρέθηκε ότι χαρίζουν περισσότερα χρόνια 
ζωής στους άνδρες. 
Μελέτη που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Southern Queensland 
και η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Radiation Protection 
Dosimetry» απέδειξε ότι τα γένια αποκλείουν το 90% με 95% 
των ηλιακών ακτίνων, επιβραδύνοντας με τον τρόπο αυτό τη δι-
αδικασία γήρανσης και μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εμ-
φάνισης καρκίνου του δέρματος. Εκτός αυτού όμως, σταματούν 
και τις αλλεργίες για τους άνδρες που παρουσιάζουν άσθμα ή 
είναι αλλεργικοί στη γύρη ή τη σκόνη. Το μουστάκι επίσης μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως φίλτρο και να εμποδίσει τους αλλεργιο-
γόνους παράγοντες να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό 
και να προκαλέσουν άσθμα ή διάφορες αλλεργίες. 
Ταυτόχρονα επιβραδύνει τη γήρανση. Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, τα γένια μειώνουν και τα σημάδια της γήρανσης, καθώς 
οι τρίχες κρατούν το δέρμα ενυδατωμένο. Ειδικά για τους νεότε-
ρους αποδείχθηκε ότι τα γένια βοηθούν στην πρόληψη της ακ-
μής, καθώς εμποδίζουν την ανάπτυξη στιγμάτων στο πρόσωπο. 

Η διάγνωση του  καρκίνου του μαστού 
πανικοβάλει τις περισσότερες γυναίκες. 
Ο μαστός δεν είναι ένα οποιοδήποτε όρ-
γανο του γυναικείου σώματος, αποτελεί 
μέρος του εγώ κάθε γυναίκας, του ερω-
τικού και του σωματικού της προφίλ. Στο 
δυτικό κόσμο, ο μαστός είναι σύμβολο 
της θηλυκότητας και της μητρότητας.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο 
καρκίνος του μαστού στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων θεραπεύεται, ίσως 
γιατί η ασθένεια πρώτον έχει καλύτερη 
«συμπεριφορά» και δεύτερον αντιμε-
τωπίζεται πιο αποτελεσματικά. Γι’ αυτό 
και είναι ζωτική η σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης, της πρόληψης, αλλά και της 
σωστής ενημέρωσης. 
1. O καρκίνος του μαστού παρου-
σιάζεται μόνο σε γυναίκες μεγάλης 
ηλικίας. 
Η αλήθεια είναι ότι, όσο μεγαλώνει η 
γυναίκα, τόσο αυξάνεται ο σχετικός 
κίνδυνος και φτάνει να απειλεί τη μία 
στις εννιά γυναίκες και κατ’ άλλους, τη 
μία στις δώδεκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν έχουμε κρούσματα καρκίνου του 
μαστού σε γυναίκες νεότερης ηλικίας.

2. Oι γυναίκες με μεγάλο στήθος 
κινδυνεύουν περισσότερο; 
Στις γυναίκες με μεγάλο στήθος είναι 
πιο δύσκολη η ψηλάφηση των μα-
στών, τόσο κατά την αυτοεξέταση του 
στήθους από την ίδια τη γυναίκα όσο 
και από τον ειδικό. Ωστόσο αυτό  δεν 
σημαίνει ότι οι γυναίκες με μεγάλο μα-
στό κινδυνεύουν περισσότερο από τον 
καρκίνο του μαστού. 

3. Η στεναχώρια οδηγεί στον καρκί-
νο του Μαστού;
Ο καρκίνος του Μαστού είναι μια πο-
λυπαραγοντικη νόσος. Πρέπει να τονι-

στεί ότι χρειάζεται να δράσουν πολλοί 
παράγοντες έτσι ώστε μια γυναίκα να 
νοσήσει. Ο ρόλος παραγόντων του κοι-
νωνικού περιβάλλοντος της γυναίκας 
στην πρόκληση καρκίνου του μαστού 
έχει μελετηθεί με διάφορες αναδρομι-
κού τύπου επιδημιολογικές έρευνες. 
Μια τελευταία έρευνα με πολύ καλή με-
θοδολογία (C C Chen 1995) έδειξε ότι 
σοβαρά γεγονότα ζωής κατά την διάρ-
κεια των προηγουμένων 5 ετών πριν 
την διάγνωση, αυξάνουν τον κίνδυνο 
για καρκίνο του μαστού από 3 έως 11 
φορές. Τέτοια σοβαρά γεγονότα ζωής 
είναι μεταξύ άλλων ο θάνατος αγαπη-
μένου προσώπου και η σοβαρή αρρώ-
στια στο οικογενειακό περιβάλλον. 

4. Οι σφιχτοί στηθόδεσμοι είναι αιτι-
ολογικός παράγοντας του καρκίνου 
του Μαστού; 
Όχι. Ένα σφιχτό σουτιέν δεν είναι 
δυνατόν να προκαλέσει κακοήθεια. 
Aπλώς, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα 
ή να ευνοήσει την εμφάνιση μυκήτων, 
λόγω της ζέστης και της υγρασίας που 
αναπτύσσονται τοπικά. 

5. H αποβολή αυξάνει τον κίνδυνο 
πρόκλησης καρκίνου του μαστού; 
Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών 
δείχνουν ότι οι γυναίκες που έχουν στο 
ιστορικό τους αποβολές ή εκτρώσεις 
δεν κινδυνεύουν περισσότερο από τον 
καρκίνο του μαστού. 

6. Tα ενθέματα σιλικόνης ενοχοποι-
ούνται για κακοήθεια; 
Στο παρελθόν διεξήχθησαν μακροχρό-
νιες έρευνες και αποδείχθηκε ότι οι 
γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης δεν 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για 
την εμφάνιση καρκίνου στο μαστό σε 

σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. 

7. O πόνος στο στήθος είναι ένδειξη 
κακοήθειας; 
Ένα από τα κυριότερα συμπτώματα που 
οδηγεί μια γυναίκα με αγωνία στο για-
τρό είναι ο πόνος στο στήθος. Σύμφω-
να με τους ειδικούς, ο πόνος στο στή-
θος δεν είναι ενδεικτικός της ύπαρξης 
καρκίνου. Aν και υπάρχουν περιπτώ-
σεις κακοήθειας που προκαλούν πόνο, 
συνήθως ο καρκίνος του μαστού είναι 
ανώδυνος. 

8. Kάθε ανωμαλία  που παρουσιάζε-
ται στο στήθος είναι κακοήθεια; 
Eννιά στους δέκα ψηλαφούμενους 
όζους στο στήθος και στην περιοχή 
της μασχάλης είναι ακίνδυνοι και δεν 
σχετίζονται με τον καρκίνο στο μαστό. 
Απαιτείται η επίσκεψη στον ειδικό, προ-
κειμένου να γίνει η σωστή διάγνωση, 
ώστε να καθησυχάσει η γυναίκα. 

9. Oι μαστογραφίες μπορεί να προ-
καλέσουν καρκίνο; 
Ίσα ίσα, οι μαστογραφίες έχουν συμ-
βάλει στη μείωση των θανάτων από 
καρκίνο του μαστού σε ποσοστό που 
φτάνει το 40%. H μαστογραφία επιτρέ-
πει, σε ποσοστό της τάξεως του 85%, 
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 
στο μαστό. H αξιοπιστία της εξέτασης 
υπερβαίνει το 90%.

10. Πόσο σημαντική είναι η αυτοε-
ξέταση του στήθους; 
Oι ειδικοί επισημαίνουν ότι, στη συντρι-
πτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, 
οι γυναίκες ανακαλύπτουν μόνες τους 
την ύπαρξη καρκίνου στο μαστό. Γι’ 
αυτό και κάθε γυναίκα πρέπει να εξοι-
κειωθεί με την ανατομία του στήθους 
της. Mε αυτό το σκεπτικό, συνιστάται 

η αυτοεξέταση του στήθους μία φορά 
το μήνα. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να 
εφησυχάζει κάνοντας αυτοεξέταση των 
μαστών της, επειδή η μέθοδος αυτή 
από μόνη της δεν εγγυάται την έγκαιρη 
διάγνωση τυχόν κακοήθειας. Σε κάθε 
περίπτωση, η αυτοεξέταση πρέπει να 
συνδυάζεται με την κλινική εξέταση 
από το γιατρό και με τη μαστογραφία. 

11. Κάθε γυναίκα με καρκίνο του 
μαστού θα κάνει χημειοθεραπεία;
Οι θεραπείες που πρέπει να ακολου-
θήσει κάθε γυναίκα με καρκίνο του 
μαστού αποφασίζονται από τον ειδικό 
Μαστολογο και την ομάδα του. Υπάρ-
χουν περιπτώσεις στις οποίες δεν γίνε-
τε χημειοθεραπεία.  

12. Εξέταση των γονιδίων για τον 
καρκίνο του μαστού; 
Η εξέταση αυτή, αφορά μόνο τον κλη-
ρονομούμενο καρκίνο του μαστού, που 
ενοχοποιείται για τη μία στις δέκα πε-
ριπτώσεις καρκίνου του μαστού. Άρα, 
η εξέταση για τα μεταλλαγμένα γονίδια 
BRCA1 και BRCA2 αφορά λίγες γυναί-
κες με εξαιρετικά βεβαρημένο οικογε-
νειακό ιστορικό. Eκτός αυτού, τυχόν 
θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι η 
γυναίκα θα νοσήσει με βεβαιότητα. 

13. Η γυναίκα με καρκίνο του μα-
στού θα χάσει το στήθος της; 
Tο είδος της χειρουργικής επέμβασης 
εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος 
του όγκου. Όταν διαγνωστεί μια προ-
καρκινική κατάσταση, μπορεί να θερα-
πευτεί με μία μικρή εκτομή της περιο-
χής, ώστε να αφαιρεθεί μόνον η βλάβη. 
Ανάλογα με το στάδιο της κακοήθειας, 
μπορεί να γίνει εκτομή του όγκου, τμη-
ματική μαστεκτομή ή ολική μαστεκτομή. 

Μύθοι & Αλήθειες για τον Καρκίνο του Μαστού 
Τι είναι αλήθεια και τι ψέμα...
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 
106 79, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Kοινωνικό βήμα

ΝΟΕμΒΡΙΟΣ 2013
1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΟΥΤΣΕΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
5. ΜΕΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
6. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

7. ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ ΧΡΥΣΗ
8. ΜΠΙΖΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΠΟΥΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11. ΣΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
13. ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14. ΤΣΙΓΑΔΑ ΕΛΕΝΗ
15. ΨΗΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΕΚΕμΒΡΙΟΣ 2013
1. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

4. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΛΕΒΗ ΑΝΝΑ
7. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΤΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μπορώ να συνοψίσω ότι  έχω μάθει για τη ζωή σε μία μόνο λέξη: συνεχίζεται.

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταθέτει χρηματικό ποσό σε διάφορα ιδρύματα στη μνήμη κάθε 
συναδέλφου.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 3.11.13
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14.10.13
ΚΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.8.13

ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΘΑ 15.10.13
ΜΠΟΥΣΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.13
ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25.8.13
ΤΟΥΛΟΥΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 8.9.13

ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.9.13
ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 23.8.13

Νέα μέλη του Συλλόγου μας

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΤΩ
Ο συν/φος Κόκκινος  Κωνσταντίνος διορίσθηκε με ομό-
φωνη απόφαση της Αρχιεπισκοπής Κύπρου,  ως Θρο-
νικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στις 
5/3/2013. Η θητεία του λήγει στις 5/3/2017. Συγχαρητήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν βρεις αναπάντητη από αυτούς
τους αριθμούς μην πάρεις πίσω
Μια απάτη για να κερδίζουν λεφτά 
έχουν βρει απατεώνες που χρεώνουν 
χρήστες στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 
Οι απατεώνες κάνουν μια αναπάντητη 
από έναν αριθμό υψηλής χρέωσης σε 
κινητά στην Ελλάδα. Όταν ο χρήστης 
βλέπει την αναπάντητη, συνηθίζει να 
καλεί πίσω για να δεις ποιος είναι.
Τον τελευταίο καιρό είναι όλο και περισ-
σότερες οι κλήσεις από τους αριθμούς 
+375602605281 και +37127913091 αλλά 
και οποιοδήποτε αριθμό που ξεκινάει 

από 375 ή 371. 
Οι αριθμοί αυτοί 
είναι εξαιρετικά 
υψηλής χρέωσης 
και λίγα δευτε-
ρόλεπτα αρκούν για να σας χρεώσουν 
από 10 έως 25 ευρώ. Όταν δεχθείτε μια 
κλήση από έναν τέτοιο αριθμό πρέπει 
να διαγράψετε τον αριθμό και να μην 
απαντήσετε. Το 375 είναι ο κωδικός από 
τη Λευκορωσία και το Αφγανιστάν ενώ 
371 είναι ο κωδικός για τη Λετονία.

Ένα αντίο από καρδιάς για τον Σπύρο Βλαχά-
κη που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας για 
την αιωνιότητα.
Έφυγε από κοντά μας αστό άνθρωπο, ξεχω-
ριστό φίλο. Φίλο που θα θυμόμαστε πάντα.
Υπήρξε πάντα συνεπής με τον εαυτό του και 
την ιδεολογία του, πάντα μαχητικός, καταγ-
γελτικός αλλά και διεκδικητικός στους αγώ-
νες του. Ήταν όμως και απλός, ευαίσθητος, 
καλοσυνάτος και ακούραστος όπως υπήρξε 
και ένας πολύ στοργικός πατέρας.
Ο θάνατος σου αγαπητέ μας Σπύρο μας δη-
μιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας, των συνταξιούχων της 
ALPHA BANK που επί σειρά ετών ήσουν 
επίλεκτο μέλος.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στα παιδιά σου, που ευτύχησες να τα δεις 
κοινωνικά και επαγγελματικά αποκατεστη-
μένα. Είθε να σε θυμούνται πάντα με αγάπη 
όπως και εμείς που είχαμε την τύχη να σε 
γνωρίσουμε σαν συνάδελφο κι εγώ επί πλέ-
ον σαν έναν καλό φίλο.
Οι συνάδελφοι σου από το Δ.Σ. και εγώ σε 
αποχαιρετούμε με ένα αντίο από καρδιάς, να 
είσαι ήρεμος και καλοτάξιδος.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα-Σάββατο 09.00 πμ έως 09,00 μμ 
& Κυριακές από 09.00 πμ έως 15.00 μμ

ΠΟΥ θΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Κωνσταντινουπόλεως 24-26 Περιστέρι 

(Από γέφ Ροσινιόλ πρoς Μπουρνάζι) στο πρώην 
ALEX PAK με άνετο PARKING 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε το πρώτο κέντρο έκθεσης και διάθεσης εξαιρετικών 

αγροτικών προϊόντων ΕΛΛΗΝΩΝ παραγωγών 

Η Agrotica Center Hellas είναι το πρώτο κέντρο έκθεσης και διάθεσης αγροτι-
κών προϊόντων,Ελλήνων παραγωγών το οποίο λειτουργεί ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΤΟ αΚΟΥΣαμΕ-ΤΟ μαΘαμΕ
μαΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣαΝ
EXCELLENtfoods.GR

ΚΑΠΟΤΕ...

Αφιερωμένο στους μνημονιακούς κυβερνήτες μας!!!!!!
Περασμενα μεγαλεία και βλεποντάς τα να κλαίς!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΜΠΡΑΒΟ-ΑΞΙΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ 

ΠΡΕΒΕΖΑ: 
Τι θέλει 
να πει 
ο...ποιητής;


