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Το “Success Story” είναι το
έπαθλο του αγώνα μας
Η δικομματική Κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει τα μνημόνια και ιδιαίτερα το πιο καταστροφικό
μνημόνιο (Ν.4093/12) θα προβεί και θα εξαγγείλει
χειρότερα μέτρα.
Εδώ που μας έχουν φθάσει έχουμε καθήκον ως
συνδικάτα και εργαζόμενοι αλλά και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι να σκεφτούμε και να ενεργήσουμε από
κοινού αποφασιστικά και δραστικά.
Ο αγώνας μας τόσο των εργαζομένων όσο και των
συνταξιούχων δεν είναι μόνο οικονομικός. Από τις
εξελίξεις καθίσταται και πολιτικός αγώνας.
Είναι ένας αγώνας που αναγκαστικά έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά και έχει σαν στόχο την ανατροπή

των εγκληματικών σχεδίων και πολιτικών της Τρόικας και των τοκογλύφων δανειστών μας, που με τις
εντολές και τις ενέργειές τους καταστρέφουν την οικονομία, τη δημοκρατία, την απασχόληση και γενικά
τις ζωές μας.
Είναι ένας αγώνας να τεθεί οριστικά στην κατάργηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, των συλλογικών μας συμβάσεων, των συντάξεών μας κύριων
και επικουρικών ως και των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Είναι επίσης ένας αγώνας που σκοπεύει να εμποδίσει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και την
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Θα είναι όμως κυριολεκτικά ένας αγώνας που θα
στοχεύει τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και την υπεράσπιση και κατοχύρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Τέλος το “Success Story” αναμφίβολα μας ανήκει
και το θεωρούμε αποκλειστικά δικό μας.

Το “Success Story”
είναι το έπαθλο του αγώνα μας.

Τα γενέθλια της
εφημερίδας μας!

Άρθρο του Προέδρου

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του
Συλλόγου μας προς
την Τράπεζα
ALPHA BANK,
τον Σύλλογο Προσωπικού ALPHA BANK
και το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (σελ. 3)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με το υπό έκδοση φύλλο της Εφημερίδας μας
κλείνουμε δύο χρόνια κυκλοφορίας και συνεπώς
έχουμε γενέθλια. Ευχόμαστε να έχει η εφημερίδα μας μια επιτυχή και δημιουργική πορεία
ενημέρωσης των συναδέλφων μας πάνω στα
δρώμενα του χώρου μας και όχι μόνο.
Οφείλουμε να συγχαρούμε δημόσια τα μέλη
της Συντακτικής μας Επιτροπής που με την
εργώδη προσπάθειά της είναι οι συντελεστές
αυτής της επιτυχίας που ασφαλώς έχουν τη
συνεπικουρία των συναδέλφων μας. Και πάλι
συγχαρητήρια σε όλους σας. Πετύχαμε όλοι
μαζί το “Success Story”.

Φωτογραφία από την
μεγαλειώδη ενημερωτική
συγκέντρωση του Συλλόγου
(σελ. 3)

Προτάσεις του Συλλόγου
Το μέλλον και η βιωσιμότητα των Επικουρικών Ταμείων έχει άμεσα σχέση και
συνάρτηση με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές που βαθαίνουν την ανεργία,
μειώνουν τους μισθούς, γιγαντώνουν την εισφοροδιαφυγή και έχουν άμεση
επίδραση στα έσοδά τους. Ταυτόχρονα δεν μπορεί η λεηλασία των κόπων μιας
ολόκληρης ζωής να θεωρείται ούτε νόμιμη, ούτε ηθική.

Συσπείρωση - Συστράτευση Μαζί οργανωμένα, αγωνιστικά και νόμιμα διεκδικούμε:
1.Όχι άλλη μείωση των Επικουρικών μας Συντάξεων.
2.Ανάκληση των μειώσεων που έχουν επιβληθεί.
3.Επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών του Ταμείου.
4.Αναπλήρωση όλων των επιπτώσεων που προκάλεσε το PSI στα
Ασφαλιστικά μας Ταμεία.

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

ΠΕΡΙΕ Χ ΟΜΕΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY, ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ,
ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ, ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, ΕΝΘΕΤΟ NEWSLETTER, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
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Υγεία
Από την Συντακτική Επιτροπή
Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ο Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ιορδανίδης και
η Γεν. Γραμματέας Ντίνα Αναργύρου σας εύχονται ολόψυχα:

KAΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ με προσωπική και οικογενειακή υγεία!
Νάμαστε και πάλι μαζί μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, για να φροντίσουμε για
την ενημέρωσή σας με ειδήσεις, άρθρα, σχόλια και άλλα θέματα που αφορούν
τόσο εμάς τους συνταξιούχους του Συλλόγου μας, αλλά και γενικότερα όλο τον
κλάδο των συνταξιούχων.
Στο 13ο 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 με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
•ειδικό ένθετο για τα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης και τα συστήματα
υγείας παγκοσμίως.
•ειδικό ένθετο για φθινοπωρινή συντροφιά.
•ανακοινώσεις της ΑΓΣΣΕ και του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης.
•το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχόλια.
•το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομές και εκδηλώσεις

•το ιατρικό βήμα με θέμα τη χρησιμότητα του καφέ και του τσαγιού κ.ά.
•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 το φθινόπωρο. Από μέρους μας βάλαμε όλο το κέφι, τη γνώση και
το μεράκι που είχαμε για να σας ικανοποιήσουμε. Αν το καταφέραμε 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 στο e-mail του Συλλόγου (ssalpha8@otenet.gr) και αυτό είναι αρκετό.
Θα είμαστε συντροφιά σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι σας.
Αναμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα κείμενά σας.

Κατανομή αρμοδιοτήτων ανά φορέα υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩ –
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
1. Επίδομα ασθενείας
2. Επίδομα κυοφορίας,
λοχείας, θηλασμού
3. Επίδομα συμπαράστασης
4. Έξοδα κηδείας
5. Κατασκηνώσεις

ΕΟΠΥΥ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ (χρηματικά ποσά)
1. Γυαλιά – φακοί επαφής
2. Ακουστικά βαρηκοΐας

3. Λογοθεραπείες-φυσικοθεραπείες,
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες
4. Προϊόντα ειδικής διατροφής
5. Αποκλειστικές νοσοκόμες
6. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό
(καθετήρες, ταινίες σακχάρου κλπ)
7. Λουτροθεραπείες-Αεροθεραπείες
8. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών
9. Ορθοπεδικά είδη
10.Αναπνευστικές συσκευές,
οξυγονοθεραπείες
11.Πρόσθετα είδη

Κάρτα υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τα νοσοκομεία ΙΑΣΩ General και ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
αποτελούν νέο πάροχο της κάρτας υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ένταξη, καθώς συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας
και προσφέρουν στους κατόχους της κάρτας υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» σημαντικές υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε προνομιακές τιμές.

Π ιο συ γ κεκριμέ ν α οι παροχές του Ι Α Σ Ω G e n e r a l εί ν αι :
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Επείγουσες (χωρίς ραντεβού) επισκέψεις στους
εφημερεύοντες Ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό) του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στην τιμή των 20 ευρώ (όλο
το 24ωρο).
• Προγραμματισμένες (με ραντεβού) επισκέψεις
στους Ιατρούς (όλων των ειδικοτήτων) των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στην τιμή των 20 ευρώ
(από Δευτέρα έως Παρασκευή).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Αιματολογικές - Βιοχημικές εξετάσεις σε τιμές
Κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ), με την απλή επίδειξη του βιβλιαρίου για τους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ.
• Αξονικές τομογραφίες, Μαγνητικές τομογραφίες,
Triplex καρδιας, Triplex αγγείων, σε τιμές Κρατικού
τιμολογίου (ΦΕΚ), με την απλή επίδειξη του βιβλιαρίου για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

• Ψηφιακή Μαστογραφία στην τιμή των 60 ευρώ.
• Ψηφιακή Μαστογραφία & Υπερηχογράφημα μαστών στην τιμή των 90 ευρώ.
• Αξονική Στεφανιογραφία με έκπτωση 50% επί
του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
• Αξονική Αγγειογραφία με έκπτωση 40% επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
• Ψηφιακή Ακτινογραφία με έκπτωση 30% επί του
ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Π ιο συ γ κεκριμέ ν α οι παροχές του Λ Ε Υ Κ Ο Υ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ εί ν αι :
ΙΑΤΡΟΙ
• Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικό Χειρουργός,
Ουρολόγος, Ορθοπεδικός - ΔΩΡΕΑΝ με Ραντεβού
• Ω.Ρ.Λ., Πνευμονολόγος, Νευροχειρουργός - 20€
με Ραντεβού.
• 1 Δωρεάν Checkup το Χρόνο (περιλαμβάνει Α/Α
Θώρακος, ΗΚΓ, Αίματος, Γενική Ούρων, Παθολογική εκτίμηση).
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Με ηλεκτρονική συνταγογράφηση - 50% στη
Συμμετοχή.
• Ιδιωτικά, χωρίς Ταμείο - Τιμές ΦΕΚ μείον 10%
• Μη Συνταγογραφούμενες εξετάσεις - Ιδιωτικό
Τιμολόγιο μείον 50%.

• Κολονοσκόπηση - 200€, Γαστροσκόπηση - 170€,
Βρογχοσκόπηση - 260€ - Περιλαμβάνει μέθη, όχι
ιστολογικές (30€).
• Με Παραπεμπτικό (οι επεμβατικές Κολονοσκόπηση-Γαστροσκόπηση) - 50% στη Συμμετοχή + Μέθη
40€ + Ιστολογικές 30€.
• Αξονική χωρίς Παραπεμπτικό (ΦΕΚ 72€) ΦΕΚ μείον 20%.
• Μαγνητική χωρίς Παραπεμπτικό (ΦΕΚ 237€) ΦΕΚ μείον 20%.
• Triplex χωρίς Παραπεμπτικό (ΦΕΚ 73,50€) ΦΕΚ μείον 20%.
• Αξονική, Μαγνητική, Triplex με Παραπεμπτικό 50% στη Συμμετοχή.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Εκπτώσεις πέραν του ΕΟΠΥΥ)
• Με ΕΟΠΥΥ - ΕΟΠΥΥ, Τρίκλινο μείον 25%
(στη Διαφορά Νοσηλείας).
• Χωρίς Ταμείο - 25% (Εκτός των Υλικών)
• Χρήση Ασθενοφόρου για Νοσηλεία (Εντός της
Περιφέρειας Αθηνών) - Δωρεάν.
• Παχυσαρκία & Αισθητική (Χωρίς Ταμείο)
- 25% (Εκτός των Υλικών).
• Παχυσαρκία & Αισθητική (με ΕΟΠΥΥ) - ΕΟΠΥΥ,
Τρίκλινο μείον 25% (στη Διαφορά Νοσηλείας)
• Νοσηλεία με Ασφαλιστήριο - Κάλυψη της Συμμετοχής 20% + 300€.
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Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

Μεγαλειώδης ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή των συναδέλφων η ενημερωτική
συγκέντρωση του Συλλόγου στις 9/10/13 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με κύριο θέμα την ενημέρωση των
συναδέλφων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου
μας και κυρίως την εξέλιξη της καταγγελίας της σύμβασης του 1981 από την Τράπεζα.
Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ συν. Νικ. Μουλίνος, ενώ δεν
μπόρεσε να παραστεί ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιος Πλιάκος, λόγω αφωνίας, διαβίβασε όμως τους
αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς.
Η Γεν. Γραμματέας διάβασε τον χαιρετισμό του Προέδρου μας κ. Βουτυρά, ο οποίος λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί: «Κυρίες
και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω συμμορφωθεί
παρά τη θέλησή μου προς τις αυστηρές υποδείξεις του
θεράποντος ορθοπεδικού μου γιατρού, να παραμείνω
στην οικία μου λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας,
εξαιτίας οξυτάτου περιστατικού από σπονδυλοολίσθηση στη μέση μου και αδυνατώ κατόπιν τούτου να
παραστώ στη σημερινή μας ενημερωτική συνάντηση
που αφορά την καταγγελία της Συμβάσεως του 1981

από πλευράς της Διοικήσεως της Τραπέζης μας. Ζητώ
την επιείκεια και την κατανόησή σας. Δεν θα επεκταθώ για το ιστορικό και περιεχόμενο της Σύμβασης του
1981, είναι άλλωστε γνωστή σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εμάς τους παλιούς συναδέλφους και τι θεμελιώδη σημασία έχει για μας. Είναι εκείνη η σύμβαση
που μας κατοχυρώνει τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας και υποχρεώνει την Τράπεζα να
καλύπτει στο διηνεκές την προκύπτουσα διαφορά που
θα δημιουργηθεί από την ένταξή μας σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όπως έγινε με το άρθρο 10 του αναγκαστικού νόμου 3620/2007 στο ΕΤΑΤ. Αγαπητοί
συνάδελφοι, ύστερα από την οικονομική δυσπραγία
που μας διακατέχει όλους μας με τις αλλεπάλληλες
περικοπές στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις,
με τις συχνές φοροκαταιγίδες και τα χαράτσια της
ΔΕΗ, όλα αυτά τα δυσβάχτατα οικονομικά μέτρα μας
έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης και της φτώχειας, μας έχουν εξουθενώσει, μας έχουν ταπεινώσει,
μας έχουν προσβάλει την εθνική μας υπερηφάνεια και
την προσωπική μας αξιοπρέπεια, εξ αιτίας ενός ανίκανου και διεφθαρμένου «πολιτικού συστήματος».
Είναι καιρός πια όλοι μαζί, έχουμε ιερή υποχρέωση
να προχωρήσουμε με σύνεση, ψυχραιμία, συστράτευση και ομοψυχία, γιατί κανείς δεν περισσεύει τούτη τη
δύσκολη στιγμή. Να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση
και κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την έγκυρη και ισχυρή για μας σύμβαση του 1981. Συνεπικουρούμενοι προς τούτο από το Νομικό μας επιτελείο
με τη σύμπραξη ακόμα έγκυρων συνταγματολόγων
και καθηγητών Εργατικού και Ενοχικού Δικαίου και
του αδελφού Συλλόγου του Προσωπικού της ALPHA
BANK. Θα δώσουμε τη μάχη ώστε να μην απεμπολήσουμε τα δικαιώματα από τη σύμβαση του 1981. Οι
διάφοροι ομιλητές που θα αναλάβουν την ενημέρωσή

σας, ασφαλώς θα είναι πιο διεξοδικοί στα προβλήματα που μας απασχολούν. Εύχομαι οι συζητήσεις
που επακολουθήσουν να είναι εποικοδομητικές και
σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για
τη συμμετοχή σας, όπως και τους προσκεκλημένους
μας που με την παρουσία του ετίμησαν την σημερινή
συγκέντρωσή μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε και
εύχομαι καλή συνέχεια.»
Πέραν της ενημέρωσης που έγινε από τον Νομικό μας
Σύμβουλο κ. Νικ. Φιλιππόπουλο, τον λόγο έλαβε και ο
πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA
BANK συν. Αλ. Πουλαρίκας ο οποίος μετά από ένα
μεγάλο διάστημα αποχής από τα συνδικαλιστικά του
Συλλόγου μας εμφανίσθηκε και τοποθετήθηκε υπεύθυνα στο θέμα. Αρκετοί συνάδελφοι έλαβαν τον λόγο
και παρουσίασαν τις απόψεις τους, όπως οι συνάδελφοι Μαρατσίνος, Νεοκοσμίδου, Μητρόπουλος, Νικολάκης, Μωραϊτη, Φάκωνας, Κολοβού, Αλεξανδρίδης).
Το Προεδρείο του Συλλόγου ολοκληρώνοντας την
συγκέντρωση διαβεβαίωσε τους παρευρισκομένους
ότι θα πράξει τα δέοντα για την πλήρη προστασία των
δικαιωμάτων των συναδέλφων συνταξιούχων, που
απορρέουν από την ως άνω σύμβαση του 1981.

Εξώδικο ΤΟΥ Συλλόγου ΜΑΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετά την ενημερωτική συγκέντρωση, απεφάσισε και απέστειλε τάχιστα εξώδικη δήλωση πρόσκληση διαμαρτυρία προς την Τράπεζα για
την αντισυμβατική και καταχρηστική ενέργειά της που αφορούσε τη σύμβαση του 1981 καθώς και προς το Ταμείο Αλληλοβοηθείας (ΤΑΠ) και τον Σύλλογο Προσωπικού της ALPHA BANK να απόσχουν και οι τρεις (3) από κάθε βλαπτική ενέργειά τους, που θα έθετε σε κίνδυνο την εγκυρότητα και ισχύ της ως άνω συμβάσεως.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου που απευθύνεται στο Σύλλογο Προσωπικού και στο
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 8 και εκπροσωπείται
νόμιμα
ΠΡΟΣ
1.- Την ανώνυμη τραπεζιτική εταιρία με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑLPHA BANK” , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2.- Το Σωματείο με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK” που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Ιπποκράτους αρ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα
3.- Το Σωματείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως» (ΤΑΠΤΠ)
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεάτρου αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα.
-----*-----Το Σωματείο μας έχει ως μέλη τους συνταξιούχους
της ALPHA BANK που είναι συγχρόνως και μέλη του
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της από 28.7.1981 σύμβασης και του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου η
Τράπεζα δεν μπορεί να αποστεί από τις δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει με την σύμβαση να καλύπτει εις το
διηνεκές τη διαφορά μεταξύ των παροχών που καταβάλει το ΕΤΑΤ ή το ΕΤΕΑ στα μέλη μας και των παροχών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύμφωνα με τον
Κανονισμό Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ).
Ειδικότερα τα μέλη μας δικαιούνται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της ως άνω από 28.7.1981 σύμβασης, να
λαμβάνουν τις παροχές όπως αυτές υπολογίζονται

Αλληλοβοήθειας, η δε Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει στο διηνεκές την απρόσκοπτη λειτουργία του «Κανονισμού Παροχών» ακόμα και στην
περίπτωση διαλύσεως συγχωνεύσεως, ενοποιήσεώς
του ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας εκπληρώσεως
των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση δε που τα μέλη
του Ταμείου υπαχθούν υποχρεωτικά σε ενιαίο φορέα
επικουρικής ασφαλίσεως και υποχρεωθούν η Τράπεζα και τα μέλη του να καταβάλλουν προς τον φορέα
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, οι ως άνω υποχρεώσεις της Τράπεζας θα περιορίζονται στην κάλυψη της
διαφοράς μεταξύ των παροχών του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα και των παροχών του Ταμείου.
Επειδή ρητά συμφωνήθηκε στην ακροτελεύτια παράγραφο της από 28.7.1981 Σύμβασης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν σοβαρές, σπουδαίες και
κύριες όλες τις συμφωνίες που περιγράφονται στους
όρους της σύμβασης και παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα να προσβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία οποιοδήποτε όρο της σύμβασης της 28.7.1981.
Επειδή σας έχουμε τονίσει εμφατικά και στην από 303-2012 με αριθμό κατάθεση 67443/1399/2012
αγωγή μας κατά της Τράπεζας ότι κατά την παρ. 3 του
άρθρου 10 ν. 3620/2007 εξαντλήθηκε η υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή
παροχών μόνο προς το ΕΤΑΤ και όχι γενικώς έναντι
των άλλων ενοχικών υποχρεώσεων της που έχει
αναλάβει, όπως εν προκειμένω την κάλυψη των παροχών προς τους ίδιους τους ασφαλισμένους μέλη
του ΤΑΠΤΠ ακόμα και αν αυτό διαλυθεί η συγχωνευθεί ή ενοποιηθεί.
Επειδή κατά τα ανωτέρω η από 2.9.2013 εξώδικη δήλωση της Τράπεζας, περί καταγγελίας της από
28/7/1981 σύμβασης και κάθε άλλης συναφούς

Ταμείο Αλληλοβοήθειας, είναι άκυρη, καταχρηστική
και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη, οι όροι δε αυτής
αποτελούν και όρους των ατομικών συμβάσεων των
μελών του Συλλόγου μας, λόγω προσχωρήσεώς
τους στη σύμβαση.
Διαμαρτυρόμενοι για την παραπάνω παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική συμπεριφορά της Τράπεζας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που να θίγει
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των μελών μας
που απορρέουν από τις διατάξεις της ανωτέρω, από
28.7.1981 σύμβασης.
Να τηρεί η Τράπεζα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την από 28.7.1981 σύμβαση .
ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι θα προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια για την
πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεων του Συλλόγου μας
και των μελών αυτού, που απορρέουν από τις διατάξεις της από 28.7.1981 σύμβασης η οποία εξακολουθεί να δεσμεύει απολύτως την Τράπεζα.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου
και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής
εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς
στους οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση
επιδόσεώς του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα, 14/10/2013
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ (Ένωση Προσώπων)
Πραγματοποιήθηκε
στις
23/9/2013
συνάντηση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συλλόγου
μας Α. Βουτυρά και
Ι. Ιορδανίδη με τον
Πρόεδρο των εργαζομένων της Τραπέζης μας συν/φου
Τάσου Γκιάτη με θέμα
την πρόσφατη καταγγελία της σύμβασης
του 1981 από την
Τράπεζα. Κατά την
συνάντηση συνεζητήθηκαν όλες οι πτυχές
της ως άνω καταγγε-

λίας και επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σημασία της παραμονής
της ισχύος της Σύμβασης. Αποφασίστηκε η συνέχιση του διαλόγου με στόχο την
αλληλοενημέρωση
των Συλλόγων, πριν
την τελική υπογραφή
νέας συμβάσεως.
Πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συλλόγου μας συνάντηση
του ΔΣ του Συλλόγου
με
αντιπροσωπεία
συναδέλφων,
που
έχουν συστήσει ένω-

ση προσώπων (Ελ.
Μωραϊτη, Οδ. Ρομπάκης) που έχουν κινηθεί με αγωγές κατά
της Τραπέζης, για τον
καλύτερο συντονισμό
των κινήσεων των
συνάδελφων και την
ανταλλαγή απόψεων
για την παραπέρα πορεία των ενεργειών
μας. Η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε
ο περαιτέρω συντονισμός των ενεργειών
μας.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει
τους συναδέλφους ότι αναμένει
τις αιτήσεις συμμετοχής τους σε
νέα δικαστική ενέργεια για την
υπεράσπιση και κατοχύρωση των
συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας ως και του
κανονισμού παροχών που απορρέουν από τη σύμβαση του 1981
που για μας είναι πάντα ισχυρή
παρά την καταγγελία της Τράπεζας.
Αναγνωρίζοντας την οικονομική
δυσπραγία που μας διακατέχει
όλους μας το κόστος συμμετοχής
των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας για τις νέες μας δικαστικές ενέργειες θα είναι ελάχιστο ή
μικρό συμβολικό.

Επαφές με
ΤΑΥΤΕΚΩ
Καταβάλλεται
μεγάλη και επίμονη προσπάθεια τόσο προς
το ΤΑΥΤΕΚΩ όσο και
προς τον ΕΟΠΥΥ για
την πληρωμή των χρονιζουσών ιατροφαρμακευτικών δαπανών
των συναδέλφων μας.
Ήδη έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους
των αποθανόντων τα
έξοδα κηδείας και έχει
αρχίσει η καταβολή του
επιδόματος συμπαράστασης σε εκείνους
τους συναδέλφους που
χρήζουν βοηθείας συ-

μπαραστάτου.
Έχει ασκηθεί μεγάλη
πίεση προς το ΤΑΥΤΕΚΩ όπως προχωρήσει στην έναρξη
καταβολής των ως
άνω αναφερομένων
επιδομάτων μετά τον
διορισμό τόσο του
Προέδρου της ΟΣΤΟΕ
κ. Ιγνατίου Πλιάκου,
όσο και του Προέδρου
μας κ. Αγαμν. Βουτυρά για τρία (3) χρόνια
στο Διοικ. Συμβούλιο
του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΦΕΚ
349/24.7.2013)

ΑLPHA BANK ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθ. 122 Συνταξιούχοι ‘’μαϊμού’’ επέστρεψαν
στο Δημόσιο 13,6 εκατ. Ευρώ
κεφαλαιοποίηση του ποσού των
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
ΘΕΜΑ:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Σ.Σ.Ε. ’84)
Σύμφωνα με τη νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών
2013-2015 και τα προβλεπόμενα για τη διάρκεια ισχύος της, από
την 1.7.2013. για τα υφιστάμενα
δάνεια Προσωπικού Σ.Σ.Ε. ’84,
ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Μεταβολή του επιτοκίου σε
2%: Πραγματοποιείται σε όλους
τους λογαριασμούς αυτομάτως
μέσω των Συστημάτων.
2. Δυνατότητα επιμηκύνσεως
του χρόνου αποπληρωμής έως τα
40 έτη κατ’ ανώτατον. Υλοποιείται ως κατωτέρω:
• Δικαιούχοι: Εν ενεργεία
Υπάλληλοι και Συνταξιούχοι
• Όριο ηλικίας: Το 80ο έτος,
κατά τη λήξη του δανείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτείται και Εγγυητής πρώτου βαθμού
συγγενείας, ο οποίος θα υπόκειται στον ίδιο ηλικιακό περιορισμό.
• Έξοδα εμπράγματης εξασφαλίσεως: Για τη μετατροπή θα βαρύνεται ο δανειολήπτης.
Σε περίπτωση κατά την οποία
παρατηρούνται
καθυστερημένες οφειλές σε δάνειο αυτής
της κατηγορίας, η επιμήκυνσή
του μπορεί να λάβει χώρα με την
προϋπόθεση να έχει προηγηθεί

καθυστερήσεων.
Υποβολή αιτημάτων επιμηκύνσεων χρόνου αποπληρωμής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να απευθύνονται στο Κατάστημα εξυπηρετήσεως του δανείου
τους, με ευθύνη του οποίου και
εντός του πλαισίου της πιστωτικής πολιτικής της Τραπέζης,
θα πραγματοποιούνται όλες οι
απαραίτητες διαδικασίες και θα
καταρτίζεται Πρόσθετη Πράξη επί
της αρχικής δανειακής συμβάσεως για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.
Ειδικότερα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες προερχόμενοι
από την πρώην Εμπορική Τράπεζα, θα πρέπει να υποβάλλουν
το αίτημά τους μέσω του πλησιέστερου Καταστήματος προς το
Κεντρικό Κατάστημα (Κ.Α. 101).
Στο εξής το Κεντρικό Κατάστημα
(Κ.Α. 101) ορίζεται ως Κατάστημα εξυπηρετήσεως των συγκεκριμένων δανείων, αρμόδιο
για την τήρηση των συμβατικών
εγγράφων των εμπράγματων
εξασφαλίσεων και όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών,
καθώς για όλες τις διαδικασίες
που αφορούν τα ως άνω υφιστάμενα δάνεια.
Επί των ανωτέρω, θα ακολουθήσουν σχετικές αναλυτικές
οδηγίες προς το Δίκτυο των Καταστημάτων από τη Διεύθυνση
Διαχειρίσεως Έργων.
Της παρούσης να λάβει γνώση
όλο το Προσωπικό, με μέριμνα
των Διευθυντών των Μονάδων.
ALPHA BANK
Π.Ε. ΚΟΝΙΔΑΡΗ Κ.Α. ΤΣΙΜΠΟΥ

Στα 13,6 εκατ. ευρώ έφτασε το ποσόν που έχει επιστραφεί,
από συντάξεις που δεν έπρεπε να καταβληθούν, ενώ δεν
έχουν απογραφεί ακόμη 2.277 συνταξιούχοι (σε σύνολο
429.823 συνταξιούχων του Δημοσίου).
Στα 13,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσόν
που έχει επιστραφεί για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, σύμφωνα με έγγραφο
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα που διαβιβάστηκε στη
Βουλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στο
έγγραφο ο κ. Σταϊκούρας, «η υπηρεσία συντάξεων, έχει κάνει κατά καιρούς στοχοποιημένους ελέγχους σε συνταξιούχους του
Δημοσίου (χήρες, άγαμες θυγατέρες, διασταυρώσεις θανάτων με TAXIS κλπ.). Αναζητήθηκαν συνολικά 26 εκατ. ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις. Έχουν επιστραφεί συνολικά 13,6 εκατ. ευρώ, ενώ αναζητούνται ακόμη 12,4 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία
αναζήτησής τους είναι σε εξέλιξη».
Όπως εξάλλου ενημερώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα (Μάρτιος 2013) της καταγραφής συνταξιούχων, η οποία διεξήχθη από
15/03/2012 έως 31/10/2012, και η οποία συνεχίζεται ακόμη στις υπηρεσίες του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, δεδομένου ότι ακόμη προσέρχονται συνταξιούχοι για απογραφή,
δεν έχουν καταγραφεί 2.277 συνταξιούχοι (επί συνόλου 429.823 συνταξιούχων του Δημοσίου). Από αυτούς 1.018 περιπτώσεις είναι συνταξιούχοι ΟΓΑ/Εθνικής Αντίστασης. Η
σύνταξή τους έχει ανασταλεί από 01/10/2012.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2703/99 (αναζήτηση ποσών από το λογαριασμό του συνταξιούχου μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ) και του Ν. 2972/2001 (αναζήτηση από την Τράπεζα των συνδικαιούχων του λογαριασμού). Οι συνδικαιούχοι καλούνται να επιστρέψουν το
ποσό μέσα σε ένα μήνα. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν καταλογίζονται με αυτό στη
Δ.Ο.Υ. τους. Εάν δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι του λογαριασμού η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τους κληρονόμους του θανόντος συνταξιούχου.
Για όσες περιπτώσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα, οι συνδικαιούχοι/κληρονόμοι παραπέμπονται στον εισαγγελέα αφού έχει προηγηθεί εις βάρος τους
καταλογισμός στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου
Νικολόπουλου, ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της έρευνας και του
εντοπισμού των παράνομων συντάξεων, για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων, αλλά
και την ποινική διαδικασία που τυχόν κινείται.
www.newsit.gr
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ΣΤΑ 2,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Κύρια σύνταξη έως 1.000 ευρώ
λαμβάνουν οι 7 στους 10
συνταξιούχοι
Αυξάνεται από μήνα σε μήνα ο αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνει μεικτά ποσά συντάξεων μέχρι
1.000 ευρώ (οι 7 στους 10), ενώ περιορίζονται «πέφτοντας» στην κλίμακα μεταξύ των 1.000 - 1.500
ευρώ οι «υψηλοσυνταξιούχοι», μετά τις περικοπές. Την
τάση αυτή αποτυπώνουν τα στοιχεία του συστήματος
«Ήλιος» για τις πληρωμές των συντάξεων του Αυγούστου, που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.
Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, αυξήθηκαν στους 764.084 από 760.880
οι συνταξιούχοι των 500 - 1.000 ευρώ και οι συνταξιούχοι των 1.000 - 1.500 ευρώ (521.165 από
515.670), ενώ μειώθηκαν κατά 5.645 άτομα όσοι
εισέπρατταν μεικτά ποσά άνω των 1.500 ευρώ.
Αύξηση κατά 3.000 άτομα καταγράφηκε και στους συνταξιούχους με επικουρικές συντάξεις έως 500 ευρώ
(1.111.306 από 1.108.066) που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (το 99,2%).
Του Γιώργου Γάτου
Μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου η δαπάνη για τις πληρωμές των συντάξεων
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (2,3 δισ. ευρώ) καθώς, πέραν της μείωσης των
υψηλοσυνταξιούχων, απεβίωσαν 6.122 άτομα, ανεστάλη η πληρωμή των
8.793 συντάξεών τους (κύριες + επικουρικές, για όσους είχαν) και έτσι, εξισορροπήθηκε η δαπάνη για τις πληρωμές «νέων» συνταξιούχων (στο σύστημα πληρωμών μπήκαν 14.686 που είχαν κενά ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ καθώς και λίγοι
συνταξιούχοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες που είναι σε αναμονή σύνταξης).
Ο αριθμός των συνταξιούχων που πληρώθηκαν ήταν 2.707.727 από
2.714.191 τον Ιούλιο (ένας στους τέσσερις Έλληνες) ενώ συνολικά καταβλήθηκαν 4.454.943 συντάξεις, 2.900.521 κύριες και 1.548.908 επικουρικές (περιλαμβάνονται και κάποιες «χωρίς ένδειξη»).

Στήριξη από τον
προϋπολογισμό
Με δεδομένη τη μείωση των «ενεργών» ασφαλισμένων και των εσόδων των Ταμείων λόγω της ύφεσης,
της ανεργίας και των μειώσεων των μισθών, καθώς
και του συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού των συνταξιοδοτήσεων, «μεγάλο μέρος για τις πληρωμές των συντάξεων (πάνω από το 55% ) το καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός», όπως έχει δηλώσει ο Γιάννης
Βρούτσης.
Ο υπουργός, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και του Μνημονίου που προβλέπει «καθεστώς ΙΚΑ» για τον υπολογισμό των συντάξεων
σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, περικοπές σε επικουρικές και
εφάπαξ και μειώσεις εργοδοτικών εισφορών, θα συγκροτήσει το Σεπτέμβριο Επιτροπή για τις αλλαγές
που θα γίνουν με νόμο πριν από το τέλος του 2013.
Στο τραπέζι θα τεθεί και το σχέδιο επιβολής ενιαίων
κανόνων για τον υπολογισμό των συντάξεων ανά
ενιαίο ταμείο αντί των 90 διαφορετικών κλάδων και
παροχών που θα «κουμπώνει» με την εφαρμογή, από
την 1/1/2015 του νόμου Λοβέρδου - Κουτρουμάνη
(βασική σύνταξη + αναλογική, με βάση τα έτη ασφάλισης και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του μισθού ανάλογα με τα χρόνια).

Το εισόδημα
Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις έφτασε με
βάση τη δαπάνη για τις πληρωμές, τα 921,19 ευρώ
μεικτά (προ κρατήσεων φόρου και περίθαλψης) από
918,49 ευρώ τον Ιούλιο και 907,65 ευρώ τον Ιούνιο
(πρώτος μήνας λειτουργίας του συστήματος «Ήλιος» της
ΗΔΙΚΑ).
Χαμηλότερα είναι τα ποσά για τις συντάξεις λόγω θανάτου καθώς και τις αναπηρικές (679 και 610 ευρώ,
αντίστοιχα), ενώ ο μέσος όρος των πραγματικά καταβαλ-

λόμενων συντάξεων κινείται πιο κάτω τόσο για όλες τις
κατηγορίες, όπως φαίνεται στους πίνακες.
Εισόδημα από μια σύνταξη (χωρίς επικουρικό) έχει
το 52,1% των συνταξιούχων, 2 συντάξεις έχουν
928.226 άτομα (το 34,28%), 3 συντάξεις 303.369
ενώ υπάρχουν συνταξιούχοι που λαμβάνουν από διαφορετικά ταμεία από 4 συντάξεις (51.192 άτομα) έως και
10 (2 συνταξιούχοι).
www.imerisia.gr

Προπαγανδιστικό μπαράζ από μικρόψυχους
Η πρόσφατη αναφορά Σόϊμπλε σε νέα χρηματοδότηση
για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό των 10.9 δισ.
ευρώ το 2014-2015, δεν θα έπρεπε να κομίζει γλαύκα
ες Αθήνας, καθώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπεριέχεται στις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τις
δεσμεύσεις που έχουν ήδη δοθεί, όπως επισημαίνει και
ο Όλι Ρεν σχολιάζοντας την δήλωση Σόϊμπλε».
«Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα μόνα θέματα που
υπάρχουν προς “ρύθμιση” όσον αφορά το ελληνικό χρέος» σχολιάζει η Alpha Bank, και προσθέτει πως «είναι
πράγματι σωστό ότι θα βοηθούσε την Ελλάδα η έγκαιρη
λήψη μιας απόφασης για την επιμήκυνση των λήξεων
των ομολόγων που λήγουν το 2014 και το 2015. Αν,
ωστόσο, αυτό δεν γίνει δεκτό, η Ελλάδα μπορεί τώρα να
χρηματοδοτήσει αυτές τις υποχρεώσεις της από μόνη
της. Μετά το 2015 και έως το 2025, οι λήξεις δανείων
για την Ελλάδα είναι ελάχιστες και δεν υπάρχει κανένα χρηματοδοτικό ή δημοσιονομικό κενό. Το μόνο που
χρειάζεται η Ελλάδα είναι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις
του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012. Δεν χρειάζεται καμιά νέα “αναδιάρθρωση” και πολύ περισσότερο
κανένα νέο «κούρεμα» του χρέους της».
«Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, η Ελλάδα, με

την πολύ καλύτερη, από ό, τι είχε
προγραμματιστεί,
υλοποίηση
του
προγράμματος
προσαρμογής που
εφαρμόζει και με
την εκτιμώμενη
χαμηλότερη του
αναμενομένου ύφεση το 2013 και ταχύτερη ανάκαμψη από το 2014, δεν αντιμετωπίζει πια δημοσιονομικά
και χρηματοδοτικά κενά. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύονται
και με την εντυπωσιακή τουριστική περίοδο την οποία
διανύουμε (σημειώνεται η αύξηση των εσόδων από τον
εξωτερικό τουρισμό κατά 38,5% τον Μάιο 2013 και
κατά 20,7% τον Ιούνιο 2013) και συμβάλλουν στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και στη δυνατότητα της χώρας
να εισέλθει σε μια σταθερή πορεία εξόδου από την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της», καταλήγει η Alpha Bank.
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΗΣ ALPHA BANK)
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Οδηγός με 20 ερωτήσεις και
απαντήσεις για τους κοινούς
καταθετικούς λογαριασμούς,
την κάλυψη και την ασφάλεια
των καταθέσεων

Για άλλη μία φορά εγείρονται ερωτηματικά για τις καταθέσεις. Οι αποταμιευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων
μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ (ανά καταθέτη και
ανά τράπεζα) μέχρι το τέλος του 2015. Η εγγύηση αυτή
προβλέπεται ρητά από την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ισχύει σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα την εγγύηση των 100.000 ευρώ –ανά καταθέτη και ανά τράπεζα– παρέχει το ΤΕΚΕ (δηλαδή το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων). Τα εύλογα
ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τους καταθέτες είναι:
1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό
ίδρυμα που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή
τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού
ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Με την Οδηγία
2009/14/ΕΚ αυτό το όριο έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.
2. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών
λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο
όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού το
τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των
λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των
100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
3. Ποιος εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ
και πότε ισχύει αυτή η κάλυψη;
Τις εγγυάται το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το οποίο έχουν συστήσει οι τράπεζες και ενεργοποιείται σε περίπτωση που «σκάσει» μία τράπεζα.
4. Το ΤΕΚΕ εγγυάται όλες τις καταθέσεις;
Ναι, και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμίας, όψεως.

5. Τι δεν καλύπτει το ΤΕΚΕ;
Δεν καλύπτει τα repos, αφού εξαιρούνται από την έννοια
των καταθέσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα επενδυτικά
προϊόντα των τραπεζών όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, swaps.
6. Αν ένα πρόσωπο έχει σε λογαριασμό κάτω από
100.000 ευρώ μέχρι ποιο όριο μπορεί να φτάσει το
ποσό που θα λάβει ως εγγύηση;
Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από αυτά που έχει στον
λογαριασμό του.
7. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μίας
κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα
δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα
δικαιώματα αυτά τα ασκούν οι έχοντες τη γονική μέριμνα.
8. Δεν είναι πιο ασφαλές κάποιος καταθέτης να πάρει
τα χρήματά του από την τράπεζα και να τα βάλει στο «σεντούκι»;
Οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση των χρημάτων από τις
τράπεζες κρίνεται από τα τραπεζικά στελέχη παράλογη,
καθώς αφενός δεν θα έχουν την παραμικρή απόδοση και
αφετέρου θα είναι έκθετα σε ληστείες ή άλλες παράνομες
δραστηριότητες.
9. Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση
του ΤΕΚΕ;
Ναι, έως το ποσό των 100.000 ευρώ.
10.Τι τύχη έχουν τα χρήματα μίας κατάθεσης πέρα από το
όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ;
Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

Αποζημιώσεις - Τι καλύπτει το Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων

11. Η αποζημίωση μίας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε ευρώ;
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για τη μετατροπή
των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.
12. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας,
είναι εγγυημένα από το TEKE;
Τα χρήματα αυτά ΔΕΝ καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.
13. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ;
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων που υπόκειται στο υπουρ-

γείο Οικονομικών.
Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.
14. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων
τραπεζών, των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της ΕΕ,
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά.;
Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank, κ.ά.)
ΔΕΝ συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ της Ελλάδας, διότι προέρχονται από χώρα της ΕΕ και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.
15. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου,
αν κάτι πάει στραβά με την τράπεζα;
Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργασίμων από
την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη
διαθέσιμες.
Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.
16. Είναι ασφαλέστερο για τους καταθέτες να αλλάξουν
τη μορφή της κατάθεσής τους; Για παράδειγμα έναν κλειστό προθεσμιακό λογαριασμό να τον μετατρέψουν σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου, ώστε να μπορούν ανά
πάσα στιγμή να «σηκώσουν» τα χρήματά τους;
Ο λογαριασμός προθεσμίας σπάει οποιαδήποτε στιγμή,
ωστόσο συνήθως υπάρχει μία ποινή (penalty) ως προς το
επιτόκιο. Το κεφάλαιο μένει πάντα άθικτο.
17. Τι ισχύει για τα repos;
Τα repos ΔΕΝ είναι κατάθεση.
18. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες;
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.
19. Οι τόκοι μίας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην
αποζημίωση;
Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι
δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.
20. Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid-cards) θεωρούνται καταθέσεις;
Τα εισπραττόμενα, από την τράπεζα, ποσά για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις.

Εγγύηση - Τι ισχύει ανά καταθέτη και ανά τράπεζα
Η εγγύηση των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και
ανά τράπεζα. Έστω ότι κάποιος έχει 150.000 ευρώ στη
Χ τράπεζα και 40.000 ευρώ στην Ψ τράπεζα. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν πρόβλημα και οι δύο, θα λάβει
αποζημίωση 100.000 ευρώ για το ποσό που είχε στην
πρώτη τράπεζα και όλο το ποσό που είχε καταθέσει στη
δεύτερη τράπεζα. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (π.χ.
δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά
καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το

νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος της
τράπεζας που τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2.β, Ν.
3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α’ 16/2/2009).
Για τους κοινούς λογαριασμούς, που έχουν ανοιχθεί στο
όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που
αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση. Και καλύπτεται μέχρι το όριο
των 100.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που συνδικαιούχος είναι ανήλικο τέκνο, η
αποζημίωση εισπράττεται από τον κηδεμόνα του. Δηλαδή

αν ένας κοινός
λογαριασμός έχει
300.000 ευρώ
με τρεις δικαιούχους, ο κάθε δικαιούχος θα λάβει από 100.000
ευρώ.
ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ (www.ethnos.gr)

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κυβερνητικό σχέδιο που θα προκαλέσει σοκ, καθώς αλλάζει άρδην το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα με περαιτέρω μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων
και συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να
παραμείνουν μόνο δύο κύρια ταμεία ασφάλισης, βρίσκεται
στα σκαριά, σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των
δαπανών τα επόμενα χρόνια.
Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο προβληματίζονται έντονα, μετά τη διαπίστωση ότι και φέτος, μετά τις
δραματικές περικοπές σε συντάξεις, δώρα κ.ά., το έλλειμμα των Ταμείων αναμένεται να κλείσει στα 2,5 δισ. ευρώ
στο τέλος του έτους, αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ, σε
σχέση με το 2012. Αλλά εκφράζονται επιπλέον φόβοι ότι
οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις τα επόμενα δύο χρόνια θα
επιβαρύνουν επιπλέον το σύστημα, ιδιαίτερα από τις αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων, που θα κάνουν χρήση
της πρόωρης συνταξιοδότησης προκειμένου να αποφύγουν την εφεδρεία ή την απόλυση.
Το σχέδιο του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου,
βρίσκεται σε συζήτηση τόσο από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών όσο και στο υπουργείο Εργασίας, ενώ
αποδέκτης της πρότασης του διοικητή του Ιδρύματος έχει
γίνει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος
σκέφτεται να αναθέσει το όλο θέμα σε ειδική επιτροπή
«σοφών».

Αναλυτικά η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής σημεία:
1. Τη δημιουργία και λειτουργία ενός μόνο Ταμείου που
θα καταβάλλει την ενιαία Εθνική Σύνταξη ύψους 360
ευρώ και την ανταποδοτική με βάση τις εισφορές των
ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους μισθωτούς.
2. Το ΙΚΑ να αποτελέσει τον ασφαλιστικό «κορμό» της
μισθωτής εργασίας και σε αυτό να ενταχθούν το ΕΤΑΑ
(Ταμείο που ασφαλίζει τους μηχανικούς, τους γιατρούς
και τους δικηγόρους) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (στο οποίο έχουν
συγχωνευτεί τα Ταμεία Τύπου).
3. Ο ΟΑΕΕ, που ασφαλίζει τους αυτοαπασχολούμενους,
τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, να παραμείνει ως ανεξάρτητος λογαριασμός έξω από το σύστημα και σε αυτόν
να υπαχθούν οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που
είναι εκτός μισθωτής εργασίας και διατηρούν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και βιβλία. Η άλλη πρόταση στελεχών
της γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνει
την ένταξη του ΟΑΕΕ μέσα στο ΙΚΑ ως ανεξάρτητου λογαριασμού, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να προκαλεί
ετήσια «τρύπα» ύψους 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι μισοί
κυρίως έμποροι-βιοτέχνες αδυνατούν να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους.
4. Εθνική Σύνταξη: Το Ταμείο να αποδίδει σε όλους τους
πολίτες την Εθνική Σύνταξη από την 1/1/2015 που έχει
προβλεφθεί με το νόμο Λοβέρδου και ανέρχεται στα 360
ευρώ και την επιπρόσθετη ανταποδοτική Σύνταξη με βάση

τις εισφορές (όπως προβλέπει και ο νόμος).
5. Ο ΟΓΑ να διατηρηθεί ως Ταμείο ασφάλισης των αγροτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει, αλλά και ως προνοιακό Ταμείο.
6. Επικουρικά ταμεία: Συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και καθιέρωση μιας ενιαίας επικουρικής παροχής.
7. Εναλλακτική ασφάλιση: Προτείνεται πρόσθετη ασφάλιση μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών (προσωπικών)
επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία θα προέρχονται: α) από επαγγελματικά ταμεία, β) από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις που θα
παρέχουν πρόσθετες συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
είτε υπηρεσίες υγείας κ.ά., μέσω συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων. Ήδη, με τις πρόσφατες ενοποιήσεις
των επικουρικών ταμείων τέσσερα ταμεία (ασφαλιστικών
εταιρειών, πετρελαίου, εργαζομένων στο φάρμακο και
τροφίμων) παρέμειναν έξω από το σύστημα και λειτουργούν πλέον ως Επαγγελματικά Ταμεία, και συνολικά τα
επαγγελματικά ταμεία της χώρας μας γίνονται 13.
Η εκτίμηση του διοικητή του ΙΚΑ είναι ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο θα αυξηθούν τα έσοδα του ΙΚΑ, θα απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, ενώ η διοικητική ενσωμάτωση
θα βοηθήσει σε περαιτέρω μείωση της κρατικής δαπάνης
(κόστος προσωπικού).
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Βήμα των Συναδέλφων
ΤΟ AΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μια ξανθιά γυρίζει στο σπίτι της μετά τα ψώνια και ακούει περίεργους ήχους από την κρεβατοκάμαρα. Μπαίνει
μέσα στο δωμάτιο και βλέπει τον άντρα της γυμνό,
ιδρωμένο και λαχανιασμένο στο κρεβάτι.
- Μα τι σου συμβαίνει; τον ρωτάει
- Έχω πάθει καρδιακή προσβολή, απαντά εκείνος
προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.
Η ξανθιά τρέχει κάτω να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά τη
στιγμή που παίρνει το ακουστικό ο 4χρονος γιος της,
της λέει:

- Μαμά μαμά, η φίλη σου η Λίτσα κρύβεται γυμνή
μέσα στην ντουλάπα σου!
Η ξανθιά κατεβάζει το ακουστικό και τρέχει πάλι επάνω
στην κρεβατοκάμαρα.
Ανοίγει την πόρτα της ντουλάπας και φυσικά βρίσκει
μέσα γυμνή τη φίλη της.
- Βρε ηλίθια, της λέει, ο άντρας μου παθαίνει καρδιακή προσβολή και συ παίζεις κρυφτό με το παιδί;
(Μας το έστειλε ο συν/φος Θόδωρος Τρίγκας)

Το ανέκδοτο του Νίκου

ΧΙΟΥΜΟΡ
Όταν ήταν να πάρω σύνταξη πήγα στο ΙΚΑ.
Η γυναίκα στο γκισέ μου ζήτησε την ταυτότητά
μου για να δει την ηλικία μου.
Έψαξα στις τσέπες μου και διαπίστωσα ότι
είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου στο σπίτι.
Το είπα στην υπάλληλο και είπα ότι θα ξαναπέρναγα αργότερα.
Η υπάλληλος μου λέει, «Ξεκούμπωσε το
πουκάμισό σου».
Ξεκούμπωσα το πουκάμισο και φάνηκαν οι
λευκές τρίχες στο στήθος μου.
Η υπάλληλος είπε «Σίγουρα είστε σε ηλικία
για σύνταξη και προώθησε την αίτησή μου».
Όταν γύρισα σπίτι είπα την ιστορία στην
γυναίκα μου.
Μου είπε, «Έπρεπε να είχες κατεβάσει το
παντελόνι σου. Θα έπαιρνες και επίδομα
αναπηρίας…»

Ένας παππούς 80 χρονών πάει στον γιατρό του για
τσεκ απ και ο γιατρός τον ρωτάει:
- Πως αισθάνεστε;
- Ποτέ δεν ένιωθα καλύτερα! Είμαι παντρεμένος με
μια 25χρονη ξανθιά θεά με την οποία περνάω θαυμάσια, και μάλιστα είναι και έγκυος! Μου ετοιμάζει παιδί!
Ο γιατρός αφού τον κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα
σκεπτικός του λέει:
- Να σας πω μια ιστορία… Ήταν ένας φίλος μου
κυνηγός, ο οποίος καθώς έφευγε από το σπίτι του αντί
να πάρει το όπλο του, πήρε την ομπρέλα του.

Αφού περπατούσε για κάμποση ώρα στο δάσος, είδε
μπροστά του ξαφνικά μια τεράστια αρκούδα. Σηκώνει
λοιπόν την ομπρέλα του και κάνει να πυροβολήσει,
αλλά φραπ ανοίγει η ομπρέλα. Παρόλα αυτά η αρκούδα
έπεσε κάτω νεκρή, τέζα!!
- Αποκλείεται! φωνάζει ο παππούς, κάποιος άλλος
την πυροβόλησε!
- Και εγώ βασικά εκεί το πήγαινα… του λέει ο γιατρός.
(Μας το έστειλε ο συν/φος Νίκος Β. Σταθόπουλος)

της Σοφίας Μπακούση

Ο περήφανος λαός της Κρήτης λέει «Να μην σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς
ν’ αντέξεις» γιατί ξέρει ότι η ανθρώπινη ψυχή έχει τεράστιες αντοχές και
είναι τυχερός όποιος δεν χρειαστεί να τις ανακαλύψει!!!

Στης Πάτμου την απόμερη
και γαλανή νησίδα,
Ονομαστοί βυζαντινοί
αφήσανε σφραγίδα.

μας έστειλε από την συλλογή του:

Από την Ιστορία
Το επιτάφιο επίγραμμα στην σαρκοφάγο του αδικοσκοτωμένου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Νικηφόρου Φωκά, λέει:
«Ενίκησες τον κόσμο όλο, αλλά νικήθηκες από μια γυναίκα».
Αφορά την Θεοφανώ, την γυναίκα του, που συγκατένευσε
στην δολοφονία του από τον εραστή της Ιωάννη Τσιμισκή, ο
οποίος ήταν και ανιψιός του, τη νύχτα της 10ης Δεκεμβρίου
969. Τα κατορθώματα του Φωκά τραγουδήθηκαν ακόμη και
από τους Βούλγαρους.

Η χήρα
Έτσι μια μέρα έγραψε
για μας τους δύο η μοίρα.
Εγώ να είμαι ορφανός
και εσύ να είσαι χήρα.
Έλα λοιπόν να σμίξουμε
κι ο κόσμος ας σφυρίζει.
Υπέρ χηρών και ορφανών
κανένας δεν φροντίζει.
Κόκκος Δημ. 1856-1890

E-mail Άραβα μαθητή στον πατέρα του
Το Βερολίνο είναι
θαυμάσιο, οι άνθρωποι
είναι υπέροχοι και μου
αρέσει πολύ εδώ, αλλά
πατέρα, ντρέπομαι λίγο να
πηγαίνω στο κολέγιο με
τη Φερράρι 599 GTB από καθαρό χρυσό, όταν όλοι μου οι καθηγητές και πολλοί συμμαθητές μου έρχονται με τρένο.

Και η απάντηση του Άραβα πατέρα

Ο γιος σου, Nasser

(Μας το έστειλε ο συνάδελφος Γιώργος Παναγιώτου)

Αγαπημένε μου γιε,
20 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια μόλις μεταφέρθηκαν στο
λογαριασμό σου. Σε παρακαλώ σταματά να μας ντροπιάζεις!
Πήγαινε και αγόρασε και εσύ ένα τρένο!
Με αγάπη, Ο πατέρας σου

ΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
•
•
•
•
•

Ποίημα

Ο Συν/φος Σπ. Χαρίτος

Τα ΑΤΜ γιορτάζουν της αναλήψεως;
Γιατί τις λέμε ατομικές βόμβες αφού σκοτώνουν πολλούς;
Πώς λέγεται ένα αγριογούρουνο όταν είναι ήρεμο;
Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας;
Τι μέγεθος πρέπει να αποκτήσει το σαγανάκι για να πάψει να
αναφέρεται με υποκοριστικό;
• Υπάρχει επιστημονική εξήγηση γιατί το παρδαλό κατσίκι έχει
μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ από τα υπόλοιπα μονό		
χρωμα;

• Tο @ σε τι ακριβώς μοιάζει με το παπάκι;
• Δεν είναι σατανική σύμπτωση, όποιος βρίσκεται στην
τουαλέτα όταν χτυπάς, να ονομάζεται «άλλος»;
• Ο Κουτρούλης πόσους προσκεκλημένους έχει τελικά στο
γάμο του;
• Υπάρχει κάποιος ψυχοπαθής που δημιουργεί συστηματικά
λάκκους στις φάβες;
• Στην Αφρική πως ονομάζεται το αράπικο φιστίκι;
• Πόσο καλή φρούρηση έχουν πια αυτά τα «πράσα» και
πιάνουν συνέχεια διάφορους εκεί;

Χιλίων χρόνων εκπληρώ
το ηθικό το χρέος
Αλέξιος ο Κομνηνός
ευλογημένος και σοφός
Πέρασε στο αιώνιο φως, δικαίως.
Γι’ αγαπημένο μαθητή
κτίστηκε ιερά μονή
με αρχοντιά βυζαντινή
κι έλαμψε σ’ όλη τη γη
του Θεολόγου η μορφή
Υιός βροντής
και δάσκαλος αγάπης,
Έσβησ’ από όλο το νησί,
τη λέξη ειδωλολάτρης
Σε σπήλαιο μικρό και ταπεινό,
ο Παλαιός των Ημερών,
έδωσε κείμενο ιερό
υπό τους ήχους σαλπιγκτών
Κι ο αγαπημένος μαθητής
σε τόπον εξορίας.
έγινε οραματιστής
Δευτέρας Παρουσίας
Στη Χώρα τη μαγευτική,
Δεσπόζουν οι βυζαντινοί σταυροί
Και τα λουλούδια στην αυλή,
Δίνουν λαφράδια στο νησί.
Τα αμέτρητα μικρά
ζωγραφιστά εκκλησάκια
ανακουφίζουν την ψυχή
και ξεκουράζουν το κορμί,
καθώς πλανιέται στα λευκά
και γραφικά σοκάκια.
Και γνέφουν στον προσκυνητή
να μπει και να προσευχηθεί
ν’ ανάψει τα’ Αγίου το κερί
κι είναι τόση ησυχία
που ίσως και να αφουγκραστεί
Ουράνια μελωδία.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2001
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Aνακοινώσεις
ΕΝΩΠΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 119,
05/09/2013		
Η Τράπεζα προχώρησε στην
καταγγελία της από 28/07/1981
Σύμβασης
Ο Σύλλογος δεν δέχεται την απεμπόληση ή κατάργηση
ασφαλιστικών δικαιωμάτων
Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση της Τράπεζας με απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου απέστειλε στο Σύλλογο και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως την απόφασή της για την καταγγελία της από 28.7.1981 σύμβασης που αφορά το ασφαλιστικό
καθεστώς των εργαζομένων της πρώην Τρ. Πίστεως. Κατήγγειλε
δηλαδή την σύμβαση που κατοχυρώνει τον συντάξιμο μισθό μας
και κυρίως το εφάπαξ και τον τρόπο υπολογισμού του, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο καταστατικό και τον κανονισμό συντάξεων
και παροχών. Η αιτιολογία της καταγγελίας της σύμβασης είναι
η σωρεία νομοθετικών ρυθμίσεων της πολιτείας από το 1990
έως και σήμερα που κατά την γνώμη τους κατέστησαν αναγκαία
την καταγγελία της και αντικατάστασή της από άλλη, η οποία θα
ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό καλούν το
Σύλλογο σε διάλογο προς επίτευξη νέας συμφωνίας.
Πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι ο Σύλλογος Προσωπικού
Alpha Bank αναγνωρίζει την σημασία και την αξία μιας σύμβασης
που υπεγράφη πριν 32 χρόνια και εξασφαλίζει ακόμη και σήμερα
τα δικαιώματά μας, που περιγράφονται με σαφήνεια στο καταστατικό του Ταμείου που αφορά τον συντάξιμο μισθό, τα όρια ηλικίας
και κυρίως το εφάπαξ όλων των εργαζομένων που προσλήφθηκαν μέχρι τις 31.12.1992. Αυτό υπερασπιστήκαμε εξάλλου με
τον αγώνα που δώσαμε με την υποχρεωτική ένταξή μας στο ΕΤΑΤ
βάσει του Ν. 3371/2005. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Ήδη ο
Σύλλογος απάντησε με εξώδικο στην Τράπεζα εκφράζοντας τη
ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του και σε καμία περίπτωση δεν δέχεται την απεμπόληση ή κατάργηση εργασιακών και
ασφαλιστικών προσδοκιών που απορρέουν από τον Κανονισμό
Παροχών του Ταμείου, που προηγήθηκε της σύμβασης αυτής και
ειδικά στο θέμα του συντάξιμου μισθού, του προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος και πάνω από όλα την οποιαδήποτε περικοπή από
το εφάπαξ που λαμβάνουμε σήμερα και έχουν αποδεχθεί και οι
δύο πλευρές. Θεωρούμε ότι η Τράπεζα θα σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και υπεύθυνα θα πρέπει να διατυπώσει τις θέσεις
της για τη σκοπιμότητα της κίνησης αυτής. Ο Σύλλογος αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης δεν θα μείνει
απλός θεατής, όπως συνήθως προτείνουν κάποιοι που εξαντλούν
την επαναστατική τους διάθεση, χωρίς όμως καμιά διέξοδο, με
αφορισμούς οδηγώντας στην εύκολη λύση της καταγγελίας και
της τάχα νομικής διεκδίκησης, που στα ίδια ακριβώς θέματα υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και
Αρείου Πάγου (συνταγματικότητα του Ν. 3371, σύμβαση Εμπορικής Τράπεζας κ.λπ.). Φυσικά αυτό θα είναι μονόδρομος αν η Τράπεζα δεν κατανοήσει ότι ο Σύλλογος δεν είναι διατεθειμένος να
απεμπολήσει όλα τα προηγούμενα, και προχωρήσει μονομερώς
στην ρύθμισή τους στηριζόμενη σε μια καταγγελία που φυσικά θα
αμφισβητηθεί. Με αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις θα δεχθούμε την
όποια συνάντηση και διάλογο επιθυμεί η Τράπεζα, αλλά σε αυτόν
τον διάλογο θα βάλει ο Σύλλογος σε διαπραγμάτευση και τη θέση
του για την εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων (Ν.2112) για τους συναδέλφους μας της πρώην Ιονικής και της πρώην Εμπορικής, με
στόχο να σταματήσει αυτή η δικαστική διαμάχη ετών, προκειμένου
να μειωθεί η απώλεια που υφίστανται με την περικοπή του εφάπαξ τους μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Συνάδελφοι,
Είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για την διασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Δεν αισθανόμαστε την παραμικρή φοβία για την πορεία αυτής της δοκιμασίας, αφού το αποτέλεσμα που
επιδιώκουμε είναι ξεκάθαρο και δεν είναι άλλο από την πλήρη
διασφάλισή μας για τον συντάξιμο μισθό μας και φυσικά για ό,τι
πιο ιερό έχει απομείνει, δηλ. η κατοχύρωση του ύψους του σημερινού εφάπαξ. Ο Σύλλογος θα δώσει πάλι τη λύση. Στην Τράπεζα
μένει να αποδείξει αυτό που πιστεύουμε δηλαδή ότι η συνεργασία
και ο διάλογος ξεπερνά σε θέματα αυτής της σημασίας την όποια
μείωση κόστους.
		
		

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σημ. Σας κοινοποιούμε το εξώδικο που στάλθηκε στην Τράπεζα.
(Η καταγγελία της Συμβάσεως από την Τράπεζα είναι στο site του
Συλλόγου www.sab.gr)

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK», το οποίο
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αρ. 40
και εκπροσωπείται νόμιμα.
Στις 3-9-2013 μας επιδόθηκε έγγραφο με
τίτλο ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, με
το οποίο δηλώσατε ότι καταγγέλλετε την από
28-7-1981 σύμβαση και κάθε άλλη συναφή,
δηλαδή τη σύμβαση που με την Τράπεζά σας
και το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
αυτής συνήψαμε.
Με την εν λόγω σύμβαση η Τράπεζα είχε αναλάβει τις περιγραφόμενες σε αυτή δεσμεύσεις
έναντι των μελών μας, όπως αυτές περιγράφονται στους όρους της σύμβασης, αλλά και
στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Συντάξεων
και Παροχών Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού της Τράπεζας, του Καταστατικού του
ως άνω Ταμείου, καθώς και του Οργανισμού
Προσωπικού της Τράπεζας. Σας ΔΗΛΩΝΟΥ-

ΜΕ ότι διατηρούμε τις νομικές απόψεις μας
σχετικά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των
μελών μας για τη γενόμενη καταγγελία της
σύμβασης αυτής με το προαναφερθέν έγγραφό σας, τις οποίες επιφυλασσόμαστε να εκθέσουμε, όταν και όπου κρίνουμε αναγκαίο.
Σε κάθε περίπτωση, σας ΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΣΑΦΕΣ ότι διατηρούμε απολύτως την επιφύλαξη
κάθε νόμιμου δικαιώματός μας για την προάσπιση κεκτημένων δικαιωμάτων των μελών
μας – εργαζομένων της Τράπεζας, όπως αυτά
έχουν θεσπιστεί από την προαναφερόμενη
σύμβαση, τον Κανονισμό Παροχών, το Καταστατικό του ως άνω Ταμείου και τον Οργανισμό Προσωπικού της Τράπεζας, τα οποία θα
προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτήν, η
οποία ανωτέρω αναγράφεται, αντιγράφοντας
ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην
έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση της και
για τις έννομες συνέπειες.
Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε Τ.Π.Δ.Α. 1,15
ευρώ.
Αθήνα, 4/9/2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Της ανωνύμου τραπεζιτικής εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA
BANK», έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων, οδός
Σταδίου, αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
α) Το Σωματείο που φέρει την επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK», έχει έδρα
στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αριθμός 23 και
εκπροσωπείται νόμιμα.
β) Το Σωματείο που φέρει την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης
Πίστεως (Τ.Α.Π.Τ.Π.)», έχει έδρα στην Αθήνα,
οδός Θεάτρου, αριθμός 9 και εκπροσωπείται
νόμιμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA BANK με
την από 30-8-3013 απόφαση απεφάσισε να
καταγγείλει την από 28.2.1981 Σύμβαση και
κάθε άλλη συναφή, η οποία είχε καταρτισθεί μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» και ήδη
«ALPHA BANK A.E.», του αλληλοβοηθητικού
σωματείου (ταμείου) με την επωνυμία «Ταμείο
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως» και του επαγγελματικού σωματείου με
την επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως» και ήδη «Σύλλογος Προσωπικού
ALPHA BANK».
Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την καταγγελία της
ως άνω συμβάσεως είναι οι ρυθμίσεις από την
πολιτεία με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου αφ’
ενός του συνταξιοδοτικού σκέλους (δηλ. της
μηνιαίας συντάξεως) των παροχών του Ταμείου
και αφ’ ετέρου των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού. Οι ρυθμίσεις αυτές εισήχθησαν
αρχικώς μεν με τους νόμους της δεκαετίας του
1990, κατόπιν δε –μετά την εισαγωγή με το Ν.
2992/2002 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων– με το Ν. 3371/2005 με τον οποίο ιδρύθηκε ο ασφαλιστικός οργανισμός επικουρικής
ασφαλίσεως ΕΤΑΤ (ν.π.δ.δ.) και εν συνεχεία

με το Ν. 3620/2007, με τον οποίο υπήχθησαν
υποχρεωτικώς στο ΕΤΑΤ οι ασφαλισμένοι και
συνταξιούχοι του Ταμείου. Οι προηγούμενες διατάξεις ρύθμισαν κατά τρόπο υποχρεωτικό και
αποκλειστικό τις μηνιαίες συντάξεις του Ταμείου επιβάλλοντας μάλιστα σημαντικά οικονομικά
βάρη στην Τράπεζα, ενώ συγχρόνως προέβλεψαν ότι η μηνιαία εισφορά 3,5% των μελών
του Ταμείου θα καταβάλλεται στο ΕΤΑΤ και όχι
στο Ταμείο. Τέλος, ο Ν. 4046/2012 και η ΠΥΣ
6/28.2.2012 κατέστησαν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου και προέβλεψαν ότι
κατά τη λύση τους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
περί καταγγελίας της κοινής εργατικής νομοθεσίας.
Οι προηγούμενες μεταβολές έχουν καταστήσει
αναγκαία την καταγγελία της από 28.7.1981
συμβάσεως και την αντικατάστασή της με άλλη
η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταγγέλλουμε την από 28.7.1981 σύμβαση
και κάθε άλλη συναφή και σας καλούμε σε διάλογο προς επίτευξη νέας συμφωνίας, η οποία
θα εναρμονίζεται με τι νέες συνθήκες.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται
να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους
οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και
να επέλθουν οι έννομες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση
του επιδόσεως.
Αθήναι, 2 Σεπτεμβρίου 2013
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Τραπέζης
ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Γενικός Διευθυντής – COO
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ΑΓΣΣΕ
Συνάντηση Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον Πρόεδρο
του ΤΑΥΤΕΚΩ
Ο «Ενεργός Πολίτης»
Το δεύτερο φύλλο της διμηνιαίας έκδοσης της ΑΓΣΣΕ αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές Οκτωβρίου με διευρυμένο δίκτυο διανομής!
Η ΑΓΣΣΕ φιλοδοξεί τόσο η τηλεοπτική εκπομπή όσο και η εφημερίδα να
αποτελέσουν βήμα ανάδειξης των προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους και την κοινωνία κάτι που γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας της (www.
agsse.gr) και με το NEWSLETTER που διανέμεται ηλεκτρονικά κάθε μήνα!
(Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει προηγούμενες εκπομπές της ΑΓΣΣΕ στο Kontrachannel μπορεί να τις δει στο www.youtube.com, όπως
επίσης και μέσω του site του Συλλόγου μας στην επιλογή Ο ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ.

Εγκαίνια των νέων γραφείων της ΑΓΣΣΕ
Πραγματοποιήθηκαν
την
Τρίτη
24/09/2013, τα εγκαίνια των νέων
γραφείων της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, επί
της οδού Βούλγαρη 1 και Πειραιώς. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της
ΓΣΕΕ, κ. Δανούσης Αθανάσιος, οι Πρόεδροι των Πρωτοβάθμιων Οργάνων της
Συνομοσπονδίας , καθώς και πλήθος μελών και φίλων της ΑΓΣΣΕ.
Η ΑΓΣΣΕ ευχαριστεί για ακόμη μία φορά την ΓΣΣΕ, τον Πρόεδρο
κ. Ι. Παναγόπουλο και το ΔΣ για την παραχώρηση των νέων γραφείων
της Συνομοσπονδίας.

Συνάντηση ΑΓΣΣΕ με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ
Στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ (Δημοκρατική Αριστερά) πραγματοποιήθηκε
στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, συνάντηση του Προέδρου κ. Φώτη Κουβέλη
με το Προεδρείο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων
Ελλάδος με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νίκ. Μουλίνο.
Κατά την συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της
ΑΓΣΣΕ ως Ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου στα κέντρα λήψης απόφασης.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/9/2013 συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Νικ. Μουλίνο, με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Νικ.
Δομένικο.
Η αντιπροσωπεία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισήμανε ιδιαίτερα στον Πρόεδρο:
- τις ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις ανανεώσεις των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων
- τις καθυστερήσεις στα έξοδα κηδείας
Ο Πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε επόμενο χρόνο, ενημέρωσε δε την αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου
για τους ασφαλισμένους από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σε υλοποίηση της εντολής του Συνεδρίου της ΑΓΣΣΕ (Μάιος 2012), η Διοίκηση της
Συνομοσπονδίας, αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις απόψεις των μελών της οργάνωσης
αλλά και οργανώσεων υποψηφίων προς ένταξη στην ΑΓΣΣΕ, επεξεργάστηκε σχέδιο
νέου καταστατικού, που θα τεθεί υπόψη των μελών της, στο καταστατικό συνέδριο
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013. Μόνιμη και σταθερή
επιδίωξη της ΑΓΣΣΕ, είναι η μαζικοποίηση των συνταξιούχων, ως κύρια έκφραση δυναμικής πρακτικής και ανάλογης αποτελεσματικότητας.
Με το νέο καταστατικό επιχειρείται να διευκολυνθεί η κινητικότητα της ΑΓΣΣΕ, σε ανανεωμένο πλαίσιο δράσης, με την απαραίτητη ευελιξία, με πρωτοποριακή εσωτερική
οργανωτική δομή, και όλα τα αναγκαία στοιχεία για να μπορεί η ΑΓΣΣΕ να διαδραματίσει τον ιστορικό της ρόλο.

Συνάντηση ΑΓΣΣΕ - ΕΟΠΥΥ
Την Τρίτη 24/09/2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΑΓΣΣΕ
με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Νικ. Μουλίνο και τους συναδέλφους κ. Π. Βογιατζή, κ. Ε. Ρουσιά και του μέλους της ομάδας Τεκμηρίωσης της Συνομοσπονδίας κ. Κ.
Γεωργίου, με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Α. Κοντό.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν κυρίως τους συνταξιούχους,
όπως η ιατρική τους περίθαλψη, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των
ασφαλιστικών ταμείων αλλά και το θέμα της νέας μορφής του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά
και μόνο ως αγοραστή υπηρεσιών υγείας.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ν.Δ. Αντ. Σαμαρά
Προς: Τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Ν.Δ.
Κον Αντώνιο Σαμαρά
				
Αρ. Πρωτ: 602
Αθήνα, 26/09/2013
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, με επίσημο στόχο την «οικονομική εξυγίανση» της χώρας, συνδέεται με πρωτοφανείς όσο και αναίτιες επιλογές σε βάρος των
συνταξιούχων σε μία λογική «προτιμησιακού καθεστώτος» με
σωρεία περικοπών και πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων, στις συντάξιμες αποδοχές τους.
Η οριακή, αν όχι αρνητική κατάσταση (από άποψη βιωσιμότητας αλλά και ποιότητας και εύρους υπηρεσιών) των φορέων
υγείας, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ζωής
τους και συρρικνώνει προοπτικές και επιλογές για το άμεσο μέλλον.
Εντούτοις, κύριε Πρόεδρε, οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτες με σημαντική παρουσία και θετική συμβολή σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι:
• Είναι πολίτες φορολογούμενοι και βέβαια η συνεπέστερη,
ίσως κοινωνική ομάδα μαζί με τους μισθωτούς.
• Έχουν κοινωνική και ουσιαστική προσφορά στηρίζοντας
την οικογένεια, μετέχοντας σε συλλόγους κτλ.
• Είναι πολίτες καταναλωτές, με σημαντική δυνατότητα και
παρέμβαση.

• Πολίτες ψηφοφόροι με «εσωτερική δύναμη», με κριτική
διάθεση και κρίση επιλογών.
Τα παραπάνω προφανώς δεν αναγνωρίζονται από την Πολιτεία, στον βαθμό που θα έπρεπε, ούτως ώστε να συμμετάσχει
ο συνταξιούχος, ως Ισότιμος Κοινωνικός Εταίρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που άμεσα ή έμμεσα τον αφορούν.
Κύριε Πρόεδρε,
Ευελπιστούμε και στη δική σας συνδρομή, άμεσα και ενεργά,
για την θετική αντιμετώπιση των σημερινών οξυμμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.
Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(ΑΓΣΣΕ)
ΖΗΤΑ
1. Την θεσμική αναγνώριση της ΑΓΣΣΕ (Ιδιωτικός Τομέας
Συνταξιούχων) ως Ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου στα κέντρα
λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν με σχετική
νομοθετική ρύθμιση.
2. Την καθιέρωση μόνιμου Κοινωνικού Πόρου για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων.
3. Πλήρη αυτονομία Διοίκησης των Ασφαλιστικών Ταμείων
(ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ-ΕΤΕΑ) από τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους.
4. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας
των Ταμείων από ειδικό φορέα με ευθύνη των Εργαζομένων
και των Συνταξιούχων.
5. Μετατροπή, όλων των μέχρι σήμερα περικοπών, σε συντά-

ξεις και εφάπαξ, σε δάνειο και έκδοση ειδικού ομολόγου υπέρ
των συνταξιούχων.
6. Παράταση του μέτρου αναστολής απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και παράλληλα την προώθηση
ευνοϊκών ρυθμίσεων από τις τράπεζες για τα «κόκκινα δάνεια».
7. Λήψη άμεσων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επιχειρούμενη σταδιακά μετάβαση του Ασφαλιστικού στην Ιδιωτική πρωτοβουλία.
8. Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών αλλά και των διαδικασιών απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης.
9. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
10.Λήψη μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης συνταξιούχων
μικρής εισοδηματικής δυνατότητας.
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαστε βέβαιοι, ότι θα αντιμετωπίσετε με προσοχή και ενδιαφέρον τα θέματα μας, έχοντας πάντα υπόψη ότι οι συνταξιούχοι που διαθέτουν κρίση και μνήμη, θα συνεχίσουν να
επιδιώκουν αγωνιστικά, μέσω της ΑΓΣΣΕ, την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Ο Πρόεδρος		
Νίκ. Κ. Μουλίνος		

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10/2013 ΩΡΑ 17.30
Αθήνα 17/10/2013
Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε
Την θέλησή τους να αγωνιστούν σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης για την ανατροπή της βάναυσης
αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων του μνημο-

νίου, εξέφρασαν οι συνταξιούχοι στην συγκέντρωση
που διοργάνωσε η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) στην Αθήνα την
Τετάρτη 16.10.2013.
Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Νικ. Μουλίνος, ενώ χαιρετισμό

στους συγκεντρωμένους απεύθυνε ο εκπρόσωπος
της Γ.Σ.Ε.Ε.-Αν. Γεν. Γραμματέας, κύριος Αθανάσιος
Δανούσης.
Στη συγκέντρωση παρέστησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Στρατούλης και Δέσποινα Χαραλαμπίδου,
καθώς και ο Νικ. Σταυρογιάννης από τη ΝΕΑ ΜΕ.ΡΑ.
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Πολιτιστικό βήμα
Εκδρομές που θα γίνουν
3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ
Αναχώρηση: 27 Νοεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Δηλώσεις συμμετοχής: το αργότερο μέχρι 11/11/2013
Στα γραφεία του Συλλόγου μας, τηλ. 210 3604327 - 210 3606071
Στους σ/φους Δημ. Μέγγουλη ή Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ. 210 6724321 – 6944251595

YΠEΡΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τιμή κατ’ άτομο: €85
Τιμή μονόκλινου: €100
Ξενοδοχείο στο Βόλο
με πρωινό μπουφέ

Τρόπος Πληρωμής
Με το κλείσιμο των θέσεων: €35
1η μηνιαία δόση: €25
2η μηνιαία δόση: €25
Σύνολο: €85

Aναχώρηση αεροπορικώς και επιστροφή με πλοίο οδικώς

8 ημέρες αεροπορικώς & οδικώς

ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
ΒΙΕΝΝΗ-ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ-ΠΛΟΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: € 495
Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή
+ φόρος αεροδρομίου: € 70
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ με πρωινό και ένα γεύμα & στο πλοίο της επιστροφής)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το αργότερο μέχρι 10/12/13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• στο συν/φο Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ. 210-6724321, κιν. 6944251595
και στα γραφεία του Συλλόγου μας, τηλ. 210-3604327

Διαβατήριο ή Ταυτότητα
Νέου Τύπου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
1η μηνιαία δόση:
2η μηνιαία δόση:
3η μηνιαία δόση:
4η μηνιαία δόση:
5η μηνιαία δόση:
Σύνολο με τους φόρους αεροδρομίου:

€ 165
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 565

Εκδρομές που έγιναν
Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
η ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου στα
Ίσθμια - Κεχραιές - Λουτρά Ωραίας Ελένης

MAΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ:
Μακαρόνια με γαριδούλες!
YΛΙΚΑ
1 πακέτο γαρίδες καθαρισμένες
1 πιπεριά κόκκινη
1 πιπεριά πράσινη
1 πιπεριά κίτρινη
1/2 ποτήρι νερού ούζο
2 κρεμμύδια ψιλοτριμμένα
2 σκελίδες σκόρδο
2 ντομάτες ώριμες τριμμένες
1 κουταλιά κοφτή σούπας πελτέ
ελαιόλαδο
μαϊντανός ψιλοκομμένος
αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουμε στο τηγάνι το λάδι με το
κρεμμύδι και σκόρδο και σοτάρουμε λίγο. Προσθέτουμε τις πιπεριές
και ανακατεύουμε ακόμα λίγη
ώρα. Προσθέτουμε τις γαρίδες
μαζί με το ούζο και μαγειρεύουμε
μέχρι να εξατμιστεί όλο. Προσθέτουμε και τις ντομάτες, τον πελτέ,
αλάτι, πιπέρι και λίγη ζάχαρη και
μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η
σάλτσα. Λίγο πριν το τέλος του μαγειρέματος προσθέτουμε και τον
μαϊντανό. Συγχρόνως βράζουμε τα
μακαρόνια και όταν ετοιμαστεί η
σάλτσα ενώνουμε με τα μακαρόνια
και ανακατεύουμε καλά.

Νοστιμότατο, εύκολο και
σχετικά οικονομικό.
Καλή όρεξη!!!

Έκθεση με τίτλο «Γιάννης Τσαρούχης»
στο Μουσείο Μπενάκη
Η έκθεση με τίτλο «Γιάννης Τσαρούχης», που διοργανώνει το μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την
ιστορία της ζωγραφικής του Γιάννη Τσαρούχη
μέσα από χρονολογικές ενότητες, αναπλάθοντας
το περιβάλλον που έζησε και τις επιρροές που
δέχθηκε από αυτό σε όλη του την καλλιτεχνική
πορεία.
Ο επισκέπτης ξεκινώντας από τα χρόνια της παιδικής ηλικίας του Γιάννη Τσαρούχη περιδιαβαίνει μέσα από τα έργα του καλλιτέχνη την εποχή
του, τα ακούσματα του, τις γνωριμίες τους, τις
συναναστροφές του, τους συνεργάτες του, τους
δασκάλους του. Η περιήγηση συμπληρώνεται με
φωτογραφικό υλικό, κείμενα και συνεντεύξεις
του ιδίου, καθώς και με οπτικοακουστικό υλι-

κό από το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Βερνίκου
«Σπουδή για ένα πορτρέτο».
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των θεματικών παρουσιάσεων του υλικού της συλλογής του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, το οποίο
φιλοξενείται από το Μουσείο Μπενάκη από τον
Νοέμβριο του 2012 στο κτήριο της οδού Πειραιώς.
Τιμές εισιτηρίων:
Γενική είσοδος 5€, Μειωμένο 2,5€
Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-18:00,
Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-22:00
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου 11854
Αθήνα, 210 3453111, www.benaki.gr

Εικονογράφηση μιας
αυτοβιογραφίας,
Μέρος Ι, 27.09.2013
έως 27.07.2014
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Iατρικό βήμα

Το τσάι και ο καφές προστατεύουν την καρδιά
Το τσάι, κυρίως
για τους Εγγλέζους, και ο καφές
για ολόκληρο τον
κόσμο θεωρούνται ροφήματα της
καθημερινότητας. Όμως τα αφεψήματα αυτά ωφελούν ή βλάπτουν και σε ποια ποσότητα ωφελούν ή βλάπτουν;
Από τα πανάρχαια χρόνια, η Ιατρική –τότε που εκινείτο μεταξύ
εμπειρίας και μαγείας– χρησιμοποιούσε τα περίφημα αφεψήματα, όπως το τσάι και το χαμομήλι, ως ροφήματα για τους βαριά
πάσχοντες ασθενείς. Η παρατήρηση είχε δείξει ότι τα αφεψήματα
αυτά ωφελούσαν τους αρρώστους.
Πολύ αργότερα, όταν η Ιατρική άρχισε να εξελίσσεται σε επιστήμη, βρέθηκε ότι τόσο το τσάι όσο και το χαμομήλι περιέχουν χημικές ουσίες που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για το ανθρώπινο κύτταρο. Το χαμομήλι μάλιστα περιέχει ουσίες που εμποδίζουν τις
θρομβώσεις των αγγείων. Για αυτό και το χαμομήλι είναι το κατ’
εξοχήν αφέψημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι είναι επιρρεπείς
προς τις θρομβώσεις των αγγείων λόγω της αθηροσκλήρυνσης
από την οποία κατά κανόνα πάσχουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον καφέ. Ο καφές, αφού πρώτα απενοχοποιήθηκε ως ουσία που μπορούσε να βλάψει την υγεία, τελικά
αποδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για την προστασία της
καρδιάς από καρδιοπάθειες.

Κατά καιρούς, πολλές μικρές επιστημονικές μελέτες αποπειράθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την ωφελιμότητα
των διαφόρων αφεψημάτων και ιδιαίτερα του τσαγιού και του
καφέ που χρησιμοποιούνται ευρύτατα.
Η μεγαλύτερη επιστημονική μελέτη έρχεται από την Ολλανδία
(«Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology») κατά την
οποία μελετήθηκαν 40.000 άτομα. Η μελέτη διήρκεσε 13 χρόνια και προσπάθησε να απαντήσει στα ίδια ερωτήματα που είχαν
απασχολήσει μικρότερες μελέτες.
Υπήρξε ένα εντυπωσιακό εύρημα σε αυτήν τη μεγάλη μελέτη. Τα
άτομα εκείνα που κατανάλωναν περισσότερα από έξι φλιτζάνια
τσαγιού την ημέρα μείωναν εντυπωσιακά την πιθανότητα καρδιαγγειακού επεισοδίου και συγκεκριμένα στο 1/3. Ανάλογο
εύρημα παρατηρήθηκε και σε εκείνους που έπιναν 2-4 ποτήρια
καφέ την ημέρα, αφού ελαττώθηκαν κατά 20% τα καρδιακά συμβάντα. Εν τούτοις, η ωφελιμιστική αυτή επίδραση του τσαγιού
και του καφέ παύει να υφίσταται εάν η κατανάλωσή τους είναι
μεγαλύτερη.
Αντίθετα, ενώ απαντήθηκαν βασικά ερωτήματα, δεν απαντήθηκε το ερώτημα κατά πόσο η πρόσμειξη καφέ με γάλα ή τσάι με
γάλα είναι εξίσου ωφέλιμη. Ιδιαίτερα μάλιστα δεν απαντήθηκε
κατά πόσον είναι δυνατόν το γάλα να αναστέλλει την πολλαπλή
ωφελιμότητα των πολυφενολών που περιέχονται ιδίως στο τσάι.
Ειδικότερα, ο καφές συμβάλλει ουσιαστικά στην ελάττωση της
χοληστερίνης στο αίμα και στον περιορισμό της φλεγμονής των

αθηροσκληρωτικών πλακών, των σοβαρότερων παραγόντων
που οδηγούν σε ρήξη της αθηροσκληρωτικής πλάκας, με άμεσα
επακόλουθα το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
Εκείνο που ιδιαίτερα οι ερευνητές αυτής της μελέτης τονίζουν
είναι ότι εάν κάθεται μονίμως κάποιος σε μια πολυθρόνα ή εάν
καπνίζει παράλληλα με κάθε ποτήρι καφέ ή τσαγιού και ένα τσιγάρο, τότε οι ευεργετικές επιδράσεις τόσο του καφέ όσο και του
τσαγιού παύουν να ισχύουν. Κατά συνέπεια, το κάπνισμα δεν είναι μόνο αυτό καθαυτό καταστροφικό αλλά και αδρανοποιεί την
ευεργετική επίδραση του καφέ.
Θα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να υπήρχε αθροιστική ευεργετική επίδραση του τσαγιού και του καφέ ή να μπορούσαν οι ευεργετικές επιδράσεις αυτών των αφεψημάτων να αντιστρατεύονταν
την επίδραση άλλων βλαπτικών παραγόντων. Δυστυχώς, όμως,
αυτά δεν συμβαίνουν.
Συμπερασματικά, πολύς κόσμος πιστεύει ότι η υπερβολική χρήση
των αφεψημάτων και ιδιαίτερα του καφέ βλάπτει. Αυτό δεν είναι
αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το να πίνει κανείς πάνω από 4-6
ποτήρια καφέ ή τσαγιού απλά δεν ωφελεί. Τώρα, το πόσο βλάπτει
εξαρτάται από την ποσότητα της καφεΐνης που υπάρχει μέσα στον
καφέ, η οποία ως χημική ουσία έχει τις παρενέργειές της.
Του Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία

Από άνοια και Αλτσχάιμερ κινδυνεύουν Η υγεία μας το 2013
όσοι δεν βουρτσίζουν τα δόντια τους
Τον κώδωνα του
κινδύνου σε όσους
δεν προσέχουν τα
δόντια τους κρούουν επιστήμονες
στη Βρετανία, οι
οποίοι διαπίστωσαν
ότι η κακή στοματική υγιεινή έχει άμεση σχέση με το Αλτσχάιμερ!
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κεντρικού
Λάνκασαϊρ διαπίστωσαν ότι όσοι δεν βουρτσίζουν τα δόντια τους τακτικά και με προσοχή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν
από τη νόσο και από άλλες μορφές άνοιας.
Οι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού μελέτησαν δείγματα από τον εγκέφαλο
ασθενών που είχαν χάσει τη ζωή τους και στα τελευταία χρόνια της είχαν προσβληθεί από άνοια.
Όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους, σε όλα τα
δείγματα που εξέτασαν υπήρχαν ασυνήθιστα
υψηλά επίπεδα του Porphyromonas gingivalis,
ενός βακτηρίου που κατοικεί στο στόμα, προκαλεί

ασθένεια των ούλων και περνά στο αίμα με τη μάσηση των τροφών.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι από τη στιγμή που
το συγκεκριμένο βακτήριο περνά στο αίμα του
ανθρώπινου οργανισμού, είναι πολύ πιθανό να
φτάνει και στον εγκέφαλο.
Η φλεγμονή που προκαλείται στον εγκέφαλο από
βακτήρια όπως το παραπάνω, έχει συνδεθεί σε
αρκετές έρευνες με την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων, όπως ο διαβήτης, τα καρδιολογικά νοσήματα και το εγκεφαλικό.
Μάλιστα, όταν τα βακτήρια αυτά φτάνουν στον
εγκέφαλο, προκαλούν την παραγωγή χημικών
ουσιών από το ανοσοποιητικό σύστημα, οι οποίες
σκοτώνουν τα εγκεφαλικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συμπτώματα όπως απώλεια
μνήμης και σύγχυση.
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και παλαιότερης
αμερικανικής έρευνας, η οποία είχε δείξει ότι αυτά
ισχύουν ακόμη και για τα άτομα που δεν βουρτσίζουν τα δόντια τους έστω μία φορά τη μέρα.
www.naftemporiki.gr

Διάβασμα και σταυρόλεξα
«θωρακίζουν» τη μνήμη
Το διάβασμα
και τα σταυρόλεξα από νωρίς στη ζωή μπορεί να
συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης μέχρι τα
βαθιά γηρατειά και όσο πιο πολύ ασχολείται κάποιος με αυτά, τόσο το καλύτερο, σύμφωνα με μία νέα
μελέτη.
Όπως έδειξε, οι συστηματικές δραστηριότητες
που διεγείρουν τον εγκέφαλο, σχετίζονται με
βραδύτερο ρυθμό εκφύλισης των νοητικών λειτουργιών. Προγενέστερες μελέτες είχαν δείξει
ότι οι ηλικιωμένοι που διατηρούν δραστήριο τον
εγκέφαλό τους, διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο να
εκδηλώσουν άνοια. Ωστόσο, η παρούσα μελέτη
έδειξε πως η μνήμη ωφελείται ιδιαιτέρως όταν
κάποιος αρχίζει να ασχολείται με αυτές σε καθημερινή βάση, πολύ νωρίτερα στη ζωή.
Η μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
«Neurology», πραγματοποιήθηκε σε 294 εθελοντές, οι οποίοι είχαν ηλικία 55 ετών και άνω
όταν δήλωσαν συμμετοχή σε αυτήν. Οι ερευνητές
τους ζήτησαν να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για την ενασχόληση με πνευματικές δραστηριότητες (λ.χ. διάβασμα, σταυρόλεξα, πάζλ,
παιχνίδια μνήμης) στην παιδική, εφηβική και
ενήλικη ζωή τους. Επιπλέον, τους υπέβαλλαν σε

εξετάσεις κάθε έξι χρόνια έως τον θάνατό τους,
σε μέση ηλικία 89 ετών. Μετά θάνατον, εξέτασαν
τους εγκεφάλους τους, αναζητώντας τυχόν ενδείξεις άνοιας.
Όπως διαπίστωσαν, όσοι ασχολούνταν καθημερινά με πνευματικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους, είχαν ρυθμό εκφύλισης
της μνήμης κατά 32% βραδύτερο σε σύγκριση με
όσους είχαν μέτρια ενασχόληση με αυτές και κατά
48% βραδύτερο από ό,τι όσοι διάβαζαν ή έλυναν
σταυρόλεξα αραιά και που.
Ακόμα, δε, κι όταν εκδήλωσαν άνοια, η ρυθμός
εξέλιξής της ήταν μειωμένος κατά 15% σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η συστηματική εξάσκηση του εγκεφάλου από τις πρώτες
κιόλας δεκαετίες της ζωής, είναι πολύ σημαντική
για την υγεία του στην τρίτη ηλικία», δήλωσε ο
επικεφαλής ερευνητής Δρ Ρόμπερτ Σ. Γουίλσον,
νευροψυχολόγος στο Κέντρο Νόσου Αλτσχάιμερ
του Πανεπιστημίου Rush, στο Σικάγο.
«Συνεπώς, καλό είναι να προσπαθούμε να ασχολούμαστε καθημερινά με δραστηριότητες απαιτητικές για τον εγκέφαλό μας», πρόσθεσε.
Πηγή: Web Only Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα

>1% μειώνεται κάθε χρόνο η θνησιμότητα
στην Ελλάδα
>250.000 Έλληνες έχουν εκδηλώσει καρκίνο που ξεπέρασαν
>15.000 Έλληνες νικούν κάθε χρόνο το
έμφραγμα
>3,5 εκατ. ενήλικοι στην Ελλάδα έχουν
αυξημένη ολική χοληστερόλη
>754.000 Έλληνες έχουν σακχαρώδη
διαβήτη
>634.000 Έλληνες έχουν διαταραγμένη
ανοχή στη γλυκόζη (προδιαβήτη)
>2,5 εκατ. Έλληνες είναι υπερτασικοί
>2,5 εκατ. Έλληνες πάσχουν από
κάποια ρευματική πάθηση (70.000-

100.000 από ρευματοειδή αρθρίτιδα,
25.000 από αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, πάνω από 2 εκατομμύρια από
οστεοαρθρίτιδα κ.ο.κ.)
>160.000 Έλληνες πάσχουν από άνοια – το
60% από Αλτσχάιμερ
>2 στους 10 ενήλικες εκδηλώνουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι άνδρες;
Αλήθεια γνωρίζετε ποιες εξετάσεις πρέπει
να κάνει ο κάθε άνδρας απαραίτητα στη ζωή
του; Αν πρέπει να ελέγχει τακτικά την πίεσή
του; Τον προστάτη του μετά τα 40; Ενημερωθείτε πλήρως για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, που πρέπει να κάνουν όλοι οι άνδρες
για να αποφύγουν ή καλύτερα να προλάβουν
δυσάρεστες καταστάσεις.
Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δε ζούσαν περισσότερο. Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται συνεχώς. Η υγεία του πληθυσμού θα μπορούσε
να είναι καλύτερη, ενώ πολλά μπορούν να
γίνουν για την πρόληψη της νοσηρότητας
και της πρόωρης θνητότητας. Στη βελτίωση
αυτών των συνθηκών στοχεύουν και οι προληπτικοί έλεγχοι τόσο στους άνδρες όσο και
στις γυναίκες.
Για τους άνδρες, η πρόληψη περιλαμβάνει
αφενός τον έλεγχο σε παράγοντες κινδύνου
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μελλοντικές ασθένειες, αφετέρου την έγκαιρη
επισήμανση παθολογικών εξετάσεων, που
αν αφεθούν χωρίς εκτίμηση και αντιμετώπιση αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.
Υπέρταση: Όταν η αρτηριακή πίεση είναι
μεγαλύτερη από 140/90 mm/Hg. Η αποτελεσματική θεραπεία προλαμβάνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το έμφραγμα του
μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια, τα αγγειακά εγκεφαλικά, τη νεφρική ανεπάρκεια.
Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ): Όταν τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας είναι πάνω από 125
mg/dl ή το μεταγευματικό σάκχαρο είναι
μεγαλύτερο από 200 mg/dl. Τιμές γλυκόζης
νηστείας 110-125 mg και μεταγευματικού
σακχάρου 140-200 mg/dl χαρακτηρίζουν
τον ασθενή ως προδιαθεσικό σε ΣΔ ή αλλιώς με διαταραχή στην ανοχή γλυκόζης. Αρρύθμιστο σάκχαρο συνεπάγεται καρδιαγγειακά επεισόδια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια,
οφθαλμοπάθεια, αγγειοπάθεια.

Δυσλιπιδαιμία (υπερχοληστερολαιμία –
υπερτριγλυκεριδαιμία): Οδηγεί σε αρτηριοσκλήρυνση και κατά συνέπεια σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Σημαντικούς δείκτες
κινδύνου αρτηριοσκλήρυνσης αποτελούν
η LDL χοληστερόλη, με τιμές από 100 έως
160 για χαμηλού έως υψηλού κινδύνου
ασθενείς αντίστοιχα, καθώς και η αναλογία
ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλης (Φ.Τ.<4).
Πολυποδίαση και καρκίνος παχέος εντέρου: Πλέον η κολονοσκόπηση συνιστάται για
όλους τους άνδρες άνω των 50 χρόνων και
αποσκοπεί στην έγκαιρη εύρεση πολυπόδων
και την αφαίρεσή τους.
Καρκίνος προστάτη: Ο έλεγχος του προστατικού αντιγόνου PSA και η δακτυλική εξέταση προστάτη ενδείκνυται σε όλους τους άνδρες άνω των 40 χρονών (Φ.Τ.<4). Αύξηση
του PSA κατά 0,75mg/dl ετησίως χρήζει
πιθανής βιοψίας.
Γλαύκωμα: Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης
σε άνδρες άνω των 40 χρονών για πρόληψη
μη αναστρέψιμης διαταραχής της όρασης.
Καρκίνος ουροδόχου κύστεως: Ανίχνευση
αίματος στη γενική ούρων σε όλους τους
πρώην και νυν καπνιστές.
Καρκίνος δέρματος: Έλεγχος σε σπίλους
που έχουν αλλάξει χρώμα και μέγεθος.
Όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο θα
πρέπει να περιλαμβάνει:
Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,
τρανσαμινάσες, ουρικό οξύ, χοληστερίνη,
HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ολικά λιπίδια, γενική ούρων από την ηλικία των 18 ετών και
άνω για όσους έχουν κληρονομικό ιστορικό
και 23 και άνω για όσους έχουν ελεύθερο
κληρονομικό ιστορικό.
Από τον Σπύρο Μουρτζούκο,
Ειδικό Παθολόγο και επιστημονικό
συνεργάτη του www.iator.gr.

12

Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του Συλλόγου μας
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
1. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
1. ΒΕΝΕΤΗ
2. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4. ΔΕΡΕΤΖΗΣ
5. ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ
6. ΚΑΤΣΑΝΟΣ
7. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
8. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10.ΠΑΤΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11.ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
1.ΒΑΛΚΑΝΗ
2.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
3.ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ
4.ΓΚΑΜΟΤΣΟΥ
5.ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ
6.ΔΗΜΑΔΗ
7.ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
8.ΚΑΖΑΝΗ
9.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
10.ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
11.ΚΩΣΤΟΥ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1.ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
2.ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
3.ΠΟΥΛΙΔΑΣ
4.ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ

ΦΙΛΙΩ			
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ		

14/5/13
30/5/13
30/5/13
22/6/13

ΟΛΓΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΟΜΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5.ΜΑΡΑΓΚΟΥ
6.ΝΙΚΟΥΛΗ
7.ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
8.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
9.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

12.ΜΑΚΡΙΔΗΣ
13.ΜΑΡΚΑΤΖΗ
14.ΜΟΛΙΟΥ
15.ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ
16.ΜΠΕΓΕΤΗ
17.ΝΗΣΙΩΤΗΣ
18.ΠΑΝΑΓΗΣ
19.ΠΑΟΥΡΗ
20.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
21.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
22.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
23.ΡΕΝΕΣΗ
24.ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
ΠΕΡΙΚΛΗΣ		
ΑΝΔΡΕΑΣ		
ΙΟΥΛΙΟΣ			

«Περιπλανήσεις»
Έκθεση ζωγραφικής
Θοδωρή Νικολάκη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ

24/6/13
26/6/13
1/7/13
4/7/13
8/7/13

25.ΣΠΙΘΑΣ
26.ΤΡΙΒΛΗ
27.ΦΑΡΑΚΛΟΥ
28.ΦΡΑΓΚΟΣ
29.ΦΩΤΕΙΝΟΥ
30.ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
1.ΑΚΡΙΒΟΥ
2.ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
3.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
4.ΠΟΛΥΖΩΤΟΥ ΡΗΓΑ
5.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΡΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

10.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ		
11.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		

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

Η σεξουαλική ζωή του άντρα
Πηγή: apaixtos

Από τις 25 έως 30/06/2013 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η έκθεση
ζωγραφικής του σ/φου Θ. Νικολάκη
στο πολιτιστικό κέντρο
«Καμίνι – Στοά» στο Γαλάτσι.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

Ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Τι θα συμβεί αν βάλεις αντίστροφα
το PIN στο ΑΤΜ
Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο με ένα e-mail το οποίο αναφέρει μια τεχνική... που θα μας βοηθήσει στην περίπτωση που κάποιος κλέφτης μας αναγκάσει να βγάλουμε χρήματα από την κάρτα
μας σε ΑΤΜ. Το e-mail λέει συγκεκριμένα:
«Αν ποτέ κάποιος κλέφτης σας αναγκάσει να κάνετε ανάληψη από ένα ATM μηχάνημα, μπορείτε να ειδοποιήσετε την αστυνομία εισάγοντας τον αριθμό PIN αντίστροφα. Για παράδειγμα
αν ο αριθμός PIN είναι 1234 θα πρέπει να εισάγετε 4321. Το ΑΤΜ αναγνωρίζει ότι ο αριθμός
PIN είναι αντίστροφος από την κάρτα που τοποθετήσατε στο μηχάνημα. Το μηχάνημα θα σας
δώσει τα χρήματα που ζητήσατε, αλλά εν αγνοία του ληστή, ειδοποιείτε την αστυνομία. Αυτή η
πληροφορία πρόσφατα αναμεταδόθηκε στην τηλεόραση και αποδείχθηκε πως χρησιμοποιείται
σπάνια γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει την ύπαρξη αυτής της λειτουργίας.»

Μη χάνεις χρόνο...

ξεκίνα να ζεις!

Η εκπληκτική στατιστική του «National
Geographic» για τον άνθρωπο. Γροθιά στο
στομάχι; Παρότρυνση για αληθινή ζωή; Πες
το όπως θες… Το «National Geographic»
μας δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία για το
πώς περνάμε τη ζωή μας εμείς οι άνθρωποι
και μας καλεί να αναθεωρήσουμε. Ο καθένας
ας βγάλει τα συμπεράσματά του…
•Όταν γεννιέσαι, θα μοιραστείς τα γενέθλιά
σου με 17 εκατομμύρια ανθρώπους.
•Στα 12 χρόνια σου στο σχολείο θα έχεις
κατά μέσο όρο 17 φίλους.
•Με το που φτάσεις τα 40, ο αριθμός αυτός
θα έχει πέσει στους 2 (λυπηρό).
•Θα βγάλεις 950 χιλιόμετρα μαλλιών.
•Θα γελάς περίπου 18 φορές την ημέρα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,
106 79, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071
FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr

•Θα περπατήσεις το ανάλογο με 3 φορές την
περιφέρεια της Γης.
•Θα φας 30 τόνους φαγητό.
•Θα πιεις πάνω από 9.000 κούπες καφέ.
•Θα έχεις 1 πιθανότητα στις 10 να πάθεις
ηλεκτροπληξία.
Θα περάσεις κατά μέσο όρο:
•10 χρόνια της ζωής σου στη δουλειά.
•20 χρόνια στον ύπνο.
•3 χρόνια στην τουαλέτα.
•7 μήνες στην κίνηση.
•2 μήνες στην αναμονή του τηλεφώνου.
•12 χρόνια θα βλέπεις τηλεόραση.
•… και 19 μέρες θα ψάχνεις το τηλεκοντρόλ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
EΚΔΟΤΗΣ:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτό σου αφήνει το 1/5 της ζωής
σου για να ζήσεις πραγματικά.
Δηλαδή περίπου 15 χρόνια…
Τι περιμένεις λοιπόν;

Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το.
Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο με
τον οποίο το βλέπεις.

7/8/13
17/8/13

Ο άνθρωπος ταξιδεύει στη ζωή του δικαιολογούμενος για το παρελθόν, παραπονούμενος για το παρόν,
φοβούμενος για το μέλλον.

Επιμελεια εκδοσης:
Δεσποινα Παρσα

Κάνοντας έναν άνθρωπο να χαμογελάσει, αλλάζεις
τον κόσμο. Ίσως όχι όλο τον κόσμο, αλλά τον κόσμο
του. Ξεκίνα με μικρά βήματα. Ξεκίνα τώρα.

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

