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Η σημερινή μαύρη και εφιαλτική κατάσταση στη χώρα μας, γεννά
καθημερινά θύματα ως αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και της επιλογής μιας διεξόδου, που δυστυχώς καθημερινά όχι μόνο είναι λαθεμένη αλλά και κυρίως άδικη και που
οδηγεί νομοτελειακά σε μια αποσαθρωμένη οικονομία.
Η παραγωγική βάση της χώρας μας έχει διαλυθεί. Κλάδοι ολόκληροι διαλύονται, επιχειρήσεις, που είχαν στηθεί και καθιερωθεί
στην αγορά με ιδρώτα και πολλές φορές με αίμα κλείνουν, πολλές
κοινωνικές ομάδες (μικροεπαγγελματίες, μικροβιοτέχνες, μικροέμποροι) καταστρέφονται και περιθωριοποιούνται, χρέη συσσωρεύονται οι άστεγοι περιθωριοποιημένοι και αυτοί με τις αυτοκτονίες τους πολλαπλασιάζονται ταχύτατα.
Αντίθετα η συζήτηση για επενδύσεις και τόνωση της ανάπτυξης
παραμένει σε ένα φιλολογικό επίπεδο, χωρίς πρακτικές και ρεαλιστικές ενέργειες και σοβαρές και υπεύθυνες πρωτοβουλίες, ενώ η
αναφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα π.χ. «ΗΛΙΟΣ» και «ΕΣΠΑ»,
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλο αναφέρονται και
ποτέ δεν προχωρούν στην υλοποίησή τους.
Δεύτερο θύμα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Με μια χιονοστιβάδα φόρων και καταστρατήγηση κάθε δικαιώματος, με επίθεση σε κάθε παρακράτηση του εργαζομένου και του συνταξιούχου
ισοδυναμεί η ψήφιση από την βουλή του νέου νόμου που συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δισ. ευρώ.
Βίαιες ανατροπές, επώδυνα μέτρα και επιδίωξη να σαρωθεί κάθε
δικαίωμα που κέρδισε με πολύ κόπο, ιδρώτα και αγώνα τόσο ο
εργαζόμενος όσο και ο συνταξιούχος στη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι εισέπραξαν όλη τη μανία μιας στυγνής
και ανάλγητης νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έκοψε μισθούς,
επιδόματα και αποδοχές, έκοψε συντάξεις κύριες και επικουρικές, έκοψε αποζημιώσεις, κλείνει οργανισμούς, στεγνώνοντας
την αγορά ακόμη περισσότερο και γεμίζοντας την κοινωνία με
περισσότερους εξαθλιωμένους ανέργους, καταργεί συλλογικές
συμβάσεις, δικαιώματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά καθώς
και κοινωνικά αγαθά. Προχωρεί στην κατεδάφιση των κλάδων
ασθενείας των εργαζομένων και συνταξιούχων με το Νομοθετικό
έκτρωμα ΕΟΠΥΥ. Προωθεί την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων (ΕΤΕΑ) χωρίς καμία οικονομική, διοικητική, υλικοτεχνική
και αναλογιστική μελέτη και ως συνήθως με επιπολαιότητα και
προχειρότητα αδιαφορώντας για την τύχη των εργαζομένων και
συνταξιούχων σ’ αυτά.
Τα θλιβερά αποτελέσματα αυτής της αλλοπρόσαλλης τακτικής των
κυβερνώντων της χώρας μας είναι γνωστά ανά το πανελλήνιο και
όχι μόνο, οικογένειες να μη μπορούν να ζήσουν, να στερούνται
βασικών ειδών διατροφής και ενδύσεως, να μην πληρώνουν

ενοίκια, θέρμανση, δάνεια, φροντιστήρια και σχολεία, παιδιά να
υποσιτίζονται και αξιοπρεπείς κατά τα άλλα συνάνθρωποί μας να
μετατρέπονται σε παρίες χωρίς δικαιώματα, χωρίς εκπαίδευση,
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα και σύνταξη.
Τρίτο θύμα είναι η Δημοκρατία. Μας έχουν επιβάλλει Κυβερνήσεις
που δεν έχουν καμία λαϊκή νομιμοποίηση, που ψηφίζουν νόμους
για τους οποίους δεν δεσμεύτηκαν προεκλογικά στον Ελληνικό
Λαό. Έχουν δεσμεύσει με τις υπογραφές τους και τις ενέργειές
τους τη χώρα μας για αρκετές δεκαετίες να είναι υποτελής στους
παγκόσμιους τοκογλύφους, που διευθύνουν σύμφωνα με τα δικά
τους συμφέροντα την οικονομία της κυριαρχίας. Έχουν δε τέτοια
θρασύτητα οι δανειστές μας που μας υποδεικνύουν απροκάλυπτα ποια Κυβέρνηση πρέπει να εκλέξουμε στις εκλογές. Έχουν
μετατρέψει το Κοινοβούλιο σε θέατρο Σκιών και έγιναν οι μνημονιακοί βουλευτές πρόσωπα καταγέλαστα, που δεν μπορούν
να κυκλοφορήσουν ελεύθερα γιατί αντιμετωπίζουν την περιφρόνηση, την κατακραυγή και απαξίωση των απλών ανθρώπων. Οι
αχυράνθρωποι του διεφθαρμένου πολιτικού μας συστήματος με
τις ενέργειες και πράξεις τους έχουν διαπράξει τον ευτελισμό του
κοινοβουλευτικού ήθους.
Αυτά είναι γκρόσο μόντο τα μεγάλα θύματα της αμφιρρέπουσας
οικονομικής κατάστασης.
Οι θύτες όμως ποιοι είναι;
Είναι αυτοί που σήμερα ευαγγελίζονται ότι είναι οι μόνοι που
μπορούν να μας σώσουν από τα δεινά του νέου Μνημονίου. Είναι αυτοί που σαν μαριονέτες κατ’ εντολή των πατρώνων τους
μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση και στον εξευτελισμό με τα
αντιλαϊκά, αντεργατικά, αντικοινωνικά και εξοντωτικά μέτρα που
έχουν ψηφίσει με τα μνημόνια τα μεσοπρόθεσμα, τις δανειακές
συμβάσεις και τους εφαρμοστικούς νόμους.
Τέλος το διακύβευμα της επομένης της εκλογικής μάχης θα είναι
«ποιος» και «πως» θα διαχειριστεί μνημόνια – δανειακή σύμβαση,
Τρόϊκα – Δ.Ν.Τ. και τους τοκογλύφους δανειστές μας.
Προ αυτής της ζοφερής καταστάσεως δεν απομένει τίποτε άλλο
παρά ο ταλαίπωρος ελληνικός λαός να έχει ελπίδα, που είναι συναίσθημα παραμυθίας σε ώρες θλίψης και πηγή δύναμης.
Ωστόσο η ελπίδα δεν αποτελεί για τον άνθρωπο κατάσταση
εφησυχασμού και άπρακτης αναμονής καλύτερης τύχης. Είναι
ενέργεια και δράση και ένταση δυνάμεων για παράκαμψη του
αδιεξόδου και επίτευξη του επιθυμητού. Είναι εύκολο λοιπόν να
κατανοήσουμε την αναντικατάστατη αξία της ελπίδας για τη διατήρηση και την προαγωγή της ανθρώπινης ζωής.
AΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Από την συντακτική επιτροπή
Με την ολόθερμη ανταπόκρισή σας στην κυκλοφορία της εφημερίδας μας
φτάσαμε αισίως στο 5ο φύλλο.
Το φύλλο αυτό περιέχει μία μοναδική προσφορά που γίνεται για πρώτη φορά
μέσω εφημερίδας Συλλόγου, δηλαδή δωροεπιταγή 6 ευρώ των πολυκαταστημάτων CARREFOUR, με αγορές άνω των 30 ευρώ μόνο για του συναδέλφους συνταξιούχους της Alpha Bank.

Η συντακτική επιτροπή σας ευχαριστεί όλους και υπόσχεται να επανέλθει
ακόμα καλύτερη τον Σεπτέμβριο, αφού τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Τα μέλη του Δ.Σ. όμως θα
είναι σε επιφυλακή και θα παρακολουθούν τα δρώμενα στο χώρο μας και
εφόσον χρειαστεί θα υπάρχει ενημέρωσή σας με έκτακτη ανακοίνωση.

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, και να σας έχουμε κοντά μας
τον Σεπτέμβριο ΟΛΟΥΣ, και όταν λέμε ΟΛΟΥΣ εννοούμε ΟΛΟΥΣ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ
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Ειδήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Υπεγράφει η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση
της Τραπέζης με το Σύλλογο Προσωπικού για τα έτη
2012-2014.
Οσον αφορά τους Συνταξιούχους, συμπεριλήφθηκαν
στην Σύμβαση όροι που μας αφορούν ως κάτωθι:
(σημειώνουμε ότι ό Σύλλογος μας ήταν σε διαπραγματεύσεις από καιρό σχετικά με τα θέματα μας.)
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
αφορούν ενήμερους λογαριασμούς
- Στεγαστικά δάνεια Προσωπικού ΣΣΕ ‘84
Δίνεται η δυνατότητα μειώσεως της δόσης κατά 50%
για χρονικό διάστημα 3 ετών.
- Καταναλωτικά δάνεια Προσωπκού
• Alpha 700 Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο

Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά.
•Alpha Όλα σε Ένα Προσωπικού και Alpha Διευκόλυνση Προσωπικού
- Εφόσον παρέχεται εξασφάλιση του δανείου:
Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά.
- Άνευ εξασφαλίσεως του δανείου:
Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά.
Τα ανωτέρω θα ισχύσουν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σχετικής Εγκυκλίου που
πρόκειται να κυκλοφορήσει.
- Πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS
Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά.
Συμφωνήθηκε η σύμβαση να έχει διάρκεια δύο ετών δηλ. από 1/6/2012
έως 31/5/2014.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Carrefour

αποκλειστικά στα μέλη του Συλλόγου μας
Ο Σύλλογος ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Carrefour πέτυχε
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ την παροχή δωροεπιταγής 6 ευρώ, για αγορές
άνω των 30 ευρώ στα πολυκαταστήματα του Ομίλου, χρησιμοποιώντας παράλληλα την κάρτα club, την οποία μπορείτε να εκδώσετε στα κατά τόπους
καταστήματα του Ομίλου (Λεπτομέρειες στην σελ. 3).
Η προσφορά αυτή του Συλλόγου εντάσσεται στις προσπάθειές μας ώστε με κοινωνικές συμφωνίες να επιτυγχάνουμε βελτιώσεις του ατομικού σας εισοδήματος.
Ο Σύλλογος όπως σας έχουμε υποσχεθεί δεν πρόκειται να σταματήσει τις προσπάθειές του για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών του και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και νέες εκπλήξεις.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ
Απόφαση εξαίρεσης του ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων) από την ένταξή του στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) – όπως προβλέπεται από τον
Ν. 4052/2011 – αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ,
μετά από σχετικές αποφάσεις – εισηγήσεις των Συλλόγων
– Μελών της, που μετέχουν στο ΕΤΑΤ.
Το αίτημα εξαίρεσης του ΕΤΑΤ από το ΕΤΕΑ θεωρείται από την
ΟΤΟΕ αυτονόητο στις δοσμένες συνθήκες, προκειμένου να
αξιοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει
ο σχεδιασμός και οι αναλογιστικές μελέτες για τη δημιουργία
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των Τραπεζοϋπαλλήλων.
Η ΟΤΟΕ θα δώσει τη μάχη μαζί με τους Συλλόγους της και τους
εργαζόμενους στις Τράπεζες και να διασφαλισθεί το δικαίωμα
της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στον κλάδο μας με θεσμικό τρόπο.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 68

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012

Εξαιρέθηκε το Ταμείο μας από
τον ΕΟΠΥΥ με προσωρινή αναστολή έως 31.12.2012

ΕΠΕΙΓΟΝ Το Ταμείο μας παραμένει
εκτός ΕΟΠΥΥ
Συνάδελφοι,
Σχετικά με τη σύγχυση που προκάλεσε η χθεσινή είδηση για την ακύρωση της υπουργικής
απόφασης (8-6-2012) που αφορά την εξαίρεσή μας από τον ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε
ότι πριν από λίγο υπήρξε ρητή τοποθέτηση του
υπηρεσιακού Υπουργού Εργασίας ότι το Ταμείο μας παραμένει εκτός ΕΟΠΥΥ αφού όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε «ούτε η υπουργική
απόφαση ούτε η γνωμοδότηση του νομικού
συμβουλίου του κράτους αλλάζει».
Ύστερα από την εξέλιξη αυτή ο Σύλλογός μας
μαζί με όλους τους συλλόγους και την ΟΤΟΕ
προχωρούν άμεσα (εντός Ιουνίου) στην εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας προκειμένου να αποκτήσουμε το δικό μας
Ταμείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Αναστολή ένταξης στον ΕΟΠΥΥ
των παροχών σε είδος των τομέων
υγείας ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΕΤΕ ΚΑΙ
ΤΑΠΤΠΓΑΕ και ΤΑΥΤΕΚΩ.

Συνάδελφοι,
Μετά από πολύμηνες προσπάθειες
και συνεχείς νομικές παρεμβάσεις
των Συλλόγων και της ΟΤΟΕ σας
ενημερώνουμε ότι σήμερα έγινε
δεκτό το αίτημα εξαίρεσής μας από
τον ΕΟΠΥΥ έως 31.12.2012.
Αυτή η απόφαση μας δίνει τη
δυνατότητα πλέον για τη σύσταση
ενός Ταμείου ανεξαρτήτου ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

Σύμφωνα με το υπ. Αριθμό
Φ.21230/12679 /1508/8-6-2012
έγγραφο του υπουργού Εργασίας και
κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλεται μέχρι
31/12/2012 η ένταξη των παραπάνω
τομέων στον ΕΟΠΠΥ, ύστερα από σχετικό
αίτημα της ΟΤΟΕ στα πλαίσια της διάταξης
της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν.
4075/2012 και τα οριζόμενα στα άρθρα
7 και 8 του Ν.3029/2002.
Αφού εξετάσαμε τα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται σε ευρεία κοινή σύσκεψη
με όλους τους συναρμόδιους παράγοντες,
καταλήξαμε στα εξής:
• Οι παραπάνω τομείς εξακολουθούν να
λειτουργούν όπως μέχρι 30/4/2012,
δηλαδή σύμφωνα με τα καταστατικά τους
και τις διαδικασίες που υπήρχαν.

• Σε ότι αφορά τις συνταγές φαρμάκων, η
αναγραφή τους θα γίνετε πλέον υποχρεωτικά μόνο με το σύστημα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και σε περίπτωση
αδυναμίας αυτού, θα χρησιμοποιούνται τα
ενιαίου τύπου συνταγολόγια που οφείλει
να έχει μαζί του κάθε ασφαλισμένος
• Τα παραπεμπτικά για ιατρικές εξετάσεις ή
πράξεις δεν θα γίνονται ηλεκτρονικά με το
e-diagnosis , αλλά μόνο με τη διαδικασία
που ίσχυε μέχρι 30/4/2012, αλλιώς δεν
θα γίνονατι δεκτά.
• Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση,
θα απευθύνεστε στις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες του τομέα σας. ΤΑΠ- ΕΤΒΑ,
ΤΑΠ-ΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑΠΤΠΓΑΕ.Επιπλέον μπορέιτε να ενημερώνεστε διαδικτυακά από
την ιστοσελίδα του Ταμείου μας,
www.tayteko.gr, όπου αναρτώνται όλες
οι νεότερες ανακοινώσεις.
Ο Προεδρος του Δ.Σ. του
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Χρηστος Μπουρσανιδης
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Τo βήμα των συναδέλφων

H αγορά των Ελληνικών προιόντων είναι
έμπρακτη αντίσταση
Φίλες και φίλοι,
Ένας από τους πολλούς τρόπους αντίστασης στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που ζούμε είναι να αγοράζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα. Έτσι η αντίσταση μας γίνεται έμπρακτη και τα αποτελέσματα είναι άμεσα και βασίζονται
σε στέρεα θεμέλια.
Μήπως όμως όποιος προτείνει αυτήν την πράξη είναι εθνικιστής?
Οχι. Σαφέστατα οχι. Διότι τα κέρδη για την Ελλάδα και όλους μας είναι πολλά.
Αν κάθε Ελληνας καταφέρει μέσα στο 2012 να αγοράσει ελληνικά προιόντα αξίας 1.000 ευρώ το χρόνο, στην θέση ξένων προϊόντων που αγόρασε
πέρσυ, τότε θα προστεθεί στην ελληνική οικονομία το αστρονομικό ποσό των
10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολόκληρο το ΕΣΠΑ που υποτίθεται θα αναζωογονούσε τη χώρα είναι 18 δις για 4 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η
είσοδος 10 δις. ευρώ το χρόνο στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Τι
σημαίνει σε επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας.
Σε πολύπλοκα προβλήματα χρειάζονται απλές λύσεις.
Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό, στροφή στον Ελληνα παραγωγό, και σιγά σιγά στροφή στο ελληνικό ρούχο, και το ελληνικό παπούτσι. Η ματιά μας πρέπει να είναι ανοικτή στον κόσμο, αλλά όχι ως το σημείο
να περιφρονήσουμε τους εαυτούς μας και να υιοθετήσουμε συμπεριφορές
συλλογικής καταστροφής μας. Ως εδώ. Αξίζουμε πολύ περισσότερα και ως
παραγωγοί και ως καταναλωτές και ως αυτεξούσιοι πολίτες.
Δεν κάνουμε οικονομία αγοράζοντας ξένα προϊόντα. Το ποσό που υποτίθεται οτι κερδίζουμε από την υποτιθέμενη διαφορά της τιμής το χρυσοπληρώνουμε καταστρέφοντας την δική μας οικονομία. Απλά δεν φαίνεται βραχυπρόθεσμα
αλλά μακροπρόθεσμα. Σε λίγο καιρό οι ξένες εταιρίες θα ελέγχουν τα πάντα και
θα καθορίζουν τις τιμές χωρίς κανένα ανταγωνισμό, αν δεν το κάνουν ήδη.
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ.
Αγοράστε μόνο ελληνικά προϊόντα τα οποία τα ξεχωρίζετε όχι από το όνομα
μόνο αλλά και από τον αριθμό στο barcode, δηλ. τις μαύρες κάθετες γραμμές.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 520
Σκεφτείτε επίσης ότι αν κάθε Ελληνική Οικογένεια στρέψει 1.000 ευρώ ετησίως σε ελληνικά προϊόντα, τότε για κάθε 1.000 οικογένειες θα αυξηθεί
άμεσα η ζήτηση ελληνικών προϊόντων κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και έτσι θα
δημιουργηθούν από 200-300 νέες θέσεις εργασίας Δηλαδή με 1.000.000
οικογένειες θα έχουμε 200.000-300.000 θέσεις εργασίας.
Άρα οι συνέπειες της αγοράς ελληνικών προϊόντων είναι:
1) Άνοδος του ΑΕΠ της χώρας.
2) Άνοδος της εγχώριας παραγωγής (θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και
οι τιμές).

Το ποιήμα

3) Δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων και νέες θέσεις εργασίας
για τα παιδιά μας.
4) Αποστολή ενός ισχυρού μηνύματος και στους λαούς ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να νικηθεί από την ζήτηση για το ντόπιο.
5) Μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και δημιουργία μιας Ελλάδας αυτόνομης παραγωγικής χώρας, χωρίς εκβιαστικές θηλιές και πονηρά
διλήμματα. Σημειώνετε ότι για το 2011 οι εισαγωγές μας ήταν αξίας 44 δις.
και οι εξαγωγές μας ήταν αξίας 20 δις., άρα καταλαβαίνετε την σημασία της μετατόπισης των 12 δις. από εισαγόμενα σε εξαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αυτό το κομμάτι είναι πολύ – πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν
όλοι οι Έλληνες. Μείωση του ελλείμματος σημαίνει, οτι μικραίνουν οι ανάγκες της χώρας για δανεικά, τα δημόσια έσοδα αυξάνουν, μεγαλώνει ο προϋπολογισμός και σιγά σιγά κλείνει η τρύπα του Δημοσίου ελλείμματος.
6) Τέλος με την αγορά ελληνικών προϊόντων ο Έλληνας αποκτά συνείδηση του
καταναλωτισμού Καταναλώνοντας δηλαδή με διάκριση και εθνική συνείδηση
θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ιστορικού υλισμού όπου ο Έλληνας
παύει να είναι καταναλωτής εξ υποβολής του καπιταλισμού και καταναλώνει με
άξονα το εθνικό συμφέρον.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟ 520
ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
Η ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΠΑΡΑ
ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ
(του συν/φου Γιάννη Ιορδανίδη)

Το ανέκδοτο του φύλλου

Φεύγουμε.....
Θα ξεκινήσω το ταξίδι που όλοι μας θα κάνουμε,
μια μέρα σίγουρα γρήγορα ή αργά,
κι όλους που μέσα στη ζωή γνωρίσαμε,
πρέπει με κάθε τρόπο να τους πούμε το «έχε γειά».
Φεύγουμε, δεν ξέρω πως και πότε ακριβώς,
γι’αυτό και πάλι θέλω να συναντηθούμε,
μ΄όλους τους φίλους και γνωστούς μας συνεπώς,
μια μέρα πρέπει να τα ξαναπούμε.
Υπάρχουν τόσα γεγονότα στη ζωή του καθενός,
απρόσμενα, χαρούμενα, δυσάρεστα και άλλα,
που δεν τα ξέρουν όλοι οι φίλοι ακριβώς,
γιατί ήταν τα εμπόδια στη στράτα μας μεγάλα.
Στη σύναξη αυτή καθένας μας πολλά έχει να πεί,
που μέσα στην καρδιά του έχει στοιβάξει,
στα τόσα χρόνια και μέσα στη μεγάλη τη σιωπή,
περίμενε να’ρθεί μια μέρα να ξεσπάσει.
Γιαυτό πριν φύγουμε για όλους μας είναι καλό,
ν’ανοίξουμε διάπλατα τα μάτια, την καρδιά μας,
να βγάλουμε από μέσα μας το κάθε τι κακό,
και ήσυχα να μπούμε για το τέλος στη σειρά μας.
(Του συν/φου Σπ.Χαρίτου)

Εύπορη μοναχική κυρία δημοσιεύει αγγελία ζητώντας σύντροφο.
«Κυρία σεβαστής ηλικίας με αμύθητα πλούτη (κινητά, ακίνητα, καταθέσεις
κλπ.) ζητά κύριο να τη συντροφέψει στο
υπόλοιπο της ζωής της, ο οποίος θα τηρεί
τις εξής 3 προϋποθέσεις:
1. Δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ.
2. Δεν θα τη χτυπήσει ποτέ
3. Στο κρεβάτι θα είναι ταύρος.
Η αγγελία δημοσιεύτηκε, η κυρία περίμενε κάμποσο καιρό και ενώ η κυρία έχει
απογοητευθεί, χτυπάει το κουδούνι της
πόρτας.
Η κυρία τρέχει να ανοίξει και έκπληκτη
αντικρύζει ένα κύριο σε αναπηρικό καροτσάκι χωρίς χέρια και πόδια.
Γεια σας λέει ο κύριος, ήρθα για την αγγελία.

Η κυρία μένει έκπληκτη αλλά προσπαθεί
να φανεί ψύχραιμη.
-Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά στη
αγγελία υπήρχαν κάποιες προυποθέσεις.
- Το γνωρίζω.
- Ναι, χωρίς να θέλω να σας προσβάλω
εσείς δεν έχετε πόδια.
- Αρα δεν πρόκειται να φύγω ποτέ
μακρυά σας.
- Ε,ναι ισως έχετε δίκιο, αλλά και πάλι,
εσείς δεν έχετε χέρια.
- Αρα δεν πρόκειται ποτέ να σας
χτυπήσω!
- Ισως έχετε πάλι δίκιο,αλλά δεν ξέρω αν
προσέξατε και την τρίτη προυπόθεση !
- Και πως νομίζετε ότι χτύπησα το κουδούνι.
					
(Του Συν/φου Θεοδ.Τρίγκα)
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Ανακοινώσεις

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 64
Αθήνα, 8 Μαίου 2012
Χάος στις υπηρεσίες υγείας
Συνάδελφοι,
Στις 4 Ιανουαρίου 2012 με την ανακοίνωσή μας Νο.42 (www.sab.gr)
είχαμε ενημερώσει τους πάντες για
την απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Εργασίας να εντάξουν τον κλάδο
Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων στο
Ταμείο-τέρας που δημιούργησαν στα
πρότυπα του ΕΟΠΥΥ.
Σ’ αυτή την ανακοίνωση τονίζαμε την
υποχρέωση όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων να αντιδράσουν και καλούσαμε την ΟΤΟΕ και τους Συλλόγους να
ακυρώσουν αυτές τις πολιτικές που διαλύουν την ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική μας προστασία με συντονισμένες και αποφασιστικές ενέργειες.
Κάποιοι σύλλογοι προτίμησαν να ασχοληθούν με τις εκλογές τους διαδίδοντας ότι δεν κινδυνεύει το Ταμείο, κάποιοι ψευτοσύλλογοι ανακοίνωναν ότι
μετά τις συναντήσεις τους με τον κ. Κουτρουμάνη εξασφάλισαν την αυτονομία του Ταμείου!! και η ΟΤΟΕ εξάντλησε τη δυναμική της με δύο επιστολές
προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
Φυσικά μπροστά σ’ αυτή τη γενικευμένη απραξία ο Υπουργός Υγείας αναιρώντας τον ίδιο του τον εαυτό, ενέταξε το Ταμείο μας στον ΕΟΠΥΥ αρχικά
από 1.6.2012και με νεότερη εγκύκλιο, μετά τις παρατηρήσεις της τρόικα,
από 1.5.2012.
Η ένταξη δε έγινε βέβαια με τέτοια βιαιότητα, χωρίς καμία προετοιμασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.67
Αθήνα, 30 Μαΐου 2012
Ο ΕΟΠΥΥ κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος
Συνάδελφοι,
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατέρρευσε
σαν χάρτινος πύργος.
Το Ελληνικό Δημόσιο για μία ακόμη φορά απέδειξε την ικανότητά του να
κατασκευάζει οργανισμούς-τέρατα, ολοκληρωτικής έμπνευσης που οδηγούν πάντα στην εξαθλίωση της περίθαλψης αφού παράγουν μόνο χρέη και
ελλείμματα καταληστεύοντας τις εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών.
Πριν καλά-καλά ξεκινήσει την λειτουργία του το ταμείο-τέρας, που κάποιοι
τολμούν και το βαφτίζουν μεταρρύθμιση, καταρρέει λόγω συσσωρευμένων
χρεών οδηγώντας στην απόγνωση εκατομμύρια ασφαλισμένους.
Τα άμεσα χρέη του ΕΟΠΥΥ ξεπερνούν τα 3,5 δις ευρώ! Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα οι φαρμακοποιοί της χώρας ανέστειλαν την επί πιστώσει
χορήγηση φαρμάκων διαμαρτυρόμενοι για συσσώρευση χρεών ύψους 540
εκατ. για συνταγές που εκτελέσθηκαν έως 31/3/2012.
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ ετοιμάζουν κινητοποιήσεις αφού το χρέος προς αυτούς μόνο για το 2011 ξεπερνά τα 570 εκ. ευρώ.
Τα εργαστήρια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διάλυσης αφού δεν έχουν την
ρευστότητα να πληρώσουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα.
Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών με εξώδικα ζητά την εξόφληση
χρεών του ΕΟΠΥΥ προς αυτές για ποσό που ξεπερνά τα 800 εκατ. Ευρώ!
Ενώ το χρέος του ΕΟΠΥΥ στα κρατικά νοσοκομεία (ΕΣΥ) μόνο για το 2011
ανερχόταν σε 1,8 δις ευρώ!
Ο οργανωτική δομή τέλος του ΕΟΠΥΥ με ιατρικό προσωπικό καταρρέει καθημερινά αφού μόνο το τελευταίο τρίμηνο 550 γιατροί παραιτήθηκαν διότι
πλέον δεν πληρώνονται.
Κατά τα άλλα τόσο ο κ. Μπουρσανίδης (ΤΑΥΤΕΚΩ) όσο και ο λαλίστατος κ.
Βουδούρης (Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ) παραμένουν στη θέση του και αρκούνται

με αποτέλεσμα το Ταμείο μας να οδηγηθεί στη στάση πληρωμών, όχι μόνο
για τις πράξεις από 1.5.2012 αλλά και γι’ αυτές που πραγματοποιήθηκαν
έως 30/4/2012, ενώ ακόμη δεν έχει συζητηθεί καν ο τρόπος πληρωμής
αποδείξεων (8 μηνών) που κάηκαν πριν μερικούς μήνες.
Έως και σήμερα τόσο ο Υπουργός (υπηρεσιακός πια) όσο και οι πρόεδροι
του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΟΠΥΥ έχουν εξαφανισθεί αποφεύγοντας να πάρουν
θέση για τη διάλυση του κλάδου Υγείας μας.
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας ειδικά για τα προβλήματα του κλάδου υγείας δίνει πραγματική μάχη χωρίς ουσιαστική βοήθεια.
Απέστειλε εξώδικα σε όλους τους αρμόδιους, κατέθεσε αγωγές σε βάρος
των υπευθύνων και τέλος προχώρησε στη μήνυση κατά της ΤτΕ για τα
ομόλογα.
Όμως η στάση αυτή των ανεύθυνων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.
Ο Σύλλογός μας ήδη ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της ΟΤΟΕ προκειμένου, έστω και τώρα, να ληφθούν αποφάσεις
άμεσες που στόχο έχουν όχι μόνο την ομαλοποίηση της κατάστασης αλλά
και την ανατροπή των αποφάσεων που οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση
και διάλυση της ιατρικής και νοσοκομειακής μας περίθαλψης που βασίζεται
αποκλειστικά στις εισφορές των εργαζομένων και των Τραπεζών.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των όποιων συλλογικών ενεργειών εμείς
θα συνεχίσουμε με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις να βρούμε τρόπους
που θα βελτιώνουν τη λειτουργία των υπηρεσιών και των παροχών υγείας
προς όφελος των μελών μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

στο ρόλο του σχολιαστή ενημερώνοντας καθημερινά τα κανάλια για το ύψος
των χρεών του ΕΟΠΥΥ!! (φυσικά ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε στάση πληρωμών
εκτός από τις υψηλές αμοιβές των ιδίων).
Αποκορύφωμα της ασυδοσίας τους είναι η δημόσια ομολογία τους ότι τα
αποθεματικά τα δικά μας δεσμεύθηκαν προκειμένου να πληρωθούν συντάξεις!!
Συνάδελφοι,
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί. Δεν αρκεί η καταγραφή και οι
διαπιστώσεις για ένα άλυτο πρόβλημα.
Η κατάσταση σ’ αυτό το χάος ποτέ δεν θα βελτιωθεί. Οι καταγγελίες και οι
επιστολές προς αναρμόδιους δεν αρκούν πλέον.
Η λύση είναι ο σαφής, χωρίς υποχώρηση προσανατολισμός για την δημιουργία ενός ασφαλιστικού φορέα υγείας στις Τράπεζες που θα λειτουργεί
ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα στηρίζεται στις εισφορές
τις δικές μας και των Τραπεζών (όπως μέχρι σήμερα) απαγκιστρώνοντάς
μας από τις δαγκάνες ενός αναποτελεσματικού, καταστροφικού Δημόσιου
φορέα.
Αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί σύντομα, με ευθύνη των Συλλόγων των
Τραπεζών και της ΟΤΟΕ, ο Σύλλογος θα εξετάσει άμεσα τη δημιουργία ενός
επαγγελματικού φορέα υγείας με όρους αξιοπρέπειας για τους ασφαλισμένους του χώρου μας. (Φυσικά στα πλαίσια μιας ελεύθερης και όχι λαϊκής
δημοκρατίας).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Σημ. Συνεχίζουμε παράλληλα όλες τις νομικές ενέργειες για την άμεση
εκκαθάριση των ποσών που οφείλει το Ταμείο στους ασφαλισμένους καθώς
και τις ενέργειες για την διασφάλιση των αποθεματικών μας.
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Εκδρομές που έγιναν
Εκδρομη ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2012 με μεγάλη συμμετοχή η ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου σε Καλάβρυτα – Μέγα Σπήλαιο και Μονή
της Αγίας Λαύρας.

Στιγμιότυπο από την εκδρομή (Καλάβρυτα)

Φανταστική εκδρομή στη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Στις 11 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε 6ήμερη εκδρομή στη
Κωνσταντινούπολη, την βασιλίδα των πόλεων όπως ονομάζεται.
Η διοργάνωση της εκδρομής ήταν άψογη από κάθε πλευρά και
το κλίμα ιδιαίτερο ζεστό και φιλικό. Έγινε επίσκεψη σε όλα τα
σπουδαία μνημεία του Ελληνισμού και το Πατριαρχείο με θαυμάσια ξενάγηση από την πολύ καλή και έμπειρη ξεναγό κα. Σοφία
Ξανθοπούλου.
(του συν/φου Κώστα Χαλβατζίδη)
Η Εκδρομή θα επαναληφθεί 2/11/2012

Στιγμιότυπο από την εκδρομή (Κωνστανρινούπολη)

Εκδρομές που θα γίνουν
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ

ΝΑΞΟ

ΑΓΚΥΡΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

5ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

10 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ

Πέργαμος, Έφεσσος, Παμούκκαλε, Ικόνιο,
Ιωάννης Ρώσος, Προκόπι, Μαλακοπή, Κοιλάδα
Περιστρέματος, Καρβάλη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 11-9-2012
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:
€579 σε 2/κλινο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: + €200
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ στην Τουρκία (7 γεύματα)
με πρωϊνό στην Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή σε ξενοδοχεία 4* & 5*
Αρχηγός Ξεναγός: (Κα Σοφία Ξανθοπούλου)
Διαβατήρια ή ταυτότητα Νέου τύπου απαραίτητα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
10 ημέρες πριν την αναχ:
1η μηνιαία δόση: 		
2η μηνιαία δόση: 		
3η μηνιαία δόση: 		
4η μηνιαία δόση: 		
			

€ 100
€ 179
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 579

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το αργότερο μέχρι
10 Αυγούστου 2012 για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή!!
στον Συνάδελφο κ. Α. Οικονομόπουλο
Τηλ.: 210-6724321, κιν: 694 4251595

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: €280 σε 2/κλινο
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: + €50
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
1η μηνιαία δόση: 		
2η μηνιαία δόση: 		
			

€ 150
€ 65
€ 65
€ 280

Περιλαμβάνονται:
1. Πούλμαν από Αθήνα – Πειραιά.
2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια “BLUE STAR” με επιστροφή σε οικονομική θέση.
3. 4 διανυκτερεύσεις στο συγκρότημα “DOLPHIN STUDIOS” στην περιοχή
Καστράκι – Γλυφάδα σε 2/κλινα δωμάτια με πρωϊνό.
4.Γεύματα ή δείπνα ανάλογα με το πρόγραμμα σε παραδοσιακές ταβέρνες
στα χωριά και στην πόλη.
5. Μεταφορές με πούλμαν και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι
10 Αυγούστου 2012
στον Συνάδελφο κ. Α. Οικονομόπουλο
Τηλ: 210-6724321, κιν: 694 4251595
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Το κάπνισμα αποβλακώνει τους άνδρες!!!
Οι άνδρες που καπνίζουν, εμφανίζουν ταχύτερη έκπτωση των νοητικών τους λειτουργιών με το πέρασμα του χρόνου σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν.
Οι γυναίκες καπνίστριες δεν εμφανίζουν τα ίδια νοητικά συμπτώματα σε σχέση με τους άνδρες και το
τσιγάρο δείχνει μάλλον να μην επηρεάζει τις νοητικές τους λειτουργίες. Εκείνοι που δεν καπνίζουν,
το μυαλό τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η φθορά των νοητικών λειτουργιών που παθαίνει
ένας καπνιστής ισοδυναμεί με 10 χρόνια επιπλέον.
Δηλαδή ο εγκέφαλος τους παρουσιάζεται γερασμένος κατά 10 χρόνια από την ηλικία που βρίσκονται.
Αυτό είναι το συμπέρασμα αγγλικής έρευνας που
δημοσιεύτηκε στο ψυχιατρικό περιοδικό του Αμερικάνικου ιατρικού Συλλόγου, “Archives of General
Psychiatry”
Οι ερευνητές μελέτησαν τις περιπτώσεις 5100
ανδρών και 2150 γυναικών με μέση ηλικία τα 56
χρόνια. Όλοι τους δηλαδή βρίσκονταν στο μεταίχμιο

μεταξύ μέσης και τρίτης ηλικίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας 50χρονος άνδρας καπνιστής έχει
παρόμοια νοητική φθορά με έναν 60χρονο που δεν
καπνίζει. Επίσης όσοι κάπνιζαν αλλά το έχουν κόψει

δεν φαίνεται να έχουν ταχύτερη μείωση των νοητικών τους λειτουργιών.
Στους άνδρες καπνιστές τα πρώτα συμπτώματα νοητικής έκπτωσης ξεκινάνε από την ηλικία των 45 ετών,
ενώ οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν κάτι ανάλογο να
συμβαίνει και με τις γυναίκες που καπνίζουν.
Μια αιτία που ο εγκέφαλος των γυναικών φαίνεται πιο
προστατευμένος σε σχέση με εκείνον των ανδρών είναι κατά πάσα πιθανότητα η ποσότητα των τσιγάρων
που καπνίζουν οι άνδρες που είναι κατά μέσο όρο,
σημαντικά μεγαλύτερος. Οι άνδρες κατά μέσο όρο είναι μεγαλύτερα φουγάρα από τις γυναίκες.
Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας τονίζει ότι το κάπνισμα αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές
για τη δημόσια υγεία, που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο
κόσμος. Μεταξύ άλλων προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων, και άλλες χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις,
ενώ αποτελεί σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα για τα
καρδιαγγειακά νοσήματα.

Καρκίνος του πνεύμονα
Τι είναι η νόσος
Η εμφάνιση κακοήθειας στους πνεύμονες τα βασικά όργανα του αναπνευστικού συστήματος ονομάζεται καρκίνος πνεύμονα.
Που οφείλεται η νόσος – Αίτια – Παράγοντες που την
πυροδοτούν
Τα αίτια των κακοηθειών είναι άγνωστα. Οι καρκίνοι του
πνεύμονα μπορεί να αφορούν τον ίδιο του τον ιστό και να
είναι δυο διαφορετικών τύπων. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα πιο σπάνιος και ο μη-μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα, πιο συχνός (αδιαφοροποίητοι
καρκίνοι). Μπορεί να εμφανιστούν στον πνεύμονα και μεταστατικοί καρκίνοι ( καρκίνοι των οποίων η πρωτοπαθής
εστία δεν είναι στον πνεύμονα).
Επιδημιολογικά στοιχεία
Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται σε ηλικίες άνω των
50 ετών συνήθως, και στα δυο φύλα. Είναι συχνός καρκίνος και σχετίζεται με το κάπνισμα. Υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του πνεύματος.
Πως εκδηλώνεται η νόσος- Συμπτώματα
Στα αρχικά του στάδια ο καρκίνος του πνεύμονα είναι
συνήθως ασυμπτωματικός. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο
γεγονός και να εντοπιστεί σε μια απλή ακτινογραφία

θώρακος. Πρώιμα συμπτώματα μπορεί να είναι βήχας, αιματηρά πτύελα, ανορεξία, αίσθημα αδυναμίας, πόνος στο
θώρακα και δεκατικός πυρετός (37,2C).
Διάγνωση της νόσου – εξετάσεις
Η καλή και εμπεριστατωμένη κλινική εξέταση, με σύγχρονο λήψη λεπτομερούς ιστορικού συμβάλλουν σημαντικά
στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας. Ακτινολογικές
εξετάσεις, αξονική και μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (PET scanning), όπως επίσης
πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος είναι σημαντικές διαδικασίες για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.
Κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων συμπληρωματικά,
είναι εξέταση υψηλής επίσης αξίας. Διαγνωστική εξέταση
επίσης είναι η βρογχοσκόπηση και βιοψία του πνευμονικού ιστού.
Ποιες είναι η επιπλοκές
Οι επιπλοκές μπορεί να είναι μεταστάσεις σε άλλα όργανα.
Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης
Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης του
καρκίνου του θώρακα. Βασικής σημασίας για τη πρόγνωση είναι η μη ύπαρξη μεταστάσεων και η καλή βιολογική
κατάσταση του ασθενούς.

Πώς να προφυλαχτείτε από τη νόσο
Η διακοπή της συνήθειας του καπνίσματος είναι ότι καλύτερο για την προφύλαξη της νόσου. Ακόμη και οι παθητικοί καπνιστές κινδυνεύουν.
Φωτεινέας Ανδρέας, Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Το ψάρι προστατεύει από τον καρκίνο
του παχέος εντέρου
Άνθρωποι που καταναλώνουν άφθονα ψάρια μπορεί
ενδεχομένως να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου
του παχέος εντέρου και του ορθού, υποδεικνύει νέα
έρευνα.
Τα ευρήματα προέρχονται από ανάλυση 41 ερευνών
που μελετούσαν τη σχέση μεταξύ του ψαριού στη διατροφή και διαγνώσεων-θανάτων από καρκίνο του
παχέος εντέρου.
Ο Dr. Michael Gochfeld, του New Jersey-Robert Wood
Johnson Medical School, δήλωσε ότι άνθρωποι που
καταναλώνουν σπάνια ψάρι μπορεί να εμφανίσουν
οφέλη στην υγεία αν αρχίσουν να αυξάνουν την κατανάλωση. Πρόσθεσε ότι αν καταναλώνει κάποιος ψάρι
πολύ συχνά δεν είναι σαφές αν το όφελος συνεχίζεται
να αυξάνει (καταναλώνοντας ακόμα περισσότερο).
Αν και η νέα έρευνα εστίασε στο φρέσκο ψάρι, οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τα
είδη ψαριού ή τον τρόπο παρασκευής στις προηγούμενες έρευνες.
Ο Dr. Jie Liang από το Xijing Hospital of Digestive
Diseases, στο Xi’an, της Κίνας, που έλαβε μέρος στην
έρευνα, σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες μαγειρέματος
μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρ-

κίνου του παχέος εντέρου.
Ο Liang αναφέρθηκε σε πρόσφατες ενδείξεις που
υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων
κρέατος και ψαριού σε μπάρμπεκιου ή ψημένων σε
υψηλή θερμοκρασία μπορεί ενδεχομένως να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.
Για τη νέα έκθεση ο , Liang συνδύασε αποτελέσματα
41 ερευνών που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1990 και
2011, που μετρούσαν την κατανάλωση ψαριών και
παρακολουθούσαν τη διάγνωση καρκίνου.
Γενικά η τακτική κατανάλωση ψαριού συνδέθηκε με
12% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ή θνησιμότητας
από καρκίνο του εντέρου.
Αυτό παρατηρήθηκε αφού ελήφθησαν υπόψη η ηλικία, η
πρόσληψη αλκοόλ και κόκκινου κρέατος, το οικογενεια-

κό ιστορικό καρκίνου και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
Η προστατευτική επίδραση του ψαριού ήταν πιο ισχυρή
στον καρκίνο του ορθού έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Άνθρωποι που κατανάλωναν την υψηλότερη ποσότητα
ψαριού είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο
ορθού σε σχέση με όσους κατανάλωναν τη λιγότερη.
Αυτό σε σύγκριση με 4% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, που ήταν τόσο μικρό που θα
μπορούσε να οφείλεται στην τύχη.
Ο Gochfeld δήλωσε ότι ο καρκίνος του ορθού είναι πιο
σπάνιος, επομένως μάλλον θα υπήρχε μεγαλύτερη μείωση στον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου.
Η ερευνητική ομάδα δεν ερεύνησε γιατί η κατανάλωση
ψαριού μπορεί ενδεχομένως να έχει θετική επίδραση
στον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Η έρευνα
δεν μπορεί να αποδείξει ότι το ψάρι είναι υπεύθυνο για
το μειωμένο κίνδυνο καρκίνου σε ορισμένους συμμετέχοντες.
Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘American
Journal of Medicine.’
Πηγές: American Journal of Medicine.’
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Νέα μέλη του συλλόγου μας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΒΑΚΡΑ
ΔΑΓΛΑΣ
ΔΟΝΤΑΣ
ΔΟΥΒΑ
ΖΑΓΚΑΣ
ΘΕΜΕΛΗ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
ΚΑΖΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΟΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΓΑΦΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΗΣ
ΜΠΑΤΣΗ
ΝΕΝΟΥ
ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΥΛΗ
ΠΙΠΙΛΗΣ
ΣΙΔΕΡΙΔΗ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΤΣΙΤΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΡΑΤΩ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΦΡΟΣΩ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΑΔΔΑΙΑ-ΜΑΡΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΕΛΘΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΜΑΙΟΣ 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΑΠΟΤΣΟΣ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ
ΒΡΥΝΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΥΡΙΑΛΑΚΟΣ
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ
ΧΡΟΝΗ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ του Προέδρου κ. Βουτυρά

1. ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ (12.3.2012)
(12.4.2012)

3. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

(26.2.2012)

4. ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(4.3.2012)

5. ΧΑΡΠΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

(26.3.2012)

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

Έφυγε από κοντά μας για πάντα ο συνάδελφός μας Σπύρος
Ματθιόπουλος υποκύπτοντας και εκείνος στην κοινή μοίρα των ανθρώπων.
Έφυγε ο Διευθυντής μας που συνδέθηκε με ένα μεγάλο
μέρος της ζωής μας στο Κατάστημα της Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου εργαστήκαμε
διατηρώντας τις πιο καλές αναμνήσεις μας από τη συνεργασία του. Παράλληλα υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του
Συλλόγου μας.
Υπήρξε επιβλητικός, χαρισματικός και ευγενής στην κυριολεξία ήταν ένας Άρχοντας.
Το προσωπικό του Καταστήματος και ιδιαίτερα εγώ που
υπήρξα για περισσότερο από 2 χρόνια άμεσα συνεργάτης
του ως Υποδιευθυντής του Καταστήματος τον ευχαριστούμε δημόσια για τη λεπτότητά του και τη γενναιοδωρία του
και ειδικά εγώ για τις πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες που

Με πολύ μεγάλη μας λύπη μάθαμε για το θάνατο του καλού μας συναδέλφου
στις 5 του Ιούνη και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τον αποχαιρετήσουμε.
Είμαι αναγκασμένος να κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν και να θυμηθώ
γεγονότα που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στη μνήμη του. Έτος 1969 με το
χαρτί της πρόσληψής μου στο χέρι, έφυγα από το Κεντρικό της Εμπορικής
Πίστεως τότε, για το κατάστημα της Λεωφόρου Αθηνών με κωδικό 06. Σαν
νέος υπάλληλος, παρουσιάστηκα στη διεύθυνση με Διευθυντή τον Παναγιώτη Ζαννόπουλο και Υποδιευθυντή τον Σπύρο Ματθιόπουλο που έφυγε για
πάντα από κοντά μας σήμερα. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, είχα
πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει ποτέ. Πολύ ψηλός, επιβλητικός,
ωραίος, ευγενής, που σε τραβούσε κοντά του. Τότε θυμάμαι οι τράπεζες
ήταν ανοιχτές και τα Σάββατα και στο τέλος του ωραρίου το μεσημέρι για
λίγη ώρα κάναμε μάθημα καλής συμπεριφοράς προς τους πελάτες, αλλά
και γενικότερα.
Σήμερα, έτος 2012, μετά από 43 χρόνια, δεν έχω ξεχάσει πολλά γεγονότα
της εποχής εκείνης. Τότε δουλεύαμε όλοι μαζί για τον ένα και ο καθένας για
όλους. Ο Σπύρος ο Ματθιόπουλος πάντα μπροστά στο κάθε μας πρόβλημα

2. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

μου είχε εκχωρήσει και για την αγάπη και εμπιστοσύνη
που με είχε περιβάλλει. Ήταν μεθοδικός, γνώστης των καθηκόντων του, εργατικός, έντιμος με ήθος.
Η οικογένειά των συνταξιούχων απευθύνει τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στη δοκιμαζόμενη σήμερα οικογένειά του,
στη λατρευτή του σύζυγο και στα δύο του παιδιά την Ευγενία και τον Ιάσονα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της
Γλασκώβης, γιατί ο συνάδελφος Σπύρος Ματθιόπουλος
υπήρξε τρυφερός σύζυγος και στοργικός πατέρας.
Αγαπημένε μας Διευθυντά εμείς οι συνάδελφοι σου στο
Κατάστημα της Λ. Αθηνών δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Μας
αγάπησες και σε αγαπήσαμε. Και εγώ εκφράζω δημόσια
την ευγνωμοσύνη μου.
«Υπάρχουν κάτι ερημιές που κατοικούνται και κάποιοι
υπάρχουνε νεκροί που δεν ξεχνιούνται»

ευκολοπλησίαστος αλλά και δίκαιος, με γνώσεις και επαγγελματισμό προς
τους πελάτες, μικρούς ή μεγάλους. Δύσκολα χρόνια και τότε, αλλά πιο όμορφα, προσπαθούσαμε όλοι μαζί να ανεβάσουμε την Τράπεζα. Την Εθνική την
ακούγαμε με δέος, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να την φτάσουμε και να
την ξεπεράσουμε. Επειδή έμεινα 10 χρόνια στο κατάστημα της Λεωφόρου
Αθηνών (1969-1979), γνώρισα τον Σπύρο Ματθιόπουλο καλύτερα και τον
θυμάμαι με καλές αναμνήσεις. Με Διευθυντή αργότερα τον μπάρμπα Γιάννη
Τουρνικιώτη ζήσαμε τη μεγάλη ανάπτυξη της σημερινής Alpha Bank.
Σήμερα, τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού, είμαστε μαζί με την καλή του
σύζυγο και τα παιδιά του, την Τζένη και τον Ιάσονα, που πρόλαβε ο πατέρας
του να το μάθει και να τον συγχαρεί μία ημέρα πριν πεθάνει για την ανάδειξή
του ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης Σκωτίας. Όλοι οι δικοί
του άνθρωποι, πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι, μαζί με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Δημήτριο Μαντζούνη, ο οποίος εκπροσωπεί την
Τράπεζα, θα τον συνοδεύσουμε στον οικογενειακό του τάφο στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας. Ας είναι ελαφρύ το χώρα που θα τον σκεπάσει σε λίγο,
και η μνήμη του να είναι αιώνια.				
Σπύρος Χαρίτος
Συνάδελφος συνταξιούχος
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(από τις ΩΔΕΣ του Ποιητή Κάλβου)

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού
στο Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ είναι τα εξής: 210 4809150 - 210 4809160

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

