
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ

74
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2016Π

ΛΗ
ΡΩ

Μ
ΕΝ

Ο
ΤΕ

ΛΟ
Σ

Tα
χ. 

Γρ
αφ

είο
KE

M
ΠΑ

Αρ
ιθμ

ός
 ά

δε
ιας

32
75

X +
 7PR

ESS POST PRESS POST

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΣΙΛΤΕ) ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ - ΧΡΟΝΟΣ 15ος  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38,  Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.  210 3615765, 210 3640541 - FAX 2103614287 - e-mail: info@syntaxilte.gr     www.syntax i l te .gr

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΣΕ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 

ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Το Ημερολόγιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ για το έτος 2017, εφέτος 
εκδόθηκε σε ψηφιακή μορφή και  είναι  αφιερωμένο στο Ανθρώπινο 
Δυναμικό της Τράπεζάς μας. Σε όλους αυτούς που εργάσθηκαν, μόχθησαν 
και αγωνίσθηκαν, πάντα με το χαμόγελο, για να κρατήσουν ψηλά την Ιονική 
Τράπεζα, που ήταν «η δική τους Τράπεζα». Στην ιστοσελίδα μας www.
syntaxilte.gr μπορείτε να δείτε όλους τους μήνες του 2017 και προπάντων τις 
όμορφες και διαχρονικές φωτογραφίες με πολλούς συναδέλφους στο χώρο 
εργασίας της Ιονικής μας Τράπεζάς, στις εκδηλώσεις και στους αγώνες. 
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του και εκτυπώστε το.

Θερμές ευχές από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Ι.Λ.Τ.Ε. σε όλους τους 
συνταξιούχους, για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος 2017

Συνάδελφοι.
Ευχόμαστε  το μήνυμα των Χριστου-

γέννων να περάσει στις καρδιές σας , να 
σας φωτίσει, να σας δώσει υγεία, δύνα-
μη, αισιοδοξία, αγάπη, ελπίδα και γεν-
ναιότητα για να αντιμετωπίσετε όλες τις 
δυσκολίες της ζωής.

«Το 1994 η Ιονική Τράπεζα δίνοντας 
το σύνθημα για την επιστροφή στις ρί-
ζες, δεν στόλισε στα καταστήματά της χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά το 
παραδοσιακό καραβάκι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θάλασσας στη 
διαχρονική πορεία του έθνους μας.» 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Συναντήθηκαν για πρώτη 
φορά στις 29 Νοεμβρίου οι 
αντιπροσωπευτικοί φορείς 
των 12.500 Ασφαλισμένων 
συναδέλφων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
Εκπρόσωποι των Συλλόγων 

Συνταξιούχων, των Συλλόγων Εργαζομένων και του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 
ολοκλήρωσαν το προκαταρκτικό στάδιο της ατζέντας θεμάτων που θα συζη-
τηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.
 Συμφωνήθηκε και δημιουργήθηκε δεκαμελής Επιτροπή με εκατέρωθεν νο-

μικούς συμβούλους για την εξειδίκευση των διαδικασιών και των προϋπο-
θέσεων της οικειοθελούς ένταξης ασφαλισμένων του Επικουρικού μας, στο 
ΕΤΕΑ. Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων έθεσαν κατά προτεραιότητα το ζήτημα του 
υπολογισμού του Επικουρικού Βοηθήματος στον νέο Ασφαλιστικό φορέα, με 
βάση τα ασφαλιζόμενα έτη της Κύριας Σύνταξης και τα επίπεδα συντάξεων 
της 30/9/2015. 
 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Αντιπροσωπευτικής Επιτροπής 

(Συνταξιούχων, Εργαζομένων, Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) για την Επικουρική μας Σύ-
νταξη, θα γίνουν άμεσα οι τελικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την 
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έντα-
ξή μας στο ΕΤΕΑ.

Σ’ αυτό το τεύχος….
1. Νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο με τη ΑΧΑ Ασφαλιστική για τους απο-

χωρήσαντες από το 2104 και μετά. Σελ. 5

2. Νέα Εγκύκλιος της Alpha Bank για ρύθμιση στεγαστικών δανεί-
ων. Σελ. 3

3. Ο Σύλλογός μας προσέφυγε στο ΣτΕ για την ακύρωση του Νόμου 
4387/2016 που μείωσε τις συντάξεις μας. Σελ. 4

4. ΕΦΚΑ: Το νέο υπερταμείο ασφάλισης από 1/1/2017. Σελ. 4

5. Σε εξέλιξη η καταβολή Εφάπαξ των συναδέλφων που αποχώρη-
σαν από το 2013 και μετά. Σελ. 2

6. Κατάθεση αγωγής κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από τους Συλλόγους Συ-
νταξιούχων για την γενίκευση της απονομής Επικουρικής Σύντα-
ξης 50 € μικτά στους συνταξιούχους. Σελ. 3

7. Σκέψεις και ευχές για τα Χριστούγεννα 2016, από τον Μητροπο-
λίτη Αχαϊας Αθανάσιο (Χατζόπουλο), παιδί γονέων συναδέλφων 
της Ιονικής Σελ.  9

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

*Σημαντικές συνεργασίες του Συλλόγου 
μας με τα Πολυιατρεία Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha 
Bank και νέες προνομιακές συμβάσεις με 
Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη 
την Ελλάδα.
*Δικαίωμα συμμετοχής στις νέες συμβά-

σεις που αφορούν την Υγεία μας, έχουν ΟΛΑ 
τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής 
και Λαικής και μέλη των οικογενειών τους.

*Η αναλυτική σύμβαση με τα Πολυιατρεία, οι παροχές των Πο-
λυιατρείων, οι Κλινικές, οι Γιατροί, τα Διαγνωστικά Κέντρα, η 
διαδικασία εξυπηρέτησης των μελών, οι τιμές, οι αιτήσεις, τα 
χρηστικά έντυπα και η έκδοση κάρτας μέλους των Πολυιατρεί-
ων παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες 6-7.
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
webtypo 215 5014244 Σειρήνων 78

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
• Απεβίωσε στους Παξούς Κέρκυρας 

ο συνάδελφος συνταξιούχος Γιώρ-
γος Μητσιάλης

• Απεβίωσε στην Αθήνα ο συνάδελ-
φος συνταξιούχος Κώστας Φρο-
συνιώτης 

• Απεβίωσε στην Αθήνα ο συνάδελ-
φος συνταξιούχος Κώστας Μπιλά-
λης

• Απεβίωσε στο Ηράκλειο Κρήτης ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Μανώ-
λης Πασπαλάκης. 

• Απεβίωσε στην Κατερίνη Πιερίας ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Μάρκος 
Παπαλός. 

• Απεβίωσε στην Κάλυμνο ο συνά-

δελφος συνταξιούχος Μιχάλης 
Αλευροφάς.

• Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο συ-
νάδελφος συνταξιούχος Γιώργος 
Σταυρίδης.

• Απεβίωσε στην Αθήνα η συνά-
δελφος συνταξιούχος Αμπατζό-
γλου-Μεντζελοπούλου Αφροδίτη 
(Τίτη).

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ εύχεται ανάπαυση 
ψυχής στους αποβιώσαντες συναδέλ-
φους μας και θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους τους. Αντί στεφάνων στη μνήμη 
των συναδέλφων μας, ο Σύλλογός μας 
θα καταθέσει χρηματικό ποσό υπέρ Φι-
λανθρωπικού Ιδρύματος.

Άρχισε η πίστωση του Εφάπαξ στους αποχωρήσαντες από 
το 2013 και μετά, δικαιούχους συναδέλφους της Ιονικής.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 220/17 Οκτωβρίου 2016 επιστολής του 
Διευθυντή Παροχών Προνοίας, Κου Θεόδωρου Ντούφα προς τον 
Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, το ΤΑΥΤΕΚΩ ήδη από την Δευτέρα 
7 Νοεμβρίου 2016, άρχισε την καταβολή του Εφάπαξ στους 
εκατοντάδες συναδέλφου μας δικαιούχους. Εδώ και 3 χρόνια με 
απόφαση της Πολιτείας είχε σταματήσει η πίστωση και επιτέλους 
τώρα άρχισε η πίστωση του Εφάπαξ που υπολογίζεται με νέα 
ποσοστά αναπλήρωσης. Ήδη έλαβαν το Εφάπαξ κατά προτεραιότητα 
οι συνάδελφοι με πιστοποιημένη αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες 
και οι αποχωρήσαντες το 2013. Επίσης ξεκίνησε από τις 12 Δεκεμ-
βρίου 2016 η πίστωση των αποχωρησάντων το 2014. Συνεπώς 
είναι θέμα ελάχιστων εβδομάδων η ειδοποίηση από το ΤΑΥΤΕΚΩ 
με απόλυτη προτεραιότητα των συναδέλφων που αποχώρησαν το 
2014, προκειμένου να υπογράψουν την απόφαση του Εφάπαξ και 
να πιστωθούν.   

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας που 
δημιουργήθηκε το 1965 και εκπροσωπεί όλους τους συνταξιούχους 
της Ιονικής, το τελευταίο διάστημα έχει εγγράψει πολλά νέα μέλη που 
συνταξιοδοτήθηκαν από το 2014 και μετά και είχαν τις καταστατικές 
προϋποθέσεις εγγραφής. Προκειμένου να εγγραφούν στον ΣΣΙΛΤΕ 
και όσοι άλλοι νέοι συνταξιούχοι το επιθυμούν, έχουμε ήδη στείλει 
ταχυδρομικά αιτήσεις εγγραφής και στους υπόλοιπους. Για να 
ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία παρακράτησης εισφοράς 
μέλους από την σύνταξη του ΙΚΑ, για να είναι ταμιακώς εντάξει, για 
να έχουν τα νέα μέλη δικαίωμα στις ειδικές παροχές υγείας, στις 
δικαστικές διεκδικήσεις του Συλλόγου για την κύρια και επικουρική 
σύνταξη και για να συμμετέχουν στα συλλογικά μας δρώμενα, 
θα πρέπει μέχρι την 31/1/2017 να μας αποστείλουν τις αιτήσεις 
εγγραφής τους ταχυδρομικά ή με FAX : 210 36142 87 ή με e-mail: 
info@syntaxilte.gr

“ΝΥΧΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ”
 Γεωργίου Δροσίνη

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια
και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους τα άδολα βόδια.
Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται
και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα Χριστός γεννιέται!
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σταλμένες.
Κι ακούοντας τα Ωσαννά απ΄ αγγέλων στόματα στον σκόρπιο αέρα
τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα με την φλογέρα.
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη ποιος δεν το ξέρει
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει το αστέρι.
Κι όποιος το βρει μες στ΄ άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει,
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει.

Γεώργιος Δροσίνης (9 Δεκεμβρίου 1859- 3 Ιανουαρί-
ου 1951). Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και δημοσιο-
γράφος. Γεννήθηκε σε ένα αρχοντικό της Πλάκας στην 
Αθήνα από γονείς Μεσολογγίτες. Σπούδασε Νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταγράφηκε στη φιλοσοφική 
σχολή. Το 1885 συνέχισε τις σπουδές του στην Ιστορία 
της Τέχνης στα Πανεπιστήμια της Λειψίας, της Δρέσδης 
και του Βερολίνου.

Για το έργο του τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και 
Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών και το 1947 προτάθηκε 
από το Ελληνικό Κράτος για το Βραβείο Νόμπελ σε ανα-

γνώριση της αξίας του έργου του, το οποίο τελικά απονεμήθηκε στο Γάλλο 
λογοτέχνη Αντρέ Ζίντ. Σε νεαρή ηλικία έζησε στο κτήμα όπου αργότερα χτί-
στηκε η Ιονική Τράπεζα (Πανεπιστημίου 45 και Πεσμαζόγλου) όπου έγραψε 
το νέο κλασσικό δημώδες τραγούδι  της «ανθισμένης αμυγδαλιάς»  με το 
ψευδώνυμο Αράχνη για μια χαριτωμένη μαθήτρια του Αρσακείου, εξαδέλφη 
του, που πράγματι συνέβη να κουνήσει την ανθισμένη νεραντζιά του κήπου 
του και να πέσουν  τα άνθη επάνω της και βέβαια ποιητικά και συμβολικά η 
νεραντζιά έγινε αμυγδαλιά.

Επιμέλεια κειμένου Αθηνά Καραδελή,  Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ. 

Νέα αναδρομική μείωση στις ανώτατες κύριες συντάξεις
Νέα αναδρομική μείωση στις κύριες συντάξεις από 1η Ιουνίου 2016.Ανώτα-

το Πλαφόν Κύριας Σύνταξης 2.000 ευρώ μικτά, μετά την αφαίρεση των ποσών 
των μνημονιακών κρατήσεων των Ν.4024/2011, Ν.4051/2012, Ν.4052/2012 και 
Ν.4093/2012. Πλαφόν στις 2.000 ευρώ μικτά μπαίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 
2018 στο καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης και 3.000 
ευρώ στις πολλαπλές συντάξεις, μετά την αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων. 

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η οποία εκδόθηκε στις 
30/11/2016 σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρού-
γκαλου και προβλέπει αναδρομικό «κούρεμα» των συντάξεων από 1η Ιουνίου 
2016. Η νέα περικοπή θα μειώσει τις Κύριες Συντάξεις σε μερικές δεκάδες συ-
νάδελφους της Ιονικής, που το ακαθάριστο ποσό ξεπερνά τα 2.450 €, σύμφωνα 
με την ερμηνεία της εγκυκλίου από το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας. 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΟΥΣ -ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2016-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΡΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΠΥΡΟ ΛΑΜΑΚΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
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Κατάθεση αγωγής κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  από τους 
Συλλόγους  Συνταξιούχων,  ΙΛΤΕ, Αττικής, Πρώην 

Εθνοκάρτας, Eurobank – Αθηνών,  για τη γενίκευση 
της απονομής Επικουρικής Σύνταξης  50€ μικτά στους  
συνταξιούχους,  με βάση το «τερατώδες εφεύρημα» του 

ισοζυγίου παροχών έναντι εισφορών.  
Στις 26.06.2016, το Συνέδριο των διορισμένων  Αντιπροσώπων του 
ΤΑΠΙΛΤΑΤ, που ελέγχεται πλήρως από τους Συλλόγους των εργαζομένων,   
με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Νέου Καταστατικού, αποφάσισε 
να γενικεύσει τη μείωση των  Επικουρικών Συντάξεων σε 50€ μικτά, για 
ακόμη περισσότερους συνταξιούχους, μετά από 4 μήνες από την έναρξη 
ισχύος του τροποποιημένου Καταστατικού.  
Συγκεκριμένα σε όλους εκείνους που, οι συντάξεις τις οποίες έχουν 
εισπράξει, υπερβαίνουν τις συνολικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.  
Στην πορεία,  όταν  θα «κοκκινίζει»  το ισοζύγιο κάθε συνταξιούχου  
που σήμερα είναι  θετικό,  αυτόματα θα σταματά να του απονέμεται  
η υπολογισθείσα Επικουρική Σύνταξη με βάση το Καταστατικό και αντί 
αυτής θα του  καταβάλλονται 50€ μικτά. Ταυτόχρονα ο συνταξιούχος  
διαγράφεται από μέλος του Ταμείου.  
Με άλλα λόγια, άμεσα οι 4.500  συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, από τους  
συνολικά 6.300,  σύντομα θα λάβουν Επικουρική Σύνταξη 50€ μικτά και 
θα διαγραφούν από  μέλη του Ταμείου.
Τα τέσσερα Συνταξιουχικά Σωματεία,  υπό την αιγίδα της ΟΣΤΟΕ, 
προσέβαλαν την συγκεκριμένη ανάλγητη απόφαση σε βάρος των 
συνταξιούχων, καταθέτοντας αγωγή κατά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

Αναρμόδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ζητήματα 
της Κοινωνικής μας Ασφάλισης.

Ορισμένα Δικηγορικά Γραφεία (και μεσολαβητές Δικηγόρων) προτρέπουν  
συναδέλφους μας να προσφύγουν, είτε ατομικά, είτε ομαδικά στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο για την μείωση των συντάξεών μας και άλλα ζητήματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Επειδή αρκετοί συνάδελφοι μας ρωτούν αν πρέπει να 
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παραθέτουμε το ακόλουθο από-
σπασμα της άποψης του γνωστού εργατολόγου και πρώην Γεν. Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Εργασίας, Γιώργου Ρωμανιά , όπως αυτή εκφράστηκε 
στην Ημερίδα Ενημέρωσης της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ  στις 31.3.2016.

ΡΩΜΑΝΙΑΣ Γ.  Επειδή με ρωτούν πολλοί: «Να πάμε στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο;» η απάντησή μου είναι: Δεν έχει έννοια να πάτε. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο. Όσοι έχουν πάει για 
θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει: Είμαι 
αναρμόδιο, διότι δεν ανήκει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
λειτουργία πλέον, η νομοθεσία για την Κοινωνική Ασφάλιση. Ξέρετε 
ότι σήμερα 28 είναι οι χώρες-μέλη, 28 είναι και τα συστήματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Σε άλλη ηλικία παίρνει σύνταξη ο Γερμανός, σε 
άλλη ο Ιταλός, σε άλλη ο Γάλλος, άλλη εισφορά πληρώνει ο καθένας, 
διότι είναι –θα έλεγα- εθνικής εξουσίας τα ζητήματα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Υ.Γ. Συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας και η ΟΣΤΟΕ ήδη προσέφυγαν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας-ΣτΕ (καλύπτονται όλα τα μέλη μας) για την ακύ-
ρωση του τελευταίου Νόμου 4387/12.5.2016 (Κατρούγκαλου) που μείωσε 
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ  
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΗΣ ALPHA BANK 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ  

Νέα Εγκύκλιος της Alpha Bank για ρύθμιση στεγαστικών  
δανείων, συνταξιούχων, εργαζομένων συναδέλφων και πελατών 
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ΕΦΚΑ: Το νέο υπερταμείο ασφάλισης.

Ξεκινά την λειτουργία του τον Ιανουά-
ριο του 2017, το νέο Ταμείο Ασφάλισης 
με την ονομασία, ΕΦΚΑ-Ενιαίος Φο-
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο νέο 
φορέα θα ενταχθούν και οι συνάδελφοι 
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της Ιονι-
κής, καθ΄ όσον με τον ΕΦΚΑ θα ενο-
ποιηθούν το ΙΚΑ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.
-Η σύσταση του νέου Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από 
1/1/2017 θα καλύπτει 3,5 εκατ. εργα-
ζόμενους ασφαλισμένους και 2,6 εκατ. 
συνταξιούχους.

-Τα ταμεία ασφάλισης που ενοποιούνται στον ΕΦΚΑ είναι τα ακό-
λουθα:
*Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μι-

σθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
*Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
*Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
*Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρω-

σης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
*Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
*Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
*Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοι-

νής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
*Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
-Το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ προβλέπει α) Διοικητικό Συμβούλιο 

β) Διοικητή γ) Δύο (2) Υποδιοικητές γ) Επτά Γενικές Διευθύνσεις (με-
ταξύ των οποίων Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος 
και Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας).
-Ο νέος φορέας –σύμφωνα με το οργανόγραμμα- θα έχει «αθηνο-

κεντρικό» χαρακτήρα, γεγονός που θα υποβαθμίσει τον ρόλο και την 
λειτουργία του ΕΦΚΑ στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας πρό-
σθετα προβλήματα σε χιλιάδες εργαζόμενους ασφαλισμένους και 
συνταξιούχους της περιφέρειας.
-Το νέο υπερταμείο ασφάλισης, ξεκινά τον Ιανουάριο του 2017 με 

έλλειμμα τουλάχιστον 1,1 δις. Ευρώ και οφειλές προς τρίτους τουλά-
χιστον 12 δις ευρώ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κεντρικό 
επίπεδο από την πολιτική ηγεσία και τον κρατικό προϋπολογισμό.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ-
ΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Τράπε-
ζας, Γιώργος Κολλάτος, Αθηνά Καραδελή 
και Ηλίας Προκόπης, στα πλαίσια της πα-
νελλαδικής ενημερωτικής δραστηριότη-
τας, συναντήθηκαν, συζήτησαν, ενημέρω-
σαν και αντάλλαξαν απόψεις στην Κρήτη, 
με τους συναδέλφους-συνταξιούχους των 
Χανίων και του Ηρακλείου 
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 το πρωί 

στο Εργατικό Κέντρο των Χανίων και την 
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 το πρωί 
στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, οι συνά-

δελφοι-συνταξιούχοι της Ιονικής έδωσαν μαζικά το παρόν στις δύο γόνιμες συσκέ-
ψεις που ήταν γεμάτες από όμορφες Ιονικές αναμνήσεις.
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεις, συζήτηση και ενημέρωση για τα σο-

βαρά ζητήματα της Κύριας Σύνταξής μας, της Επικουρικής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, την κατα-
βολή του Εφάπαξ στους νέους συνταξιούχους, την κάλυψη σε θέματα υγείας και το 
Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, την επικείμενη εγκύκλιο της Άλφα Τράπεζας για την 
ρύθμιση των στεγαστικών δανείων των συναδέλφων και άλλα ζητήματα. 

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους-συνταξιούχους των Χανίων και του Ηρα-
κλείου για την παρουσία τους. Τους ευχόμαστε, πάντα υγεία, ενέργεια και καλούς 
αγώνες για να περιφρουρήσουμε όσο μπορούμε μαζί με την ΟΣΤΟΕ και την ΑΓΣΣΕ, 
αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι συντάξεις πείνας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.  ΣΣΙΛΤΕ  

Ο Σύλλογός μας προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας ΣτΕ για την ακύρωση του Νόμου 4387/2016 
που μείωσε τις συντάξεις μας. Δικάσιμος στις 7 Απριλίου 2017 στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Η ΟΤΟΕ μαζί με την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων (ΟΣ-
ΤΟΕ) και μεγάλο αριθμό Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων-Μελών της ΟΤΟΕ και των Συνταξιούχων, συ-
μπεριλαμβανομένου και του Συλλόγου Συνταξιούχων της Ιο-
νικής, προσέφυγε την Παρασκευή 21/10/16 στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ), με στόχο την ακύρωση του Νόμου Κα-

τρούγκαλου 4387/2016 και των Υπουργικών Αποφάσεων, που τον εξειδικεύ-
ουν και αφορούν τόσο στις κύριες, όσο και στις επικουρικές συντάξεις των 

Τραπεζοϋπαλλήλων. Η δικάσιμος της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ), προσδιορίστηκε για συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας 
του ΣτΕ για τη δικάσιμο της 7ης Απριλίου 2017 με εισηγήτρια την Σύμβουλο, 
Άννα Καλογεροπούλου. 
Οι αιτήσεις, με τις οποίες ζητείται από το ΣτΕ να ακυρωθούν οι Υπουργικές 

Αποφάσεις, που αφορούν στον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου συ-
ντάχθηκαν από ομάδα δικηγόρων και επικαλούνται 11 λόγους ακυρώσεως, 
μεταξύ των οποίων:
την παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις πρόσφατες απο-

φάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυ-
νταγματικές τις περικοπές των συντάξεων (2287-2290/2015),
•	 την παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να εγγυά-

ται την επικουρική κοινωνική ασφάλιση,
•	 την παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας ως παραμέτρου του 

δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, 
•	 την παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

•	 τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102 και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνι-
κής Ασφάλειας. 

•	 την έλλειψη ειδικής, εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νης μελέτης, 
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ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η γιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού 
Πανεπιστημίου 44, στον 4ο όροφο. Η γιατρός του Συλλόγου Συνταξιού-
χων δέχεται του συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τρά-
πεζας: - Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10,30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα 
-Τρίτη και Πέμπτη από τις 10,30 π. μ. έως τις 12,30 το μεσημέρι.
-Το κόστος για συνταγογράφηση είναι 5 € έως 3 φάρμακα και κάθε επό-

μενη συνταγή χρεώνεται 5 €. -Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €. 
-Δίμηνες συνταγές 10 € και τρίμηνες συνταγές 15 € 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε 
με την ιατρό Κα Ναταλία Πριαχίνα. 
Τηλέφωνο ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006.

Οστεοπόρωση: Πρόληψη και θεραπεία.
Η οστεοπόρωση είναι μία συνήθης πάθηση στο γυναικείο πληθυσμό η 

οποία εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 15% των γυναικών μεταξύ της ηλικίας 
των 50 και 70 ετών και σε περισσότερο από το 70% των υπερηλίκων (πάνω 

από 80 χρονών). Οδηγεί σε 
προοδευτική αδυναμία των 
οστών (κόκκαλα) και σε κα-
τάγματα τα οποία μπορεί 
να γίνουν αντιληπτά με τη 
μορφή πόνου (όπως συμ-
βαίνει με το κάταγμα του 
ισχίου), άλλες φορές όμως 
διαλάθουν και γίνονται αντι-
ληπτά μόνο με την πάροδο 
του χρόνου (όπως για πα-
ράδειγμα τα κατάγματα των 
σπονδύλων που οδηγούν 
στην εμφάνιση της χαρα-

κτηριστικής καμπούρας στις υπερήλικες γυναίκες).
Η παθογένεια της νόσου είναι πολυπαραγοντική, φαίνεται ωστόσο ότι η 

εμμηνόπαυση αποτελεί σημαντικό προδιαθεσιακό παράγοντα, καθώς μέσα 
στα 5 πρώτα χρόνια από το πέρας της περιόδου, χάνεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό οστίτη ιστού.
Για την πρόληψη της νόσου προτείνεται στις ημέρες μας η εξασφάλιση 

ισορροπημένης τροφής κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, καθώς και η 
καθημερινή άσκηση με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν πιο συμπα-
γούς μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο συμπαγής 
και δυνατός είναι ο σκελετός κατά τα πρώτα χρόνια της ενηλίκου ζωής, τόσο 
μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης.
Κατά την εμμηνόπαυση, η πρόληψη δεν αρκεί για την εξασφάλιση της υγεί-

ας του ανθρώπινου σκελετού. Όλες οι γυναίκες πρέπει σε κάποια στιγμή να 

υποβληθούν σε εξετάσεις με στόχο τον αποκλεισμό της ύπαρξης οστεοπό-
ρωσης. Με δεδομένο ότι ο οστίτης ιστός διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, 
και ότι οι αλλαγές στη δομή του μπορούν να μεταβληθούν σε μικρό χρονικό 
διάστημα συστήνεται ο έλεγχος του γενικού πληθυσμού των γυναικών μετά 
τα 65 έτη με μέτρηση οστικής πυκνότητας. Στις περιπτώσεις ωστόσο που 
υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επιταχύνουν την 
εμφάνιση οστεοπόρωσης (όπως λ.χ. κάπνισμα, καθιστικός τρόπος ζωής, 
ιστορικό κατάγματος καθώς και λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν τον με-
ταβολισμό των οστών) καλό είναι ο έλεγχος να ξεκινάει από την έναρξη της 
εμμηνόπαυσης και μετά. Γυναίκες που εμφανίζουν οστεοπενία θα πρέπει να 
επανελέγχονται μετά από δύο χρόνια, ενώ οι γυναίκες με οστεοπόρωση θα 
πρέπει να επανελέγχονται ετησίως και ιδεατά στο ίδιο διαγνωστικό κέντρο, 
ώστε τα αποτελέσματα της εξέτασης να είναι άμεσα συγκρίσιμα.
Η θεραπεία της οστεοπενίας (πρώιμη και ήπια μορφή οστεοπόρωσης) 

έγκειται στην αύξηση του προσλαμβανόμενου ασβεστίου με τη μορφή φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων, καθώς και στην αύξηση των καθημερινών δρα-
στηριοτήτων καθώς φαίνεται ότι η άσκηση ενισχύει τη δομή των οστών.
Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που πάσχουν από οστεοπόρωση οι χειρισμοί 

αυτοί δεν αρκούν, καθώς έχει ήδη δραστηριοποιηθεί έντονα το σύστημα 
απορρόφησης των οστών. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται στις ημέρες 
μας φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου, με στόχο τον έλεγχό της και 
την επάνοδο του οστίτη στα φυσιολογικά για την κάθε ηλικία επίπεδα.- 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
 Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι  που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου λαμβάνουν από την Τράπεζα επίδομα  450 € το μήνα.
Όσοι συνάδελφοι, πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 

και δεν λαμβάνουν το επίδομα,  να  επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας, 
προκειμένου να υποβάλλουν δικαιολογητικά, ώστε να τους χορηγηθεί.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%

Από 01/01/2014 οι συνταξιούχοι συνάδελφοι με ποσοστό αναπηρίας 
άνω του 80% απαλλάσσονται του φόρου. Οι συνάδελφοι που εμπίπτουν 
σε  αυτή την κατηγορία, να στείλουν στο Σύλλογο δύο πρωτότυπες ή 
επικυρωμένες γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας), 
προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τύχουν 
συνολικής απαλλαγής του φόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ 14.9.2016 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

Όσοι συνταξιούχοι γήρατος έχουν, βάσει πιστοποίησης ΚΕΠΑ και την 
ιδιότητα του αναπήρου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καλούνται να 
προσκομίσουν άμεσα στις Υπηρεσίες του ταμείου τις πιστοποιήσεις ΚΕΠΑ. 
Αυτό θα βοηθήσει όσους παίρνουν σύνταξη μικρότερη των 117 ευρώ να 
λαμβάνουν εφεξής, τουλάχιστον την κατώτατη σύνταξη αναπηρίας (117 
ευρώ). 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ασθενείς ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να αυ-
τοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται συμπαράσταση ετέρου προσώπου, το 
Ταμείο χορηγεί το επίδομα συμπαράστασης που σε μηνιαία βάση ανέρ-
χεται σήμερα (πρακτ. Νο 30/3-8-2010) στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων 
πενήντα (€ 550,00)
Για την χορήγηση του πιο πάνω βοηθήματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να 

καταθέσει στο Ταμείο τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
• Μία αίτηση.
• Μία γνωμάτευση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο, η οποία θα περι-

γράφει αναλυτικά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος 
και ότι έχει ανάγκη συμπαράστασης από τρίτο άνθρωπο. Η γνωμάτευση 
θα έχει τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη σφραγίδα του νοσοκομείου.
• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητήσουν οι Υπηρεσίες του Ταμείου, όπως 

π.χ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ή φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού 
της Εφορίας, κ.λ.π.
 Το επίδομα συμπαράστασης εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Υγει-

ονομικής Υπηρεσίας και το Δ.Σ. του Τομέα (Ταμείου). Για την παράταση 
της χορήγησης του επιδόματος απαιτείται εκ μέρους του ασφαλισμένου 
νέα αίτηση, γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και η έγκριση του Προϊ-
σταμένου της
Υγειονομικής Υπηρεσίας.Τόσο η αρχική έγκριση όσο και η παράταση 

έχουν ισχύ για έξι (6) μήνες.
Η πληρωμή γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει μία απόδειξη 

η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία του μη συγγενικού του προσώπου που 
παρέχει την συμπαράσταση.
## Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει βεβαίωση αναπηρίας από το 

ΚΕΠΑ να υποβάλλεται μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ##

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 23 

ΤΗΛ. 210 6464779-ΚΙΝ. 6947326459 email: pergialiotis@hotmail.com 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΝΕΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014

Ανακοινώνεται εντός των ημερών, νέο 
Ομαδικό Νοσοκομειακό Συμβόλαιο με 
την ΑΧΑ Ασφαλιστική με πολύ χαμηλό 
κόστος για όλους τους συναδέλφους 
συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς 

τους που αποχώρησαν από το 2014 και μετά και έληξε η κάλυψή τους στις  
31-12-2016.

Για να ενημερωθείτε για τους αναλυτικούς όρους και τις παροχές 
του νέου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, επικοινωνείστε με τον Σύλλογό μας 
τηλ. 210 3615765, 210 3640541 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :

www.syntaxilte.gr 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

- Όλα τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου Συ-
νταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, 
καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 
τους, που καλύπτονται από το ίδιο 
βιβλιάριο, ή πρόσθετα μέλη που δεν 
είναι ασφαλισμένα στο βιβλιάριο υγεί-
ας (π.χ. τέκνα, γονείς, συγγενικά πρό-
σωπα ) που καλύπτονται από διαφο-
ρετικό βιβλιάριο υγείας, εξασφαλίζουν 
την κάρτα μέλους του Πολυϊατρείου με 
συμμετοχή 15 € το χρόνο/ανά άτομο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ

Τις αιτήσεις για την έκδοση κάρτας 
μέλους του Πολυϊατρείου μπορείτε να 
τις προμηθευτείτε από τα γραφεία του 
Συλλόγου μας ή να τις εκτυπώσετε 
από το site μας:

 www.syntaxilte.gr

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
1. Παράδοση: των αιτήσεων και κα-

ταβολή της συνδρομής στα γραφεία 
του Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου 38 
, 5ος όροφος, Αθήνα.
2.Ταχυδρομικά: Σύλλογος Συνταξι-

ούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Πα-
νεπιστημίου 38, Αθήνα, ΤΚ 10679.
3. Fax: 210.3614287.
4. Email: info@syntaxilte.gr.
Στις περιπτώσεις 2, 3, και 4 θα απο-

στέλλεται συνημμένα με την αίτησή 
σας, αποδεικτικό κατάθεσης της συν-
δρομής των 15 € στον Λογαριασμό Τα-
μιευτηρίου του Συλλόγου που τηρείται 
στην ALPHA BANK Νο: 101-002101-
031215, IBAN GR79 0140 1010 1010 
0210 1031 215.

Συνοπτική παρουσίαση:
1) Επισκέψεις σε Ιατρούς των περισ-

σοτέρων ειδικοτήτων από 5 € (συμπε-
ριλαμβάνεται η συνταγογράφηση).

2) Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέ-
ντρα για εξετάσεις με απορρόφηση της 
συμμετοχής του μέλους επί του παρα-
πεμπτικού του ΕΟΠΥΥ από 5 – 10%.
3)Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκο-

μεία (Μεγάλοι Όμιλοι), σε περίπτωση 
νοσηλείας των μελών μας με εκπτωτι-
κή τιμολόγηση για Ιατρούς και κλινική.
4) Οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο 

προνομιακές τιμές της αγοράς.
5)Κέντρα Λογοθεραπείας και Παιδο-

ψυχιατρικής με τιμές ΕΟΠΥΥ (χωρίς 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση).
6)Δίκτυο Οδοντιάτρων με παροχή 

δύο δωρεάν καθαρισμούς το χρόνο 
και τιμοκατάλογο πράξεων προτεινό-
μενο από τον ΕΟΠΥΥ.

7) Δίκτυο φυσιοθεραπευτών και κατ’ 
οίκον με τιμές ΕΟΠΥΥ.
8) Συμβεβλημένα κέντρα για κατ’ οί-

κον διαγνωστικές εξετάσεις π.χ. ακτι-
νογραφίες ή υπέρηχους.
9)  Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουρ-

γεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00 
με 17.00.
10)  Σε συνεργασία με την ΑΧΑ 

Ασφαλιστική δικαίωμα συμμετοχής σε 
ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με 
τις πιο ευνοϊκές τιμές της αγοράς .
Οι υποδομές σε Αθήνα, Θεσσαλονί-

κη και τα συμβεβλημένα διαγνωστικά 
κέντρα ανέρχονται σε 16, με στόχο την 
επέκταση τους σταδιακά και την δη-
μιουργία Πανελλαδικού δικτύου στις 
έδρες των Νομών.
Η ετήσια ανανεούμενη συνδρομή 

μέλους ανέρχεται στα 15€.

ΑΘΗΝΑ
Σας παραθέτουμε Λίστα με τις συ-

νεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊα-
τρείο στην Αθήνα Ιπποκράτους 23 – 
3ος όροφος και το ποσό συμμετοχής 
των μελών μας:
Παθολόγος 5€, Καρδιολόγος 5€, Tri-

plex καρδιάς 25€, Holter ρυθμού πιέ-
σεως 35€, Ορθοπεδικός 5€, Γεν. Χει-
ρουργός 5€, Χειρ. Μαστού 5€, Ωρλ 5€, 
Ουρολόγος 5€, Ανδρολόγος 5€, Αγγει-
οχειρουργός 5€, Ενδοκρινολόγος 10€, 
Πλαστικός Χειρουργός 10€, Αλγολό-
γος 10€, Νευρολόγος 10€, Νευροχει-
ρουργός 10€, Παιδίατρος 10€, Πνευ-
μονολόγος 10€, Διαβητολόγος 10€, 
Ογκολόγος 10€, Ρευματολόγος 20€, 
Αλλεργιολόγος 20€, Γαστρεντερολό-
γος 20€, Οφθαλμίατρος 20€ - πλήρη 

οφθαλμολογικό έλεγχο, Αιματολόγος 
50€, Γυναικολόγος 50€ - U/s ενδοκολ-
πικό και test pap, Φυσικοθεραπευτές 
5€ - 10€, Οδοντίατρος - δύο δωρεάν 
καθαρισμούς το χρόνο, Ψυχολόγος 
25€, Παιδοψυχίατρος 25€.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1) YΓEIA - ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 
151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 
2106867000
2) MHTEPA- ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφω-
νο:2106869000
3) ΛHTΩ - ΜΟΥΣΩΝ 7-13, ΤΚ 115-

24 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106902200
4) MEDITERRANEO- ΗΛΕΙΑΣ 8-12, 

ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλέφω-
νο:2109117000
5) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN- 

ΣΙΣΙΝΗ 1-3, ΤΚ 11528 ΙΛΙΣΙΑ, Τηλέ-
φωνο:2107253961
6) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. 
ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέ-
φωνο: 2106416600

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για 
επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 
24ωρο στα παρακάτω Νοσοκομεία:
1.ΥΓΕΙΑ -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ 151-23 

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 2106867000
Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδι-

κός-Γενικός χειρουργός
Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετά-

σεις.
Αφορά ενήλικες και εξαιρούνται τυ-

χόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό.
2.ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφω-
νο:2106869000
Παιδίατρος-Παιδοχειρούργος
Πλαφόν 200€ δεν ισχύει για το παι-

διατρικό
3.MEDITERRANEO-ΗΛΕΙΑΣ 8-12, 

ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ ,Τηλέφω-
νο:2109117000
Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδι-

κός-Γενικός χειρουργός
Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξε-

τάσεις
4.ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥ-

ΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 
ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600
Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επι-

σκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων της Ευρω-
κλινικής Αθηνών (Παθολόγος, Καρ-
διολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός) 
για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 
24 ώρες το 24ωρο
Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για 

τα περιστατικά που θα κριθούν επείγο-
ντα αξίας 500€ ανά περιστατικό στην 
Ευρωκλινική Αθηνών και Προνομια-
κ ή τιμο-

Συνάδελφοι,

Τα Δημόσια Νοσοκομεία αποτε-
λούν οργανισμούς όπου παρέχεται 
ένα κοινωνικό αγαθό με πρωταρχική 
θέση στην κλίμακα αξιών – αναγκών 
του ανθρώπου, αυτό της υγείας. 
Πρώτιστο καθήκον ενός κράτους εί-
ναι η εξασφάλιση της Δημόσιας Υγεί-
ας. Κανένα μέλος της κοινωνίας δεν 

θα πρέπει να αποκλείεται από την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών για 
την προστασία της υγείας του.
Η μείωση όμως του ύψους των κρατικών δαπανών, λόγω της κρίσης, για 

την υγεία, η οποία αποτελεί το σπουδαιότερο και πολυτιμότερο κοινωνικό 
αγαθό, είχε σαν τραγική συνέπεια την σημαντική υποβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών από την Πολιτεία στους Έλληνες. Αυτή η δυσλειτουργία 
μας οδήγησε, πέραν των Δημοσίων Νοσοκομείων και των συμβεβλημένων 
ιατρών του ΕΟΠΠΥ, να συνάψουμε νέα σημαντική συμφωνία με τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank Γκιάτη Τάσο και τα Πολυϊατρεία 
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την 
υποστήριξη της Υγείας μας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα παροχής υπη-
ρεσιών με χαμηλό κόστος για τα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών μας.
Τα Πολυϊατρεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και σύντομα της Πάτρας διαθέτουν 

αναγνωρισμένους ιατρούς με πολυετή πείρα στο χώρο της υγείας καθώς και 
συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Κλινικές της χώρας.
Τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank συνεχώς συ-

νάπτουν νέες συμβάσεις με προνομιακούς όρους προς όφελος των  με-
λών του.
Για κάθε νέα συνεργασία θα ενημερώνεστε από το ιστοσελίδα του 

Συλλόγου μας, www.syntaxilte.gr, από την εφημερίδα μας «Ο ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»  και από την υπεύθυνη του Συλλόγου μας Γεν. 
Γραμματέα κ. Αθηνά Καραδελή.

*Σημαντικές συνεργασίες του Συλλόγου μας με τα Πολυ-
ϊατρεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Προσω-
πικού της Alpha Bank και νέες προνομιακές συμβάσεις με 
Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.
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λόγηση με βάση το ΦΕΚ για τις περισσότερες δια-
γνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 500€.
Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατι-

κά που θα κριθούν επείγοντα αξίας 300€ ανά περι-
στατικό στην Ευρωκλινική Παίδων και Προνομιακή 
τιμολόγηση με βάση το ΦΕΚ για τις περισσότερες 
διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 300€.
Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα αξίας μέ-

χρι 50€ στην περίπτωση ιατρικών πράξεων.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη προς τις κλινικές, σε περίπτωση που 
προκύψει νοσηλεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σας παραθέτουμε λίστα με τις συνεργαζόμενες ει-

δικότητες στο Πολυϊατρείο στην Θεσσαλονίκη –Βενι-
ζέλου 64, 6ος όροφος, τηλέφωνο 210 520 1800 και 
το ποσό συμμετοχής των μελών μας :
Παθολόγος 5€, Καρδιολόγος 5€, Triplex καρδιάς 

30€, Holter ρυθμού ή πιέσεως ρυθμού 20€, Ορθο-
πεδικός 5€, Γεν. Χειρουργός 5€, Χειρ. Μαστού 5€, 
Ωρλ 10€, Ουρολόγος 5€, Ανδρολόγος 5€, Ενδο-
κρινολόγος 10€, Πλαστικός Χειρουργός 20€, Νευ-
ροχειρουργός 10€, Παιδίατρος 10€, Διαβητολόγος 
10€, Ρευματολόγος 20€, Γαστρεντερολόγος 20€, 
Οφθαλμίατρος 20€ - πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο 
και για παιδιά 50€, Αιματολόγος 50€, Γυναικολόγος 
20€ - U/s ενδοκολπικό και test pap 30€, Φυσικοθε-
ραπευτές 5€ - 10€, Οδοντίατρος - δύο δωρεάν κα-
θαρισμούς το χρόνο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ ΤΚ 552-36, Τηλέφωνο:2310380000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1)ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ ΤΚ 552-36, Τηλέφωνο:2310380000
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Παιδία-

τρος.
Πλαφόν 200€σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αφορά 

ενήλικες και παιδιά εξαιρούνται τυχόν φάρμακα ή 
υγειονομικό υλικό.
Λοιπές εξετάσεις
Kατ’ οίκον ψηφιακές ακτινογραφίες, υπερηχογρα-

φήματα, triplex και γνωμάτευση στον ίδιο χρόνο. Mε 
τις χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Mε ενιαίες τιμές σε όλο το δίκτυο, προτεινόμενες 

από τον EOΠYY και δύο ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμούς το 
χρόνο, στον συμβεβλημένο οδοντίατρο της περιο-
χής σας.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Φυσικοθεραπευτικές πράξεις με τιμές EOΠYY.

ΟΠΤΙΚΑ
Οπτικά-Φακοί επαφής Λάσκαρη.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης με μοναδικές εκπτώσεις και προνομιακές 
τιμές (πληροφορίες στο τηλ. κέντρο του Πολύ-ιατρεί-
ου 210-5201800).

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σε ειδικές προνομιακές τιμές (ενέσιμη αντιρυτιδική 

τοξίνη, νήματα, filler Υαλουρονικού, λιποδιάλυση, 
cavitation, ενέσεις λιποδιάλυσης, κα.) πληροφορίες 
στο τηλ. κέντρο του Πολυιατρείου 210-5201800.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο αναισθησιολόγο – 

αλγολόγο στην τιμή των 10€ (κατόπιν ραντεβού στο 
210-5201800).

ΠPOΓPAMMATIΣMENH NOΣHΛEIA
H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του EOΠYY 

και τη χρήση του ομαδικού ασφαλιστηρίου της AXA. 
H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI μηδενική συμμετοχή 
για νοσηλεία (αμοιβές των ιατρών μόνο αυτών που 
είναι συμβεβλημένοι με το πολυϊατρείο μας, φάρ-
μακα, ειδικά υλικά, νοσήλια) μέχρι του ποσού των 
€17.000 ετησίως. Σε νοσηλεία πέραν των €17.000 
προσφέρεται έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετο-
χή του μέλους μας. Παράδειγμα: Για νοσηλεία ύψους 
€20.000 – τα €17.000 καλύπτονται στο σύνολό τους, 
στο υπόλοιπο ποσό των €3.000 παρέχεται έκπτωση 
20% δηλ. το μέλος του Συλλόγου καταβάλει μόνο το 
ποσό των €2.400.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση 
του κύριου ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ.

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA
Απευθυνθείτε σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσο-

κομεία.
Ενημερώστε το πολυϊατρείο μέσα σε 48 ώρες στο 

210 5201800.
Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του Κύριου 

Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟΠΥΥ.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

1)Δικαίωμα συμμετοχής σε: α)Ομαδικό ή β) Επι-
δοματικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με τις πιο ευνο-
ϊκές τιμές 2)Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστι-
κού συμβολαίου, το πολυϊατρείο θα συμφωνεί με τα 
συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Ιατρούς, εκπτωτικά 
πακέτα νοσηλειών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος μας που θέλει να έχει τις παροχές του 

πολυϊατρείου, είτε για να προγραμματίσει ιατρι-
κή επίσκεψη π.χ. εξέταση από Παθολόγο, είτε να 
προγραμματίσει ραντεβού εξετάσεων στα συμβε-
βλημένα διαγνωστικά κέντρα π.χ. ραντεβού για Μα-
γνητική Τομογραφία, είτε για νοσηλεία σε Κλινικές 
– Νοσοκομεία π.χ. προγραμματισμός για χειρουρ-
γική επέμβαση, επικοινωνεί ΜΟΝΟ στο τηλεφωνικό 
κέντρο του πολυϊατρείου και από εκεί εξυπηρετείται 
άμεσα.
Τα ραντεβού προγραμματίζονται εντός δύο 

24ωρων χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία.
Σκοπός μας είναι, τα μέλη μας να νιώθουν ασφα-

λή παρέχοντας τους υψηλό επιστημονικό επίπεδο 
ιατρικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ’ όλα με ανθρώ-
πινη προσέγγιση.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ : 210 5201800
-Υπεύθυνη για την διαδικασία του Προγράμμα-

τος Υγείας στον Σύλλογό μας ορίζεται η Γενική 
Γραμματέας κ. Αθηνά Καραδελή, τηλ. επικοινω-
νίας 210 3615765 και 6937451818.
-Όλα τα δικαιολογητικά για την ΑΧΑ Ασφαλιστι-

κή σε περίπτωση νοσηλείας σας μέσω των Πο-
λυϊατρείων σε Ιδιωτικές Κλινικές θα αποστέλλο-
νται ΑΜΕΣΑ με συστημένη αλληλογραφία στον 
Σύλλογό μας και θα προωθούνται στους υπευ-
θύνους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, από την Γραμ-
ματεία του Συλλόγου μας.
- Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά η 

εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων των με-
λών μας.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ   Υ Γ Ε Ι Α Σ      Γ Ι Α  Τ Α  Μ Ε Λ Η   Τ Ο Υ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι παραμένει η 
συνεργασία με προνομιακούς όρους, 
του Συλλόγου μας, με τις παρακάτω 
Κλινικές στην Περιφέρεια:

ΠΑΤΡΑ, Ολύμπιον
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Creta Interclinic, 
Ασκληπείον, Πολύϊατρείο Ασκληπείον
ΧΑΝΙΑ, Κλινική Γαβριλάκη
ΛΑΡΙΣΑ, Ιασώ Θεσσαλίας
ΡΟΔΟΣ, Euromedica Δωδεκανήσου
ΚΟΖΑΝΗ, Euromedica Ζωοδόχος Πηγή
ΑΓΡΙΝΙΟ, Ιπποκράτειο Αγρινίου
ΒΕΡΟΙΑ, Ευαγγελισμός Βέροια
ΒΟΛΟΣ, Ανάσσα Βόλου
ΚΑΒΑΛΑ, Ιπποκράτης Καβάλα
ΚΕΡΚΥΡΑ, Αλέξανδρος Μάστορας

Σε κλινικές μη συμβεβλημένες 
με το Πολυϊατρείο στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι 
μπορούν να κάνουν χρήση του 
Ασφαλιστήριου της ΑΧΑ με κάλυ-
ψη του 80% της συνολικής δαπά-
νης, όπως προβλέπεται από το 
ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ 
και το υπόλοιπο 20% επιβαρύνε-
ται ο ασφαλισμένος.

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση 
του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟ-
ΠΥΥ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση να 
απευθύνεστε στην κ. Αθηνά Καραδε-
λή, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου 
μας, υπεύθυνη για θέματα Υγείας, 
τηλ. επικοινωνίας 2103615765 και 
6937451818.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν νοσοκομειακή περίθαλψη, μέσω 
της νέας συνεργασίας με τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού 

Alpha Bank, θα αποστέλλονται οπωσδήποτε στον Σύλλογο 
Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, 

Πανεπιστημίου 38, 10679 Αθήνα.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ

Θέμα: Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη 
Προσωπικού- Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

Συνάδελφοι, 
Για την καταβολή εξόδων νοσοκομειακής 

σας περίθαλψης  από ατύχημα ή ασθένεια  
και νοσηλεία σας,  σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή 
Ιδιωτική κλινική, τα δικαιολογητικά , πρέπει να 
υποβάλλονται  ΑΜΕΣΑ, στην ΑΧΑ  Ασφαλιστική 
προκειμένου να αποζημιωθείτε.  Δεν εγκρίνονται έξοδα περίθαλψης και 
νοσηλείας που υποβάλλονται στην ΑΧΑ, με καθυστέρηση πέραν του έτους 
από την ημερομηνία εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. - Μιχαλακοπούλου 48 -115 28 ΑΘΗΝΑΙ

Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων  -Αρμόδιοι: κ. Κυριακή Καζάκου   
(τηλ. 210 726 8706)- κ. Ευαγγελία Μπρούβα   (τηλ. 210 726 8758)
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ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΙΣΕ (!!!) Ο ΣΥΙΛΤΕ.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε!!! Σε συνέχεια προηγούμενής μας ανάρτησης  
στην ιστοσελίδα μας, περί ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ιονικής Ενότη-
τας που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, όπως αντίθετα πάντοτε συμβαίνει, αναφέ-
ρουμε τα εξής:
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 (ημέρα Γενικής Απεργίας) και ώρα 5 μ.μ. 
στον κινηματογράφο Odeon Opera, Ακαδημίας 57, Αθήνα, η Ιονική Ενότη-
τα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της Σαράντο Φιλιππόπουλο, πραγ-
ματοποίησε μυστική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με συμμετοχή 8 ατόμων !!! 
Σημειώνεται ότι το νέο Καταστατικό της Ιονικής Ενότητας επιτρέπει Γενικές 
Συνελεύσεις και με την παρουσία ενός (1) μόνο μέλους! Πράγμα πρωτοφα-
νές για το σωματειακό χώρο!
Αποφάσισαν και ακολούθως συνέταξαν πρακτικό εν μέσω στενού κύκλου 
συζύγων και κολλητών φίλων, σύμφωνα με το θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης, να μεταφέρουν χιλιάδες ευρώ στον άλλο Σύλλογο ΣΥΙΛΤΕ (των 
93 μελών του Κου Αλεξόπουλου) «.. ενημέρωση για την υπόθεση της 
πώλησης του ακινήτου του ΣΥΙΛΤΕ της Κινέτας και λήψη απόφασης 
για την οικονομική υποστήριξή του …και την οριστική διευθέτηση του 
θέματος». Προφανώς, προς αποκατάσταση της ζημιάς από την παρά-
νομη πώληση.
Τα ερωτήματα και οι απορίες μετά από αυτή την μυστική Γενική Συνέλευση, 
που οι παρόντες δεν συμπλήρωσαν ούτε την πρώτη σειρά των καθισμάτων, 
είναι τεράστια και καταλυτικά:

•	 Γιατί δεν δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση-πρόσκληση της Έκτακτης Γε-
νικής Συνέλευσης στην πρόσφατη Εφημερίδα της Ιονικής Ενότητας «Συλ-
λογική Ενημέρωση» και δεν αναρτήθηκε ποτέ στην ιστοσελίδα της στο 
(internet) διαδίκτυο;
•	 Γιατί η ανακοίνωση-πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εστάλη τα-
χυδρομικά και επιλεκτικά μόνο σε ελάχιστα μέλη εμπιστοσύνης;
•	 Γιατί δεν ανέβαλαν την Γενική Συνέλευση με την οποία προφανώς 
θέλουν να συγκαλύψουν την οικονομική ζημιά από την πώληση του οικοπέ-
δου και το γκρέμισμα των παράνομων κτισμάτων της Κινέτας (και την πραγ-
ματοποίησαν μόνο με τις συζύγους και 8 παρόντα μέλη), ενώ ανέβαλαν την 
Ασφαλιστική Ημερίδα την ίδια ημέρα λόγω της Γενικής Απεργίας της ΓΣΣΕ 
στις 8/12/2016; Μήπως όσο λιγότεροι το ξέρουν, τόσο καλύτερα;
•	 Γιατί η ολιγομελής παρέα της Ιονικής Ενότητας στον Κινηματογράφο 
Όπερα πήρε την απόφαση μεταφοράς και εξαέρωσης χιλιάδων ευρώ, λίγες 
μόλις ημέρες πριν την Ποινική Δίκη που είχε προσδιοριστεί για τις 14/12/2016 
για την υπόθεση της ανορθόδοξης πώλησης του οικοπέδου του Συλλόγου 
στην Κινέτα, για την οποία εκκρεμούν αστικό και ποινικό Δικαστήριο και ανα-
ζήτηση ποινικών ευθυνών; Τελικά μετά από αίτημα δύο συγκατηγορουμέ-
νων, δόθηκε δεύτερη αναβολή και η δίκη θα γίνει οριστικά στις 30-5-2017.
Επειδή η κινητή και ακίνητη περιουσία του εν λόγω Συλλόγου αποκτήθη-
κε κυρίως, από τις υποχρεωτικές εισφορές των συνταξιούχων της Ιονικής 
Τράπεζας,δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 
κάθε πρόσφορο μέτρο για τα συμφέροντα των 2.500 μελών μας.
Παρουσιάζουμε παρακάτω α) τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα στην στοά του 
κινηματογράφου Όπερα την ώρα της μυστικής Γενικής Συνέλευσης (5.00 
μ.μ. – 5.35 μ.μ.) των μετρημένων στα δάχτυλα παρόντων και της ερημιάς 
που επικρατούσε, β) την κρυφή ανακοίνωση-πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. της 
Ιονικής Ενότητας που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ και γ) τα κτίσματα του οικοπέ-
δου του Συλλόγου στην Κινέτα την ώρα που τα γκρεμίζουν οι μπουλντόζες, 
αρχές Σεπτεμβρίου 2016 !

Επειδή στις αναρτήσεις της Ιονικής Ενότητας στο διαδίκτυο στις 25/11/2015 
και στις 25/7/2016 και στην τελευταία της εφημερίδα «Συλλογική Ενημέρωση» 
που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, ωρύονται στην κυριολεξία γιατί δήθεν 
ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής, «απέκρυψε», «κρατά εν κρυπτώ», 
«δεν δημοσιοποιεί το πόρισμα-καταπέλτη των ορκωτών λογιστών για τις 
ατασθαλίες των προηγούμενων διοικήσεων του Συλλόγου Συνταξιούχων 
2011-2013 »:
Δημοσιεύουμε και αποκαλύπτουμε  με έγγραφα ντοκουμέντα τα 
συγγραφικά ατοπήματα της συντακτικής επιτροπής και κυρίως του 
«ηγέτη» της «ΟικογενεΙονικής Ενότητας». Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο 
που παραπλεύρως δημοσιεύουμε, αποτελεί αυθεντικό απόσπασμα από 
το «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» του συνόλου των 
εγγράφων του Πορίσματος των Ορκωτών Λογιστών που αφορά την 
οικονομική διαχείριση 2011-2013, της απελθούσας διοίκησης του ΣΣΙΛΤΕ 
και το οποίο παραδώσαμε στις 31 Μαΐου 2016 στην ασφαλιστική 
συνεργάτιδα και σύζυγο του «ηγέτη» της ΟικογενεΙονικής Ενότητας κ. 
Μαρία Φιλιπποπούλου, με υπογραφή της για την παράδοση.
Αφού συνεχίζει ακόμα και σήμερα ο Κος Φιλιππόπουλος να αναζητά το 
Πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών, το οποίο παραδώσαμε όπως αποδεικνύεται 
–με την υπογραφή παραλαβής της- στην σύζυγό του, δύο πράγματα μπορεί 
να συμβαίνουν : Ή συνεχίζει να συγγράφει εν γνώσει του πράγματα για 
εντυπωσιασμό, όπως το συνηθίζει, ή η σύζυγός του δεν του το παρέδωσε 
από τις 31 Μαΐου 2016 που το παρέλαβε μέχρι και σήμερα!
Σε κάθε περίπτωση αντικρούεται πλήρως και δεν ευσταθεί το ότι εμείς 
κρύβουμε πορίσματα και ελέγχους! Όπου αληθινά χρειάζεται, είμαστε 
παρόντες για τη διαφάνεια απέναντι στους τρίτους-ενδιαφερόμενους. 

Σεπτέμβριος 2016 : Κατεδάφιση   
των δύο κατοικιών  στο μη άρτιο  

οικόπεδο που πούλησε ο Σύλλογος 
των εργαζομένων προερχομένων  

από την ΙΛΤΕ 

 Κινηματoγράφος 
ODEON ΟΠΕΡΑ, 

ημέρα Πέμπτη 
8-12-2016  

και ώρα 17.31 μμ 

Κινηματογράφος 
ODEON ΟΠΕΡΑ, 

ημέρα Πέμπτη  
8-12-2016  

και ώρα 17.19 μμ

Ζητάει πράγματα που κατέχει ήδη η σύζυγος!



Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ 9ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σκέψεις και ευχές για τα Χριστούγεννα 2016
Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος (Χατζόπουλος).

Ο Μητροπολίτης Αχαϊας Αθανάσιος Χατζόπουλος (παιδί γονέων συνα-
δέλφων της Ιονικής Τράπεζας) είναι Έλληνας ιεράρχης, Μητροπολίτης 
Αχαϊας και Διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλη-

σίας της ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι χαρά μου να επικοινωνώ με τους αναγνώ-
στες του εντύπου περιοδικού «Ο συνταξιούχος 
της Ιονικής», το οποίο εκδίδεται από συναδέλ-
φους (βέβαια κατά πολύ νεότερους ηλικιακά) του 
πατέρα μου, Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Μετά 
από σαράντα οκτώ χρόνια υπηρεσίας στην πα-
λιά Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος συ-
νταξιοδοτήθηκε το 1969. Θυμάμαι συγκινημένος 
πολλούς από εκείνους που συνυπηρέτησαν μαζί 
του. Είναι μια γενιά ολόκληρη που συνδέει σαν 

γέφυρα τους παλιότερους με τους νεότερους, με τα παιδιά τους. Εμείς οι ζω-
ντανοί διαγράφουμε την προσωπική μας πορεία, η οποία παίρνει βαθύ και 
πλούσιο νόημα, όταν αποτελεί συνέχεια της πορείας που χάραξαν με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης οι παλιότεροι και μάλιστα οι γονείς μας.
Αυτή η αξιολόγηση και κατανόηση του παρελθόντος μάς φέρνει αντιμέτω-
πους με την σημασία της παράδοσης και του πολιτισμού μας, τον οποίον 
κληρονομήσαμε. Αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού που παρέλαβε η 
γενιά μου είναι η πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού. Τα Χριστούγεννα 
γιορτάζονται στο τέλος κάθε χρονιάς, για να μας θυμίζουν ότι η φθορά δεν 
είναι ποτέ το τέλος όσο η ζωή συνεχίζεται. Η ελπίδα παραμένει αναμμένη. 
Ο καθένας έχει ένα πεπερασμένο βιολογικό κύκλο που διαγράφει, αλλά η 
ζωή είναι άδυτη, ακατάβλητη και υπερβαίνει την έννοια του τέλους. Η πίστη 
μας στηρίζεται στο Πρόσωπο Εκείνου που την κατ’ άνθρωπο γέννησή Του 
ανάμεσά μας γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και αποδεχόμαστε αυτό που μας 
είπε Εκείνος: ότι μένει μαζί μας μέχρι το τέλος του κόσμου ως πηγή αιώνιας 
ζωής και αθανασίας. Αυτή την ελπίδα παρέλαβα από τους γονείς μου και με 
κρατάει σταθερά στην πορεία που εκείνοι τράβηξαν συνεχίζοντας ασφαλώς 
αυτό που γνώρισαν από τους παλιότερους.
Ζώντας στις Βρυξέλλες τα τελευταία δέκα έξι χρόνια παρακολουθώ κάθε 
χρόνο, τέτοια εποχή, τα πολλά δένδρα που περιστοιχίζουν το σπίτι μου. 
Τα φύλλα τους έχουν πέσει πια και οι κλώνοι τους απλώνονται ξεροί στο 
κενό. Μέσα όμως από τα χειμωνιάτικα αυτά πλοκάμια κάθε πρωί και κάθε 
απόγευμα βλέπω, όταν δεν έχει συνεφιά, να ξεπροβάλλει ο καθάριος ήλιος 
που μπορώ να τον αντικρύσω, όπως δεν μπορώ το καλοκαίρι είτε λόγω της 

έντονης ακτινοβολίας του είτε λόγω του πυκνού φυλλώματος των δένδρων. 
Και σκέπτομαι: κοίταξε πως μέσα στη νεκρή φύση η ανατολή και η δύση του 
ήλιου μας θυμίζει ότι η πηγή της ζωής παραμένει αναλλοίωτη και εγγυάται 
την ανανέωση, την αναδημιουργία, την ανάσταση. Πόσο πετυχημένη είναι 
αλήθεια η ποιητική παρομοίωση του Χριστού με τον νοητό ήλιο της δικαιο-
σύνης!
Δικαιοσύνη και αλήθεια είναι δυο έννοιες που κατανοούνται μόνον αν τις 
προσεγγίσουμε συναρτημένες τη μια με την άλλη. Ο Χριστός γεννιέται φέτος 
σε ένα κόσμο που αναγνώρισε ως «λέξη της χρονιάς 2016»- σύμφωνα με 
το έγκυρο βρετανικό λεξικό της Οξφόρδης- τον όρο «μετά-αλήθεια» (post-
truth). Τη λέξη αυτή χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 2004 ο Αμερικανός 
συγγραφέας Ραλφ Κέϋς για να υποδηλώσει ότι το ψέμα και τα συναισθήματα 
υπερέχουν της πραγματικότητας των γεγονότων. Σε ένα τέτοιο κόσμο η αλή-
θεια του Χριστού και η πίστη των ευσεβών αντιμετωπίζουν μια σοβαρότατη 
πρόκληση. Σε ένα κόσμο που οι ηγέτες καταφεύγουν σε ψεύτικες υποσχέ-
σεις για να παρατείνουν την πρόσκαιρη ούτως ή άλλως εξουσία τους, που 
δεν παύει όμως να είναι τόσο πιο προσοδοφόρος όσο είναι πιο αδίστακτη, 
η δικαιοσύνη δοκιμάζεται σκληρά στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Μαζί 
δοκιμάζεται και η πίστη και η εμμονή στην πολιτιστική μας κληρονομιά και 
παράδοση.
Όσοι από μας έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης που 
χωρίζει την μια άκρη από την άλλη της γέφυρας του προσωπικού μας βιολο-
γικού κύκλου αξίζει να αναζητήσουμε το νόημα των Χριστουγέννων στρέφο-
ντας την σκέψη μας στους νεότερους. Είναι οι νέοι του σήμερα που αντιμε-
τωπίζουν συνταρακτικά το αποτέλεσμα της επικράτησης του ψεύδους έναντι 
της αλήθειας, με αποτέλεσμα την τύφλωση, τη σύγχυση και ίσως την τρέλα. 
Όταν ο Χριστός είπε στον Πέτρο ότι είναι ελεύθερος να πάει σε όποιον άλλο 
θέλει, ο «μεγάλος ψαράς» του είπε ότι δεν χρειαζόταν να αναζητήσει κανέ-
ναν άλλο, αφού είχε βρει εκείνον που είχε «ρήματα ζωής», λόγο αλήθειας, 
λόγο που μπορούσε ο Πέτρος να εμπιστευτεί. Όσοι έχουμε κάποια χρήσι-
μη εμπειρία ζωής και μας έχει απομείνει λίγη λογική, έχουμε και καθήκον 
να μεταδώσουμε έμπνευση και κουράγιο και εμπιστοσύνη σε αυτούς που 
πρέπει να περάσουν επειγόντως ένα όριο: αυτό που χωρίζει το ψέμα από 
την αλήθεια. Ο δρόμος που περνάει από την αλήθεια- ανάμεσα σε τόσους 
άλλους που μπορεί κανείς να επιλέξει σήμερα- είναι ο μόνος που εγγυάται 
την συνέχιση της ζωής. Γι αυτό γεννήθηκε ο Χριστός στον κόσμο αυτό, για 
να διασφαλίσει για κάθε εχέφρονα ζωντανό άνθρωπο ό, τι ο ίδιος είπε ότι 
είναι: τον μόνο σίγουρο δρόμο, την μια και μοναδική αλήθεια και τη ζωή. 
Καλό κουράγιο!

Καλά Χριστούγεννα!

Οι γιορτές της ελπίδας
Από το βιβλίο του συνάδελφου Δημήτρη Κουκουζή 
«Εύθυμα και Σοβαρά», Αθήνα 2009.
Έρχονται σε λίγο καιρό οι χρονιάρες μέρες. Εορτάζει ο πληθυσμός των αι-

σθημάτων και μετράμε την απελευθέρωσή τους. Όλοι νοιώθουμε πιο πλού-
σιοι από όσο μετράει το βαλάντιό μας. Τα ασάλευτα και αδρανή συναισθή-

ματά μας που όλο το χρόνο είναι σε νάρκη τις 
χρονιάρες μέρες φουντώνουν. «Θα τα πούμε τα 
Χριστούγεννα που θάχουμε καιρό» λέμε στους 
φίλους και το εννοούμε βέβαια. Όμως παγιδευό-
μαστε στη συνέχεια από την πεπατημένη και στο 
τέλος πάλι αναρωτιόμαστε «πότε πέρασαν κιό-
λας οι γιορτές»; Η καθημερινή κανονικότητα μας 
«πολυφάδιασε» μέσα στην μίζερη ασφάλειά της.

      Όταν λοιπόν έρχονται οι χρονιάρες μέρες 
ξεφεύγουμε από τις συνηθισμένες καθημερινές 
ασχολίες μας και θέλουμε να κάνουμε πράγματα 

διαφορετικά, «αντικανονικά». 
 Η πολυεόρτιος περίοδος των Χριστουγέννων και σήμερα και τότε δίνει πά-

ντοτε την ευκαιρία για κοινωνικές συναναστροφές και συναντήσεις. Για χαι-
ρετισμούς στους εορτάζοντες Χρήστους, Βασίληδες, Φώτηδες, Γιάννηδες. 
Μόνο που τότε πηγαίναμε να χαιρετήσουμε πάντα απρόσκλητοι, ανειδοποί-
ητα και χωρίς καλέσματα. Γιατί τα σπίτια τότε παρέμεναν ανοικτά και δέχο-
νταν απρόσκλητους επισκέπτες – ευχέτες. Με τη θερμότητα της συντροφιάς 
και της αγάπης της παρέας.

Τις μέρες αυτές ενδίδουμε στους πειρασμούς της υπερβολής, της δαπά-
νης, της σπατάλης χρόνου, αισθημάτων και χρήματος. Συμμετέχουμε και 
δυνόμαστε. Ανακαλύπτουμε δηλαδή πάλι τη μετοχή  (όχι αυτή του Χρημα-
τιστηρίου) και ξαναθυμόμαστε την πτώση δοτική με το συναισθηματικό της 
ενδιαφέρον.

Υπερβολή στο φαγητό, στο κρασί, στο χρήμα, στο χαμόγελο, στις ευχές, 
στα φιλιά και στο χρόνο.

Εκεί που το ρολόγι μας ήταν ο εφιάλτης στο κυνηγητό των βιοτικών ανα-
γκών, τώρα δεν το χρειαζόμαστε καν και το βγάζουμε από το χέρι. Αυτό είναι 
απελευθέρωση. 

Δεν νοιαζόμαστε πια αν ξημερώνει και εμείς ακόμα δεν πλαγιάσαμε, μπο-
ρούμε «να χαζεύουμε» τις βιτρίνες των καταστημάτων (αυτό το αγαθό ψυ-

χοτρόπο ρήμα χαζεύω πόσο τόχουμε παρεξηγήσει!), μπορούμε να παίζουμε 
παιδιά και μεις με τα παιδιά μας (για να ανακαλύψουμε ότι τελικά προτιμούν 
εμάς σαν παρέα παρά τα παιχνίδια που τους αγοράσαμε), μπορούμε ακόμα 
να επισκεφτούμε τον ηλικιωμένο θείο ή θεία που όλο το χρόνο μόνο στο τηλέ-
φωνο του ακούμε. Και προ παντός μπορούμε όλοι μαζί να καθίσουμε γύρω 
από το «οικογενειακό τραπέζι» για το μεσημεριανό φαγητό. Εκεί που η συ-
νάντηση των μελών της οικογένειας, ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς, 
ενδυναμώνει την επικοινωνία και είναι μια ιεροτελεστία. Να αναβαθμίσουμε 
το ρόλο της οικογένειας. Για την οποία τώρα όλοι οι ειδικοί (ψυχολόγοι, ψυ-
χίατροι, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί), χύνουν κροκοδείλια δάκρυα ενώ 
γνωρίζουν ότι τα σύγχρονα δεινά των κοινωνιών μας, βία άγχος μοναξιά, 
ναρκωτικά κ.λπ. οφείλονται  στην αποδυνάμωση του βασικού αυτού κυττά-
ρου της οικογένειας. 

Ας ξεφύγουμε για λίγο από την εμπορευματοποιημένη «ψυχαγωγία» της 
τηλεόρασης, του βίντεο, του φούρνου μικροκυμάτων, του στέρεο κ.λπ. , και 
ας αξιοποιήσουμε στις χρονιάρες μέρες των αργιών τον παραπάνω ελεύθε-
ρο χρόνο με τα απλά και τα μικρά, μακριά από τα γρανάζια της καθημερινό-
τητας. Ας ανοίξουμε ένα μικρό παράθυρο στον ουρανό και ας αναζητήσουμε 
δίπλα μας ή πιο πέρα τα ευάρεστα και τα χαρούμενα που θα παραμερίσουν 
για λίγο τα δυσάρεστα. Αν προσπαθήσουμε μπορεί να ξετρυπώσουμε τα 
ευχάριστα που φανερώνουν την ήρεμη όψη της ζωής και τις ομορφιές της 
που κοντεύουμε να λησμονήσουμε. Μία επίσκεψη, στο θείο και στη θεία, ένα 
δώρο στους δικούς μας, ένα αντίφασκο στο τζάκι, ένα τραγούδι με φίλους, 
ένας φωτισμένος Άγιος Βασίλης στη βεράντα του σπιτιού, ένα αργόσυρτο 
«χάζεμα» στους φωτισμένους με λαμπιόνια δρόμους, μια ώρα παραπάνω 
ενασχόληση με τα παιδιά, ένα ψυχοτρόπο τραπέζι με τους συγγενείς, η ανα-
μόχλευση παλιών ασπρόμαυρων φωτογραφιών που μοιάζει με κρυφοκοί-
ταγμα του παρελθόντος μέσα από κλειδαρότρυπα, η υποδοχή των καλαντά-
ρηδων πιτσιρικάδων, η αφύπνισή μας για τον όρθρο των Χριστουγέννων, η 
παραδοσιακή χαρτοπαιξία του ΑγιοΒασιλιού, ο αγιασμός των υδάτων είναι 
μερικές μόνο από τις μικροχαρές των αγίων αυτών ημερών. Όσες περισ-
σότερες ανακαλύψουμε τόσο καλύτερα. Αυτές δίνουν κουράγιο στο μόχθο, 
διώχνουν τα σύννεφα, αναπτερώνουν το ηθικό μας, ενισχύουν την κοινωνική 
μας αλληλεγγύη, θωρακίζουν την ανθρωπιά και ξαναφωτίζουν με χαμόγε-
λο τα κουρασμένα πρόσωπα. Γλυκές αναμένονται οι χρονιάρες μέρες. Γιατί 
βίος ανεόρταστος άλλο δεν είναι, παρά δρόμος μακρύς, απανδόχευτος!  
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Ο Παναγιώτης Γράββαλος γεννήθηκε στη Λαμία το 1933 και απεβίωσε 
στις 24 Δεκεμβρίου 2015. Σε ηλικία 18 χρόνων ήρθε στην Αθήνα,  για να 

σπουδάσει με υποτροφία του ΙΚΥ στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Γιάννη Μόραλη 
και τον Σπύρο Παπαλουκά. Μετά το    1960    σπού-
δασε και ασχολήθηκε με τις Γραφικές Τέχνες. Από 
το   1961   μέχρι το  1967  δίδαξε στο Εργαστήριο 
Γραφικών Τεχνών της Σχολής Δοξιάδη κον τά στο χα-
ράκτη Α. Τάσσο, με τον οποίο και συνεργάστηκε για 
τη σχεδίαση πολλών ελληνικών και ξένων γραμματο-
σήμων. Το  1968  μαζί με τον Γιώργ ο Βακιρτζή και τον 
Κώστα Τζιμούλη άρχισαν να μαζεύουν υλικό για το βι-

βλίο «Η ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που κυκλοφόρησε το  1974 . Το 
1971 σε παγκόσμιο διαγωνισμό στη Βαρσοβία, βραβεύτηκε μια αφίσα του 
με αθλητικό περιεχόμενο με το Α’ βραβείο και έκτοτε εκτίθεται στο  Μουσείο 
Γραφικών Τεχνών της Πολωνίας. Το 1981 κυκλοφόρησε το βιβλίο «ΟΠΤΙ-
ΚΟΝ» που ετοίμασε μαζί με τον φωτογράφο Νίκο Κοντό. Έχει βραβευτεί 
διεθνώς για πολλά γραμματόσημά του, καθώς και με το βραβείο χαρακτικής 
στη  Β’ Πανελλαδική Έκθεση Νέων. Ήταν μέλος σε πολλές καλλιτεχνικές 
ομάδες, μεταξύ των οποίων ο «Σύνδεσμος Σύγχρονης Τέχνης», η «Ομάδα 
για την επικοινωνία και την εκπαίδευση στην τέχνη», η «Ομάδα Κέντρων 
χαρακτικής», με τις οποίες έχει εκθέσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά 
και του εξωτερικού. Από το  1986  μέχρι που απορροφήθηκε από την Alpha 
Bank, ήταν καλλιτεχνικός σύμβουλος στην Ιονική Τράπεζα όπου δημιούργη-
σε τη συλλογή χαρακτικής, επιμελήθηκε τις εκδόσεις της και προετοίμασε τη 
λειτουργία του Μουσείου Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών Τράπεζας
Η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με τη βοήθεια του ζωγράφου-χαράκτη κ. Παναγιώτη 

Γράββαλου και με συντονισμένες προσπάθειες, κατόρθωσε μέσα σε ελάχι-
στο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει μια αξιόλογη συλλογή. Στη συλλογή 
περιλαμβάνονται αφ’ ενός μεν έργα Ελλήνων χαρακτών από το 1850 ως 
σήμερα και αφ’ ετέρου έργα ξένων χαρακτών με ελληνικό ενδιαφέρον. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν χαρακτικά περιηγητών του 18ου και 19ου αιώνα, 
πολύτιμοι χάρτες που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα, καθώς και ει-
κονογραφήσεις βιβλίων αρχαίας ή σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας από 
ξένους χαράκτες.

Το μεγαλύτερο, βεβαίως, τμήμα έργων της συλλογής ανήκει στην ελληνι-
κή δημιουργία των τελευταίων 150 ετών. Η πλούσια συλλογή της ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτέλεσε το εικονογραφικό υλικό, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε 
το βιβλίο του καθηγητή και ακαδημαϊκού κ. Χρύσανθου Χρήστου «Νεοελλη-
νική Χαρακτική», που εκδόθηκε από την  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ το 1989, με την 
επιμέλεια του κ. Π. Γράββαλου.
Οι δραστηριότητες του κου Παναγιώτη Γράββαλου στον εικαστικό χώρο, δυ-

ναμικές και σημαντικές, δεν περιορίζονται μόνο στη δημιουργία έργων τέχνης, 
αλλά επεκτείνονται στην οργάνωση, διάδοση και ανανέωση της καλλιτεχνι-
κής παιδείας, στην ανανέωση και ανάπτυξη των γραφικών τεχνών της χώρας 
καθώς και σε πολλούς ακόμα τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών. Έργα του 
υπάρχουν σε πολλά Μουσεία χαρακτικής, Γραφικών Τεχνών και φιλοτελισμού 
σε όλο τον κόσμο. Επίσης, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων, 
στις Δημοτικές Πινακοθήκες, Ιωαννίνων , Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας, 
κ.α. καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Στο διάστημα  1997-2004 , ασχολήθηκε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας, τον  Οργανισμό Ο.Ε. Αθήνα 2004 σαν Καλλιτεχνικός Σύμβ ουλος. 
Από το 1997 μέχρι και την έναρξη των Αγώνων, σχεδίασε πάρα πολλές από 
τις καρφίτσες πέτου, που κυκλοφόρησαν. Σχεδίασε επίσης τα 24 επίσημα  
Συλλεκτικά Νομίσματα που εξέδωσε το Νομισματοκοπείο της Τράπεζας Ελ-
λάδος, από τα οποία 8 Χρυσά και 16 Ασημένια. Επιμελήθηκε καλλιτεχνικά τα 
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά μετάλλια των Αγώνων.

Επιμέλεια κειμένου Αθηνά Καραδελή,  Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ. 

ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ
Του συναδέλφου Πάνου Μουρεζίνη
Ο χρόνος έχει δύο βασικά γνωρίσματα. Πρώτον είναι πανδαμάτωρ 

και δεύτερον είναι ένας δρομέας με αυστηρώς σταθερή ταχύτητα. 
Αυτό το δεύτερο γνώρισμα του εμείς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβανό-
μαστε σωστά.

Στη νιότη μας νομίζουμε ότι κυλά αργά-αργά,  όπως το νερό ενός ρυ-
ακιού σε μια επίπεδη πεδιάδα. Στην ωριμότητά μας όμως, καθώς και στο 
τέρμα της ζωής μας, νομίζουμε ότι ο χρόνος κυλά ορμητικά, όπως το νερό 
ενός καταρράκτη σε μια απότομη βουνοπλαγιά.

Ευρισκόμενοι τώρα λοιπόν στην δεύτερη από τις προαναφερόμενες κα-
τηγορίες θα προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε στιγμές, ώρες, ημέρες από 
την ζωή μας στο υποκατάστημα Ναυαρίνου Πειραιά (Κ.Α. 171) κατά τα έτη 
1968, 1969 και 1970, ενώ στο μυαλό και στην ψυχή μας θα κυριαρχεί η 
σκέψη που εκφράζεται με τις τέσσερις λέξεις του τίτλου «ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ 
ΧΘΕΣ».

Πειραιάς τέλη δεκαετίας του ’60. Υπάρχει ακόμα απόλυτη κυριαρχία των 
κλασικών κτιρίων του μεσοπολέμου και του προηγούμενου αιώνα, με το 
κτίριο της «ΙΟΝΙΚΗΣ και ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», στη γωνία των 
οδών Ναυαρίνου και Δ. Γούναρη, να κατέχει δεσπόζουσα θέση και να τρα-
βά τα βλέμματα των περαστικών, με την απαράμιλλη επιβλητικότητα και 
ομορφιά του. Είναι η εποχή που στο λιμάνι είναι καταλυτική η παρουσία του 
υπέροχου κτιρίου του Δημαρχείου, με το ρολόι ν’ αποτελεί σήμα κατατεθέν 
για την πόλη.

1968. Περπατάμε επί της οδού Δ. Γούναρη, η οποία λάμπει από καθαρι-
ότητα, όπως όλοι οι δρόμοι και οι πλατείες του Πειραιά. Στ’ αριστερά μας, 
όπως ανηφορίζουμε, προβάλλει το προαναφερόμενο κτίριο της ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ με τις τρείς προσόψεις, το οποίο είναι με διαφορά το καλύτερο 
κτίριο της περιοχής.

Κτισμένο πριν σαράντα ακριβώς χρόνια, το 1928, από την τότε ΛΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία πριν δέκα χρόνια, το 1958, συγχωνεύ-
θηκε με την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την αρχαιοτέρα των Ελλη-
νικών Τραπεζών, ιδρυθείσα το 1839. Από την συγχώνευση προήλθε η «ΙΟ-
ΝΙΚΗ και ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που εντάχθηκε στο συγκρότημα 
ΑΝΔΡΕΑΔΗ.

Αξίζει εδώ να θυμηθούμε ότι το προαναφερόμενο συγκρότημα αποτελεί-
ται από άλλη μία μεγάλη Τράπεζα την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ», δύο μικρές την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ», που διαθέτουν από πέντε και τέσσερα υποκαταστήματα αντιστοίχως, 
καθώς και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» μ’ ένα κατάστημα και μόνο στην 
οδό Πανεπιστημίου.

Όπως στεκόμαστε λοιπόν και το θαυμάζουμε, δεν αντέχουμε στον 
πειρασμό να επισκεφθούμε αυτό το υπέροχο κτίριο.

Περνάμε την κεντρική είσοδο του ισογείου, που δεσπόζει στο κέ-
ντρο της μεσαίας πρόσοψης του κτιρίου και οδηγεί, μετά την άνο-
δο επτά σκαλοπατιών, στην μεγάλη αίθουσα του υποκαταστήματος 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. Η δεύτερη είσοδος του υποκ/τος είναι στην αριστερή 
πρόσοψη επί της οδού Ναυαρίνου. Η είσοδος αυτή οδηγεί και στους 

ορόφους του κτιρίου.
Μπαίνοντας λοιπόν στην μεγάλη αίθουσα, που προείπαμε, ένα μεγάλο 

επιφώνημα θαυμασμού βγαίνει από τα χείλη μας, καθώς βρισκόμαστε στην 
κεντρική σάλα του καταστήματος που είναι ένα ημικύκλιο σε σχήμα πετά-
λου, περιστοιχιζόμενο από επιβλητικού κίονες Ιωνικού ρυθμού, οι οποίοι 
περικλείουν μια οροφή χάρμα οφθαλμών, αποτελούμενη από βιτρώ υαλο-
πίνακες. Οι κίονες ενώνονται μεταξύ τους με ξύλινα γκισέ από καρυδιά και 
καφετί γρανιτένιες πλάκες επάνω.

Στα δεξιά μας, αμέσως μόλις μπαίνουμε, μια πόρτα ανοιχτή. Είναι η πόρτα 
του γραφείου του Δ/ντου. Ρίχνοντας μια ματιά διακριτικά μέσα, βλέπουμε 
στο βάθος αριστερά τον Δ/ντή ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ καθισμένο 
σ’ ένα επιβλητικό γραφείο από καρυδιά, σκυμμένο να γράφει κάτι, φορώ-
ντας το αγαπημένο του κανελί κοστούμι με κρεμ πουκάμισο και το πράσινο 
παπιόν με κρεμ πίκες πουά. Εμπρός από το γραφείο υπάρχουν δύο πολυ-
θρόνες μεγάλες δερμάτινες και απέναντι στον δεξιό τοίχο του δωματίου τρι-
θέσιος δερμάτινος καναπές. Αριστερά της πόρτας στον τοίχο η βιβλιοθήκη 
του γραφείου.

Προχωρώντας λίγο προς τα δεξιά συναντάμε ένα πορτάκι ανάμεσα στον 
τοίχο και την πρώτη από τις προαναφερόμενες κολώνες του πετάλου. Είναι 
στο ύψος του γκισέ και ανοιγμένο. Το διασχίζουμε και κατευθυνόμαστε στο 
βάθος. Φθάνουμε στην γωνία δεξιά μας, όπου το τέλος του τοίχου από το 
γραφείο του Δ/ντου.

Εμπρός μας απλώνεται ένας μεγάλος χώρος που τελειώνει στον τοίχο, 
τα παράθυρα  του οποίου βλέπουν στην οδό Δ. Γούναρη. Ο χώρος αυτός 
χωρίζεται στα δύο με ξύλινο διαχωριστικό ύψους 1,20 μ. έως 1,30 μ.

Στα αριστερά και εμπρός είναι το Λογιστήριο. Τα γραφεία των υπαλλήλων 
είναι σε σχήμα «Π». Στο κέντρο το γραφείο του προϊστάμενου του τμήματος 
Ποθητού Καραμολέγκου (Β΄ υπογραφή). Δεξιά του, αριστερά όπως βλέπου-
με, τα γραφεία των Γιάννη Πολίτη, Τάσου Παναγάκη και Όθωνα Τσαλίκη. 
Αριστερά του, και δεξιά όπως βλέπουμε, τα γραφεία των Βαγγέλη Κτενά και 
Γιάννη Σαμουηλίδη. 

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Μερικά από τα έργα του Παναγιώτη Γράββαλου: 
Καβάφης, Παλαμάς, Τσαρούχης.

Αφιέρωμα στον χαράκτη Γράββαλο Παναγιώτη Καλλιτεχνικό Σύμβουλο επί 15ετία της Ιονικής, για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
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 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Του συνάδελφου Γιάννη Μπακαλέξη από το Βόλο

Αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω  αυτή την ανοικτή επιστολή, καταγ-
γελία  προς τους  <<Μεσσίες συναδέλφους>> του  Διοικητικού συμβουλίου 
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, σχετικά με την απόφαση την οποία έλαβαν να κάνουν την 
καταστροφική επένδυση συμμετέχοντας στην Α.Μ.Κ. της  ATTICA BANK των 
55.500.000 ευρώ.
Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑ-

ΠΙΛΤΑΤ.  Με ποια κριτήρια και με ποια επενδυτική μελέτη πήραν μια τόσο 
μεγάλη και σοβαρή απόφαση για να επενδύσουν  αυτό το μεγάλο  ποσό 
των 55.500.000 ευρώ, σε μια μικρή Τράπεζα όπως η ATTICA BANK,  το 
οποίο  αφορούσε το 50% περίπου  της ταμιακής ρευστότητας και το 33% 
των συνολικών αποθεματικών του ταμείου;
Πως προχώρησαν σε μια τέτοια επένδυση, την συγκεκριμένη εκείνη χρονι-

κή στιγμή,  όταν και ο πλέον αδαής γνώριζε, ότι την ώρα που προχώρησαν 
σ’ αυτή την ενέργεια το Χ.Α. είχε καταβαραθρωθεί από το ανηλεές σορτάρι-
σμα των τιμών κυρίως των Τραπεζών,  από ξένα  κυρίως επενδυτικά  funds, 
για τους  δικούς τους βέβαια ευνόητους  λόγους κερδοσκοπίας και εξυπηρέ-
τησης  ιδιοτελών συμφερόντων, φτάνοντας τις τιμές των μετοχών των τεσ-
σάρων μεγάλων Τραπεζών σε εξευτελιστικά επίπεδα κάποιων λίγων λεπτών 
του ευρώ, ή ακόμα και  sends  του λεπτού. Μάλιστα οι 4 αυτές μεγάλες 
Τράπεζες  αναγκάστηκαν να κάνουν reverse split ανταλλάσσοντας μία νέα 
μετοχή με άκουσον  άκουσον, 100 παλιές, για να ανεβάσουν την τιμή κοντά 
στο 1 ή 1,5 ευρώ μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετοχών. 
Και οι πλέον άσχετοι γνωρίζουν πως  μετά την είσοδο στο ταμπλό του Χ.Α. 

αυτών των μετοχών σε τέτοιες συγκυρίες , οι τιμές μέσα σε λίγες  βδομά-
δες  χάνουν και πάλι το 50%, ίσως και περισσότερο, της νέας ανεβασμέ-
νης  τιμής τους!
Το έκαναν λοιπόν  αυτό γιατί πίστευαν, μετά από εμπεριστατωμένη και 

τεκμηριωμένη ανάλυση,  ότι θα ωφελήσουν το ταμείο και τους ασφαλισμέ-
νους  συναδέλφους, ή το έκαναν προφανέστατα για να εξυπηρετήσουν ιδιο-
τελείς σκοπιμότητες  και συμφέροντα;
Γιατί δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να προασπίσουν τα συμφέροντα 

του ταμείου και των συναδέλφων,  όταν η ολομέλεια του ΣτΕ  με απόφασή 
του το 2012 έκρινε απολύτως αντισυνταγματικές και παράνομες   τις διατά-
ξεις των  νόμων  4051 και 4093/2012 με τις οποίες περικόπτονταν κύριες 
και επικουρικές συντάξεις  και επιπλέον ή απόφαση αυτή,  υποχρέωνε το 
κράτος να συνδράμει  τα ταμεία για την καταβολή των επικουρικών συντά-

ξεων, εάν αυτά δεν είχαν επαρκή κεφάλαια, μετά και το PSI,  παρά τη ρήτρα 
μηδενικού ελλείμματος που νομοθετήθηκε το 2010;
Αντί αυτών εκείνοι προτίμησαν την εύκολη λύση της  παράνομης και κατα-

χρηστικής  περικοπής των επικουρικών συντάξεων  στα  εξευτελιστικά επί-
πεδα ενός απλού φιλοδωρήματος, προβάλλοντας  απαράδεκτα και πέραν 
κάθε πραγματικότητας και αλήθειας  προσχήματα και εφευρήματα,  μέσα 
από διαβλητές και κατά το δοκούν αποφάσεις αλλαγής του καταστατικού του 
ταμείου.
Έχουν δε το θράσος να συνεχίζουν να ανακοινώνουν και περεταίρω μειώ-

σεις για ολική εξανέμιση και κατάργηση στην ουσία των επικουρικών συντά-
ξεων κυρίως για τους παλαιούς συνταξιούχους.  Διότι από ότι έχω πληρο-
φορηθεί ή μετά το 2010 συνταξιούχοι δεν παίρνουν 50 ευρώ σύνταξη, αλλά 
πολύ μεγαλύτερη.
Αν λοιπόν θα έπρεπε να κάνουν κάποια τροποποίηση στο καταστατικό, 

αυτοί οι <<συνάδελφοι>>, αυτή θα έπρεπε να ήταν μία και μοναδική.  Τόσο 
σοβαρές αποφάσεις και για επένδυση τόσο μεγάλων ποσών, δεν θα έπρε-
πε να παίρνονται  από 5 ή 10 άτομα ενός  διοικητικού συμβουλίου, αλλά 
θα έπρεπε να λαμβάνονται μέσα  από ψηφοφορία των συναδέλφων  μιας 
πραγματικής και όχι νόθας γενικής συνέλευσης. 
Μήπως λοιπόν για όλες τις  παραπάνω σκόπιμες παραλείψεις , αλλά και 

απαράδεκτες ενέργειες, οι εν λόγω <<συνάδελφοι>> του διοικητικού συμ-
βουλίου του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, θα έπρεπε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και να 
τιμωρηθούν όπως θα τους άξιζε;

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρωτοχρονιά και το έθιμο του Μποναμά στην περίοδο των Ρωμαίων αλλά και των Βυζαντινών
Η Πρωτοχρονιά προήλθε από τις Ρωμαϊκές Καλένδες.

Οι Ρωμαίοι, στις αγροτικές γιορτές, που ήταν συνήθως την πρώτη ημέρα 
κάθε μήνα, αντάλλασαν κλαδιά δένδρων, καρπούς και αργότερα αντάλλα-
σαν νομίσματα ασημένια και χρυσά.
Σιγά-σιγά το έθιμο καθιερώθηκε για την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα του 

χρόνου και γι αυτό δέθηκε με την Πρωτοχρονιά.
Από τους Ρωμαίους κληρονόμησαν το έθιμο οι Βυζαντινοί και αυτό έφθασε 

στις μέρες μας.
Οι Λαβίνοι, αρχαίος λαός της Ιταλίας, πρόσφεραν στο Βασιλιά τους Τάτιο, 

κλαδιά δένδρων από το Ιερό Δάσος της θεάς Στρήνας, σημειώστε ότι η θεά 
Στρήνα για τους Ρωμαίους, ήταν η θεά της Υγείας. Σιγά-σιγά το έθιμο συνε-
χίστηκε μεταξύ των πολιτών, με τη συνοδεία ευχών. 
Μαζί με κλαδιά αργότερα, έδιναν και καρπούς και μέλι για τον ευτυχισμένο 

χρόνο, που σιγά-σιγά αντικαταστάθηκαν με νομίσματα χρυσά και ασημένια. 
Τα δώρα ελέγοντο Bonae Strinae, επονομαζόμενα Καλλιστρίνες και αργότε-
ρα από τις Γαλλικές λέξεις bon main. 

Στα παράλια της Μικράς Ασίας το έθιμο του Μποναμά αποδίδεται στο Μέγα 
Βασίλειο από την Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ο Μέγας Βασίλειος για να 
προστατεύσει την Καισάρεια από τους αλλόθρησκους κατακτητάς, δίνοντάς 
τους χρυσό, έκανε έρανο από τους κατοίκους και μάζεψε νομίσματα και τι-
μαλφή για να δελεάσει τους εχθρούς για να μην λεηλατήσουν την περιοχή. 
Όμως οι κατακτηταί δεν μπόρεσαν να εισβάλλουν στην πόλη και τα τιμαλφή 
έμειναν στην κατοχή του. Τότε ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε από τις γυναίκες 
να φτιάξουν ψωμάκια και μέσα έβαλε τα νομίσματα και τα τιμαλφή  που είχε 
μαζέψει. Τα ψωμάκια μοιράστηκαν σε μικρούς και μεγάλους και ο καθένας 
κράτησε ότι του τύχαινε. Έτσι το είδαν σαν  «το τυχερό της χρονιάς», δηλαδή 
σαν τον αντίστοιχο Μποναμά.

1. Bonae Strinae  =  Δώρα της θεάς Στρίνας (=θεά της Υγείας)
2. Καλλιστρίνες  =  Η λέξη είναι διαδεδομένη στα νησιά και εννοούν 

τα μπονάκια
3. Bon main  = καλό χέρι

Της συναδέλφου-συνταξιούχου Ε.Τ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, συγχαίρει τους συναδέλφους μας, 

Νίκο Αντ. Πουλινάκη, Ανδρέα Γ. Γούναρη και Γιώργο Δαρκαδάκη 
για τις πραγματικά αξιέπαινες και εξαιρετικές συγγραφικές τους δραστη-
ριότητες και εκδόσεις των παρακάτω βιβλίων:
•	 «Τα χνότα των ονείρων του Αστρομποϊλή και οι ξυπόλυτες νό-

τες» Νίκος Αντ. Πουλιάκης-ΑΘΗΝΑ –Πρωτότυπο Παιδικό Βι-
βλίο… και όχι μόνο.

•	 «ΑΝΔΡΟΣ – Μνήμες από το παρελθόν» ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΓΟΥΝΑΡΗ 
– ΑΝΔΡΟΣ – Βιβλίο αφιερωμένο στα παλιά ήθη και τα έθιμα 
της ιδιαίτερης πατρίδας του συναδέλφου.

•	 «Άγιοι Ανάργυροι Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας» Ιστορία 
Λαογραφία - Γεώργιος Δαρκαδάκης - Νικόλαος Βαρδακούλης.
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Ιονικές ειδήσεις… σχόλια και αναμνήσεις.

Έργο από την έκθεση ζωγραφικής της συναδέλφου,
συνταξιούχου, Μαρίας Μακρή-Γεροντάκη.

Α.   Βράβευση της συναδέλφου από 
την UNESCO για τον γλάρο Ιονάθαν 
του συγγραφέα Richard Bach, για τη 
συμμετοχή της με πίνακες (Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2016).

Β.   Έπαινος από το Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνοαιγυπτιακής 
Πρεσβείας.

Γ.   Έπαινος από τον Σύλλογο Εικαστι-
κών «Διώνη».

Δ.   Έπαινος από τον Δήμο Γαλατσίου 
στα Χριστουγεννιάτικα έθιμα του τόπου 
μας.

Η τελευταία χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή στο HILTON.
Φωτογραφικό στιγμιότυπο με εκατοντάδες παιδιά συναδέλφων της Ιονι-

κής, στην τελευταία χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή του Συλλόγου στο 
HILTON στο τέλος της δεκαετίας 1990-2000. (Από το φωτογραφικό αρχείο 
του συναδέλφου και τότε Προέδρου του ΣΥΙΛΤΕ,  Γιάννη Μαρκάκη.)

Πουλήθηκε το Hilton Αθηνών από την Alpha Bank
Πουλήθηκε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, το 97,3% του μετοχικού 

κεφαλαίου  της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. στην ΤΕΜΕΣ –
Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. 
της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ιδι-
οκτήτες του φημισμένου τουριστικού συ-
γκροτήματος Costa Navarino στην Πύλο. 
Ολοκληρώθηκε έτσι έναντι τιμήματος  
142.000.000  €, η πώληση του εμβληματι-
κού ξενοδοχείου Hilton, το οποίο ξεκίνησε 
την λειτουργία του τον Απρίλιο του 1963 
και ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το προ-
σωπικό της Ιονικής Τράπεζας. Υπάλληλοι 
της Ιονικής εργάζονταν στο ανταλλακτήριο συναλλάγματος του πολυτε-
λούς ξενοδοχείου. Δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τρά-
πεζας είχαν γίνει στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσας, ενώ ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων ΙΛΤΕ, είχε επί σειρά ετών πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτι-
κες παιδικές γιορτές στην μεγάλη αίθουσα του Hilton.  

ΣΠΕΤΣΕΣ 1981 – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΝΙΚΗΣ
Από αριστερά οι συνάδελφοι, Πάτραλης Παναγιώτης, Γεώργιζας Ανάργυ-

ρος, Δραπανιώτης Αναστάσιος, Κρούσσος Μιχάλης,  Καρδάση Ευαγγελία.
(Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου-συνταξιούχου Παναγιώτη Πάτραλη)

15-10-1970 : Εγκαίνια υποκαταστήματος  
Ιονικής και Λαϊκής Βόνιτσας.

Από αριστερά Πάνος Μουρεζίνης υπάλληλος Υποκαταστήματος, Γιάννης 
Σερβιντζόγλου Δντης Υποκαταστήματος Αμφιλοχίας, Λευτέρης Βεντούρης 
Προσωπάρχης, Γιάννης Τσεκούρας Δντης Υποκαταστήματος Κα Οικονομί-
δη, Κώστας Οικονομίδης Δντης Δνσης Καταστημάτων, Κα Τσεκούρα, Κα Κα-
πλάνη, Πάνος Καπλάνης Προϊστάμενος Υποκαταστήματος. Πίσω Κώστας 
Σταθάς Ταμίας Υποκαταστήματος και Βαγγέλης Νάτσης Δντης Υποκαταστή-
ματος Εμπορικής Πρέβεζας. (Από το φωτογραφικό αρχείο του συνάδελφου 
Πάνου Μουρεζίνη)

1984: Δείπνο του Συλλόγου Υπαλλήλων ΙΛΤΕ
στους συναδέλφους –σπουδαστές του Ινστιτούτου Τραπεζικών Σπουδών 
Ιονικής.  (Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου-συνταξιούχου, 

Χρήστου Τσούλου - Ιονικής Ναυπλίου)

1992 : Υποκατάστημα Ιονικής Πλ. Συντάγματος
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Διακρίνονται μεταξύ άλλων στην πρώτη σειρά από αριστερά οι συνάδελφοι 
Α. Σταυρογιάννης, Τάκης Μαρούλης, Μ. Μίντζη, Ελ. Ξυνού, Ελ. Γεωργιάδου, 
Νικολάκης και στην πίσω σειρά Πολιτάκος Ανδ. Κορωνιός, Μπ. Σαμαρτζής, 
Ματίνα Νασιοπούλου και Ελπ. Ταουσάκη. (Από το φωτογραφικό αρχείο του 
συνάδελφου Τάκη Μαρούλη).

1983: Σεμινάριο υπαλλήλων Μηχανογράφησης 
Ιονικής Τράπεζας (πρώην ΠΥΡΑΜΙΔΑ).

Από το φωτογραφικό αρχείο της συναδέλφου Μαρίας Σιαξάμη.


