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Νίκη των συνταξιούχων του
Επικουρικού

Καλό καλοκαίρι

Εκδόθηκε υπέρ των 6.282 βοηθηματούχων, η απόφαση του
Εφετείου κατά του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ε

κδόθηκε την Δευτέρα 4/6/2018 η
απόφαση 2724/2018 του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών η οποία είχε εκδικαστεί
στις 15/2/2018, με την οποία επικυρώθηκε
η πρωτόδικη απόφαση 2258/2016 του
Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της
τροποποίησης του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤΑΤ του 2015 και της μείωσης των επικουρικών
μας συντάξεων. Ο Σύλλογος Συνταξιούχων
Ιονικής Τράπεζας είχε παραστεί στο Εφετείο
με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανακοπής,
κατά της τροποποίησης του καταστατικού
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των μειώσεων του
βοηθήματος που είχαν προσφύγει μέλη του
Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας.
Ο Σύλλογός μας θα σας ενημερώσει άμεσα
για τις εξελίξεις αφού καθαρογραφεί άμεσα
η απόφαση, την επεξεργαστούν οι νομικοί
μας σύμβουλοι και υπάρξει η αναμενόμενη
αντίδραση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το οποίο
πλέον πρέπει να αναλογιστεί σοβαρά τις
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του.
Τα δεδομένα αυτά, αλλάζουν θετικά τις
προϋποθέσεις για τους 6.282 συνταξιούχους του Επικουρικού που εκπροσωπούνται από τους
τέσσερεις (4) Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK και
ΑΤΤΙΚΗΣ, προκειμένου να θεσμοθετηθεί επιτέλους σχετικά αξιοπρεπής Επικουρική Σύνταξη
και ένταξή μας στο ΕΤΕΑΕΠ.
Σε κάθε περίπτωση, θα καθορίσουμε τη στάση μας με σύνεση και συναδελφική αλληλεγγύη
προς όλους τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

Σ’ αυτό το τεύχος:
• Ίδρυση νέου φορέα παροχών υγείας «σε χρήμα» που
αφορά και τους συνταξιούχους μας.                       Σελ.
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• Στο «κόκκινο» τα δάνεια των συνταξιούχων μας - Νέα
παρέμβαση του Συλλόγου μας στη Διοίκηση της Alpha Bank.        

Σελ. 3

• Ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός μείωσης των συντάξεων
και από 1/1/2019 εφαρμόζεται ο Νόμος Κατρούγκαλου –Ν.4
387/2016.
Σελ. 3
• Παραδόθηκε στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης  
Κο Τάσο Πετρόπουλο το αίτημα έκδοσης Προεδρικού
Διατάγματος, ένταξης των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ
Σελ. 3
• Δεν καλύφθηκε η νέα ΑΜΚ της Attica Bank. Δεν συμμετείχε
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
                      Σελ. 4
• Προτάσεις - Απαντήσεις - Αποφάσεις του Συλλόγου μας στο
Δ.Σ. της 31/5/2018.                                                Σελ. 5

Σελίδα 2
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Ίδρυση νέου φορέα παροχών
«σε χρήμα» που αφορά και
τους Συνταξιούχους μας
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Ξεχωριστοί Άνθρωποι
Αθήνα 21/5/2018
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κα Αγνή Ανδρεάδη, Διευθύντρια Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης “Ασκληπιείου Βούλας”, καθώς και όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό του
Τμήματος «ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» του Νοσοκομείου, για την ανεκτίμητη
προσφορά τους στην αποκατάσταση της υγείας του αδελφού μου Σωτήρη, που πάσχει από βαρύ
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Παρέλαβαν έναν άνθρωπο χωρίς δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και κατάφεραν σε ενάμιση
περίπου μήνα να βελτιώσουν την κατάστασή του και πάνω απ’ όλα να του ανεβάσουν το ηθικό
και την αυτοπεποίθηση.
Με την ίδια φροντίδα, όπως διαπίστωσα, αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται
στο τμήμα τους.
Τέτοιοι επιστήμονες κοσμούν τον ιατρικό χώρο και το Νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται.
Κυρία Αγνή Ανδρεάδη, όλοι εμείς που υπηρετήσαμε στις Τράπεζες “ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΙΟΝΙΚΗ”
γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία του μεγάλου προγόνου σας ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ. Μπορώ
να πω με βεβαιότητα πως αν σας έβλεπε από κάπου θα ήταν πολύ υπερήφανος για το έργο σας.
Συνεχίστε το.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
Πρώην διοικητικό στέλεχος ΙΟΝΙΚΗΣ και ALPHA BANK

Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 79
-Τηλ. 210 3615765, 210 3640541, FAX 210 3614287
-E mail: info@syntaxilte.gr
-Ιστοσελίδα ΣΣΙΛΤΕ, με επίκαιρη καθημερινή ενημέρωση στο διαδίκτυο: www.syntaxilte.gr
-Facebook: Γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο facebook «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε στην Καβάλα σε ηλικία 72 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος
Ιονικής, Αριστείδης Χατζηχρήστος.
Καλό παράδεισο στο συνάδελφο, θερμά συλλυπητήρια από το Δ.Σ.
του ΣΣΙΛΤΕ στους οικείους του.

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 17ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr
site: www.syntaxilte.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr e-mail:print@alkodi.gr
Τηλ.: 2110121994
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Στο «κόκκινο» τα δάνεια των
συνταξιούχων μας - Νέα παρέμβαση του
Συλλόγου μας στη Διοίκηση της Alpha
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ…6515....
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Κον Περικλή Κιτριλάκη
Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής
Alpha Bank
Σοφοκλέους 11
Ενταύθα

Κύριε Γενικέ,
Μετά τις από 14/09/17 και 03/04/2018 συσκέψεις μας, με εσάς και στελέχη της Διευθύνσεως
Διευθετήσεως Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής στις οποίες αναζητήθηκαν ευνοϊκές λύσεις
ρύθμισης των δανειακών οφειλών από στεγαστικά δάνεια και προϊόντα καταναλωτικής πίστης
των 3.000 συνταξιούχων-συναδέλφων της Τράπεζας, σας υποβάλλουμε συνημμένα την πρώτη
κατάσταση οφειλετών, προκειμένου να την εξετάσετε για διευθέτηση, με βιώσιμες ρυθμίσεις στα
πλαίσια των σημερινών εισοδηματικών τους κριτηρίων.
Στην συνημμένη κατάσταση περιλαμβάνονται:
A) Δεκαεπτά (17) περιπτώσεις οφειλετών μελών μας, οι οποίοι υπέβαλαν σχετικά αιτήματα
ρυθμίσεων στην Διεύθυνση Καθυστερήσεων μέσω των Καταστημάτων συνεργασίας τους.
Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι οφειλέτες απώλεσαν την τελευταία πενταετία το 93% της
Επικουρικής τους σύνταξης και το 45% της Κύριας σύνταξης, ενώ επίκειται από 1/1/2019 η
εφαρμογή του Ν. 4387/16 η οποία θα μειώσει εκ νέου την Κύρια σύνταξή τους κατά 18%.
Β) Δύο (2) περιπτώσεις πλειστηριασμών Α΄ κατοικίας συναδέλφων μας, «Εκθέσεις Αναγκαστικής
Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας», οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκτελεστούν την δεκάτη
(10η) του μηνός Οκτωβρίου 2018 με ηλεκτρονικά μέσα. Σημειώσατε ότι και για τις δύο
περιπτώσεις των πλειστηριασμών της Α΄ κατοικίας συναδέλφων μας, πρώην υπαλλήλων της
Alpha Bank, πέραν της σημαντικής εισοδηματικής μείωσης, έχουν αποδεδειγμένα σοβαρά
προβλήματα υγείας και στις εν λόγω κατοικίες συγκατοικούν με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Μετά τα προαναφερόμενα και στα πλαίσια των όσων συμφωνήθηκαν στις δύο συσκέψεις
για το ζήτημα των δανειακών οφειλών των συνταξιούχων της ALPHA BANK, θεωρούμε
απαραίτητη την άμεση παρέμβασή σας τόσο για την άρση των δύο (2) πλειστηριασμών, όσο
και για τα δεκαεπτά (17) αιτήματα ρυθμίσεων με ρεαλιστικά και βιώσιμα κριτήρια.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα υποβληθέντα αιτήματα, στα πλαίσια
της εχεμύθειας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών συναδέλφων.
Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο,
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    
             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός
μείωσης των συντάξεων και από
1 Ιανουαρίου 2019 εφαρμόζεται ο Νόμος
Κατρούγκαλου 4387/2016

Ψ

ΘΕΜΑ:  Αίτημα ρυθμίσεως δανειακών οφειλών και άρση πλειστηριασμών
συνταξιούχων μελών μας

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

Κοινοποίηση: Ιωάννη Ρουβέλλα, Δ/ντη Διευθετήσεως Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής
Συνημμένα: Μία (1) κατάσταση οφειλετών μελών μας – Δύο (2) εκθέσεις Αναγκαστικής
Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας

Παραδόθηκε στον Υφυπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης
κο Τάσο Πετρόπουλο το αίτημα
έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος,
ένταξης των συνταξιούχων του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ

Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής
Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας
Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών-Eurobank
											
		
Προς: Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κο Αναστάσιο Πετρόπουλο
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 6.282
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΕΤΕΑΕΠ) ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.Δ. 997/1979,  2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ
Ν. 2084/1992, 22 ΠΑΡ. 5 & 4 παρ. 1 & 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Σελίδα 3

ηφίστηκε εκ νέου στις 14
Ιουνίου 2018 στη Βουλή
των Ελλήνων, ως προαπαιτούμενο
της δήθεν εξόδου από το μνημόνιο,
η νέα μείωση-επανυπολογισμός
των συντάξεων η οποία και θα
εφαρμοστεί σύμφωνα με τις
δηλώσεις
του
Υφυπουργού
κ. Τ. Πετρόπουλου από 1
Ιανουαρίου 2019. Επίσης τόνισε ότι
ολοκληρώθηκε ο Επανυπολογισμός
των Συντάξεων από την ανάδοχο εταιρεία ΗΔΙΚΑ, θα αφορά 2.650.000 συνταξιούχους
και θα έχουν μειώσεις οι 900.000 συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι σύμφωνα με τον κο
Υφυπουργό Εργασίας δεν θα μάθουν τώρα τις διαφορές στις συντάξεις τους, αλλά με τα
ενημερωτικά σημειώματα της Κύριας Σύνταξης του Ιανουαρίου 2019. (Οι συνταξιούχοι
της Ιονικής θα το μάθουν στις 28/12/2018 από το ενημερωτικό σημείωμα της Κύριας
Σύνταξης του ΕΦΚΑ-ΙΚΑ). «Οι περικοπές θα αφορούν και συντάξεις κάτω από τα 1.000
ευρώ», ενώ σύμφωνα με τον υφυπουργό «Η μείωση 18% στις συντάξεις εμπεριέχει
και τα επιδόματα και δεν θα υπερβαίνουν το 18%». Δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή
επιδομάτων, «Το 18% δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, αφορά ένα 30%».
Η Υπουργός Εργασίας κα. Αχτσιόγλου στις 24/5/2018 ανέφερε στην Βουλή των
Ελλήνων, ότι η περικοπή της προσωπικής διαφοράς αφορά εκείνους, οι οποίοι ήταν
συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 και ότι αυτή η προσωπική διαφορά θα περικοπεί
έως 18%. Μεσοσταθμικά τόνισε ότι η μείωση μέσω του επανυπολογισμού που αφορά
2.650.000 συνταξιούχους θα ανέρχεται στο 9%, δηλαδή μία σύνταξη μείον κάθε έτος.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΙΚΑ με ανακοίνωσή του στις 25/5/2018 ανέφερε ότι η
μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στους συνταξιούχους που εμφάνισε το σύστημα ανέρχεται
σε 438 ευρώ!
Πράσινο φως από το ΣτΕ στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Το Ανώτατο
Δικαστήριο με οριακή πλειοψηφία (13 ψήφους έναντι 12), απέρριψε τις προσφυγές που
ζητούσαν να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο επανυπολογισμός των συντάξεων και η
περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Μετά την προαναφερόμενη απόφαση, παραιτήθηκε
ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας με «κατηγορώ» στην κυβέρνηση για την
μείωση των συντάξεων. Προειδοποίησε για την πλήρη εξαθλίωση των συνταξιούχων και
τόνισε ότι το μνημόνιο είναι ασύμβατο και παραβιάζει το σύνταγμα.
Όσον αφορά τους 3.000 συνταξιούχους της Ιονικής, με βάση το μοντέλο του
επανυπολογισμού των συντάξεων – αν αυτό εφαρμοστεί σωστά - θα έχουν μικρότερες
απώλειες από τον κύριο όγκο των συνταξιούχων και θα πρέπει να διασωθούν λόγω
αυξημένων εισφορών μας επί σειρά ετών στον πρώτο Ασφαλιστικό Φορέα Κύριας
Σύνταξης, το ΤΑΠΙΛΤ. Οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που θα δουν μία μικρή αύξηση, αυτή
θα τους δοθεί σταδιακά σε 5 χρόνια (π.χ. αν υπάρχει αύξηση 20 ευρώ το μήνα, αυτή θα
καταβάλλεται 4 ευρώ επί πλέον τον πρώτο χρόνο, 8 ευρώ τον δεύτερο, 12 τον τρίτο, 16
τον τέταρτο και 20 ευρώ τον πέμπτο χρόνο) !
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Δεν καλύφθηκε η νέα ΑΜΚ της Attica Bank
Δεν συμμετείχε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
οριστικές οι απώλειες

Η

αύξηση κεφαλαίου της Attica bank δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς
η συμμετοχή ήταν περιορισμένη στο 45%. Ενεπλάκησαν στην αύξηση μόνο ο ΕΦΚΑ και
το ΤΜΔΕΔΕ καλύπτοντας περίπου 89 εκατ ευρώ έναντι στόχου σε σύνολο αύξησης 198 εκατ
ευρώ. Δεν συμμετείχαν στην αύξηση το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η ΕΥΔΑΠ και το αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Μετά τη μερική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank και την μη συμμετοχή σε αυτήν του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οριστικοποιήθηκαν οι ζημίες του Επικουρικού μας Ταμείου:
Συνολική αρχική επένδυση 55,5 εκατ. ευρώ, απώλειες 51,6 εκατ. ευρώ, έμειναν 3,9 εκατ.
ευρώ.
Πότε είχαν δίκιο άραγε οι επενδυτές που τελικώς δεν συμμετείχαν όπως το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η
ΕΥΔΑΠ και το Ελευθέριος Βενιζέλος;
Είχαν δίκιο τώρα στην αύξηση κεφαλαίου του Μαΐου 2018 που δεν συμμετείχαν ή στα τέλη
του 2015 που συμμετείχαν στην πρώτη ΑΜΚ με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη συγκεκριμένου υφυπουργού;
– Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.-Α.Τ.). Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών
της Τράπεζας διαμορφώνεται σε 2,83%, το οποίο αντιστοιχεί σε 13.046.573 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, έναντι ποσοστού 7,91% το οποίο αντιστοιχούσε σε
185.000.418 δικαιώματα ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών, που κατείχε πριν από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στιγμιότυπο από την ΑΠΕΡΓΙΑ της 30ης Μαϊου
2018, με την συμμετοχή του Συλλόγου μας,
για Κατάργηση του Νόμου ΚατρούγκαλουΑφορολόγητο στα 12.000 ευρώΑνακεφαλαιοποίηση Ασφαλιστικών ΤαμείωνΔωρεάν Παροχές Υγείας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Σε συνέχεια του δημοσιεύματος ‘ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦ’ΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ’, στο φύλλο Μαρτίου
– Απριλίου 2018 του ‘Συνταξιούχου της Ιονικής’, σας ενημερώνουμε ότι μετά τις ενέργειες
του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Πολίτη
και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Ιωάννη Βέργου,
πράγματι προσδιορίστηκαν οι αγωγές των πιο
κάτω μελών μας από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και ειδικότερα ως εξής:

Νικολάου Χαρωνίτη του Φράγκου.
Για την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’ αριθμ. 2782/10-2015 νέα αγωγή
1. Βασιλικής Μαυροειδή του Σταύρου, χήρα
Γεωργίου - Περικλή Παναγάκη.
2. Μαρίας - Ραφαέλα Παναγάκη του Γεωργίου
- Περικλή
3. Μυρσίνης Παναγάκη του Γεωργίου - Περικλή
4. Αλεξάνδρας Παναγάκη του Γεωργίου - Περικλή.
Για την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 2783/10-2-2015 νέα αγωγή
1. Μιχαήλ Βασιλόπουλου του Κων/νου.
2. Σπύρου Σάλτα του Μελετίου.

Για την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’ αριθμ. 2778/10-2015 νέα αγωγή των
1. Νικολάου Αγγέλη του Δημητρίου.
2. Τρύφωνος Θωμαΐδη του Πέτρου.
3. Ηλία Καλαμπόκη του Παναγιώτη, ή.
4. Γεωργίου Καλλίρη του Αλεξίου.
5. Σταύρου Κανέλλου του Δημητρίου.
6. Παναγιώτου Καψή του Γεωργίου.
7. Νικολάου Κούρτη του Δημητρίου.
8. Βασιλείου Κουτσουμπού του Ηλία.
9. Θεοχάρη Κωνσταντίνου του Αποστόλου.
10. Γεωργίου Κώτση του Βασιλείου.
11. Βασιλείου Λαλούμη του Νικολάου.
12. Λεωνίδα Μανωλόπουλου του Ιωάννη.
13. Γεώργίου Μπάχαρίδη του Θεοδώρου.
14. Σταύρου Νικολάου του Νικολάου.
15. Ιωάννου Ντόβα του Βασιλείου.
Για την δικάσιμο της 6.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 2780/10-2-2015 νέα αγωγή

Για την δικάσιμο της 10.12.2018 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 6486/1-4-2015 νέα αγωγή
1. Δαμιανού Ζήκου του Δημητρίου.
2. Ιωάννου Μαραντίδη του Ελευθερίου
Για την δικάσιμο της 25.1.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 11581/8-6-2015 νέα αγωγή
(παλαιό αγωγή από 12-5-2008
1. Κων/νου Χαλκιά
2. Αθανασίου Κατχιωτά του Χαραλάμπους.
3. Κων/νου Τζαμτζή του Βασιλείου.
4. Γεωργίου Τσόκα του Κυριάκου.
5. Κων/νου Σταθά του Δημητρίου.
6. Γεωργίου Κουμερτά του Μιχαήλ.
7. Κυριάκου Τοκατλίδη του Θεοφάνους.
8. Περικλέους Γιαννακόπουλου του Γεωργίου.
9. Θεοδώρου Φραγκάκη του Αργυρίου.
10. Αντωνίου Ντίνου του Ιωάννη.
11. Γεωργίου Παναγόπουλου του Ηλία.
Για την δικάσιμο της 31.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 14901/28-7-2015 νέα αγωγή

1. Αποστόλου Πίσσα του Σάββα.
2. Γρηγορίου Σώση του Κων/νου.
Για την δικάσιμο της 31.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 14903/ 28-7-2015 νέα αγωγή
1. Διονυσίου Σκλήρη του Αθανασίου.
2. Γεωργίου Αναγνώστου του Κυπαρίσση.
3. Αθανασίου Ζαφειριού του Ζαφειριού.
4. Γ εωργίου θανόγλου του Εμμανουήλ.
5. Γ εωργίου Ρετσινιά του Γρηγορίου.
6. Δήμητρας Παντελίδου - Μουδήλου του
Ιωάννου.
7. Θεοδώρου Σπεντζόπουλου του Ευαγγέλου.
8. Ευθυμίου Λυριτζή του Ανδρέου.
9. Σπυρίδωνος Κολοκοτσά του Διονυσίου.
10. Δημητρίου Φιλόπουλου του Ιωάννου.
11. Κων/νου Μητρούλια του Δημητρίου.
12. Σάββα Τηλιόπουλου του Νικολάου.
13. Οδυσσέα Πασσαλή του Μιχαήλ.
14. Κων/νου Φραγκούλη του Μιχαήλ.
15. Ελευθερίου Ευσταθίου του Εμμανουήλ.
16. Δημητρίου Σπανού του Γεωργίου.
17. Ιωάννου Καραντάνη του Δημητρίου.
18. Αναστασίου Κίτσου του Δημητρίου.
19. Ιωάννου Χατζηστυλιανού του Στυλιανού.
20. Νικολάου Σπανού του Ιωάννου.
21. Κων/νου Παταβάλη του Στεφάνου.
22. Αναστασίου Μουστακάτου του Σπυρίδωνος
Για την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 10528/18-10-2017 νέα αγωγή
1. Λάμπρου Καλπάκη
2. Χρήστου Σιαχάμη του Δημητρίου.
3. Ελένης Θανασιά του Βασιλείου, χα Δημητρίου Παππά.
4. Γαβριήλ Παππά του Δημητρίου.
5. Λαμπρινής Παππά του Δημητρίου.
Για την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η 10530/ 18-10-2017 νέα αγωγή
1. Κων/νας Θεοδοσιάδου

2. Αργυρίου Κοίλιαρη του θεοδώρου.
Για την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η 10530/ 18-10-2017 νέα αγωγή
1. Νικολάου Διαμαντή
2. Αλέξανδρου Πόθα του Δημητρίου.
3. Ιωάννου Λειβαδιωτάκη του Στυλιανού.
4. Κων/νου Τριαντούλη του Αθανασίου.
5. Εμμανουήλ Βογιατζή του Δημητρίου.
6. Ιακώβου Γιακουμή του Δημητρίου.
Για την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 10531/18-10-2017 νέα αγωγή
1. Ανάργυρου Δραγώνα του Σπυρίδωνος.
2. Λάμπρου Σαπλαούρα του Χριστόφορου.
3. Διονυσίου Πανταζόπουλου του Παναγιώτη.
4. Χρήστου Μπούρη του Ανδρέα.
5. Ευγενίας Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
6. Φωτεινής Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
7. Γ εωργίου Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
8. Βασιλικής Δίκου - Δράκου του Αχιλλέα.
9. Χρύσω Πρωτόγερου του Ελευθερίου,
χήρα Θωμά Πρωτογέρου.
10. Κλαίρης Πρωτόγερου του Θωμά, συζ. Βασιλείου Χρυσικόπουλου.
11. Ανδρέα Πρωτόγερου του Θωμά.
Για την δικάσιμο της 21.5.2019 προσδιορίστηκε η υπ’αρ. 1688/26-2-2018 νέα αγωγή
1. Δημητρίου Καραγιάννη
2. Μαρίας Ιωάννου - Λάππα του Αλεξάνδρου.
3. Κων/νου Κοτορλού του Δημητρίου.
4. Χρήστου Σιοζόπουλου του Νικολάου.
5. Παναγιώτη Ζουμή του Νεοκλή.
6. Χαραλάμπους Καλάκου του Πέτρου.
7. Παναγιώτη Μπουλουγούρη του ΧρήστουΠαρακαλούνται όσοι από τους πιο πάνω
συναδέλφους δεν έχουν ήδη αποστείλει το
πληρεξούσιό τους προς τον δικηγόρο, να
το πράξουν άμεσα.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2018

Σ

την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ της 31ης Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη που συνεκλήθη σύμφωνα με το
Καταστατικό και την από 23/5/2018 επιστολή τεσσάρων μελών του Δ.Σ., εκλεγμένων
με την παράταξη της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ», το εκλεγμένο Προεδρείο του ΣΣΙΛΤΕ
αποτελούμενο από τους Γ. Κολλάτο - Πρόεδρο, Ι. Βέργο – Αντιπρόεδρο, Αθ. Καραδελή – Γεν. Γραμματέα, Γκλαβοπούλου Κρικέλη Ξανθίππη- Αν. Γεν. Γραμματέα και Ηλ.
Προκόπη – Ταμία, κατέθεσε το παρακάτω
κείμενο προτάσεων-απαντήσεων. Το παρακάτω κείμενο υπερψηφίστηκε από το
Δ.Σ. και αποτελεί απόφαση του Δ.Σ. του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ.
«Σχετικά με τα δεκατρία (13) θέματα προς
συζήτηση που κατέθεσαν με επιστολή τους τα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. εκλεγμένα με το ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», η πρώτη διαπίστωση που εξάγεται είναι ότι
δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή κανένα από τα κύρια θέματα και αιτήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους μας: Δεν συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση των συνεπειών του
Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) από 1/1/2019 που αφορά την Κύρια Σύνταξη 2.600.000
συνταξιούχων στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των 3.000 συνταξιούχων της Ιονικής.
Δεν συμπεριλαμβάνεται το διαρκές αίτημά μας προς το Υπουργείο Εργασίας για ένταξη των
6.282 βοηθηματούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο κρατικό επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ, για να μην
συνεχιστεί η καταβολή της εξευτελιστικής επικουρικής σύνταξης των 47,50 ευρώ το μήνα
στα μέλη μας. Δεν συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
των συνταξιούχων μας και η μείωση των εισφορών τους. Δεν συμπεριλαμβάνεται το σοβαρό
ζήτημα των «κόκκινων» δανείων των συναδέλφων μας τα οποία δεν εξυπηρετούνται κατά
53%. Δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό η συμμετοχή των μελών μας, του Συλλόγου μας, της
ΟΣΤΟΕ και της ΑΓΣΣΕ κατά της μείωσης του αφορολόγητου από 1/1/2020 και της αναπροσαρμογής της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που θα αυξήσουν υπέρμετρα εκ νέου τις
φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων μας (ΕΝΦΙΑ).
Τα πιο πολλά από τα δεκατρία (13) προς συζήτηση θέματα της επιστολής των τεσσάρων Διοικητικών Συμβούλων, αποτελούν ήσσονος σημασίας ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και
τέθηκαν απλώς χάριν εντυπώσεων, τα δε λοιπά αποτελούν πάγιες θέσεις του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σημειωτέον δε ότι για τα περισσότερα θέματα από αυτά που θίγονται, έχουν ήδη προϋπάρξει απαντήσεις και τελείως
καταχρηστικά τίθενται εκ νέου.
Εκ προοιμίου δε να αναφέρουμε ότι δεν έχει υπάρξει ούτε ένα περιστατικό από αυτά που
αναφέρετε στην επιστολή σας περί προπηλακισμών κλπ από τους κ.κ. Κολλάτο και Βέργο,
αντιθέτως τα μέλη ΔΣ που ανήκουν στην παράταξη Ιονική Ενότητα είναι προκλητικά και προσπαθούν συνεχώς να θέτουν νομιμοφανή ή μη προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του
Συλλόγου. Η επιστολή σας εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Επιφυλασσόμαστε για τη συκοφαντική μας δυσφήμιση εκ των αναφορών σας περί δήθεν παρανόμων συμπεριφορών μας.
-Μηνυτήρια αναφορά κατά της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την επένδυση των 55,5
εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK.
Στην 4η συνεδρίαση της 1/2/2018 του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τα πέντε (5) μέλη του Προεδρείου Γ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΙΩ. ΒΕΡΓΟΣ, ΑΘ. ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΞΑΝΘ. ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ και
ΗΛ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ υπερψήφισαν και το Δ.Σ του ΣΣΙΛΤΕ πήρε απόφαση για υποβολή μηνυτήριας
αναφοράς κατά της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αντίθετα τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ, και Ν. ΚΑΒΟΥΡΑΣ απείχαν από την πρόταση της μηνυτήριας
αναφοράς κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την απώλεια των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA
BANK, εκθέτοντας βάναυσα τους ίδιους και την λεγόμενη παράταξή τους «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», απέναντι στους 3.000 συνταξιούχους της Ιονικής που είδαν να εξανεμίζονται οι εισφορές τους με την ζημιογόνα επένδυση. Το Προεδρείο του Συλλόγου μας και των άλλων τριών
(3) Τραπεζικών Συλλόγων μελών του Επικουρικού Ταμείου, με τη συνδρομή των Νομικών
Συμβούλων συνέταξαν εμπεριστατωμένη ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ δώδεκα (12) σελίδων η
οποία θα κατατεθεί στα πρακτικά επόμενου Δ.Σ. με όλα τα σχετικά παραστατικά υποβολής
της στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
-Πόρισμα ορκωτών ελεγκτών περιόδου 2010-2013
Το αίτημά σας για παράδοση του πορίσματος των ορκωτών λογιστών της περιόδου του Συλλόγου 2010-2013, είναι ανυπόστατο, «καθώς φαίνεται πως ξεχάσατε» ότι παραδόθηκαν με
υπογραφές σε τρία αντίγραφα στην κα Μ. Φιλιπποπούλου (νυν μέλος ΔΣ και επικεφαλής της
παράταξης Ιονική Ενότητα) και στον κο Χρ. Ζαβακόπουλο (πρώην μέλος ΔΣ), όλα τα σχετικά
έγγραφα του πορίσματος με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με βάση την αρ. αποφάσεως 10413/2015 του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. Καταθέτουμε στο Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ
αντίγραφο από το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής της 31/5/2016. Επίσης ξεχνάτε
ότι το σχετικό πόρισμα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα του Συλλόγου μας Αρ. Φ. 64, Μάρτιος-Απρίλιος 2015 και έλαβαν γνώση όλα τα μέλη μας. Έχετε ενημερωθεί κατ’ επανάληψη εξ
άλλου και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα κατατεθέντα ένδικα μέσα για την περίοδο 2010-2013,
αναμένεται να εκδικαστούν τον Νοέμβριο του 2019. Εξάλλου, απόσπασμα της αγωγής με την
πράξη κατάθεσης είχε κατατεθεί και στο φάκελο των ασφαλιστικών μέτρων για δήθεν ακυρότητα αρχαιρεσιών που είχαν ασκήσει 55 μέλη της παράταξης Ιονική Ενότητα, στον οποίο
φάκελο είχαν πρόσβαση σύμφωνα με το νόμο. Επομένως, παρέλκει και το αίτημα αυτό.
-Οικονομικός έλεγχος και ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές προηγούμενων περιόδων Συλλόγου, επίδειξη παραστατικών κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, συμφωνεί σε κάθε έλεγχο οποιασδήποτε
περιόδου και θητείας της διαδρομής του σωματείου και θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση
ανάθεσης μετά από σχετική εισήγηση του νομικού του συμβούλου.
Τα παραστατικά πληρωμών του Συλλόγου μας είναι στη διάθεση όλων των μελών κατά τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. από τον Λογιστή και τον Ταμία του ΣΣΙΛΤΕ. Σημειώνεται ότι τα παραστατικά είναι τακτοποιημένα με απόλυτη ημερολογιακή τάξη και επάρκεια.
Ως γνωστόν εξ άλλου, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής διαχειρίζεται μόνο τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα και δεν ασκεί διαχείριση πώλησης παραθαλάσσιων οικοπέδων ή διαχείρι-

ση απεργιακού ταμείου, όπως η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επίσης όπως γνωρίζετε ο οικονομικός
απολογισμός του Συλλόγου μας πάντα υπογράφεται από τον Πρόεδρο, την Γ. Γραμματέα,
τον Ταμία και τον Λογιστή, ενώ αντίθετα οι δημοσιευμένοι Ισολογισμοί 2014 και 2015 του
διασπαστικού σωματείου σας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα σας χωρίς
όνομα Λογιστή!
-Οικονομική κάλυψη δικαστικών υποθέσεων Συλλόγου.
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής πάντα με αποφάσεις του Δ.Σ. και γνωματεύσεις του νομικού του συμβούλου, παρεμβαίνει δικαστικά για υποθέσεις υπέρ των σκοπών του Συλλόγου
και των μελών του και αναλυτικά θα παρατεθεί στο Δ.Σ. από τον Δικηγόρο του ΣΣΙΛΤΕ, αναλυτική κατάσταση υποθέσεων και παραστατικά δαπανών, αν και σας είναι ήδη γνωστά αφού
τα πάντα συζητούνται στο ΔΣ του Συλλόγου μας. Όσον αφορά την άσκηση παρέμβασης του
Συλλόγου μας στην υπόθεση της πώλησης του οικοπέδου της Κινέττας από τον Σύλλογο της
«ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» η οποία εισέπραξε 820.000 ευρώ και ακολούθως γκρεμίστηκαν τα
ανεγερθέντα κτίσματα των αγοραστών, είχαμε «προσεπίκληση παρέμβασης», τα περιουσιακά
στοιχεία δημιουργήθηκαν από τις υποχρεωτικές εισφορές των 2.400 σημερινών συνταξιούχων μελών μας. Εξάλλου, το έννομο συμφέρον του ΣΣΙΛΤΕ και των μελών του τεκμηριώνεται
μέσα στο δικόγραφο της παρέμβασης που ασκήσαμε. Επίσης, εξ όσων γνωρίζουμε η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, ούτε έχει καταστεί αμετάκλητη, με αποτέλεσμα η δικαστική κρίση
μπορεί να εξελιχθεί ή να μεταβληθεί. Τέλος, είμαστε ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ ο οποίος έχει
προβεί σε κινήσεις αμφισβήτησης του περιουσιακού δικαιώματος της Ιονικής Ενότητας.
-Περιγραφή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, από την ίδρυσή του (1965) και μέχρι σήμερα (επί 53 συνεχή χρόνια) γίνεται ακριβώς με
τον ίδιο τρόπο, ομαδοποιημένα, όπως εξ άλλου περιγράφονται και στις (συνημμένες) ημερήσιες διατάξεις προσκλήσεων Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ, όλων των αναγνωρισμένων
Συλλόγων Συνταξιούχων Τραπεζικών, ακόμα και της παράταξής σας, της Ιονικής Ενότητας.
Τα πρακτικά των Δ.Σ. του Συλλόγου, «πάλι ξεχνάτε ότι» όλα παραδίδονται στην κα Μ. Φιλιπποπούλου, η οποία στο εξής θα υπογράφει την παραλαβή τους, καθ’ όσον δεν υπάρχει πλέον
η καλή πίστη από πλευράς σας και σε αυτό το ζήτημα.
-Πορεία αγωγών συμπλήρωσης εφάπαξ.
Έγινε πλήρης ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για το εν λόγω θέμα στο προηγούμενο συμβούλιο (την οποία και πάλι ξεχνάτε) και οι δεκάδες ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι ενημερώθηκαν μέσω της εφημερίδας του Συλλόγου, αλλά και τηλεφωνικώς. Καταθέτουμε δε και
σήμερα στα πρακτικά νέα επιστολή του Δικηγόρου Γ. Πολίτη σχετικά με τον προσδιορισμό
των νέων δικασίμων που πλέον οριστικοποιήθηκαν
-Καθήκοντα μελών Προεδρείου Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής.
Τα κατ’ επανάληψη απαράδεκτα και συκοφαντικά δημοσιεύματα (86 συνολικά και για τα
οποία έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Ιονικής Ενότητας και του υπευθύνου της) για τα καθήκοντα της Γεν. Γραμματέως και των λοιπών μελών του Προεδρείου, οφείλεται να γνωρίζετε ότι
αυτά περιγράφονται και ρυθμίζονται από το Άρθρο 12 παρ 5 του Καταστατικού μας και όχι
από τις επιδιώξεις κάποιων μελών του Δ.Σ. Επιβεβαιώνονται δε τα προεκτεθέντα και από τις
γνωματεύσεις των Νομικών μας Συμβούλων Ευσταθίου Γραμμένου, Θρασύβουλου Ξενάκη
και της δικηγόρου Ε. Σαμαρτζή. Πρέπει επίσης να έχουν υπ’ όψιν τους οι τέσσερεις συγγραφείς της επιστολής της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς το Δ.Σ. και την Παράγραφο 3, του ίδιου
Άρθρου 12, το οποίο αναφέρει ότι «Δεν δύνανται να μετέχωσι του Δ.Σ. ως και των λοιπών
οργάνων διοικήσεως του Συλλόγου αμφότεροι οι σύζυγοι…»
Πληροφορούμε επίσης τους αγωνιούντες τέσσερεις συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ότι η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας ορίστηκε με απόφαση της Διοίκησης του Πολυιατρείου, ως σύνδεσμος των 700 και πλέον συνταξιούχων μελών μας τα οποία έχουν γραφτεί
και εξυπηρετηθεί από το Πολυιατρείο του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank.
-Ενιαία συνδικαλιστική εκπροσώπηση των συνταξιούχων της Ιονικής.
Το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, υποστηρίζει με όλα τα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα, την Ενιαία Εκπροσώπηση των 3.000 συνταξιούχων της Ιονικής από ένα και μοναδικό Σύλλογο, όπως υφίσταται και με όλους τους άλλους
Συλλόγους Συνταξιούχων Τραπεζικών.
Τα αδιαμφισβήτητα συνδικαλιστικά δεδομένα στο χώρο μας είναι με βάση τα καταστατικά
και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας τα εξής: O Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής έχει ιδρυθεί
πριν 53 χρόνια (το 1965), είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ και της Συνομοσπονδίας
μας ΑΓΣΣΕ και γίνεται παρακράτηση εισφορών από τα 2.400 μέλη του μέσω της κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ. Ο Σύλλογος της λεγόμενης «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ιδρύθηκε πριν 6 μόλις
χρόνια (το 2012), δεν είναι αναγνωρισμένος ούτε από την Ομοσπονδία-ΟΣΤΟΕ, ούτε από την
Συνομοσπονδία των Συνταξιούχων-ΑΓΣΣΕ, επίσης δεν γίνεται υπέρ αυτού καμία παρακράτηση εισφορών από τον ΕΦΚΑ ή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Είναι ο μόνος μικτός Σύλλογος Εργαζομένων
και Συνταξιούχων στην Ελλάδα! Σε όλα τα επίπεδα οι Σύλλογοι και Ομοσπονδίες Εργαζομένων και Συνταξιούχων είναι ξεχωριστοί-αυτοτελείς. Σύμφωνα δε με την κοινή δήλωση των
εκλεγμένων μελών της Ιονικής Ενότητας Μ. Φιλιπποπούλου και Ιω. Χρυσικού, στα πρακτικά
του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, «η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ιδρύθηκε για τον μοναδικό λόγο
της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι πολλά, πάρα πολλά.»
Η μοναδική συνεπώς συνδικαλιστική και νομική διαδικασία ενιαίας εκπροσώπησης με βάση
τα παραπάνω αναφερόμενα, είναι ασφαλώς η συγχώνευση της βάσης των μελών των Συλλόγων, μετά από αυτοδιάλυση του μη αναγνωρισμένου διασπαστικού Συλλόγου της Ιονικής
Ενότητας και την οριστική δικαστική τακτοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων τα οποία
εκκρεμούν.
Το παραπάνω κείμενο προτάθηκε, υπερψηφίστηκε και αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της
31ης Μαϊου 2018 του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Τα μέλη του Προεδρείου:
Γεώργιος Κολλάτος-Πρόεδρος, Ιωάννης Βέργος-Αντιπρόεδρος, Αθηνά Καραδελή-Γεν.
Γραμματέας, Ξανθίππη Κρικέλη-Γκλαβοπούλου-Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Ηλίας Προκόπης-Ταμίας

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

Μ

ε άριστες εντυπώσεις πραγματοποιήθηκε η μονοήμερη εκδρομή του ΣΣΙΛΤΕ στους όμορφους
παραδοσιακούς οικισμούς Δημητσάνα και Στεμνίτσα
της Αρκαδίας, το Σάββατο 19 Μαϊου 2018. Η συμμετοχή των συναδέλφων, η άριστη οργάνωση, η
ξενάγηση, οι επισκέψεις, το ορεινό δασικό φυσικό
περιβάλλον, το εξαιρετικό φαγητό και το όμορφο συναδελφικό κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν τα
κύρια συστατικά της επιτυχίας.
Αναχωρήσαμε το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στις 7:30
το πρωί από το κέντρο της Αθήνας. Πρώτες στάσεις
στον Ισθμό και στο Μαίναλο για καφέ. Ακολούθως
φθάσαμε στην ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ με την μοναδική αρχιτεκτονική. Αρχίσαμε τις επισκέψεις με τον
τοπικό ξεναγό στο μοναδικό Υπαίθριο
Μουσείο Υδροκίνησης το οποίο προβάλλει διαχρονικά τη σημασία της
υδροκίνησης στην παραδοσιακή
κοινωνία. Ξεναγηθήκαμε στη
ροή του νερού από τον αλευρόμυλο προς την νεροτριβή, το
βυρσοδεψείο και τον ιστορικό
μπαρουτόμυλο. Αγναντέψαμε
τα 25 εντυπωσιακά μοναστήρια, το φαράγγι του Λούσιου, το ελατοσκέπαστο Μαίναλο, τα πέτρινα πυργόσπιτα. Περπατήσαμε στα λιθόστρωτα
καλντερίμια με τα επιβλητικά αρχοντικά και επισκεφθείκαμε την ιστορική
βιβλιοθήκη με τις σπάνιες εκδόσεις και το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο
που στεγάζεται στο ανακαινισμένο σπίτι του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ενώ
δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε το σπίτι του Παλαιών Πατρών Γερμανού.
Το μεσημέρι απολαύσαμε νόστιμα, παραδοσιακά εδέσματα σε δύο γραφικές
ταβέρνες της Δημητσάνας.

Το απόγευμα φθάσαμε στον ιστορικό διατηρητέο οικισμό ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ. Η ομορφιά της μόλις την
πρωτοαντικρίσεις σου κόβει την αναπνοή, έτσι όπως φαίνεται να αιωρείται πάνω σε αυτά τα
απότομα υψώματα δίπλα στο φαράγγι. Μετά τον καφέ στη γραφική Πλατεία και την ξενάγηση
στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τις τοιχογραφίες του κορυφαίου ζωγράφου
Φώτη Κόντογλου. Ακολούθως σειρά είχε η ξενάγηση στο τοπικό εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο Στεμνίτσας, που ολοκλήρωσε τις εμπειρίες μας στα πολλά και αξιόλογα ιστορικά και παραδοσιακά σημεία της περιοχής...
Η επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκε στο πούλμαν με Ιονικές και άλλες
αναμνήσεις και διηγήσεις από μικροφώνου. «Πάντα τέτοια και γρήγορα ήταν η προτροπή των
συμμετεχόντων συναδέλφων». Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε πάνω από 500 επαγγελματικές φωτογραφίες, των Θανάση
Κεφαλά, Άννας Παρασκευοπούλου και Αθηνάς Καραδελή, η οποία είχε και την επιμέλεια της
διοργάνωσης της εκδρομής.

Το ακρόπρωρο

Του καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη

«

Δεν μπορεί να δει άνθρωπος σε στεριά και θάλασσα κανένα πράγμα που να ‘χει τη μεγαλοπρέπεια ενός καραβιού με πανιά την ώρα που αρμένιζε στα όρτσα, βάζοντας μπάντα
με φρέσκο αγέρα.
Ητανε ένα πράγμα θαυμαστό απάνω από κάθε φαντασία. Τα πανιά του, σαν να ‘τανε φτερούγες κανενός αρχαγγέλου, φουσκώνανε στον φρέσκο αγέρα και το κάνανε να γέρνει παλληκαρήσια πλαγιασμένο στο πλευρό του και να ανεβοκατεβαίνει απάνω στα κύματα, σμπώχνοντας
τα νερά περήφανα, ζωσμένο με αφρούς, γεμάτο δόξα και μεγαλείο. Θαρρούσες πως δεν
το κυβερνούσε άνθρωπος, παρά πως το ίδιο κυβερνούσε τον εαυτό του, γεμάτο ψυχή και
καρδιά. Κι αν ο νους σου πήγαινε στον καπετάνιο, η φαντασία σου τον έπλαθε σαν ένα πλάσμα υπερφυσικό, έναν γίγαντα αντρειωμένο, χωμένο μέσα στην καρδιά του καραβιού του,
άφαντο στα μάτια, βασιλέα απάνω στη θάλασσα, μάγο και τελώνιο που είχε μεγάλη εξουσία
και που ήτανε τυλιγμένος μέσα σε φουρτούνες και σε σύννεφα και σε αστροπελέκια. Τέτοιο
ανείπωτο μεγαλείο έπαιρνε ο άνθρωπος από το πιο εξαίσιο, από το πιο τέλειο, από το πιο
ποιητικό έργο που έκανε, από το καράβι».
Φώτης Κόντογλου-Υμνος των καραβιών
Από το απέριττο κυκλαδίτικο ψάρι στην πρύμνη πλοίων της εποχής του χαλκού, πάνω στα
αινιγματικά πήλινα τηγανόσχημα σκεύη των Κυκλάδων, ως τις πολύμορφες μεγαλειώδεις
μπαρόκ συνθέσεις του 17ου-18ου αιώνα, τα κλασικιστικά πρωραία ξυλόγλυπτα του 18ου19ου αιώνα και τα λαϊκά τυποποιημένα του 19ου-20ού, το ακρόπρωρο παρέμεινε φορέας
της ίδιας λαϊκής αντίληψης και πίστης, συνέχεια μιας πανάρχαιας παράδοσης.
Οι καραβοκύρηδες ονόμαζαν τα ακρόπρωρα φιγούρες ή γοργόνες, χωρίς να έχουν σχέση με
το θανατηφόρο δαιμονικό του νεοελληνικού θρύλου, τη Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου, που
φαίνεται ότι κατάγεται εικονογραφικά από το αρχαίο δαιμονικό της θάλασσας, τη Σκύλλα με
το αισθησιακό γυναικείο κορμί που καταλήγει σε ψαροουρά και φέρει τέσσερα αγριόσκυλα
γύρω στη μέση της, που κατασπαράζουν τους ναυαγούς.
Η γυναικεία φιγούρα-ακρόπρωρο, που καταχρηστικά ονομάζεται γοργόνα, είναι γαλήνια καλοσυνάτη ύπαρξη, προστάτρια και φύλακας άγγελος των ναυτικών, «καρφωμένη στην πρώρα ορθώνει επιβλητικά το ανάστημα στην οργή των στοιχείων της φύσης». Eίναι η προσωποποιημένη ψυχή του καραβιού που διώχνει το κακό, προστατεύει το πλήρωμα, φέρνει πλούτο
και δύναμη στον καραβοκύρη, χαρίζει νίκες σε περίπτωση πολέμου.
Γερμένες μπροστά οι γυναικείες φιγούρες-ακρόπρωρα, συνεχίζοντας τη λοξή γραμμή του
κορακιού, με τη φαρδιά τους φούστα να κυματίζει σπρωγμένη από τον πελαγίσιο αγέρα, δεν
απέχουν πολύ από τις αρχαίες Νίκες ακρωτήρια των ναών, τις στημένες ψηλά στις κορφές
των αετωμάτων. Μόνο, που τα γυναικεία ακρόπρωρα δεν έχουνε φτερά, είναι Νίκες άπτερες, θα λέγαμε όπως η άπτερος Νίκη της αθηναϊκής Ακρόπολης.

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Το ανθρωπόμορφο ακρόπρωρο, αλλιώς φιγούρα, με προτίμηση στις γυναικείες μορφές, το
οποίο επικρατεί στα νεότερα χρόνια, έχει για μακρινούς προγόνους τις θεϊκές προτομές των
αιγυπτιακών πλοίων, τα άφλαστα με γυναικείο κεφάλι και τα ανθρωπόμορφα διακοσμητικά
μοτίβα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων - και κυρίως τα πλούσια ανάγλυφα των ύστερων ρωμαϊκών πλοίων στην πρύμνη αλλά και στο άκρο της πλώρης. Δεν μπορούμε ωστόσο
να μιλάμε για αδιάσπαστη συνέχεια, όπως συμβαίνει με τα ζωόμορφα ακρόπρωρα που δεν
σταματούν να υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, με κύριους εκπροσώπους τα πλοία των Βίκινγκς με ξυλόγλυπτα κεφάλια λεοντόμορφων δράκων στην πλώρη τους. Μας λείπουν προς
το παρόν οι ενδιάμεσοι κρίκοι από τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια ως τα χρόνια της Αναγέννησης,
όταν εμφανίζονται και πάλι ανθρώπινες μορφές ως ακρόπρωρα.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Ωστόσο, τα ξύλινα αγαλμάτια αγίων στην πλώρη καταλανικών ιστιοφόρων του 14ου-15ου αιώνα,
που εξελίχθηκαν στις πλούσιες διακοσμήσεις του 16ου-17ου αιώνα, σημαίνουν το δίχως άλλο μια
νέα αρχή στην ιστορία του ακρόπρωρου - η οποία συνδέεται άμεσα με τη νέα φάση ριζοσπαστικών
μεταβολών στη ναυτική τέχνη, με τη δίκαια αποκαλούμενη δεύτερη επανάσταση της ναυσιπλοΐας.
Ορόσημα της νέας περιόδου αποτελούν η ανακάλυψη της Αμερικής, το άνοιγμα των ωκεανικών
εμπορικών δρόμων και η δημιουργία των αποικιών του Νέου Κόσμου και του Ινδικού.
Κατά τη διάρκεια των ωκεανικών ταξιδιών δημιουργείται αμεσότερη συναισθηματική σχέση ανά-

μεσα στο πλήρωμα και το καράβι με τα ιστία, που στηρίζει
τη ζωή, μεταφέρει τον πλούτο και εξασφαλίζει την ευτυχία
του πληρώματος. Η πλώρη, το ιερότερο τμήμα του καραβιού, φιλοξενεί την ίδια τη θεϊκή δύναμη. Εδώ βρίσκεται η
ψυχή του πλοίου, ενσαρκωμένη στη μυθική ή μυθοποιημένη μορφή του ακρόπρωρου.
Παραθέτω όσα ειπώθηκαν το 1962 από κάποιον απόγονο
μιας παλιάς οικογένειας Δανών ναυτικών, γιατί έχουν διαχρονική και παγκόσμια αξία: «Το ακρόπρωρο, όπως όλοι
πίστευαν, ασκούσε μια γοητεία που η ακτινοβολία της διαπερνούσε ολόκληρο το σκάφος και το πλήρωμα. Υπήρχε η
αίσθηση ότι η ζωή και η ευτυχία όλων εξαρτιόταν από την
αγαθή σχέση με τις μυστικές δυνάμεις που συμβόλιζε το ακρόπρωρο».

ΕΥΛΟΓΙΑ ΕΝ ΠΛΩ

Σχετικό με την ιερότητα της πλώρης και τη θεϊκή δύναμη του ακρόπρωρου είναι και το γεγονός
ότι τα νεοελληνικά ιστιοφόρα είχαν εικονοστάσι στην πλώρη (ή την πρύμνη) με εικόνισμα συνήθως του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, καθώς και ένα καντήλι. Το ηλιοβασίλεμα
θυμιάτιζαν το καράβι, ενώ τα Φώτα αγίαζαν την πλώρη και το τιμόνι.
Ο Μικές Δούκας, Ψαριανός παπάς, μας δίνει ζωντανή περιγραφή των λατρευτικών πράξεων που
συνηθίζονταν στα πλοία των Ψαρών στα χρόνια της Επανάστασης του 21: «...κατά τον πλουν προς
Κωνσταντινούπολιν ενήστευαν και εκάστην εσπέραν φέροντος του καμαρώτου την εικόνα του
Αγίου Νικολάου επάνω εις τον εργάτην, ο (...) γραμματεύς ή ναύτης έψαλλε την παράκλησιν του
καμαρώτου θυμιατίζοντος με τους ναύτας ασκεπείς. Προσηύχοντο (...) να τους χαρίση ούριον
άνεμον και αισίαν οδόν (....) Αμα τω κατάπλου επήγαιναν μαζί με τον πλοίαρχον εις τον πνευματικόν και εξομολογούμενοι εισήρχοντο είς τον ιερόν ναόν και μετελάμβανον των αχράντων
μυστηρίων. Εκείνη δε την ημέραν εσχόλαζον από πάσαν εργασίαν».
Οι ξυλόγλυπτοι άγιοι, οι στημένοι στην άκρη του καταστρώματος της πλώρης των ισπανικών
πλοίων του 15ου αιώνα, εξυπηρετούσαν τους ίδιους με την εικόνα του Αγίου Νικολάου σκοπούς.

Καλλιτεχνικό παιδί κάθε εποχής  

Πέρα απ’ όλα αυτά όμως, το ακρόπρωρο δεν έπαψε να είναι και φορέας καλλιτεχνικής έκφρασης. Ακολουθεί τα ρεύματα και τους ρυθμούς τέχνης που επικρατούν κάθε φορά, επηρεάζεται όμοια με τις άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες από την πολιτική και οικονομική κατάσταση του χώρου του και από την ιδιαίτερη τοπική παράδοση.
Το νεοελληνικό ακρόπρωρο είναι παρακλάδι του ευρωπαϊκού. Εμφανίζεται την περίοδο
μετάβασης από τον 18ο στον 19ο αιώνα (στα μέσα του 18ου με αρχές 19ου) και αποτελεί
γέννημα του νέου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού κλίματος που δημιουργήθηκε στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, με τα πλοία των Φράγκων, των Ελλήνων, των Βενετών και των
Γενουατών να αλωνίζουν στο Αιγαίο.

Η πίστη των ναυτικών

Η πίστη των ναυτικών είναι αυτή που διάσωσε τα ακρόπρωρα από την ολοκληρωτική τους
εξαφάνιση. Τα ιστιοφόρα χάθηκαν όταν εμφανίστηκε η νέα κινητήρια δύναμη, ο ατμός στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι “φιγούρες” όμως εξακολουθούν να ζουν, έστω και μουσειακά, και να αποτελούν σημαντικές μορφές έκφρασης του παραδοσιακού μας πολιτισμού.
Αγαπητοί φίλοι,
Μετά χαράς σας δίνω την άδειά μου να αναδημοσιεύσετε το άρθρο μου με τίτλο “Το ακρόπρωρο” στην Εφημερίδα σας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
Με τους χαιρετισμούς μου
Πέτρος Θέμελης
Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών
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Ομοιοπαθητική: περίπτωση ασθενούς με διαταραχές μνήμης
Της Ναταλίας Πριαχίνα - Ιατρού του Συλλόγου
Ασθενής, 35 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω φυσαλιδώδους δερματοπάθειας σε πέλματα
και παλάμες, αμφοτερόπλευρα, επί ενάμιση χρόνο. Συρρέουσες φυσαλίδες με υγρό περιεχόμενο
εξελίσσονται και σπάνε. Αυτή η διαδικασία μονίμως επαναλαμβάνεται. Αυτό δυσκολεύει πολύ την
καθημερινότητα του ασθενή. Από τη βιοψία δέρματος διαγνώστηκε επιφανειακή περιαγγειακή
δερματίτιδα.
Οικογενειακό ιστορικό χωρίς αξιοσημείωτα στοιχεία.
Ο ασθενής βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη, αντιβίωση και κορτιζονούχα κρέμα τοπικά, κατόπιν συμβουλής δερματολόγων. Όσο διαρκεί η θεραπεία, υπάρχει μια σχετική βελτίωση των συμπτωμάτων, ενώ μετά τη διακοπή της, η δερματική νόσος επανεμφανίζεται.
Γενικά συμπτώματα: ο ασθενής αναφέρει ότι κρυώνει και τον ενοχλούν τα ρεύματα. Τον ενοχλεί
ο ήλιος και το έντονο φως. Στον ύπνο ξεσκεπάζει τα πόδια του και κοιμάται στο δεξιό πλευρό.
Κατά τον ύπνο έχει έντονη εφίδρωση από τη μέση και πάνω.
Τροφικές προτιμήσεις: Επιθυμία για ξινά, λεμόνι και οστρακοειδή. Απέχθεια για το λίπος και τα
γλοιώδη.
Ψυχολογική κατάσταση: νοιώθει αγχωμένος και ευερέθιστος, “ψυχολογικά πεσμένος”. Αναφέρει ότι τον τελευταίο καιρό έχει σοβαρή απώλεια μνήμης για τα πρόσφατα και πολύ πρόσφατα
γεγονότα, με αποτέλεσμα να εκνευρίζεται πολύ εύκολα και να μη θέλει αντίλογο. Έχει κουραστεί
από όλη αυτή την κατάσταση και δε θέλει να βγαίνει πια από το σπίτι του. Λόγω της πεσμένης διανοητικής λειτουργίας του έχει αποκτήσει το φόβο μήπως δεν ξαναγίνει όπως ήταν πριν. Μετά την
λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς προκύπτει ότι πριν από 8 χρόνια είχε υποστεί κλειστή κάκωση κεφαλής σε τροχαίο ατύχημα και παρέμεινε σε κώμα 2 εικοσιτετράωρα και μετά,
κατά τη διάρκεια 2 ετών έπασχε από καθημερινούς πονοκεφάλους και άρχισε προοδευτικά να
χάνει τη μνήμη του.
Θεραπεία: Ο ασθενής έχει λάβει ομοιοπαθητική αγωγή και σε 5 μήνες έχει αποκατασταθεί πλήρως, τόσο στα ψυχοδιανοητικά όσο και στα δερματικά συμπτώματα.
Σχόλια: το σημαντικό σε αυτό το περιστατικό συνίσταται στο ότι ο ασθενής δεν εστίαζε στο βαθύτερο πρόβλημά του, αλλά αναφερόταν μόνο στη δερματοπάθειά του. Δεν ανέφερε το πρόβλημα
στο νευροψυχικό επίπεδο, επειδή νόμιζε ότι η ομοιοπαθητική δε θα μπορούσε να τον βοηθήσει,
αφού οι υπόλοιποι ιατροί δεν του έδιναν λύση.
Σχέση νευροψυχολογικών και δερματολογικών προβλημάτων:
Όσο και να φαίνεται περίεργη εκ πρώτης ματιάς η σχέση νευροψυχολογικών και δερματολογικών προβλημάτων, αυτή η σχέση είναι άμεση. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το δέρμα και το Κεντρικό

Νευρικό Σύστημα έχουν κοινή εμβρυολογική καταγωγή - το ξώδερμα, έχουμε κάποια
βάση για να παραδεχτούμε ότι το δέρμα και
ο εγκέφαλος αλληλοεπηρεάζονται.
Οι ψυχιατρικές διαταραχές στον δερματολογικό ασθενή θεωρούνται κυρίως από
τους δερματολόγους ότι είναι σε δευτερεύουσα μοίρα, σε σχέση με τη διαταραχή του
δέρματος, ίσως λόγω του ότι ανήκουν στο
πεδίο άλλης ειδικότητας. Στις περισσότερες
περιπτώσεις όμως είναι κύριας σημασίας
και έχει άμεση επίδραση στην πορεία των
δερματολογικών συμπτωμάτων.
Μία ομοιοπαθητική συνέντευξη
Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσιάζουν κάποιον την πρώτη φορά σε ομοιοπαθητικό ραντεβού
είναι η λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού. Κάνουν εντύπωση ο χρόνος που αφιερώνει ο ομοιοπαθητικός ιατρός για τη λήψη του ιστορικού, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που αφιερώνει ο συμβατικός ιατρός, οι “παράξενες” ερωτήσεις που κάνει, και οι λεπτομέρειες τις οποίες
διευκρινίζει. Ποτέ κανείς ιατρός δεν τον είχε ρωτήσει στο παρελθόν αν κρυώνει ή αν ζεσταίνεται,
σε ποια στάση κοιμάται, ποιες γεύσεις αγαπάει. Τις περισσότερες φορές ο ασθενής αντιλαμβάνεται
γρήγορα ότι αυτές οι ερωτήσεις έχουν βαρύτητα και ανταποκρίνεται με προθυμία, προσπαθώντας να περιγράψει με τη μέγιστη ειλικρίνεια τα συμπτώματά του. Αισθάνεται καλά από τη νέα
αυτή προσέγγιση, αφού βλέπει ότι ο γιατρός ενδιαφέρεται πραγματικά για την περίπτωσή του. Το
ιστορικό, λοιπόν, αποτελεί το μέσο και το εργαλείο για να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες
για την εύρεση του σωστού ομοιοπαθητικού φαρμάκου, το οποίο είναι αυτό που θα διεγείρει τον
οργανισμό για τη θεραπευτική διαδικασία. Στις επόμενες επισκέψεις το ιστορικό έχει σκοπό την
αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας για να αποφασιστεί αν πρέπει να επαναλάβουμε το φάρμακο, αν πρέπει να δοθεί άλλο φάρμακο, ή αν πρέπει να περιμένουμε. Η εύρεση όμως του σωστού
ομοιοπαθητικού φαρμάκου είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και μερικές φορές δεν επιτυγχάνεται
από την πρώτη επίσκεψη. Όταν βρεθεί όμως το σωστό φάρμακο, τότε θα δούμε την πραγματική
βελτίωση στην υγεία του ασθενούς.

« ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ»

Τ

ον τίτλο της επιστολής μου αυτής τον εμπνεύστηκα από τον αχαρακτήριστο πολιτικό που
ονομάζεται ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ο οποίος κάνοντας δήθεν black χιούμορ, ανακάλυψε την αιτία
του προβλήματος της χώρας λέγοντας τα «περίφημα» εκείνα λόγια: «Το πρόβλημα είναι
ότι ζουν και πολλά χρόνια πλέον οι συνταξιούχοι»!!!!!
Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κυνικό και απαίδευτο αυτό πολιτικό: Δεν έτυχε να διαβάσει
ή να ακούσει ποτέ, πως το δώρο της ζωής όλοι οι άνθρωποι το εξοφλούν κάποια μέρα με
την επιταγή του θανάτου, που όμως αυτή η επιταγή δεν γράφει για κανέναν πάνω ημερομηνία
λήξης; Γνωρίζει αλήθεια κανένας πότε θα φύγει από την ζωή; Η μήπως αυτό το ξέρει μόνο ο
ΛΟΒΕΡΔΟΣ. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται έχει
ακριβώς τα ίδια δικαιώματα στη ζωή με κάθε άλλο συνάνθρωπο όποιας διαφορετικής ηλικίας.
Και μετά από αυτό τον απαραίτητο μικρό πρόλογο έρχομαι στο κυρίως θέμα. Δεν νομίζω να
υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα ελεύθερα σκεπτόμενος πολίτης που να διαθέτει τον μέσο νου, που να
μην έχει συνειδητοποιήσει ότι μέσα από την τεχνητή κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική το
2007 οι επαγγελματίες ψεύτες και επίορκοι πολιτικοί που κυβέρνησαν τούτον τον τόπο, έχουν
μετατρέψει την Ελλάδα σε προτεκτοράτο, σε αποικία και οι ίδιοι έχουν μετατραπεί σε πολιτικές
μαριονέτες των δανειστών μας των οποίων απλά εκτελούν εντολές. Φόρτωσαν τη χώρα με ένα
δυσθεώρητο επαχθές και δυσβάσταχτο χρέος που ξεπερνά τα 400 δις ευρώ, για το οποίο δεν
έδωσαν ποτέ λογαριασμό στο λαό όπως είχαν υποχρέωση. Δεν άνοιξαν ποτέ τα βιβλία αυτού
του υπέρογκου χρέους. Υπέγραψαν μνημόνια και συμβάσεις εθνικής ντροπής, εξευτελισμού και
εθνικής ταπείνωσης που ενέχουν όχι μόνο αστικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Εκχώρησαν στην
πραγματικότητα στους ξένους την Εθνική μας κυριαρχία. Κατέστρεψαν την Εθνική οικονομία, τις
επιχειρήσεις κυρίως της μικρομεσαίες, το κράτος πρόνοιας, το σύστημα υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατακρεούργησαν τους μισθούς και κυρίως τις συντάξεις, οδηγώντας τους συνταξιούχους στην πλήρη απόγνωση, κλέβοντας και καταστρέφοντας στην κυριολεξία τη ζωή τους.
Οδήγησαν χιλιάδες πολίτες στην αυτοκτονία. Κυριολεκτικά μετέτρεψαν την χώρα σε «ΟΛΟΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ». Τα λίγα χορτάρια που απέμειναν στον έρημο τούτο τόπο ήρθαν οι νέοι
«σωτήρες» ΤΣΙΠΡΑΣ και ΚΑΜΜΕΝΟΣ και τα αποτελείωσαν. Και αντί όλοι όσοι ευθύνονται για
αυτό το έγκλημα να λογοδοτούν σήμερα καθισμένοι στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ελεύθεροι
και ατιμώρητοι «πουλάνε πνεύμα». Καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε ποτέ στον εξονυχιστικό
έλεγχο του πόθεν έσχες όλων των πολιτικών, προκειμένου να κατασχεθούν τα περιουσιακά τους
στοιχεία που τυχόν παράνομα απέκτησαν. Δεν άλλαξαν ποτέ ουσιαστικά τον νόμο περί ευθύνης
υπουργών. Αντί αυτών ετοιμάζουν εν όψει εκλογών καινούργια πολιτικά σχήματα με τα ίδια παλιά
σάπια υλικά και ανακοινώνουν καινούργια ψεύτικα σχέδια «σωτηρίας» της πατρίδας την οποία
οι ίδιοι κατέστρεψαν. Και όλα αυτά βέβαια, επειδή καλύπτονται, όπως εκείνοι έχουν φροντίσει,
κάτω από την ομπρέλα της νομιμοποιημένης ασυλίας και ατιμωρησίας, και την προστασία που
τους παρέχει στην ουσία το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος.
Οι μόνες οι οποίες έμειναν αλώβητες από όλη αυτή την ιστορία της κρίσης, ήταν οι Τράπεζες
που έλαβαν ως ανακεφαλαιοποίηση το ποσό των 233 δις ευρώ!!
Οι Τράπεζες που σημειωτέον είναι Α.Ε. δηλαδή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το μετοχολόγιο των
Τραπεζών, στο μεγαλύτερο ποσοστό έχει περάσει ήδη στα χέρια των ξένων, μετά την σχεδιασμένη και σκόπιμη καταβαράθρωση του Χ.Α. και των μετοχών του από τους ίδιους τους ξένους.
Οι νόμοι και τα ΦΕΚ βάσει των οποίων δόθηκαν τα 233 δις ευρώ στις Τράπεζες είναι οι παρακάτω:
Ν. 3723 ΦΕΚ Α250/9.12.2008 άρθρ. 2,3,4,5 ποσό 23 δις ευρώ.
Ν.3845 ΦΕΚ Α 65/6.5.2010 άρθρ. 4 παράγρ.8 ποσό 15 δις ευρώ.
Ν.3864 ΦΕΚ 119/21.7.2010 άρθρ.3 παράγρ.1 ποσό 10 δις μέσω Τ.Χ.Σ.
Ν.3872 ΦΕΚ 148/3.9.2010 άρθρ. 7 ποσό 25 δις ευρώ.
Ν.3965 ΦΕΚ 113/18.5.2011 άρθρ. 19 παράγρ.1 ποσό 30 δις
Ν.4031 ΦΕΚ 256/9.12.2011 άρθρ. 1 και 2 ποσό 60 δις ευρώ.
Ν.4056 ΦΕΚ 52/12.3.2012 άρθρ. 21 ποσό 30 δις ευρώ.
Ν.4079 ΦΕΚ Α181/20.9.2.12 άρθρ.1παράγρ.1 ποσό 40 δις μέσω Τ.Χ.Σ. Τα χρήματα που έλαβαν οι ιδιωτικές Τράπεζες ήταν χρήματα του Δημόσιου, δηλαδή χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Τα 50 δις ευρώ δόθηκαν μέσω του Τ.Χ.Σ. που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν
ακριβώς τον σκοπό και τα υπόλοιπα παραχωρήθηκαν με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
τριετούς διάρκειας, χωρίς επιτόκιο ή προμήθεια. Σημειώνω πως οι ζημιές που υπέστησαν οι
τέσσερις μεγάλες Τράπεζες από το PSI (κούρεμα) τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2012 δεν
ξεπερνούσε το ποσό των 36,2 δις ευρώ.

Τα πρώτα 23 δις που δόθηκαν επί κυβέρνησης του Κ. Καραμανλή ήδη έχουν περάσει στο
Δημόσιο χρέος, και ειλικρινά δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί ή πρόκειται να συμβεί με τα υπόλοιπα
δις ευρώ γιατί δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στις Τράπεζες με
το πρόσχημα της ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά και την προστασία των καταθέσεων! Και ερωτώ: Ποιάς ρευστότητας όταν οι «κάνουλες του δανεισμού έκλεισαν και αργότερα
επεβλήθησαν επιπλέον τα Capital Controls από την κυβέρνηση ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΟΥ; Ποιας
προστασίας των καταθέσεων; Εκείνων που οι «μεγαλοκαρχαρίες» έγκαιρα είχαν προβλέψει και
φροντίσει να μεταφέρουν σε Τράπεζες του εξωτερικού έχοντας απομείνει εδώ οι λιγοστές καταθέσεις της «μαρίδας»; Μήπως άνοιξαν ή δημοσίευσαν καμία λίστα; Και πώς νοείται οι εργαζόμενοι σήμερα στις Τράπεζες, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, πέραν του μισθού τους να παίρνουν δώρα
και επιδόματα και οι συνταξιούχοι των ίδιων Τραπεζών, που στην εργασία εκείνων υφίσταται
σήμερα η ύπαρξή και λειτουργία αυτών των Τραπεζών, να μην παίρνουν απολύτως τίποτα και
να έχουν οδηγηθεί στην πλήρη εξαθλίωση, με τελικό στόχο την απόλυτη εξόντωσή τους κατά
το δόγμα ΛΟΒΕΡΔΟΥ;
Εξ άλλου πως γίνεται οι Τράπεζες, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις να πωλούν χωρίς να κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ξένα funds,(όχι στους Έλληνες
οφειλέτες) τα μεν ενυπόθηκα στο 10 έως 15% της ονομαστικής τους αξίας, τα δε μη έχοντα
εξασφαλίσεις κάτω από 5% της ονομαστικής τους αξίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου;
Μήπως οι Τράπεζες τελικά έχουν υπεξαιρέσει τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου που
έχουν λάβει και γι’ αυτό τον λόγο δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να προχωρούν σε μια
τέτοια ενέργεια; Ποιος τελικά θα ενημερώσει τον πολίτη για το ακριβώς συμβαίνει για να μάθει
την αλήθεια;
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ με απόφασή του, ανέθεσε στις 2
Φεβρουαρίου του 2018 καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου στη Rothschild & Cie για
το έτος 2018, με αντίτιμο κάποια «λίγα» εκατομμύρια ευρώ. Στον Rothschild, ο οποίος για
εκείνους που γνωρίζουν εξουσιάζει στην πραγματικότητα το παγκόσμιο Τραπεζικό σύστημα
και τις παγκόσμιες αγορές και που ουσιαστικά είναι εκείνος που μας δανείζει. Μήπως τελικά
αυτό έγινε κατόπιν απαίτησης του ίδιου, προκειμένου να δώσει στον ΤΣΙΠΡΑ την δόση για να
πληρώσει τους τόκους των παλαιών δανείων;
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα «ευχάριστα» στην Ελλάδα, σύμφωνα με δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης, αφού προηγουμένως θα έχουν εφαρμοσθεί και τα τελευταία προαπαιτούμενα εξοντωτικά μέτρα των μνημονίων τα οποία θα κουβαλάμε μόνιμα όπως η χελώνα το
καβούκι της, θα μπούμε μας λένε κομπάζοντας «καθαρά» στα «φιλανθρωπικά σωματεία» που
λέγονται αγορές. Στις αγορές που όπως πολύ σωστά έχει διατυπωθεί έχουν «αίμα στα νύχια και
στα δόντια» και μοναδικό τους στόχο το εύκολο και προπαντός γρήγορο κέρδος. Έτσι θα αρχίσει η «ραγδαία» ανάπτυξη της χώρας με νέα δανεικά και οι πολίτες θα ζουν ζωή χαρισάμενη
χωρίς να σκέπτονται πλέον να ξενιτευτούν για να μπορέσουν να ζήσουν!!! Όλα δε αυτά θα τα
γιορτάσουμε, θα τα πανηγυρίσουμε, όπως έχει ανακοινωθεί, με κλαρίνα και βιολιά σε επιλεγμένους ανθοστόλιστους υπαίθριους χώρους, όπου θα παρέχονται από την Κυβέρνηση δωρεάν
άφθονο κρασί σουβλάκια και λουκάνικα. Καλή μας όρεξη και καλή μας διασκέδαση.
Όμως πριν κλείσω θεωρώ πως θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν τόνιζα και μάλιστα με έμφαση, πως πίσω από ό,τι τραγικό και θλιβερό συμβαίνει στον τόπο μας, θα πρέπει να αναζητάμε
πάντα την ψυχή του ίδιου του αδαούς στην πλειονότητά του λαού, της μάζας, του όχλου. Ενός
λαού που μέσα από την άγνοια, την πλάνη, την χειραγώγηση του νου και τις απολιθωμένες
πεποιθήσεις του, διαχρονικά σκάβει συνεχώς τον λάκκο του με τα ίδια του τα χέρια. Ένας
λαός που υιοθετώντας την τακτική των πολιτικών, οι οποίοι βάζουν πάντα το προσωπικό και
κομματικό συμφέρον πάνω από το Εθνικό συμφέρον, έτσι και εκείνος, αντί να καταπολεμά την
διαφθορά και την διαπλοκή και να στέλνει στο σπίτι του κάθε φαύλο και διεφθαρμένο πολιτικό,
έχει ως μοναδικό πολιτικό κριτήριο, το βόλεμα, το ρουσφέτι, βάζοντας πάντα το προσωπικό
του συμφέρον πάνω από το συλλογικό, από το Εθνικό. Δυστυχώς ο όχλος, η μάζα, θα παραμένει ίδιος σε όλες τις εποχές και για τους λόγους που προανέφερα θα κάνει πάντα το ίδιο τραγικό
λάθος. Θα ελευθερώνει τον πραγματικό ληστή τον Βαραββά και θα σταυρώνει τον αθώο Χριστό.
Δηλαδή θα σκάβει, όπως είπα, το λάκκο του με τα ίδια του τα χέρια. Ας πάψουμε επομένως να
αναζητάμε αλλού ενόχους κι ας κοιτάξουμε επιτέλους τον εαυτό μας στον καθρέφτη για να
ανακαλύψουμε τον πραγματικό ένοχο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ-ΒΟΛΟΣ
Πρώην ανώτερο στέλεχος Ιονικής Τράπεζας.

Σελίδα 8

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών 1984. Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Χρήστου
Τσούλου, Ναύπλιο.

ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ιεράπετρα 1985. Συνάδελφοι του Καταστήματος Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Υπαλλήλων ΙΛΤΕ. Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιώργου Κολλάτου.

Ναύπλιο 4/6/2010. Συνεστίαση συναδέλφων Ναυπλίου και Συλλόγου Συνταξιούχων. Από το
φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιάννη Βέργου.

Γενική Συνέλευση ΣΥΙΛΤΕ 1981. Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιάννη Βέργου.

Εκδρομική εξόρμηση το 1977, νέων συναδέλφων της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος. Από το
φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιώργου Κολλάτου.

Oι συνάδελφοι του Καταστήματος Δραγούμη Θεσσαλονίκης, το 1985. Από το φωτογραφικό αρχείο της
συναδέλφου Μαρίας Γαρουφαλιά.
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Τρίπολη 2/6/2004. Ενημέρωση των συναδέλφων καταστημάτων Πελοποννήσου από τον Σύλλογο
Συνταξιούχων ΛΤΕ. Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιάννη Βέργου.

1989 Αθήνα- Κεντρικό Κατάστημα Ιονικής. Νικηφόρα απεργιακή κινητοποίηση για την μονιμοποίηση
νέων συναδέλφων. Από το φωτογραφικό αρχείο του συναδέλφου Γιώργου Κολλάτου.

