
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ - ΧΡΟΝΟΣ 17ος
ΣΣΙΛΤΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ.106 79 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.210 3615765, 210 3640541 - FAX 210 3614287 - www.syntaxilte.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΥΛΛΟΥ

86

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

201832
75

Μετά την απόφαση του Eurogroup στις 3 Δεκεμβρίου 2018 και μετά την εξέταση 
του ελληνικού προϋπολογισμού (με υπερπλεόνασμα άνω του 3,5%) από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, οι δανειστές συναίνεσαν να μην εφαρμοστεί το 2019 για τους 
2.560.000  Έλληνες συνταξιούχους ο ψηφισμένος δύο φορές ν.4387/2016 «Νόμος 
Κατρούγκαλου» που θα μείωνε έως και 18% την Κύρια Σύνταξη για τους περισσό-
τερους παλαιούς συνταξιούχους . Οι νέοι συνταξιούχοι (μετά τις 13/5/2016) ήδη 
λαμβάνουν σύνταξη με τον επανυπολογισμό του νέου Νόμου.          

Για τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής με βάση τις αυξημένες κρα-
τήσεις που είχαν στο πρώην Ταμείο Κύριας Σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ και τις διατάξεις 
του Ν. 4387/2016 ο επανυπολογισμός δεν θα έχει μειώσεις των συντάξεών τους, 
ενώ αρκετοί συνάδελφοι θα έχουν και αύξηση στη σύνταξή τους. Θα καταργη-
θούν όμως σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα τα οικογενειακά επιδόματα.                                                                                                                             

Παραμένει βέβαια και το πάγωμα των Κύριων Συντάξεων έως το 2022.  
Με την πληρωμή των κύριων συντάξεων Ιανουαρίου 2019, στις 21 Δεκεμβρίου 

2018, οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν στο ενημερωτικό σημείωμά τους, το θετικό 
ή αρνητικό αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, καθώς επίσης και τον διαχωρισμό 
των συντάξεων σε εθνική, ανταποδοτική και προσωπική διαφορά. 

Ωστόσο μετά την παραπάνω απόφαση μη περικοπής των κύριων συντάξεων, πλή-
θος ερωτηματικών προκύπτουν όπως: θα καταργηθεί με νέο Νόμο, ο Ν.4387/2016 
ή απλώς θα ανασταλεί για το 2019, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε συνταξιούχους 
δύο ταχυτήτων, θα ξεκινήσει νέος δικαστικός αγώνας από τους 200.000 νέους συ-
νταξιούχους, θα εφαρμοστεί ο «κόφτης» των συντάξεων αν δεν πιαστεί το 2020 
υπερπλεόνασμα άνω του 3,5% κ.λπ.  

Δεν περικόπτονται για το 2019 
οι κύριες συντάξεις

Συνεργασία του Συλλόγου μας με το Δικηγορικό Γραφείο του Εργατολόγου κ. Δημήτρη 
Μπούρλου

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας μετά από 
σύσκεψη με τον γνωστό Εργατολόγο κ. Δημήτρη Μπούρλο συμ-

φώνησε να συνεργαστεί στο ζήτημα της κατάθεσης ομαδικών αγωγών 
διεκδίκησης των αναδρομικών ποσών που προκύπτουν στην Κύρια 
Σύνταξή μας.

Σε λίγες ημέρες όλα τα μέλη του Συλλόγου μας θα λάβουν εγγρά-
φως οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξουσιοδότηση, 
εργολαβικό κλπ. προκειμένου να συμμετάσχουν στη κατάθεση ομαδι-
κών αγωγών μέσω ΣΣΙΛΤΕ με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη 

Μπούρλου.
Όσοι συνάδελφοι συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές, θα πρέπει να καταβάλλουν στο 

λογαριασμό του δικηγόρου το ποσό των 40 ευρώ για όλα τα έξοδα εκδίκασης για κάθε 
ένδικο μέσο που θα προκύψει. Η αμοιβή του εντολοδόχου Δικηγόρου θα είναι 6% επί των 
επιδικασθησομένων ποσών όταν εισπραχθούν. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα υποβάλ-
λει προς τον ΕΦΚΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ αίτηση περί διακοπής παραγραφής της διεκδίκησης των 
αναδρομικών, θα πρέπει οπωσδήποτε να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι 31/12/18 στο 
www.efka.gov.gr προκειμένου στη συνέχεια να συμμετάσχουν στην κατάθεση των Ομαδι-
κών Αγωγών για την διεκδίκηση των αναδρομικών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Προσφορά Αγάπης του Συλλόγου, 
στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στον Άρειο Πάγο στις 20/9/2019 η δικάσιμος 
της Αίτησης Αναίρεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Κοινοποιήθηκε στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ, στους Συλ-
λόγους Συνταξιούχων Μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στην ΟΣΤΟΕ και σε 87 αιτού-
ντες συνταξιούχους μας, η αίτηση αναίρεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον Άρειο 
Πάγο, κατά της Εφετειακής απόφασης 2724/4-6-2018 την οποία κερδίσα-
με σαν ασφαλισμένοι συνταξιούχοι.

Η δικάσιμος της αναίρεσης ορίστηκε στις 20/9/18 και θα καταστεί αμε-
τάκλητη η Εφετειακή Απόφαση που κερδίσαμε με βάση την οποία πρέπει 
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να μας επαναφέρει το Επικουρικό Βοήθημα στα επίπεδα 
του Σεπτεμβρίου 2015 και να μας καταβάλλει αναδρομικά (3) τριών ετών.

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε η γενική 
συνέλευση και το νέο καταστατικό του συνεταιρισμού Ιονικής
Σελ. 2

Ρύθμιση οφειλών λιανικής τραπεζικής
Σελ. 3

Διαβάστε ακόμα
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«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-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  e-mail:print@alkodi.gr 

Τηλ.: 2110121994

 Απεβίωσε στην Αθήνα ο συνάδελφος συνταξιούχος Γεώργιος Βεβελογιάννης, 
σε ηλικία 87 ετών.
 Απεβίωσε στην Αθήνα ο συνάδελφος συνταξιούχος Δημήτρης Μουρίκης, σε 
ηλικία 79 ετών.
 Απεβίωσε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς ο συνάδελφος συνταξιούχος Σπυρίδων 
Μπουχάγιερ, σε ηλικία 88 ετών.
 Απεβίωσε στην Αθήνα ο συνάδελφος Πάνος Παπαδόπουλος, σε ηλικία 62 
ετών.
 Απεβίωσε στην Ορεστιάδα ο συνάδελφος Γιάννης Σταματόπουλος, σε ηλικία 58 
ετών.
 Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η συνάδελφος συνταξιούχος Σουλτάνα Μαγριώτη, 
σε ηλικία 65 ετών.
 Απεβίωσε στα Κ. Λεχώνια Βόλου ο συνάδελφος συνταξιούχος Παναγιώτης 
Παπαπαναγιώτου, σε ηλικία 94 ετών.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ εύχεται καλό παράδεισο στους αποβιώσαντες συναδέλφους 
και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.  

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

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»

Το ιατρείο στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ στην Αθήνα, επί της 
οδού Πανεπιστημίου 44, στον 4ο όροφο. Η γιατρός Ναταλία Πριαχίνα δέχεται 
τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας: 

-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.

Τηλέφωνα ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932  246006. 

Εξεδόθη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ακυρώνει ανα-
δρομικά την παράνομη και άκυρη από 28/5/2016 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής 
Γενικής Συνέλευσης του Προμηθευτικού Καταναλωτικού και Πιστωτικού Συνεταιρι-
σμού Υπαλλήλων  Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος (ΣΥΝ.ΠΕ.),  με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού, λόγω μη τή-
ρησης της απαιτούμενης εκ του καταστατικού και του νόμου απαρτίας, δικαιώνοντας 
πλήρως τα μέλη του ΣΣΙΛΤΕ που προσέφυγαν δικαστικά κατά της εν λόγω ΓΣ στο 
“ODEON ΟΠΕΡΑ” !!!                                           

Αναμένουμε την συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με την εν λόγω απόφαση!!!

Με απόφαση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών 
ακυρώθηκε η Γενική 
Συνέλευση και το νέο 
Καταστατικό του 
Συνεταιρισμού Ιονικής

Ακυρώθηκε η 
Γενική Συνέλευση

Οφειλόμενη απάντηση
…στον συκοφαντικό κατήφορο της 

«ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό με καθημερινά απαράδεκτα, ψευδή και συκοφα-

ντικά δημοσιεύματα για το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων , η συγγραφική 
δράση της «ηγεσίας» της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ». Ενώ τον Μάρτιο του 2019 η δι-
καιοσύνη θα αποφανθεί για τα 88 συκοφαντικά, υβριστικά και ψευδή δημοσιεύματα 
του διασπαστικού σωματείου του χώρου της Ιονικής και ενώ οι συνάδελφοι έχουν 
βαρεθεί από αυτή την αντισυναδελφική δραστηριότητα, απτόητοι οι γνωστοί συγ-
γραφείς επανήλθαν με στην εφημερίδα τους γράφοντας τα παρακάτω ψεύδη: A) «Το 
σήριαλ της κοροϊδίας για τις δίκες του πλαφόν του εφάπαξ συνεχίζεται με πρωταγω-
νιστές τους κ. κ. Βέργο και Κολλάτο» Απάντηση ΣΣΙΛΤΕ προς ψευδολόγους: «Όταν 
το 2004 κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή του εφάπαξ και ασκήθηκαν οι αγωγές 
ο σημερινός Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων συνάδελφος Γ. Κολλάτος ήταν 
εργαζόμενος στην Τράπεζα και φυσικά δεν είχε καμία σχέση με τον Σύλλογο Συντα-
ξιούχων!» Οι αγωγές (μερικές εξ’ αυτών απερρίφθησαν αδίκως από το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πολί-
της τις επανέφερε σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου συν/φο Γιάννη 
Βέργο και έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν (Δεκέμβριος 2018 - Μάιος 2019).

Β) Υποστηρίζουν ότι «Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής έχει 300 αιτήσεις εγγρα-
φής φίλων της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στο συρτάρι του και δεν τους γράφει στο 
ΣΣΙΛΤΕ ως νέα μέλη». Απάντηση ΣΣΙΛΤΕ προς ψευδολόγους: «Σε κάθε Δ.Σ. κάθε 
μήνα, ο Σύλλογος Συνταξιούχων εγκρίνει όλες τις αιτήσεις των νέων μελών και μά-
λιστα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. (και της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ). Από 
το 2014 έως το 2018 έχουμε γράψει 406 νέα μέλη, οι δε εκκρεμούσες αιτήσεις είναι 
μόνο 2 και όχι όπως ψευδώς αναφέρουν 300! Οι 2 μοναδικές αιτήσεις νέων με-
λών εκκρεμούν με απόφαση του Δ.Σ. καθ΄όσον οι αιτούντες δεν αναγνωρίζουν το 
Προεδρείο του ΣΣΙΛΤΕ και καθ΄ υπόδειξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προέβησαν σε 
πράξεις αντίθετες με το Καταστατικό του Συλλόγου και τα συμφέροντα των 2.500 
συνταξιούχων μελών.  » Γ) Τέλος στην πρώτη σελίδα της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
γράφουν ψευδώς: «Απορρίπτουμε την ένταξη των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
στο ΕΤΕΑΕΠ με τα ψίχουλα και τα 50ρικα που προωθούν Γκιάτης, Κολλάτος και 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.» Απάντηση ΣΣΙΛΤΕ προς ψευδολόγους: «Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο -κατά 
φαντασία δική τους- αίτημα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό από τον Σύλλογό μας. 
Πάγιο αίτημά μας, είναι η ένταξή μας με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ και αξιοπρεπείς 
αναπροσαρμοσμένες συντάξεις.»    
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ΘΑ ΔΙΑΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΤΖΟΥΝΗ
O Bασίλης Ψάλτης ο νέος διευθύνων 

σύμβουλος της Alpha Bank

O μέχρι σήμερα Chief Financial 
Officer και γενικός διευθυντής 
της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης 

αναλαμβάνει νέος διευθύνων σύμβουλος 
της τράπεζας, μετά την αποχώρηση του 
Δημήτριου Π. Μαντζούνη, και την ολο-
κλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
Alpha Bank, κατόπιν της ανακοίνωσης 
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τρα-

πέζης Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της, της πρόθεσης του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του 
κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα 
σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019. Ο Βασίλης Ψάλτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. 
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην 
Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer 
στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο 
Λονδίνο. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial 
Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.

Το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ και χορηγητικοί συνάδελφοί 
μας προσκλήθηκαν στις 21 Νοεμβρίου 2018 από την Διεύθυνση Διευθετήσεως 
Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής ALPHA BANK και ενημερώθηκαν αναλυτικά για 
την εγκύκλιο αρ. 58 με θέμα: ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ. 

Παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά και τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την σχετική εγκύκλιο. 

Γενικές παρατηρήσεις: Η νέα εγκύκλιος ρύθμισης οφειλών αφορά όλους τους 
δανειολήπτες-πελάτες της Τράπεζας και δεν παρέχει καμία ιδιαίτερη μεταχείρι-
ση για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ALPHA BANK, σε αντίθεση με 
την υπηρεσιακή εγκύκλιο της Εθνικής Τράπεζας (αρ. 169/10-10-2018) η οποία 
περιέχει ιδιαίτερες ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια του Προσωπικού. Επίσης η 
εγκύκλιος της ALPHA BANK δεν θεσμοθετεί καμία επιβράβευση για τους συ-
νεπείς δανειολήπτες που κανονικά πληρώνουν τις δόσεις των οφειλών τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΤΑΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.

1. Δεν προτείνουμε στα παιδιά μας να υπογράψουν εγγυητές διότι με την υπο-
γραφή τους γίνονται πρωτοφειλέτες. Ας αποφασίσουν όταν έρθει η ώρα εάν 
θα αποδεχθούν την κληρονομιά που θα τους μεταβιβάσουμε.

2. Δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση για εμάς εφόσον η διάρκεια 
για επιμήκυνση προβλέπεται πάνω από 20 έτη ΜΟΝΟ με εξασφάλιση και αφο-
ρά μόνο αυτούς που δεν έχουν νέο ακίνητο προς προσημείωση.

3. Οι τόκοι περιόδου χάριτος που δεν πληρώνονται είναι παγίδα γιατί όταν κε-
φαλαιοποιούνται μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΣΗ.

4. Το επιτόκιο βάσης δεν είναι το Euribor αλλά κάτι που καθορίζει η Τράπεζα και 
πρέπει να ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ τι επιτόκιο (αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη).

5. Εάν έχετε να καταβάλλετε πολύ καιρό δόση δικαιούσθε και πρέπει να απαιτή-
σετε το κούρεμα των ανείσπρακτων τόκων (Νόμος που ορίζει τους εξωλογι-
στικούς τόκους Ν.4261/2014 άρθρο 150 παράγραφος 1). Ειδικά για στεγαστι-
κά και καταναλωτικά ευρωπαϊκή οδηγία για δυνατότητα έκπτωσης έως 100%.

6. Τα αιτήματά σας για το ποσό που μπορείτε να πληρώσετε να είναι συντηρητικά 
και σύμφωνα με τα εισοδήματά σας για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις 
νέες δόσεις που θα προκύψουν.

7. ΟΧΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΕΜΑ
8. ΟΧΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)

ΕΝΑΝΤΙ… και… ΑΠΕΝΑΝΤΙ!!! 

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας αναφέραμε ότι ο Σύλλογός μας 
και οι άλλοι Σύλλογοι Συνταξιούχων Μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κερδίσαμε για λο-
γαριασμό όλων των μελών μας στο Εφετείο με την υπ. αριθ. 2724/4-6-2018 
απόφαση, την ακύρωση της Γεν Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ της 1-3-2015. Με 
βάση αυτή την απόφαση το Επικουρικό Ταμείο οφείλει να επαναφέρει το βοή-
θημά μας στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2015 και να μας καταβάλλει αναδρομικά 
(3) τριών ετών!  

Αμέσως μετά από αυτή την απόφαση το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην μηνιαία ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (όπως φαίνεται και στην φωτοτυπία που δημοσιεύουμε) έβαλε 
την λέξη ΕΝΑΝΤΙ, ότι δηλαδή μας χρωστάει και άλλα χρήματα και δεν είναι το 
πληρωτέο ποσό των 47,50 ευρώ το συνολικό ποσό που μας αναλογεί! 

Παράλληλα όμως το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ βρέθηκε απέναντί μας και έκανε ΑΝΑΙΡΕΣΗ 
στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ κατά της εφετειακής απόφασης που μας δικαίωσε και η οποία 
θα εκδικαστεί στις 20/09/2019.  

Συνάδελφοι, επιτέλους κατανοείστε ότι δεν συνάδει, το ΕΝΑΝΤΙ με το ΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙ!!! 

Προσφορά Αγάπης του Συλλόγου 
στην Κιβωτό του Κόσμου 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, μετά από ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. προσέφερε στη μνήμη των συναδέλφων που απεβίωσαν το 2018, 
το ποσόν των 1.300 ευρώ ικανοποιώντας σχετικό γραπτό αίτημα της Κιβωτού του 
Κόσμου. Επιπλέον ποσά προσέφεραν οι συνάδελφοι, Βασιλάς Πέτρος 50 ευρώ, Αγ-
γελοπούλου Κων/να 50 ευρώ, Γκλαβοπούλου Ξανθίππη 200 ευρώ και η οικογένεια 
Γκλαβοπούλου 300 ευρώ.  Παραδόθηκε συνολικά το ποσό των 1.900 ευρώ. 

Η Κιβωτός του Κόσμου είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ με την επιτυχημένη καθοδή-
γηση και το σημαντικό έργο του Πατρός Αντωνίου.

Συνάδελφοι στηρίξτε και εσείς την πρωτοβουλία του Συλλόγου και ενισχύστε το 
έργο του πατρός Αντωνίου στο μέτρο του δυνατού, καταθέτοντας στο Λογαριασμό 
που τηρεί η Κιβωτός του Κόσμου στην ALPHA BANK  183002002003534 IBAN: 
GR4801401830183002002003534 ή καλώντας από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέ-
φωνα στο 19828 (χρέωση 2,48 ευρώ/sms) ή καλώντας στο 901.11.170.170 (χρέωση 
3,71 ευρώ/κλήση εντός δικτύου ΟΤΕ).

Ενημερωθείτε για το έργο, τις δράσεις και τις ανάγκες των φιλοξενουμένων μητέ-
ρων και παιδιών στην ιστοσελίδα www.kivotostoukosmou.org                       

Ρύθμιση οφειλών 
λιανικής τραπεζικής

Αθήνα, 26/11/18

Προς: Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας

Αξιότιμοι,

Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε από εσάς χρηματική προσφορά, δωρεά 1.600€ για την 
ενίσχυση του έργου μας.

Τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου», όπως ξέρετε προέρχονται από πολύ φτωχές 
και δύσμοιρες οικογένειες και περιμένουν τα πάντα από εμάς. Το φαγητό τους, τα 
ενδύματά τους, τα υποδήματά τους, τα σχολικά τους εφόδια, ο γιατρός και τα φάρμακά 
τους, τα πάντα παρέχονται από εμάς. Εκείνα δεν έχουν τίποτα άλλο παρά μόνο την 
Κιβωτό και τη δική σας αγάπη.

Είμαστε σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των παι-
διών και σε αυτό έχετε συμβάλλει με τον τρόπο σας θετικά.

Παρακαλώ δεχθείτε ένα μεγάλο, θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από όλους εμάς εδώ στην «Κι-
βωτό του Κόσμου» για τα ευγενικά σας συναισθήματα και τον ανθρωπισμό σας προς 
το απροστάτευτο παιδί.

Καθώς η «Κιβωτός του Κόσμου» βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση πόρων ελπί-
ζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την συμπαράστασή σας.

Ο Θεός να έχει καλά εσάς και τους οικείους σας.

Με εκτίμηση,
Σταματία Γεωργαντή
Πρόεδρος Κιβωτός του Κόσμου
  

Ευχαριστήρια επιστολή της Κιβωτού του Κόσμου
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Νέα μείωση προσωπικού και περιορισμό 
των υποκαταστημάτων σχεδιάζουν οι 

Τράπεζες

Σε μείωση του προσωπικού τους κατά 5.000 υπαλλήλους (από 47.500 σήμερα) 
καλούνται να προχωρήσουν οι τράπεζες, μετά από συστάσεις του Εποπτικού 
Ευρωπαϊκού μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

προκειμένου να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικά τους κόστη, επενδύοντας τάχιστα 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Οι αποχωρήσεις 5.000 τραπεζοϋπαλλήλων θα 
οδηγήσουν παράλληλα τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο να βάλουν λουκέτο 
σε τουλάχιστον 300 υποκαταστήματα του τραπεζικού τους δικτύου (από 1.972 στα 
τέλη του 2017) έτσι ώστε να συρρικνώσουν ακόμη περισσότερο το λειτουργικό τους 
κόστος, και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Ως «όχημα» για τις επερχόμενες αλ-
λαγές στη λειτουργία τους αποτελεί η είσοδος στη νέα ψηφιακή εποχή μιας και ήδη 
έχει περιοριστεί κατά πολύ η παρουσία των πελατών στα γκισέ.    

Η μείωση του προσωπικού θα γίνει κυρίως μέσω εθελουσίων εξόδων ,με τη διαφο-
ρά ότι τα οικονομικά κίνητρα, αυτή τη φορά, θα είναι σαφώς χαμηλότερα από ότι στο 
παρελθόν. Το μόνο ίσως δέλεαρ που θα τους χορηγείται θα είναι η δυνατότητα στους, 
προς απόλυση, τραπεζοϋπαλλήλους να μπορούν να απασχοληθούν για δύο χρόνια ως 
εξωτερικοί συνεργάτες της Τράπεζας.

Η δραστική μείωση του προσωπικού στις Τράπεζες και ο περιορισμός του δικτύου 
τους την τελευταία δεκαετία αποτυπώνεται ανάγλυφα στα παρακάτω συγκεντρωτικά 
στοιχεία.

Το 2008 οι τραπεζοϋπάλληλοι ήταν 67.798, οι ελληνικές και ξένες τράπεζες έφτα-
ναν τις 40 και τα λειτουργούντα υποκαταστήματα τα 4.130.  

Σήμερα ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων έχει περιοριστεί σε περίπου 45.000, οι 
ελληνικές τράπεζες είναι μόλις 5 και τα υποκαταστήματα περίπου 2.000 με απώτερο 
στόχο να περιοριστούν στα 1200.  

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σχεδιάζουν όμως από την άλλη και περιορισμέ-
νες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού με γνώσεις στο πεδίο της αναδιάρθρω-
σης των μη εξυπηρετούμενων δανείων κι αυτό γιατί ο μεγάλος όγκος τους (400.000 
κάθε κατηγορίας) αποτελεί, και θα αποτελέσει και για τα ερχόμενα χρόνια, το μεγάλο 
«αγκάθι» των συστημικών τραπεζών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Απόφαση για μερική 
απασχόληση και άδειες άνευ αποδοχών!

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς μονομερώς τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοί-
νωσε την πρόθεσή της για εργασία του προσωπικού 13 ημερών το μήνα και εθελοντι-
κή άδεια άνευ αποδοχών! Μια τέτοια αντεργατική απόφαση σημαίνει πλήρη κατάργη-
ση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των Τραπεζοϋπαλλήλων. Η πρόθεση 
αυτή ασφαλώς δεν αφορά μόνο την Τράπεζα Πειραιώς που ξεκίνησε τις αντεργατικές 
εξαγγελίες, αλλά όλο τον Κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων και άμεσα αναμένονται οι 
αντιδράσεις των Συλλόγων Εργαζομένων στις Τράπεζες και της ΟΤΟΕ.

Την κατάργηση του 
νόμου Κατσέλη στο 
τέλος του έτους, 

και την αντικατάστασή του 
από ένα νέο πλαίσιο, για 
το οποίο όμως δεν θέλη-
σε να δώσει λεπτομέρειες, 
προανήγγειλε ο αντιπρόε-
δρος της Κυβέρνησης και 
υπουργός Οικονομίας κ.  
Γ. Δραγασάκης. 

Ο υπουργός σημείω-
σε πως υπάρχει πολιτική 
βούληση μέσω νέας νο-
μοθετικής ρύθμισης για 
προστασία της πρώτης κα-
τοικίας. 

Αυτό όμως δεν φαίνεται 
αρκετό για την άμεση και 
αποφασιστική προστασία 
της πρώτης κατοικίας του-
λάχιστον. 

Βεβαίως, η κατάργηση 
του Νόμου Κατσέλη είχε 
προσυμφωνηθεί με τους 

δανειστές και μετά από 
αλλεπάλληλες παρατά-
σεις έπρεπε να αποτελέσει 
παρελθόν στο τέλος του 
έτους. 

Μάλιστα, η ανάγκη των 
τραπεζών να τακτοποιή-
σουν τάχιστα τις εκκρεμό-

τητες με τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, ώστε να 
μην αντιμετωπίσουν πρό-
βλημα με την κεφαλαιακή 
τους επάρκεια επιτάχυνε 
τις διαδικασίες και οριστι-
κοποίησε την κατάργηση 
του Νόμου.

Καταργείται ο νόμος Κατσέλη 
για τους «κόκκινους» δανειολήπτες

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ…6565....
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018
Προς
Πρόεδρο ΟΣΤΟΕ
Κυρία
Ελένη Κλητοράκη-Πούλια
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αίτημα παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν 
τους συνταξιούχους Τραπεζικούς και τα μέλη  του Συλλόγου μας –Επιστολή 2η 

Κυρία  Πρόεδρε,

Επανερχόμαστε σε συνέχεια της προ τριμήνου επιστολής από 9/7/18 και ζητάμε 
εκ νέου την παρέμβαση της Ομοσπονδίας για τα χρονίζοντα σοβαρά ζητήματα που 
απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου μας. Πιο συγκεκριμένα:

1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 47,54 € ΤΟ ΜΗΝΑ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕ-
ΑΕΠ
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ομοσπον-
δία μας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατ’ επανάληψη αιτηθείσα από τον 
Σεπτέμβρη 2017 συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τ. Πετρόπουλο για το 
ζήτημα της ένταξής μας στο ΕΤΕΑΕΠ.

2) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  – «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Μετά την έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας Α΄ Κατοικίας 
δύο συναδέλφων μας (πλειστηριασμοί 10/10/18) από την ALPHA BANK και την 
κατακόρυφη αύξηση σε 53% των κόκκινων δανείων των 14.000 συνταξιούχων 
Ιονικής, Πίστεως και Εμπορικής, παρακαλούμε γνωρίστε μας τις επείγουσες ενέρ-
γειες που επιβάλλεται να δρομολογήσει η Ομοσπονδία για την προστασία της Α’ 
Κατοικίας χιλιάδων συναδέλφων μας.

3) ΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Επειδή από τον ΕΦΚΑ δεν προβλέπεται πλέον η παρακράτηση μηνιαίας εισφο-
ράς υπέρ Συλλόγων από τις συντάξεις των νεοεξερχομένων συναδέλφων μετά 
το Νόμο 4387/16 γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεσοπρόθεσμη παύση 
λειτουργίας των Συλλόγων Συνταξιούχων και της ίδιας της Ομοσπονδίας ελλείψει 
πόρων, παρακαλούμε γνωρίστε μας τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας προς την Δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Σημειώσατε ότι η ΑΓΣΣΕ υπέβαλλε 
το εν λόγω θέμα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, σε συνάντηση που είχαν στις 24/9/18 
και η απάντηση που υπήρξε από τον Διοικητή ήταν ότι «για την παρακράτηση και 
απόδοση των εισφορών των νέων συνταξιούχων στους Συλλόγους υπάρχουν κά-
ποιες τεχνικές δυσκολίες».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ

                   Ο Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας
                           Γεώργιος Κολλάτος                               Αθηνά Καραδελή 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.361.5765, FAX: 210.361.4287
Website: www.syntaxilte.gr
email: info@syntaxilte.gr
Έτος ιδρύσεως 1965 - Μέλος της ΟΣΤΟΕ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εμφανίζεται έτοιμη 
να συμφωνήσει με την κυβέρνηση σε ένα πλαίσιο 

προστασίας της πρώτης κατοικίας
Έτοιμη εμφανίζεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών να συμφωνήσει με την κυ-

βέρνηση για ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, όπως δήλωσε ο 
πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Καραμούζης, ερωτηθείς για τα κόκκινα δάνεια, 
στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του ΣΕΒ.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραμούζης, είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε με την 
κυβέρνηση σε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που δεν θα δημιουργεί 
παρενέργειες. Ο ίδιος επισήμανε πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν 
πρόκληση για την κοινωνία, την οικονομία και τις τράπεζες οι οποίες έχουν δε-
σμευτεί σε μείωσή τους έως το 2021.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών τόνισε πως η προστασία πρώ-
της κατοικίας πρέπει να αφορά τα κατώτερα στρώματα, τα οποία με τη βοήθεια 
της Πολιτείας θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως 
εξήγησε, αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει υποχρεώσεις 18 δισ. ευρώ από δανειο-
λήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης 
κατοικίας θα αφορά οφειλές μόνο για στεγαστικά δάνεια και θα καλύπτει πρώτη 
κατοικία αξίας κάτω των 100.000 ευρώ και όχι έως 180.000 ευρώ που μέχρι 
τώρα προβλεπόταν.
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

Ψήφισμα 37ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018

Οι Συνταξιούχοι - που υπηρετήσαμε στις εν Ελλάδι Τράπεζες - Σύνεδροι του 37ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των πολιτών και της κοι-
νωνίας, ενάντια στην επικείμενη καταστροφή της χώρας, στο ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού και στη βίαια φτωχοποίηση μισθωτών και συνταξιούχων που 
προωθούν Κυβέρνηση, Τρόικα και ξένοι δανειστές και αφού ακούσαμε με προσοχή τους ομιλητές - εισηγητές και ενημερωθήκαμε για τις τελευταίες εξελίξεις που αναφέ-
ρονται στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά και στα εν γένει δικαιώματά μας,

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:
> Τη μη εφαρμογή των αποφάσεων 2287/2015 και 2290 / 2015 του Συμβουλίου της Επικράτειας οι οποίες έκριναν παράνομες και αντισυνταγματικές τις περικοπές των 

Συντάξεων (κυρίων και επικουρικών) καθώς και των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδειας από 1/1/2013 και εντεύθεν.
Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας (ΕΣΥ) και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον ΕΟΠΥΥ της καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών για ιατρικές δαπά-

νες στους δικαιούχους συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα.
Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των ειδών και υπηρεσιών ευρείας και αναγκαίας κατανάλωσης. Ακριβαίνουν τα πάντα ενώ αντίθετα μειώνεται το διαθέσιμο εισό-

δημά μας!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας ορισμένων από τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας (ν. 4051/12 & 4093/12), 

χωρίς αγωγές, αιτήσεις και πρόσθετη ταλαιπωρία των Συνταξιούχων, όπως γίνεται με άλλες κοινωνικές ομάδες (Δικαστικοί, Ένστολοι και Διευθυντές του ΕΣΥ).
Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση της δαπάνης συμμετοχής μας στα φάρμακα από 25 % σε 15 %.
Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) που με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επανυπολογισμού των συντάξεων και την περικοπή του οικογενειακού 

επιδόματος καθώς και την μετατροπή των συντάξεων χηρείας σε προνομιακά επιδόματα, έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των εισοδημάτων μας με απώλεια 2 έως 3 
συντάξεις ετησίως.

Την εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν συνταξιοδοτικά δικαίωμα των ήδη Συνταξιού-
χων, διέπεται από τον Ασφαλιστικό Νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο θεμελίωσης και άσκησης του δικαιώματος τους.

Συνεπώς είναι παράνομος ο επαναϋπολογισμός των συντάξεών μας με οποιαδήποτε μορφή και αν μεθοδευτεί.

ΤΟ 37° ΣΥΝΕΔΡΙΟ Της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Επειδή ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ * Γι’ αυτό ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ - Αλλά δίκαια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Συνέδριο ΟΤΟΕ: Κατά 20.800 μειώθηκαν οι εργαζόμενοι 
στις τράπεζες την περίοδο 2011-2017

Στα «κόκκινα» δάνεια αλλά και στις επιπτώσεις που θα έχει στην απασχόληση του τρα-
πεζικού κλάδου η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή επικεντρώθηκαν οι ομιλητές κατά την 
έναρξη του 32ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της ΟΤΟΕ στις 23 Νοεμβρίου 2018.                                                        

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας  Σταύρος Κούκος αναφέρθηκε στις σοβαρές πιέσεις που 
υπέστη ο κλάδος στο πλαίσιο της 3ης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Συγκεκριμέ-
να τόνισε ότι:     Μεταξύ 31/12/2015 και Ιουνίου του 2018:
-η απασχόληση μειώθηκε κατά 15,1% (-7.000 εργαζόμενοι), με εθελούσιες εξόδους
-ο αριθμός των καταστημάτων δικτύου μειώθηκε κατά 18% ή κατά 420 υποκαταστήμα-

τα.
-το κόστος εργασίας (δαπάνες προσωπικού) μειώθηκε κατά 12,8% ή κατά 198εκ€ .
-η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 11,3%

Συνέπεια όλων αυτών είναι στα τέλη του 2017 να έχουμε 39.100 εργαζόμενους στις 
Τράπεζες και 2.080 καταστήματα στο α’ εξαμηνο του 2018.

Συνολικά για την περίοδο 2011-2017 (με βάση στοιχεία ΤτΕ+ πρόσφατα δικά μας για τα 
προγράμματα αποχώρησης του 2018), έχουμε:
• μείωση της απασχόλησης κατά 20.800 εργαζόμενους ή κατά -34,7%, έναντι 11% στην 

Ευρωζώνη
• συνολική μείωση των δαπανών προσωπικού πάνω από 1,5 δις ετησίως ή κατά -45%
• συνολική μείωση του αριθμού καταστημάτων κατά 1.760 ή κατά -47%, έναντι -36% 

στην Ευρωζώνη.
• αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε απόλυτα μεγέθη στις πέντε μεγαλύτερες 

τράπεζες κατά 21%, ενώ κατά την περίοδο 2013-2017 (αιχμή των αναδιαρθρώσεων) 
η αύξηση της παραγωγικότητας των τραπεζοϋπαλλήλων έφτασε το 58,2%.

Όπως τόνισε ο κ. Κούκος «πληροφορίες που διοχετεύονται στα ΜΜΕ, αναφέρουν ότι οι 
θέσεις εργασίας στον κλάδο θα μειωθούν παραπέρα κατά 5.000 έως 10.000 μέσα στα επό-
μενα 2-3 χρόνια, εξαιτίας της μετάβασης των Τραπεζών στη νέα ψηφιακή εποχή. Η ΟΤΟΕ, 
μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα δεν επαναπαύεται. Μαζί με τα συνδικάτα του κλάδου 
στην Ε.Ε, επεξεργαζόμαστε εξειδικευμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες, ώστε η μετάβαση 
των Τραπεζών στην ψηφιακή εποχή να γίνει ομαλά και υπεύθυνα. Η χρήση της ψηφιακής 
Τραπεζικής παραμένει στο 36% στην Ελλάδα, έναντι 61% στην ΕΕ-28.»

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος τόνισε ότι «Πρέπει να 
επεκταθεί η προστασία για την πρώτη κατοικία και να προχωρήσουν οι τράπεζες στη χορή-
γηση επιχειρηματικών δανείων.»

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά επεσήμανε ότι «Ο τόπος χρειάζεται ένα εθνι-
κό σχέδιο που θα εμπνεύσει τους έλληνες. Μέρος του σχεδίου είναι να απεμπλέξουμε τις 
υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις από την υπερφορολόγηση και τις υψηλές εισφορές.»

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε «Στηρίζουμε το τραπεζικό 
σύστημα το οποίο υπέστη κραδασμούς κατά τη διακυβέρνηση των τελευταίων ετών. Τα 
κεφάλαια των τραπεζών από 34.4 δις που ήταν το 2014 συρρικνώθηκαν σήμερα σε 3.95 
δις ευρώ.»

Επιτυχημένη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΓΣΣΕ και 
η πορεία των συνταξιούχων για τα αναδρομικά την Τρίτη 

13 Νοεμβρίου 2018
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε 

την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελ-
λάδος (ΑΓΣΣΕ), με βασικά αιτήματα τη μη περικοπή των συντάξεων με αντίστοι-
χη κατάργηση του νόμου και την επιστροφή όλων των αναδρομικών με βάση τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο υπουργείο Εργασίας, αντιπροσωπεία 
της Συνομοσπονδίας επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στο γραφείο της υπουρ-
γού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.

Στη συνέχεια, οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη 
Βουλή, όπου η αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στη γραμ-
ματεία του Κοινοβουλίου, προκειμένου να κοινοποιηθούν τα αιτήματά τους στα 
πολιτικά κόμματα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, συνάδελφος Γιάννης 
Ιορδανίδης.

Η ΑΓΣΣΕ θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα και 
οι ημερομηνίες των νέων κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν, μετά από Γενική 
Συνέλευση.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΑΓΣΣΕ»
Στιγμιότυπο από το έκτακτο Δ.Σ. της ΑΓΣΣΕ, για τα ζητήματα της επιστροφής 

αναδρομικών των Μνημονιακών Νόμων, των Δώρων και του Επιδόματος Αδεί-
ας, του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) και την περικοπή των οικογενει-
ακών επιδομάτων.   Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με προτάσεις - εισηγήσεις από 
τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής, ο Πρόεδρος Γιώργος Κολλάτος και η Γεν. 
Γραμματέας Αθηνά Καραδελή.
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Επιμέλεια κειμένου, της συναδέλφου Ε. Τ.

Τράπεζα της Ελλάδος
Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1927)

Η νομισματική αναστάτωση που προκλήθηκε στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της Μικρασια-
τικής Καταστροφής και η ανάγκη άσκησης κοινωνικής πολιτικής έθεσαν στις κυβερνήσεις 
πρωτόγνωρα διλήμματα. Οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας του Μεσοπολέμου σε ξένα 
κεφάλαια οδήγησαν την Κυβέρνηση να καταφύγει, τον Μάρτιο του 1927, στη Δημοσιονομι-
κή Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), ζητώντας 
την εγγύησή της για τη χορήγηση δανείου στην Ελλάδα. 
Η ΚτΕ απέστειλε τετραμελή επιτροπή υπό τον Joseph 
Avenol για τη μελέτη της οικονομικής κατάστασης της 
χώρας. Η επιτροπή έθεσε τη μεταρρύθμιση του τραπεζι-
κού συστήματος ως βασική προϋπόθεση για την παροχή 
εγγύησης προκειμένου να χορηγηθεί δάνειο. Ιδιαίτερη 
μνεία γινόταν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ), η 
οποία ασκούσε τότε ταυτόχρονα το εκδοτικό δικαίωμα 
και εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση 
της νομισματικής κυκλοφορίας.

Η επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί η ΕΤΕ στις αρμοδι-
ότητες της κεντρικής τράπεζας, όμως η ΕΤΕ αντιτάχθηκε 
στο σχέδιο. Υπό την πίεση των γεγονότων, δέχτηκε στη 
συνέχεια να αποχωριστεί το εκδοτικό δικαίωμα και να 
το παραχωρήσει σε μία νέα, αμιγώς εκδοτική κεντρική 
τράπεζα. 

Έτσι, στις 15 Σεπτεμβρίου 1927  υπογράφηκε το Πρω-
τόκολλο της Γενεύης, με το οποίο ιδρύθηκε η Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ) με σκοπό να αναλάβει το μονοπώλιο της 
έκδοσης νομίσματος και της αγοραπωλησίας χρυσού και 
συναλλάγματος. Με την ίδρυση της ΤτΕ, η Ελλάδα εναρμο-
νίστηκε με τα διεθνώς κρατούντα την εποχή εκείνη στον τομέα της διαχείρισης της νομισμα-
τικής πολιτικής. Παράλληλα, η δραχμή συνδέθηκε με τη στερλίνα (στο 1/5 της προπολεμικής 
της αξίας, δηλ. 375 δρχ. / λίρα) και τον χρυσό.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (1928-1932)

Η νέα εκδοτική τράπεζα άρχισε τις εργασίες της στις 14 Μαΐ-
ου 1928 , αναλαμβάνοντας τα στοιχεία του ενεργητικού της ΕΤΕ 
που σχετίζονται με το εκδοτικό προνόμιο, μετά από έντονες αντι-
παραθέσεις όσον αφορά το ύψος του καλύμματος σε χρυσό από 
το εκδοτικό προνόμιο που θα έπρεπε να μεταβιβαστεί στην ΤτΕ. 
Πρώτος Διοικητής της ανέλαβε ο Αλέξανδρος Διομήδης, έως τότε 
Διοικητής της ΕΤΕ και Υποδιοικητής ο Εμμανουήλ Τσουδερός. Το 
κατεξοχήν μέσο παρέμβασης της ΤτΕ στην οικονομία, τουλάχιστο 
μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν το προεξοφλητικό επιτό-
κιο και δευτερευόντως, το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων. 
Σε πρώτη φάση ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το χρηματοοικονομικό εκτόπισμα της 
ΕΤΕ με την χρήση του προεξοφλητικού επιτοκίου, στην πορεία όμως, και υπό την πίεση της 
συγκυρίας, η ΤτΕ κατέστη διαμορφωτής της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Η έναρξη της λειτουργίας της ΤτΕ συνέπεσε με μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, εγχώρια 
και διεθνή. Η χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 1929 στη Νέα Υόρκη και η πα-
γκόσμια ύφεση που ακολούθησε δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας στην εγχώρια τραπεζική 
αγορά και έθεσαν σε δοκιμασία την πολιτική της νομισματικής σταθεροποίησης.  Η αναστολή 
ισχύος του κανόνα χρυσού-συναλλάγματος από τη Βρετα-
νία τον Σεπτέμβριο του 1931 έθεσε εν αμφιβόλω τη μετα-
τρεψιμότητα της δραχμής σε συνάλλαγμα χρυσής βάσης. Η 
συνεχιζόμενη διαρροή των συναλλαγματικών διαθεσίμων 
της ΤτΕ ανάγκασε το κράτος να λάβει μέτρα προστασίας του 
εθνικού νομίσματος για να αποτρέψει την ολική κατάρρευση 
του νομισματικού συστήματος. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1931 εγκαταλείφθηκε η σύνδεση 
της δραχμής με τη στερλίνα και τον χρυσό, ενώ η διοίκηση 
της ΤτΕ αποφάσισε να συνδέσει τη δραχμή με το δολάριο, 
που διατηρούσε σταθερή σχέση με τον χρυσό. Επίσης, εισή-
χθησαν ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές και ανεστά-
λησαν οι πληρωμές τοκοχρεολυσίων προς το εξωτερικό. 
Επί πλέον δραχμοποιήθηκαν οι πληρωμές σε συνάλλαγμα, 
με αξία χαμηλότερη αυτής που ίσχυε στην αγορά. Με τις 
ενέργειες αυτές αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ιδίως η πιθα-
νότητα τραπεζικής κρίσης στη χώρα.  

Ο Α. Διομήδης παραιτήθηκε στις 29.9.1931 μετά από δι-
αφψνίες που είχε με τον πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο και τη θέση του κατέλαβε ο μέχρι τότε 
Υποδιοικητής Ε. Τσουδερός. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
(1932-1940)

Τα μέτρα της κυβέρνησης Βενιζέλου βοήθησαν τα επόμενα χρόνια να συγκρατηθούν τα δη-
μοσιονομικά και εμπορικά ελλείμματα και να σταθεροποιηθεί η δραχμή, με συνέπεια τη στα-
διακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και την αύξηση των διαθεσίμων της ΤτΕ 
σε χρυσό και συνάλλαγμα. Άλλωστε, με την πτώχευση του ελληνικού κράτους, η ΤτΕ ανέλαβε 
σταθεροποιητικό ρόλο, προσαρμόζοντας τις πιστώσεις της στην αντίστοιχη ζήτηση σύμφωνα 
με την πορεία της οικονομικής συγκυρίας. 

Στόχοι της ήταν ο έλεγχος και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, η πιστοδότηση 
της οικονομίας και ο έλεγχος του συναλλάγματος. Η ΤτΕ, στηριζόμενη στην απόφαση της 

29.6.1932 «περί δραχμοποίησης των εις χρυσόν οφειλών του Δημοσίου», έλεγξε τη νομι-
σματική κυκλοφορία, μείωσε σταδιακά το κόστος του χρήματος και χαμήλωσε το προεξο-
φλητικό επιτόκιο, ενώ εκμεταλλεύτηκε την ευνοϊκή συγκυρία που δημιούργησε η υποτίμηση 
του δολαρίου το 1933 και αύξησε τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα. Από τον Ιούνιο του 1933 
έως το 1936 η δραχμή συνδέθηκε, μέσω του ελβετικού φράγκου, με τον Συνασπισμό Χρυσού 

(Gold Bloc). Στη συνέχεια η ΤτΕ συνέδεσε τη δραχμή με 
τη στερλίνα. 

Η προσωρινή κρίση, που εκδηλώθηκε με μαζική ανά-
ληψη τραπεζικών καταθέσεων τον Αύγουστο του 1939, 
αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Με τη σώφρονα πολιτική που άσκησε την περίοδο 
αυτή, η ΤτΕ απέκτησε σταδιακά όλο και κεντρικότε-
ρο ρόλο στην εθνική οικονομία, αναλαμβάνοντας αργά 
αλλά σταθερά τον ρόλο που ασκούσε προηγουμένως η 
Εθνική Τράπεζα. Ανέλαβε σταδιακά τις εισπράξεις και 
πληρωμές για λογαριασμό του κράτους, καθώς και την 
ευθύνη για την τήρηση της συναλλαγματικής πολιτικής. 
Επίσης, κάλυπτε με δάνεια πιστωτικές ανάγκες του Δη-
μοσίου, ενώ από το 1933 της ανατέθηκε η διαχείριση 
της εξυπηρέτησης του εξωτερικού δημόσιου χρέους. 

Τέλος, συνέβαλε στην οργάνωση και τον εκσυγχρονι-
σμό του τραπεζικού συστήματος με τη δημιουργία των 
γραφείων συμψηφισμού, τη λειτουργία του μέτρου των 
υποχρεωτικών ταμειακών διαθεσίμων και τη συνερ-
γασία με τράπεζες της αλλοδαπής. Το 1939 Διοικητής 
ανέλαβε ο έως τότε Υποδιοικητής Κ. Βαρβαρέσος, λόγω 

παραίτησης του Ε. Τσουδερού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018 
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει ενός 

Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λει-
τουργεί τον Μάιο του 1928. Έχει συσταθεί με την μορφή ανω-
νύμου εταιρείας. Ως έδρα της ορίζεται από το Καταστατικό της η 
Αθήνα, ενώ διατηρεί 17 Υποκαταστήματα, 33 Πρακτορεία και 9 
Θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.

Από τον Ιανουάριο του 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος και συμβάλλει με τη 
δράση της στη επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των κα-
θηκόντων του. Είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή της νο-
μισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 

Ως πρωταρχικός σκοπός της ορίζεται από το Καταστατικό της η 
διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών. 

Στον βαθμό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η Τράπεζα στηρί-
ζει τη γενική οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
έχει κατοχυρωθεί η θεσμική, προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση 
δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους της Βουλής. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε 
αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και στις λοιπές αρμοδιότητές της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτι-
κής της ζώνης του ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.
• Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συ-
νάλλαγμα και χρυσό διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της ΕΚΤ.
• Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πλη-
ρωμών, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας, της 
αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους. Στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ 
άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμ-
ψηφισμού Αθηνών. Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο 
Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστημα ταχείας μεταφοράς 
κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.
• Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας και την αποτελεσματική διαχείριση χρη-

ματοπιστωτικών κρίσεων.
• Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δηλ. τις τράπε-

ζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).
• Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, μετά από έγκρι-

ση της ΕΚΤ και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και διαχείριση των τραπεζογραμματίων 
και κερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.

• Ειδικότερα φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από το 
Ίδρυμα  Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από διασυνοριακές χρημα-
ταποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση, διακίνηση και την επανακυκλοφορία 
ή την καταστροφή τους και μεριμνά για τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.

Πηγή: Κείμενο από το «Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος» Επεξηγήσεις: ΚτΕ : Κοινωνία των 
Εθνών, Ε.Τ.Ε.: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,  ΤτΕ : Τράπεζα της Ελλάδος    

Προοπτική του Κεντρικού Καταστήματος, αρχιτέκτονες
Ν. Ζουμπουλίδης και Κ. Ππαπαδάκης.

20.11.1933 Η Διοίκηση και τα μέλη του Γεν. Συμβουλίου 
σε συνεδρίαση την ημέρα κατάθεσης του θεμέλιου λίθου.

Τράπεζα της Ελλάδος, χαρτονόμισμα 
5.000 δραχμών (1950).
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Στην κοινωνία μας έχει επι-
κρατήσει μία περίεργη αντίλη-
ψη, σχεδόν ρατσιστική για τον 
άνθρωπο που συνταξιοδοτείται 
από την εργασία του. Η αντίλη-

ψη αυτή θέλει τον άνθρωπο που παίρνει σύνταξη από τη 
δουλειά του μετά από 30-35 ακόμα και 40 χρόνια εργα-
σιακού βίου να γίνεται ένας «γέρων» απόμαχος και της 
ζωής που ασχολείται με τον κήπο του, άντε και με το 
εξοχικό του, όσοι βέβαια απέκτησαν τέτοιο. Η αλήθεια 
είναι ότι αρκετό το άγχος κατά τη διάρκεια του εργασια-
κού βίου και χρειάζεται μία γενναία περίοδος ανάπαυ-
σης και χαλάρωσης.
-  Λίγο ο πολιτισμός της εικόνας και της εντύπωσης, 

που προβάλλει μόνο το «λαμπερό» ότι κι αν είναι 
αυτό, λίγο η πίεση των νέων γενεών που θέλουν να 
ηγηθούν στη ζωή και πιέζουν τις παλιές να αποστρα-
τευθούν, φτάσαμε η εξαίρεση του κανόνα να είναι ο 
άνθρωπος που μετά τον εργασιακό του βίο δραστηρι-
οποιείται πνευματικά, κοινωνικά, ακόμα και σε άλλα 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Έχει χαθεί ο πολιτισμός 
της συνεργασίας των γενεών, όπως χάθηκε και η 
κουλτούρα της προσφοράς στο σύνολο. Είμαστε στον 
αστερισμό της θεοποίησης του εγώ. 

- Αν σκεφτεί κανείς ότι το επίπεδο ζωής με τις ρυθμί-
σεις της σε μια κοινωνία στοιχειωδώς πολιτισμένη 
δυτικού τύπου στους πολίτες της δεν χάρισε κανείς 
τίποτα αλλά το, όποιο, επίπεδο ζωής είναι αποτέλεσμα 
του αγώνα των μελών της, όλων των ηλικιών, εργα-
ζομένων και μη, μικρών και μεγάλων και ότι παρά τον 
ασταμάτητο και διαρκή αυτό αγώνα τα προβλήματα 
των απλών ανθρώπων όλων των ηλικιών, μεγάλω-
σαν αντί να μικραίνουν και πολλαπλασιάστηκαν αντί 
να μειώνονται, τότε εύκολα μπορεί να συμπεράνει κα-
νείς ότι, δεν πρέπει να πηγαίνει σπίτι του αδιαφορώ-
ντας και παραιτούμενος από την κοινή προσπάθεια για 

την επίλυσή τους. Απλά πρέπει να συνειδητοποιεί ότι 
αλλάζει επίπεδο, συνθήκες και δυνατότητες προσφο-
ράς στην κοινή προσπάθεια για τη λύση τους ή τουλά-
χιστον στην αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

- Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, ο νόμος του κέρδους 
και ο πολιτισμός της θεοποίησης του εγώ είναι οι 
ακρογωνιαίοι πυλώνες του συστήματος στις λεγόμε-
νες «ανεπτυγμένες» ή αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Η 
κυριαρχία αυτών των δύο πυλώνων είναι αυτή που 
δημιουργεί τον πολιτισμό του άκρατου ανταγωνι-
σμού ατόμων, ομάδων, εθνών, λαών και κοινωνικών 
στρωμάτων μέσα σ΄ αυτές. Ο «ανταγωνισμός» αυτός 
ξεπερνάει τα όρια της αντιπαλότητας και γίνεται αδι-
αφορία, σκληρότητα, αναλγησία, ανασφάλεια φόβος, 
τρομοκρατία και πόλεμος. Γίνεται πολιτισμός του κα-
νονικού χάους. Στη διαδικασία αυτή στήνονται και οι 
μηχανισμοί που τον αναπαράγουν. Να γιατί στον απλό 
άνθρωπο αντί να μειώνονται, αυξάνονται και μεγαλώ-
νουν τα προβλήματά του.

- Έως ότου οι άνθρωποι σκεφθούν να αλλάξουν τους 
πυλώνες ανάπτυξης των κοινωνιών τους, δεν μπο-
ρούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να παλεύουν να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κοινωνίας «φαύ-
λου κύκλου». Αυτός ο φαύλος κύκλος είναι που πε-
ριθωριοποιεί άτομα και ομάδες. Αυτός ο πολιτισμός 
του φαύλου κύκλου είναι που θέλει και τον απόμαχο 
του εργασιακού βίου και απόμαχο της ζωής. Θέλει τα 
άτομα μόνα τους, φοβισμένα και περιθωριοποιημένα. 

- Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι. Τα σωματεία είναι κύτ-
ταρα πρωτοβάθμιας δημοκρατίας. Ζωντανά κύτταρα 
δημοκρατικής οργάνωσης πολιτών μέσα σε μια κοι-
νωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική.

- Δεν είναι μόνο συντεχνιακές ενώσεις. Έτσι τα μέλη 
τους πρέπει να είναι ενεργά, ανάλογα με τις κλήσεις 
τους. Το Δ.Σ. ενός σωματείου πρέπει να εργάζεται για 
την ενεργοποίηση του κάθε μέλους του. Δεν πρέπει 

να μετατρέπει τα μέλη του σε θεατές της δράσης του 
Δ.Σ. , όσο δραστήριο κι αν είναι αυτό. Το πρώτο κρι-
τήριο ποιότητας της δουλειάς ενός Δ.Σ. και της επιτυ-
χίας του, είναι το πόσα μέλη είναι δραστηριοποιημέ-
να και ενεργά και τι κάνει γι αυτό. Δεν αρκεί να μας 
ενημερώνει μόνο για το πόσα προβλήματα έχουμε ή 
να μας υπενθυμίζει πόσο κακές είναι οι κυβερνήσεις 
όταν δεν είναι της αρεσκείας μας.

- Τα σωματεία των συνταξιούχων της εργασίας πρέπει 
να πρωτοστατούν. Οι αρκετές ηλικιακά δεκαετίες των 
μελών τους, μπορεί καμιά φορά και ο κάματος, δεν 
είναι πάντα εμπόδια ή αρνητικά δεδομένα. Είναι και 
θετικά. Η πείρα και η ωρίμανση από τη ζωή, η επι-
στημονική κατάρτιση, ο χρόνος απαλλαγμένος από τη 
«δουλειά» είναι τα θετικά υλικά που πρέπει να χτί-
ζουμε με αυτά την αλληλεγγύη μεταξύ μας, το μέτωπο 
κατά των προβλημάτων μας και των άλλων μελών της 
κοινωνίας.

- Μπορούμε και πρέπει να βοηθάμε και να συμπαρα-
στεκόμαστε στις εργαζόμενες ηλικίες, στα προβλήμα-
τά τους, αφού και τα σωματεία τους τα άλωσε ο κυ-
βερνητισμός, η κομματικοποίηση, ο παραγοντισμός, 
έχοντας χάσει τον ταξικό και κλαδικό προσανατολισμό 
και πρακτική τους.

- Φτάνεινα οργανώσουμε επιτροπές ή πρωτοβουλίες 
με ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν μ΄ αυτά 
και διαθέτουν ένα μικρό κομμάτι του χρόνου τους σε 
μία εθελοντική βάση με διάθεση προσφοράς. Μπο-
ρούμε να ασχολούμαστε με βάση τα ενδιαφέροντά μας 
και τις ανάγκες μας, συμβάλλοντας στη λύση προβλη-
μάτων της οικογένειάς μας, των συναδέλφων μας, 
της κοινωνίας. Μπορούμε να είμαστε παρόντες στη 
ζωή και όχι απόμαχοί της. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Του συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη, Διοικητικού Συμβούλου ΣΣΙΛΤΕ

Επιμέλεια : Μαρία Γεροντάκη-Μακρή

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Τα «χοιροσφάγια» είναι έθιμο που παρατηρείται σε αρκετά 

χωριά της Νάξου, όπως επίσης και το ζύμωμα του «Χριστό-
ψωμου». Ήδη από την προπαραμονή των Χριστουγέννων το 
κλίμα σε κάθε χωριό της Νάξου ήταν εορταστικό. Οι νοικο-
κυρές άσπριζαν και καθάριζαν τα σπίτια, οι άντρες συμμε-
τείχαν στα χοιροσφάγια και όλοι ετοιμάζονταν να δεχτούν 
τα μεσάνυχτα τη γέννηση του Χριστού. Την παραμονή των 
Χριστουγέννων κάθε οικογένεια του χωριού αναβίωνε το πα-
τροπαράδοτο έθιμο της σφαγής του χοίρου. Υπεύθυνοι για τη 
σφαγή του γουρουνιού ήταν οι άντρες του σπιτιού, οι οποίοι 
φρόντιζαν να το εκτρέφουν από την αρχή του καλοκαιριού για 
το σκοπό αυτό.

Οι χωριανοί συγκεντρώνονταν παρέες-παρέες σε ένα σπίτι 
από νωρίς το πρωί και άρχιζαν τις προετοιμασίες. Όταν η όλη 
διαδικασία τελείωνε, κρέμαγαν τους χοίρους στην αποθήκη 
του σπιτιού και τους άφηναν εκεί μέχρι την επομένη των 
Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, όλοι μαζί συγκεντρωνόταν σε 
ένα σπίτι για το καθιερωμένο φαγοπότι με βασικό γεύμα την 
παραδοσιακή φασολάδα και τα άλλα νηστίσιμα εδέσματα που 
είχαν ετοιμάσει οι νοικοκυρές.

Την επομένη των Χριστουγέννων, όλη η παρέα συγκεντρω-
νόταν πάλι στο ίδιο σπίτι και άρχιζαν τη διαδικασία του τεμα-
χισμού του χοιρινού. Άναβαν τις ψησταριές και ξεκινούσαν το 
φαγοπότι και το γλέντι, που κρατούσε μέχρι αργά το βράδυ.

Το χοιρινό κρέας αποτελούσε το κύριο γεύμα του χρι-
στουγεννιάτικου τραπεζιού, όπως άλλωστε εξακολουθεί και 
σήμερα. Με αυτό έφτιαχναν, με παραδοσιακό τρόπο, λου-
κάνικα τα οποία κρεμούσαν, περιμένοντας να στεγνώσουν, 
στην καπνοδόχο του «μαγεριού» ενώ το λίπος του χοίρου το 
αποθήκευαν σε πήλινα κιούπια και το χρησιμοποιούσαν στη 
μαγειρική. Επίσης, έφτιαχναν γλινερό (βραστό χοιρινό κρέας 
σε κομμάτια διατηρημένο σε γλίνα μέσα σε κιούπι). Οι κάτοι-
κοι του χωριού, πιστοί πάντα στις παραδόσεις του τόπου τους 
και επιθυμώντας να διαφυλάξουν τα πατροπαράδοτα έθιμα 
ζωντανά στη μνήμη των νεότερων, ξαναζωντανεύουν κάθε 
χρόνο με τελετουργικό τρόπο το πατρογονικό έθιμο της σφα-
γής του χοίρου.

Τόσο στη Νάξο, όσο και στις Κυκλάδες γενικότερα, το δω-
δεκαήμερο, από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και 
την ημέρα των Φώτων, επικρατούσε ο φόβος για τους καλι-
κάντζαρους, ο οποίος δημιούργησε έθιμα γύρω από την εστία 
του σπιτιού, ώστε να αποτραπεί η ανεπιθύμητη παρουσία 
τους. Έτσι, από την παραμονή των Χριστουγέννων και για όλο 
το δωδεκαήμερο, έκαιγε συνεχώς ένα κούτσουρο στο τζάκι, 
το «Χριστοκούτσουρο». Μάλιστα, συχνά έριχναν χοντρούς 
κόκκους αλατιού, για να κάνουν θόρυβο και να διώχνει τους 

καλικάτζαρους. Τη στάχτη του «Χριστοκούτσουρου», την έρι-
χναν στα φυτά και τα ζώα.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
Το έντονο εορταστικό κλίμα των ημερών τονιζόταν ιδιαίτερα 

με τα κάλαντα και τα παινέματα την παραμονή των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ομάδες παιδιών πήγαιναν από 
σπίτι σε σπίτι ρωτώντας «αν είναι με το θέλημα». Αν λοιπόν 
ήταν με το θέλημα των νοικοκυραίων, έλεγαν τα κάλαντα, τα 
οποία ήταν πολλές φορές αυτοσχέδια. Η συνηθισμένη αμοιβή 
των παιδιών δεν ήταν χρηματική, αλλά καρύδια, αμύγδαλα, 
φρούτα, κουραμπιέδες ή μεζές από τον χοίρο. Οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία που έλεγαν τα κάλαντα με τσαμπούνα και ντουμπάκι 
(νταούλι) έπαιρναν περισσότερα χρήματα και τους κερνούσαν 
κρασί και μεζέ.

Την τελευταία μέρα του έτους, οι Ναξιώτες πίστευαν ότι 
πρέπει να έχουν ξεπληρώσει όλα τα χρέη που τυχόν όφειλαν, 
προκειμένου να μη χρωστούν όλο το χρόνο.

Στα νεώτερα χρόνια το ποδαρικό της Πρωτοχρονιάς είχε 
ιδιαίτερη σημασία, γι’ αυτό και όλα τα σπίτια ήταν κλειστά και 
αποφεύγονταν οι επισκέψεις. Σε κάποια χωριά, για να αποφύ-
γουν το κακό ποδαρικό, επιστρατεύουν ένα μικρό καλό παιδί, 
του δίνουν ψωμί και μια οκά κουμάρι, με το οποίο χύνει νερό 
μέσα και έξω από το σπίτι λέγοντας «μέσα καλό κι όξω κακό». 

Έθιμο της ημέρας αυτής είναι και η Καληστρίνα, το χρη-
ματικό δώρο που οι νονοί και οι συγγενείς προσέφεραν στα 
βαφτιστήρια και ανίψια τους αντίστοιχα.

Στην Απείρανθο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς φτιάχνε-
ται η κουκουλομαεριά, δηλαδή διάφοροι καρποί (άσπρα φα-
σόλια, σιτάρι και καλαμπόκι) μαγειρεμένοι όλοι μαζί.

Γλινάδο: Τα Χριστόψωμα των ζώων τοποθετούνταν στο πα-
χνί τους την τελευταία ημέρα του χρόνου. Τα ζώα έγλειφαν 
το Χριστόψωμο ή έτρωγαν ένα μέρος και το υπόλοιπο το 
επανέφεραν στην οικία τους. Το «πάντρεμα» της φωτιάς 
είναι ένα ακόμη έθιμο των νησιών και σκοπό έχει την ενί-
σχυση των δεσμών του ζευγαριού.  Στο Γλινάδο της Νάξου, 
τοποθετούν σταυρωτά δυο ξύλα στη φωτιά, για να είναι το 
ανδρόγυνο ευτυχισμένο, ακριβώς όπως ζευγαρώνουν τα 
ξύλα.

Τρίποδες: Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αργά το βρά-
δυ, όλοι οι νέοι συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία 
του χωριού και από εκεί ξεκινούν την περιοδεία τους, τρα-
γουδώντας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με τη συνοδεία 
τσαμπούνας και του τουμπακιού. Οι «καλαντιστάδες», με 

αφετηρία το σπίτι του παπά, γυρίζουν πόρτα-πόρτα όλα 
τα σπίτια του χωριού, ενώ οι χωριανοί τούς κερνάνε ρακή 
και πριν την αποχώρησή τους ρίχνουν χρήματα μέσα στο 
ειδικό αυτοσχέδιο κουτί. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι 
“καλαντιστάδες” με τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει 
από το βράδυ, οργανώνουν τρικούβερτο γλέντι στην πλα-
τεία του χωριού, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι. 
Οι νοικοκυρές φέρνουν μεζέδες, που έχουν ετοιμάσει νω-
ρίτερα για το σκοπό αυτό, κρασί και ρακή. 

ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 
Των Φώτων βαπτίζονται τα νερά. Ο παπάς γυρνά στα σπίτια 

και αγιάζει. Τότε, φεύγουν οι Καλικάντζαροι, που όλο το χρό-
νο βασανίζουν τις νοικοκυρές και τους μυλωνάδες. Με τον 
αγιασμό που παίρνουν από την εκκλησία, οι χωρικοί αγιά-
ζουν τα χωράφια τους. Στα χωριά του λεκανοπεδίου αγιά-
ζουν τα νερά στα πηγάδια και τις βρύσες και με τον αγιασμό 
αυτό ραντίζουν κτήματα, δέντρα και ζώα για την καλή σοδειά.  
Τα παιδιά λένε τα κάλαντα, τα οποία ποικίλλουν ανά χωριό, 
όπως στην Κωμιακή που αναφέρονται και στη δημιουργία 
του κόσμου.

Παλαιότερα στην Χώρα , αυτός που έπιανε το σταυρό στη 
θάλασσα μαζί με την παρέα του γύριζαν με το δίσκο και το 
σταυρό στη Χώρα και τα λεφτά που μάζευαν τα έδιναν στο 
μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου.

Κατά τα Θεοφάνεια, ο παπάς του χωριού, αφού έκανε τον 
αγιασμό στην εκκλησία, γύριζε όλο το χωριό αγιάζοντας τα 
πηγάδια, έτσι ώστε να μπορούν να πίνουν καθαρό νερό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Τα μεσάνυχτα των Θεοφανείων, 
οι κοπέλες στο Γλινάδο παρατηρούσαν τον ουρανό και λέγο-
ντας κάποια λόγια, μπορούσαν να καταλάβουν αν θα έπαιρναν 
τα παλικάρια που ήθελαν. Πίστευαν ότι οι ουρανοί εκείνη τη 
νύχτα ήταν ανοιχτοί και ο Θεός μπορούσε να τις ακούσει και 
να τους δώσει χάρη…

Τοπικά χριστουγεννιάτικα έθιμα της Νάξου

Θεοφάνεια στη Νάξο - φωτο: Πέτρος Τσακωνιάτης.
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Ιονικές αναμνήσεις

6

1963: Κοπή πίτας στο Κεντρικό της Ιονικής από τον Πρόεδρο Στρατή Ανδρεάδη και το Διευθυντικό 
Επιτελείο της Τράπεζας.

1983: Κοπή πίτας για τα παιδιά των συναδέλφων σε Κεντρικό Θέατρο των Αθηνών, από τον 
Γενικό Διευθυντή κ. Ευγένιο Καλαφάτη, παρουσία του Δντη Προσωπικού κ. Στέφανου Ρίβανς 
και των μελών του Προεδρείου του ΣΥΙΛΤΕ, Γιάννη Μαρκάκη, Γιώργου Κολλάτου και Ηλία 
Προκόπη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιώργος Κολλάτος, με τον συμπατριώτη του, Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. κ. Θεόκλητο. 

Καλά Χριστούγεννα.
 Ευλογημένο και Ειρηνικό το 2019

Θερμές ευχές σε όλους τους συναδέλφους μας, από τον συνάδελφο Ιονικής και 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Γεωργίου, από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Χριστούγεννα 2018

Αγαπητοί μου συνάδελφοι,                         
   Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ… 

Και σ΄ αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα οι 
καρδιές σκιρτούν, τα χείλη υμνολογούν 
και ο όλος Άνθρωπος γίνεται χαριτωμέ-
νος, αντικρίζοντας την σαρκική Σωτηρία 
του.                                                                                                           

Γιατί, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ήλθε 
στη γη ο Θεός της αγάπης για να δώσει 
στον «πεσμένο» άνθρωπο την ευκαιρία 
να μπει στον Παράδεισο, απαλλαγμένος 
από την αμαρτία.                                                                              

Χαίρεται, διότι μπορεί στην όποια πτώ-
ση του να το καταλάβει, να μετανοήσει και 
έτσι να ανοίξει τον Παράδεισο της αιώνιας 
ευτυχίας του.                                            

Αυτής της ευτυχίας στην οποία μπο-
ρεί και πρέπει να συμμετέχει ο καθέ-
νας μας. «Πάντας ανθρώπους θέλει 
σωθείναι…» είναι η επιθυμία του πλα-
στουργού Θεού μας, του φιλόστορ-
γου Πατέρα μας, που δεν δίστασε για 

να μας σώσει, και αυτό γιατί μας αγαπάει στον υπέρτατο βαθμό, να στείλει τον Υιόν 
του – Θεόν να ζήσει κοντά μας, να δράσει, να θαυματουργήσει και να θυσιαστεί για 
όλους μας και να Αναστηθεί σώζοντάς μας από τα δίχτυα του «αρχέκακου όφεως».                                                                                                                       
Ας υποδεχτούμε λοιπόν και φέτος το Θείον Βρέφος της Βηθλεέμ με μία υπόσχεση, 
ότι θα προσπαθήσουμε ΕΝΤΙΜΑ και με ΠΙΣΤΗ, να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στον 
Ευλογημένο Παράδεισο.

 ΕΝΑ ΒΗΜΑ κάθε χρόνο είναι αρκετό για να φθάσουμε κοντά Του, κοντά σ΄ αυτό 
που μας υποσχέθηκε και που γι αυτό έδωσε το Τίμιο σώμα Του και έχυσε το Άγιο 
αίμα Του, ότι δηλαδή θα μας χαρίσει πάλι τον πολυπόθητο Παράδεισο, που όλοι 
μας λαχταρούμε, και θα ακούσουμε το ευλογημένο «…υμείς Φίλοι μου εστέ…»                                                                                          

Των Συναθλητών μου Τρα-
πεζικών, ενεργεία τε και 
συντάξει, όντων πολλά και 
Ευλογημένα τα έτη.                                                                                                       

Καλά Χριστούγεννα. 
Ευλογημένο και Ειρηνικό 
το 2019.                                             
Με την συναδελφική μου 
αγάπη και τις πατρικές μου 
ευχές. 
Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεωργίου. 
Ο π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Χριστουγεννιάτικες ευχές στους 
συνταξιούχους της Ιονικής, από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταγών 

και Μετεώρων κ. κ. Θεόκλητο.


