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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12/11/2019 

στο Υπουργείο Εργασίας η πρώτη σύσκεψη 
για το θέμα της ένταξης της Επικουρικής 
μας Σύνταξης στο κρατικό ΕΤΕΑΕΠ. Στη συ-
νάντηση εργασίας συμμετείχαν ο Σύλλογος 
Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπε-
ζας και ο Σύλλογος Βοηθηματούχων ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ.

Από πλευράς συνταξιούχων ασφαλισμέ-
νων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ανέπτυξαν τα επιχειρήματα 
του αιτήματος της ένταξής μας στο ΕΤΕΑΕΠ, 
ο Πρόεδρος του ΣΣΙΛΤΕ Γιώργος Κολλάτος, 
ο Πρόεδρος του Συλλογου Βοηθηματούχων 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Γιάννης Βέργος και οι Νομικοί 
Σύμβουλοι των Συλλόγων Θρασύβουλος Ξε-

νάκης και Γιώργος Πολίτης.
 Από πλευράς Υπουργείου Εργασίας ανέ-

πτυξαν τις θέσεις τους ο νέος Υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νό-
της Μηταράκης και ο Διευθυντής Κωνστα-
ντίνος Κωστάκος.

Η αναλυτική συζήτηση έγινε σε πολύ καλό 
επίπεδο και μετά το πέρας των επιχειρημά-
των και των προτάσεων, αποφασίστηκε από 
κοινού να γίνει και δεύτερη συνάντησή μας 
με την προσκόμιση των αναγκαίων οικονο-
μοτεχνικών σχετικών εγγράφων που αφο-
ρούν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τη σύνταξή μας.

Συνάδελφοι, συνεχίζουμε μαζί τον αγώνα 
για αξιοπρεπή Επικουρική Σύνταξη.                

Πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη σύσκεψη για το 
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με το νέο 
υφυπουργό εργασίας 

Νότη Μηταράκη

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΤΑ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΣΣΙΛΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Σε 
αυτό 

το 
τεύχος

Μικρά τα οφέλη για τους συνταξιούχους
από τον νέο Φορολογικό Νόμο   σελ. 3

Οι θέσεις του Συλλόγου μας
στο 38ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ   σελ. 3

ΥΓΕΙΑ: Παροχές Πολυϊατρείου   σελ. 4 & 5
       
Στις 10 Ιανουαρίου η δίκη
για τα αναδρομικά 
των συνταξιούχων από το Σ.τ.Ε. σελ. 5

Χριστουγεννιάτικα άρθρα 
Συναδέλφων      σελ. 6 & 7

ΟΤΟΕ 65 χρόνια ιστορίας
φωτογραφικό αφιέρωμα   σελ. 8

Δωρεάν ημερολόγιο τοίχου για το 2020 
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας
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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, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΦΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  

e-mail:print@alkodi.gr 
Τηλ.: 2110121994

  Απεβίωσε στην Αθήνα στις 9/10/2019, σε ηλικία 92 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ιωάννης Νταλάκας, πατέρας της συναδέλφου Ρεβέκκας 
Νταλάκα και του αείμνηστου συναδέλφου μας  Θανάση Νταλάκα.

  Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27/10/2019, σε ηλικία 95 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Γιώργος Παπανικολάου.

  Απεβίωσε στην Αθήνα στις 31/10/2019, σε ηλικία 96 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ιωάννης Θεοδωρακέας.

  Απεβίωσε στον Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας, σε ηλικία 71 ετών, ο συνάδελφος

 Ιωάννης Τσόγκας. 

  Απεβίωσε στη Νεμέα Κορινθίας, η συνάδελφος  Σκλαβουνάκη Ελένη.

Το Δ.Σ.του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

Οι τράπεζες πάγωσαν προσωρινά 
τις αυξήσεις προμηθειών συναλλαγών

Οι Τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank, πάγωσαν προσωρινά μετά 
από κυβερνητική παρέμβαση τις αυξήσεις των προμηθειών, τις οποίες ήταν έτοιμες 
να εφαρμόσουν την 1η Νοεμβρίου 2019. Οι προμήθειες που θα επιβάρυναν τους συ-
ναλλασσόμενους στο ΑΤΜ αφορούσαν μεταξύ άλλων, ερώτηση υπολοίπου, τελευταί-
ες κινήσεις, αντικατάσταση ΡΙΝ, αλλαγή κωδικού, κατάθεση σε άλλη Τράπεζα κ.λπ. 
Κύκλοι της αγοράς υπογραμμίζουν, βέβαια, ότι η αναστολή θα είναι προσωρινή και οι 
Τράπεζες θα επανέλθουν το νέο έτος όχι με την επιβολή αυξήσεων των προμηθειών 
αλλά με χρέωση ετήσιου κόστους για κάθε τηρούμενο λογαριασμό.

Αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης στους ηλικιωμένους είναι έτοιμο να φέρει το 
Υπουργείο Μεταφορών.

Πλέον η αρμοδιότητα εξέτασης όσων έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας 
τους θα ανήκει στους γιατρούς και όχι στους εξεταστές.

Σήμερα όσοι συμπληρώνουν το 74ο έτος θα πρέπει να απευθυνθούν στους εξετα-
στές διπλωμάτων οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών και περιμένοντας στις ου-
ρές να δουν αν θα ανανεώσουν ή όχι το δίπλωμά τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών όμως σχεδιάζει άμεσα η αρμοδιότητα αυτή να δοθεί στους 
γιατρούς, οι οποίοι θα αποφαίνονται εάν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για οδήγηση 
και θα είναι αυτοί που θα φέρουν την τελική ευθύνη.

Τον Ιανουάριο 2020  θα κατατεθεί στη Βουλή 
ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος

2.500.000 συνταξιούχοι παλαιοί και νέοι βρίσκονται σε αναμονή για τις διατάξεις του 
νέου Ασφαλιστικού Νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση μετά τις γιορ-
τές. Τα αυξημένα ποσοστά των συντελεστών αναπλήρωσης θα αφορούν κατά πάσα 
πιθανότητα του συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Η προοπτική της 
απόφασης καταβολής με πολλές δόσεις, 10 τουλάχιστον μηνών αναδρομικών  λόγω 
ακυρότητας των μνημονιακών νόμων, όπως  ανέφερε η ηγεσία του Υπουργείου Ερ-
γασίας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συνεχιστεί η καταβολή της δεύτερης 
δόσης από τις πέντε (2019-2023), την 1η Ιανουαρίου 2020 σε 600.000 συνταξιού-
χους (μεταξύ των οποίων και σε εκατοντάδες συναδέλφους της Ιονικής), λόγω της 
αρνητικής προσωπικής διαφοράς που προέκυψε σε όφελός τους. Η μικρή, επίσης, 
αύξηση του καθαρού ποσού της κύριας σύνταξης από 1/1/2020 λόγω της μείωσης 
του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του 
εισοδήματος, αποτελούν πολύ μικρές, αλλά αναγκαίες αποκαταστάσεις των τεράστιων 
μειώσεων που υπέστησαν οι συνταξιούχοι, από τους μνημονιακούς νόμους και την 
κατάργηση των δώρων.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ…6847....
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
Κύριο Δημήτριο Ανδρεαδάκη
Πρόεδρο Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος
ΑΓΣΣΕ - Βούλγαρη 1 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε,
Μετά τον επανυπολογισμό των Κύριων Συντάξεων μετά τον Ν. 4387/2016 (Νόμος 

Κατρούγκαλου) 600.000 συνταξιούχοι μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες μέλη του 
Συλλόγου μας, έχουν αρνητική προσωπική διαφορά καθώς η νέα προ φόρου σύντα-
ξη υπολογίζεται υψηλότερη από την παλαιά. Πρόκειται για όσους έχουν αύξηση από 
100-450 ευρώ στο καθαρό ποσό από τον Ιανουάριο του 2019, την οποία λαμβάνουν 
σε 5 ετήσιες δόσεις μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023.

Με βάση τα παραπάνω σάς γνωρίζουμε πως εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα Μηνιαία 
Ενημερωτικά  Σημειώματα της Κύριας Σύνταξης - Ιανουάριος 2019, παράνομα και 
αντισυνταγματικά παρακράτηση για την Υγειονομική Περίθαλψη (6%) και την Εισφο-
ρά Αλληλεγγύης (2,2%) επί ολοκλήρου του ποσού 5/5 της Αρνητικής Προσωπικής 
Διαφοράς και όχι για το 1/5 που έχουμε λάβει τον Ιανουάριο του 2019.

Επειδή μας γίνεται αυθαίρετη 
παρακράτηση και για τα ποσά 
τα οποία δεν έχουμε λάβει και 
θα τα λάβουμε σταδιακά μέχρι 
το έτος 2023, ζητάμε προς τού-
το την άμεση παρέμβαση της 
ΑΓΣΣΕ.

Συνημμένο: Μηνιαίο Ενη-
μερωτικό Σημείωμα Πλη-
ρωμής Σύνταξης μέλους του 
Συλλόγου μας, Ασφαλισμένο 
στο ΕΦΚΑ (πρ. ΤΑΠΙΛΤ), στο 
οποίο αδίκως γίνεται υπερ-
βάλλουσα συνολική παρα-
κράτηση για Υγεία και Αλλη-
λεγγύη 36 ευρώ.

Με εκτίμηση, για το Διοικη-
τικό Συμβούλιο,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ   
        
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

«Όπισθεν του ΧΙΛΤΟΝΟΣ!!»
Στις 20 Απριλίου του 1963 έγιναν τα επίση-

μα εγκαίνια του ξενοδοχείου HILTON ΑΘΗΝΩΝ, 
του οποίου η κυριότητα των μετοχών ανήκε 
στην Εταιρία «Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Η 
ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.».

Τότε οι νεόπλουτοι της Αθήνας έσπευσαν να 
αγοράσουν διαμερίσματα κοντά στην περιοχή. 
Όταν τους ρωτούσαν πού μένετε απαντούσαν με 
ύφος.... «Όπισθεν του ΧΙΛΤΟΝΟΣ!!» 

ALPHA BANK
Αποχωρούν 855 με νέα 
εθελουσία

Η Alpha Bank όπως και οι άλλες τρεις συστημικές Τράπεζες ανακοίνωσε τον Σε-
πτέμβριο νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στη σύνταξη για 300 συναδέλφους. Τα 
ποσά που ανακοινώθηκαν σαν κίνητρο αποχώρησης ανέρχονταν από 80.000 έως 
150.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως οι αιτούντες συνάδελφοι για αποχώρηση ανήλθαν 
σε 899, αριθμός τριπλάσιος του απαιτούμενου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφο-
ρίες, η Τράπεζα έκανε δεκτές τις 855 αιτήσεις από τις 899 και οι αντίστοιχοι συνάδελ-
φοι θα αποχωρήσουν τους επόμενους μήνες. Η συνέπεια των επαναλαμβανόμενων 
προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης των τραπεζοϋπαλλήλων βέβαια, τα οποία 
υλοποιούνται και με απαίτηση των δανειστών, είναι το κλείσιμο καταστημάτων, η 
αντικατάσταση υπαλλήλων από τα μηχανήματα (η λεγόμενη ψηφιοποίηση των τραπε-
ζών) και η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι γιατροί θα 
αποφασίζουν ποιοι 
ηλικιωμένοι μπορούν
να οδηγούν

Οι γιατροί 
θα αποφασίζουν 
ποιοι ηλικιωμένοι 
μπορούν να οδηγούν
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Οι θέσεις του 
Συλλόγου 

Συνταξιούχων 
Ιονικής και Λαϊκής στο 
38ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
συνταξιούχοι, σύνεδροι της ΟΣΤΟΕ

 Η σημερινή μου σύντομη παρέμβαση 
έχει σκοπό να αναβαθμίσει τη μελλοντική 
δράση και τα αποτελέσματα της ΟΣΤΟΕ, 
μέσα από προτάσεις και νέες πρακτικές, 
αλλά και να ασκήσει καλόπιστη κριτική 
και αξιολόγηση για την υποβαθμισμένη 
προβολή και ατελή λειτουργία της Ομο-
σπονδίας μας σε ορισμένα ζητήματα. 

Όσον αφορά τον Διοικητικό Απολογισμό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οργανω-
τικά είμαστε στην ίδια μειονεκτική θέση του παρελθόντος, αφού η Ομοσπονδία των 
Συνταξιούχων Τραπεζικών εξακολουθεί να εκπροσωπεί την μειοψηφία των 50.000 
τραπεζοσυνταξιούχων. Δε συμμετέχουν όπως είναι γνωστό για διάφορους λόγους 
–ιδεολογικούς, οικονομικούς και προσωπικούς- στην ΟΣΤΟΕ οι πολυπληθέστεροι 
Σύλλογοι Συνταξιούχων Εθνικής, Πίστεως και Εμπορικής. Προτείνω αμέσως μετά 
το Συνέδριο το Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ να συστήσει επιτροπή διαλόγου με τους προανα-
φερθέντες μη συμμετέχοντες Συλλόγους ξεπερνώντας ταμπού, αντικειμενικές και 
προσωπικές φιλοδοξίες, προκειμένου να ενσωματωθούν και να εκπροσωπούνται 
και οι υπόλοιποι Σύλλογοι και Συνταξιούχοι από την Ομοσπονδία. Αυτή θα είναι η 
μεγαλύτερη επιτυχία μας που θα δυναμώσει και θα καταστήσει την ΟΣΤΟΕ υπολογί-
σιμη δύναμη στην κάθε Κυβέρνηση και στην κάθε Τράπεζα.

Στον Διοικητικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό επίσης, θα ήθελα να αναφέρω  
ότι για το σοβαρό ζήτημα της Επικουρικής Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το οποίο από 
το 2015 χορηγεί σε 5.000 ασφαλισμένους την εξευτελιστική επικούρηση των 47,50 
ευρώ το μήνα, η Ομοσπονδία παραβρέθηκε στις 8 άκαρπες συναντήσεις μας με 
την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Όμως δε δόθηκε ποτέ από την ΟΣΤΟΕ η ανάλογη δημοσιοποίηση του θέματος στα 
ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες). Σήμερα έχουν περάσει σχεδόν δύο μή-
νες, από τις 19/09/2019, που από κοινού στείλαμε Υπόμνημα για την ένταξη της 
επικουρικής μας σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ στο νέο Υφυπουργό αρμόδιο για τα Ασφα-
λιστικά Θέματα και ακόμα δεν μας έχει δεχτεί για να συζητήσουμε. Προτείνω την 
επόμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία της ΟΣΤΟΕ και των Προεδρείων των Συλλόγων 
Ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να μεταβούμε, έστω και ακάλεστοι, στο γραφείο του 
νέου κ. Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τέλος, η ΟΣΤΟΕ (Ομοπσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Ελλάδος) αλλά και η 
ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων), να επιληφθούν, να δημο-
σιοποιήσουν και να ζητήσουν: 
α) Εξομοίωση των συντάξεων χηρείας παλαιών και νέων, πριν και μετά τον Νόμο 

Κατρούγκαλου (ν.4387/2016). Σήμερα οι μεν νέες συντάξεις χηρείας αναπρο-
σαρμόστηκαν από το 50% στο 70%, με το Νόμο 4611/2019, οι δε παλιές πριν το 
2016, (οι οποίες αποτελούν και την μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων) παρέ-
μειναν στο 60%.

β) Μετά τον επανυπολογισμό των Κύριων Συντάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου, 
αρκετές εκατοντάδες συνταξιούχων τραπεζικών και χιλιάδες συνταξιούχων των 
άλλων Ταμείων, είχαμε αρνητική προσωπική διαφορά, με όφελος για τον συ-
νταξιούχο από 100 έως 500 σχεδόν ευρώ, που προέκυψε λόγω των μεγάλων 
ασφαλιστικών εισφορών που μας παρακρατούσαν στον εργασιακό μας βίο τα 
Ασφαλιστικά μας Ταμεία. Η αύξηση της Κύριας Σύνταξης θα δοθεί σύμφωνα με 
την απόφαση του ΕΦΚΑ σε 5 ετήσιες δόσεις (από τον Ιανουάριο του 2019 έως 
τον Ιανουάριο του 2023). Το παράλογο και αντισυνταγματικό που εφαρμόστηκε 
σύμφωνα με τα Εκκαθαριστικά του Ιανουαρίου 2019 της Κύριας Σύνταξης, είναι 
ότι μας γίνεται από τώρα παρακράτηση για Υγειονομική Περίθαλψη (6%) και για 
Εισφορά Αλληλεγγύης και για τα ποσά της Αρνητικής Προσωπικής Διαφοράς που 
δεν έχουμε πάρει ακόμα και  θα τα λάβουμε σταδιακά στο μέλλον μέχρι το 2023! 
Ζητάμε προς τούτο την άμεση παρέμβαση της ΟΣΤΟΕ και ΑΓΣΣΕ.

Να αναφέρω ότι υπερψηφίζουμε τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό 
της ΟΣΤΟΕ, καθ΄ όσον η όλη διαχείριση «έγινε με φειδώ  και περίσκεψη», όπως 
έλεγαν οι παλαιότεροι, μέσα στα σημερινά ασφυκτικά οικονομικά πλαίσια της δε-
καετίας της κρίσης που μαστίζει τους συνταξιούχους και τα συνδικαλιστικά τους 
όργανα.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες του 38ου Συνεδρίου της 
ΟΣΤΟΕ. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το νέο φορολογικό Νομοσχέδιο, το οποίο 
επηρεάζει τα οικονομικά φορολογικά δεδομένα των συναδέλφων συνταξιούχων μας, 
όσον αφορά την κλίμακα φορολόγησης και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών στο 30%.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους καθιερώνεται από το νέο έτος νέα κλίμακα φορο-
λόγησης των φυσικών προσώπων που θα έχει την εξής μορφή: 

Εισόδημα      Συντελεστής
Έως 10.000     €     9% (από 22% που ισχύει σήμερα)
10.001-20.000 €     22% (παραμένει το ίδιο)
20.001-30.000 €    28% (από 29%)
30.001-40.000 €    36% (από 37%)
40.001€ και πάνω    44% (από 45%)

Από τη νέα φορολογική κλίμακα επέρχονται μικρές μειώσεις της φορολογίας εισο-
δήματος για την πλειονότητα των συνταξιούχων μας. 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

Τα σημεία των προτάσεων του Προέδρου του ΣΣΙΛΤΕ,
Γιώργου Κολλάτου στο 38ο Συνέδριο στις 12/11/2019

Ο νέος φορολογικός 
νόμος
Μικρές οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις για την πλειονότη-
τα μισθωτών και συνταξιούχων

Πώς θα εφαρμοστεί η αύξηση των ηλεκτρονικών αποδείξεων στο 30%
Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει 

να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Όσοι συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 30% του ετήσιου εισοδήματος θα φο-

ρολογούνται με 22% για το ποσό που υπολείπεται από το 30% του εισοδήματος.

Οι εξαιρέσεις των συνταξιούχων για το 30%.
1. Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας 

τους.
2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
4. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοί-

κους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευ-
ταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

5. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν 
των 6 μηνών).

6. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Συνταξιού-
χος χωρίς 
παιδιά

Συνταξι-
ούχος με 1 
παιδί

Συνταξι-
ούχος με 2 
παιδιά

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Φόρος ‘20 Διαφορά          
2019-’20

Φόρος ‘20 Διαφορά          
2019-’20

Φόρος ‘20 Διαφορά          
2019-’20

€ 9.000 € 33 -€ 47 - -€ 30 - -

€ 10.000 € 123 -€ 177 € 90 -€ 160 - -€ 200

€ 11.000 € 343 -€ 177 € 310 -€ 160 € 220 -€ 200

€ 12.000 € 563 -€ 177 € 530 -€ 160 € 440 -€ 200

€ 13.000 € 803 -€ 157 € 770 -€ 140 € 680 -€ 180

€ 14.000 € 1.043 -€ 137 € 1.010 -€ 120 € 920 -€ 160

€ 15.000 € 1.283 -€ 117 € 1.250 -€ 100 € 1.160 -€ 140

€ 16.000 € 1.523 -€ 97 € 1.490 -€ 80 € 1.400 -€ 120

€ 17.000 € 1.763 -€ 77 € 1.730 -€ 60 € 1.640 -€ 100

€ 18.000 € 2.003 -€ 57 € 1.970 -€ 40 € 1.880 -€ 80

€ 19.000 € 2.243 -€ 37 € 2.210 -€ 20 € 2.120 -€ 60

€ 20.000 € 2.483 -€ 17 € 2.450 - € 2.360 -€ 40

€ 25.000 € 13.883 -€ 17 € 13.850 - € 13.760 -€ 40
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Συνάδελφοι,
Τα Δημόσια Νοσοκομεία αποτελούν οργανισμούς όπου παρέχεται ένα κοινωνι-

κό αγαθό  με πρωταρχική θέση στην κλίμακα αξιών – αναγκών του ανθρώπου, 
αυτό της υγείας. Πρώτιστο καθήκον ενός κράτους είναι η εξασφάλιση της Δημόσιας 
Υγείας. Κανένα μέλος της κοινωνίας δε θα πρέπει να αποκλείεται από την παροχή 
των υγειονομικών υπηρεσιών για την προστασία της  υγείας του.

Η μείωση όμως του ύψους των κρατικών δαπανών, λόγω της κρίσης, για την 
υγεία, η οποία αποτελεί το σπουδαιότερο και πολυτιμότερο κοινωνικό  αγαθό, είχε 
σαν τραγική συνέπεια τη σημαντική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 
την Πολιτεία στους Έλληνες. Αυτή η δυσλειτουργία μάς οδήγησε, πέραν των Δη-
μοσίων Νοσοκομείων και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΠΥ, να συνάψουμε 
νέα σημαντική  συμφωνία με τον τον Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank και τα Πο-
λυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την 
υποστήριξη της Υγείας μας,  προσφέροντας υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών με 
χαμηλό κόστος για τα  μέλη μας και τα μέλη των  οικογενειών μας.

Τα Πολυϊατρεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, διαθέτουν  αναγνωρισμένους ιατρούς με 
πολυετή πείρα στον χώρο της υγείας καθώς και συνεργασίες με  τις μεγαλύτερες Κλι-
νικές της χώρας. Τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank συνεχώς 
συνάπτουν νέες συμβάσεις με προνομιακούς όρους προς όφελος των  μελών του.

Για κάθε νέα συνεργασία θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, 
www.syntaxilte.gr, από την εφημερίδα μας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»  και 
από την υπεύθυνη του Συλλόγου μας Γεν. Γραμματέα, κ. Αθηνά Καραδελή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ
-Όλα τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου Συνταξιούχων  Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και 

τα μέλη της οικογένειάς τους, με συμμετοχή  20€  το χρόνο. 
-Πρόσθετα μέλη που δεν είναι ασφαλισμένα στο βιβλιάριο υγείας (π.χ. τέκνα, γο-

νείς, συγγενικά πρόσωπα) που καλύπτονται από διαφορετικό βιβλιάριο υγείας, 
εξασφαλίζουν την κάρτα μέλους του Πολυϊατρείου με συμμετοχή  20€  το χρόνο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ
Τις αιτήσεις  για την έκδοση κάρτας μέλους του Πολυϊατρείου  μπορείτε να τις 

προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συλλόγου μας  ή να τις εκτυπώσετε από το site 
μας: www.syntaxilte.gr

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
1. Παράδοση: των αιτήσεων και καταβολή της συνδρομής στα γραφεία του Συλλό-

γου μας, Πανεπιστημίου 38, 5ος όροφος,  Αθήνα.
2.Ταχυδρομικά:  Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας  Πανεπιστημίου 

38, Αθήνα, ΤΚ 10679.
3. Fax: 210.3614287.
4. Email: info@syntaxilte.gr.

Στις περιπτώσεις 2, 3, και 4 θα αποστέλλεται συνημμένο με την αίτησή σας, απο-
δεικτικό κατάθεσης της συνδρομής των 20€ στον Λογαριασμό Ταμιευτηρίου του  
Συλλόγου που τηρείται στην ALPHA BANK Νο: 101-002101-031215, 
IBAN GR79 0140 1010 1010 0210 1031 215.

Συνοπτική παρουσίαση παροχών Πολυϊατρείο:
1)Επισκέψεις σε Ιατρούς των περισσοτέρων ειδικοτήτων από 5€ (συμπεριλαμβάνε-

ται η συνταγογράφηση).
2) Συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις με απορρόφηση της συμμετο-

χής του μέλους επί του παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ  από 5 – 10%.
3)Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Μεγάλοι Όμιλοι), σε περίπτωση νοσηλείας 

των μελών μας με εκπτωτική τιμολόγηση για Ιατρούς και κλινική.
4) Οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο προνομιακές τιμές της αγοράς.
5)Κέντρα Λογοθεραπείας και Παιδοψυχιατρικής με τιμές ΕΟΠΥΥ (χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση).
6)Οδοντιατρείο Πολυϊατρείου Αθήνας με πράξεις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ και 

προληπτικούς ελέγχους για παιδιά. 
7)Δίκτυο Οδοντιάτρων με τιμοκατάλογο πράξεων προτεινόμενο από τον ΕΟΠΥΥ.
8)Δίκτυο φυσιοθεραπευτών και κατ’ οίκον με τιμές ΕΟΠΥΥ.
9)Συμβεβλημένα κέντρα για κατ’ οίκον διαγνωστικές εξετάσεις π.χ. ακτινογραφίες 

ή υπέρηχους.

10)Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00 με 17.00, 
τηλ. 210 5201800 

11) Σε  συνεργασία με την ΑΧΑ  Ασφαλιστική  δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό 
ασφαλιστικό πρόγραμμα με  τις πιο ευνοϊκές τιμές της αγοράς.
Η ετήσια ανανεούμενη συνδρομή μέλους ανέρχεται στα 20€.

ΑΘΗΝΑ
Σας  παραθέτουμε Λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊατρείο  στην 

Αθήνα Σταδίου και Σανταρόζα 1-τηλ. 210 5201800: 
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γεν. Χειρουργός, Χειρ. Μαστού, Ωρλ, Ου-

ρολόγος, Ανδρολόγος, Αγγειοχειρουργός, Ενδοκρινολόγος, Πλαστικός Χειρουργός, 
Αλγολόγος, Νευρολόγος, Νευροχειρουργός, Παιδίατρος, Πνευμονολόγος,  Διαβη-
τολόγος, Ογκολόγος, Ρευματολόγος, Αλλεργιολόγος, Γαστρεντερολόγος, Οφθαλμία-
τρος – πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, Αιματολόγος,  Γυναικολόγος – U/s  ενδοκολ-
πικό και test pap, Φυσικοθεραπευτές, Οδοντίατρος, Παιδοψυχίατρος, Κυτταρολόγος, 
Διαιτολόγος, Δερματολόγος, Θωρακοχειρουργός.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
1) YΓEIA -   ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ  151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 2106867000
2) MHTEPA-  ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο:2106869000
3) MEDITERRANEO- ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλέφωνο:2109117000
4) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN- ΣΙΣΙΝΗ 1-3, ΤΚ 11528 ΙΛΙΣΙΑ, Τηλέφωνο:2107253961
5) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ,   

ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600
6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12132   

Τηλέφωνο 2105799000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι του ποσού 200€  για επείγοντα περιστατικά 

24 ώρες το 24ωρο στα παρακάτω Νοσοκομεία:
1.ΥΓΕΙΑ  -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΤΚ  151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο: 2106867000
 Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδικός-Γενικός χειρουργός
 Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετάσεις.
 Αφορά ενήλικες και εξαιρούνται τυχόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό.
 2.ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ   -ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15,ΤΚ 151-23 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλέφωνο:2106869000
 Παιδίατρος-Παιδοχειρούργος
 Πλαφόν 200€ δεν ισχύει για το παιδιατρικό
3.MEDITERRANEO  -ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΤΚ 166-75 ΓΛΥΦΑΔΑ ,Τηλέφωνο:2109117000
 Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδικός-Γενικός χειρουργός
 Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετάσεις
4.ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 9 ΠΑΡ. Δ. 

ΣΟΥΤΣΟΥ, ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ, Τηλέφωνο: 2106416600

Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξω-
τερικών ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδι-
κός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

Δωρεάν διαγνωστικές* εξετάσεις για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα  αξί-
ας 200€ ανά περιστατικό στην Ευρωκλινική Αθηνών και Προνομιακή τιμολόγηση με 
βάση το ΦΕΚ για τις περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις μετά το πλαφόν των 200€.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Δωρεάν χρήση των ασθενοφόρων για την Αθήνα – Θεσσαλονίκη προς τις κλινικές, 

σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σας παραθέτουμε λίστα με τις συνεργαζόμενες ειδικότητες στο Πολυϊατρείο  στην 

Θεσσαλονίκη – Τσιμισκή 85- τηλ. 210 5201800:
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Triplex καρδιάς, Holter ρυθμού ή πιέσεως ρυθμού, Ορ-

*Σημαντικές συνεργασίες του Συλλόγου μας με τα Πολυϊατρεία Αθήνας και  Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank και 
νέες προνομιακές συμβάσεις με Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν 
Ι ο ν ι κ ή ς  κ α ι  Λ α ϊ κ ή ς  Τρ ά π ε ζ α ς

Σημαντικές 
συνεργασίες Υγείας 
για τα μέλη 
του Συλλόγου μας
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θοπεδικός, Γεν. Χειρουρ-
γός, Χειρ. Μαστού, Ωρλ, 
Ουρολόγος,  Ανδρολόγος, 
Ενδοκρινολόγος, Πλαστι-
κός Χειρουργός, Νευρο-
χειρουργός, Παιδίατρος, 
Διαβητολόγος, Ρευματο-
λόγος, Γαστρεντερολό-
γος, Οφθαλμίατρος – πλή-
ρη οφθαλμολογικό έλεγ-
χο και για παιδιά, Αιμα-
τολόγος, Γυναικολόγος – 
U/s  ενδοκολπικό και test 
pap, Φυσικοθεραπευτές, 
Οδοντίατρος, Γενικός Ια-
τρός, Ψυχολόγος. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΚ 
552-36, Τηλέφω-
νο:2310380000

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,ΠΑ-

ΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΚ 552-
36, Τηλέφωνο:2310380000
Παθολόγος,  Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Παιδίατρος.
Πλαφόν 200€ σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αφορά ενήλικες και παιδιά, εξαιρούνται 

τυχόν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό.
Λοιπές εξετάσεις.
Kατ’ οίκον ψηφιακές ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, triplex και γνωμάτευση 

στον ίδιο χρόνο. Mε τις χαμηλότερες προσφερόμενες  τιμές.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Mε ενιαίες τιμές σε όλο το δίκτυο, προτεινόμενες από τον EOΠYY, στον συμβεβλη-

μένο οδοντίατρο της περιοχής  σας.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Φυσικοθεραπευτικές πράξεις με τιμές EOΠYY.

ΟΠΤΙΚΑ
Οπτικά-Φακοί επαφής Λάσκαρη.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με μοναδικές εκπτώ-

σεις και προνομιακές τιμές (πληροφορίες στο τηλ. κέντρο του Πολυϊατρείου 210-
5201800).

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σε ειδικές προνομιακές τιμές (ενέσιμη αντιρυτιδική τοξίνη, νήματα, filler Υαλου-

ρονικού, λιποδιάλυση, cavitation, ενέσεις λιποδιάλυσης, κ.ά.)  πληροφορίες στο τηλ. 
κέντρο του Πολυϊατρείου 210-5201800.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο αναισθησιολόγο – αλγολόγο (κατόπιν ραντεβού 

στο 210-5201800).

ΠPOΓPAMMATIΣMENH NOΣHΛEIA
H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του EOΠYY και τη χρήση του ομαδικού 

ασφαλιστηρίου της AXA. H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI μηδενική συμμετοχή για νοση-
λεία (αμοιβές των ιατρών μόνο αυτών που είναι συμβεβλημένοι με το πολυϊατρείο 

μας, φάρμακα, ειδικά υλικά, νοσήλια) μέχρι του ποσού των €17.000 ετησίως. Σε νο-
σηλεία πέραν των €17.000 προσφέρεται έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή του 
μέλους μας. Παράδειγμα: Για νοσηλεία ύψους €20.000 – τα €17.000 καλύπτονται στο 
σύνολό τους, στο υπόλοιπο ποσό των €3.000 παρέχεται έκπτωση 20% δηλ. το μέλος 
του Συλλόγου καταβάλει μόνο το ποσό των €2.400.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του κύριου ασφαλιστικού φορέα ΕΟ-
ΠΥΥ.

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA
Απευθυνθείτε σε ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία.
Ενημερώστε το πολυϊατρείο μέσα σε 48 ώρες στο 210 5201800.
Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:
1)Δικαίωμα συμμετοχής σε: α)Ομαδικό ή  β) Επιδοματικό ασφαλιστικό πρόγραμμα 

με τις πιο ευνοϊκές τιμές 2) Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου, το 
πολυϊατρείο θα συμφωνεί με τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Ιατρούς, εκπτωτικά 
πακέτα νοσηλειών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος μας που θέλει να έχει τις παροχές του πολυϊατρείου, είτε για να προ-

γραμματίσει ιατρική επίσκεψη π.χ. εξέταση από Παθολόγο, είτε να προγραμματίσει 
ραντεβού εξετάσεων στα συμβεβλημένα  διαγνωστικά κέντρα π.χ. ραντεβού για Μα-
γνητική Τομογραφία, είτε για νοσηλεία σε Κλινικές – Νοσοκομεία π.χ. προγραμμα-
τισμός για χειρουργική επέμβαση, επικοινωνεί  ΜΟΝΟ στο τηλεφωνικό κέντρο του 
πολυϊατρείου και από εκεί εξυπηρετείται άμεσα.

Τα ραντεβού προγραμματίζονται εντός δύο 24ώρων χωρίς αναμονές και ταλαιπω-
ρία.

Σκοπός μας είναι, τα μέλη μας να νιώθουν ασφαλή παρέχοντας τους υψηλό επιστη-
μονικό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ’ όλα με ανθρώπινη προσέγγιση.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ: 210 5201800
-Υπεύθυνη για τη διαδικασία του Προγράμματος Υγείας στον Σύλλογό μας ορίζε-

ται η Γενική Γραμματέας κ. Αθηνά Καραδελή, τηλ. επικοινωνίας 210 3615765 και 
6937451818.

- Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομέ-
νων των μελών μας.    

-Η ενημέρωση καθώς και όλη η διαδικασία των νοσηλειών γίνεται μέσω του Πο-
λυϊατρείου. Όλα τα δικαιολογητικά των νοσηλειών θα αποστέλλονται στο Πολυϊατρείο 
είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, όπου έπειτα προωθούνται στην ΑΧΑ Ασφα-
λιστική.

*Έρχεται πιλοτική δίκη για όλους από το ΣτΕ
Στην κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

θα βρεθεί στις 10 Ιανουαρίου προκειμένου να κριθεί οριστικά, 
το ζήτημα των περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξε-
ων, δώρων και επιδομάτων με βάση το Μνημόνιο 2 του 2012 
των ν. 4051/2012 και 4093/2012. Η υπόθεση θα εκδικαστεί 
σε πρότυπη δίκη έπειτα από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής 
του ΣτΕ μετά από αίτηση του ΕΦΚΑ στις 15 Νοεμβρίου.

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν περίπου 
6.000 συναφείς αγωγές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι 
ομαδικές. Σ’  αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι 1.320 αγωγές 
συνταξιούχων της Ιονικής που συγκέντρωσε και κατέθεσε ο 
Σύλλογός μας με επί μέρους ομαδικές αγωγές σε συνεργασία 
με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου».

Με τον όρο Πιλοτική ή Πρότυπη Δίκη, εννοείται ότι το Σ.τ.Ε. 
θα εκδικάσει μία υπόθεση από τις εκκρεμούσες για το θέμα 
στα Διοικητικά Δικαστήρια, η οποία θα δεσμεύει και όλες τις 
άλλες 6.000. Παρέμβαση μπορούν να κάνουν οι συνήγοροι 
των δικών που εκκρεμούν και φυσικά ο συνήγορος του Συλ-
λόγου μας. Εν των μεταξύ μέχρι την έκδοση της απόφασης 

που θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο,  αναστέλλονται όλες οι άλλες 
εκκρεμούσες δίκες. Η απόφαση θα διευκρινίζει ασφαλώς με-
ταξύ των άλλων, αν τα όποια αναδρομικά επιδικασθούν θα τα 
πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, ή μόνο όσοι έχουν προσφύγει 
στα Διοικητικά Δικαστήρια, όπως προσέφυγαν οι 1.320 συ-
νάδελφοι της ΙΛΤΕ.

Ο ΕΦΚΑ ζητάει από το ΣτΕ να κρίνει:
α)  Επί της ουσίας ζητείται να κριθεί αν υπάρχουν ή όχι ανα-

δρομικά στην περίοδο 12-5-2016 έως 31-12-2018.
β)  Με το αίτημα αυτό ο ΕΦΚΑ ζητάει από το ΣτΕ να προσδιο-

ρίσει αν υπάρχουν ή όχι αναδρομικά στο περίφημο 10μηνο 
που μεσολαβεί ανάμεσα στην προηγούμενη απόφαση της 
Ολομέλειάς του και στην ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.

Υπενθυμίζεται πως το ΣτΕ είχε κρίνει το 2015 αντισυνταγ-
ματικές τις μειώσεις του 2012 επειδή δεν υπήρχαν εμπερι-
στατωμένες επιστημονικές μελέτες που να τις δικαιολογούν. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ

ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.τ.Ε.
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Χρυσό ρόδι από τις Μυκήνες
Της Αθηνάς Καραδελή – Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ

Το ρόδι αποτέλεσε από πολύ νωρίς σύμβολο γονιμότητας, 
αφθονίας και ευημερίας, προφανώς χάρη στους δεκάδες 
–ή και εκατοντάδες κάποιες φορές– σπόρους που κρύβει 
ο καρπός, αλλά και στο έντονα κόκκινο χρώμα του χυμού 
του που παραπέμπει στο αίμα, συμβολίζοντας την ίδια τη ζωή.

Στην Αίθουσα 4 των Μυκηναϊκών Αρχαιοτήτων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, εκτίθεται ένα από τα ωραιότερα ομοι-
ώματα ροδιού σε χρυσό, που προέρχεται από το νεκροταφείο στο 
Καλκάνι των Μυκηνών. Αυτό το μικροσκοπικό περίαπτο των 2 εκ., που διακοσμείται 
με κοκκίδωση και φέρει κρίκο για την ανάρτησή του, συνόδευσε στην τελευταία του 
κατοικία ένα εκλεκτό μέλος της μυκηναϊκής κοινωνίας. Από τον ίδιο τάφο άλλωστε, 
που χρονολογείται στη στροφή του 15ου προς τον 14ο αι. π.Χ., προέρχονται δεκάδες 
χάντρες από ημιπολύτιμους λίθους, μία αριστουργηματική ελεφάντινη πυξίδα (κο-
σμηματοθήκη) και το αρτιότερα σωζόμενο οδοντόφρακτο κράνος, με παραγναθίδες 
και λοφίο.

Αν και ο συσχετισμός του ροδιού με τη γονιμότητα αλλά και το θάνατο μέσα από την 
εικονογραφία μαρτυρείται από τον 11ο αι. π.Χ. στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται 
ότι ήδη κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (16ος-12ος αι. π.Χ.), ο καρπός χρησιμοποιούνταν 
στο Αιγαίο πιθανότατα ως σύμβολο της μεταθανάτιας ζωής. Αυτό μαρτυρούν τα δεκά-
δες σκεύη και κοσμήματα σε σχήμα ροδιού, από ύλες εξωτικές ή δυσεύρετες, όπως 
γυαλί, φαγεντιανή και ελεφαντόδοντο, που έχουν αποκαλυφθεί ανάμεσα σε πολυτελή 
κτερίσματα πλούσιων τάφων της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Εξάλλου, στο ναυ-
άγιο του 14ου αι. π.Χ. από το Κας (Uluburun) της ΝΔ Τουρκίας, το οποίο μετέφερε 
πολύτιμες ύλες και εξωτικά προϊόντα, πιθανόν από τη Συρία προς το Αιγαίο, ανευρέ-
θηκαν χιλιάδες σπόροι ροδιού στο εσωτερικό αγγείων αλλά και αποξηραμένα περι-
βλήματα καρπών.

Δεν μπορεί βεβαίως να υποστηριχθεί η επιβίωση του συμβολισμού του από μία 
τόσο μακρινή εποχή έως σήμερα. Εντούτοις, η σχετικά πρόσφατη αποκάλυψη στην 
ακρόπολη της Τίρυνθας μίας τοιχογραφίας του 14ου αι. π.Χ., με πομπή γυναικών που 
μεταφέρουν μικρά κορίτσια ή είδωλα με κλαδιά ροδιάς στα χέρια, υποδεικνύει ότι οι 
Μυκηναίοι προσέδιδαν στο ρόδι θρησκευτικές ή άλλες ιδιότητες, που ίσως να μην 
απείχαν πολύ από τις σημερινές.

Και ποιος ξέρει, πιθανόν το μικροσκοπικό περίαπτο των Μυκηνών να μεταφέρει 
αδιάκοπα μέσα στους αιώνες την ευχή για μια νέα αρχή!

Πηγή: κείμενο της αρχαιολόγου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο κας. Ελένης Κωνσταντι-
νίδη-Συβρίδη

Του συναδέλφου Παναγιώτη Παππά - Τρίκαλα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ
 
Ο μύλος Ματσόπουλου κτίστηκε το 1884 στα Τρίκαλα, δίπλα στον Αγιαμονίτη πο-

ταμό από τους αδελφούς Αγαθοκλή, που διατηρούσαν μεγάλο εργοστασιακό συ-
γκρότημα στη Στυλίδα και επέκτειναν τις δραστηριότητες τους στα Τρίκαλα μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Είναι ο πρώτος κυλινδρόμυλος που κτίστηκε στην 
Ελλάδα και ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Μετά από 22 χρόνια έγινε ο δεύτερος με 
τη σημερινή του μορφή επιφάνειας 1000τμ. 

Δίπλα στον  μύλο την ίδια χρονιά είχε κατασκευασθεί μακαρονοποιείο, το πρώτο 
στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα 3.500 τμ. στο κέντρο 
μιας έκτασης 90 στρεμμάτων, με έναν κεντρικό νερόμυλο δίπλα στον Αγιομονίτη πο-
ταμό και γύρω οι εγκαταστάσεις.

Η ονομασία μύλος Ματσόπουλου οφείλεται στον Γιάννη Ματσόπουλο, που ήρθε 
στην πόλη το 1895 σε ηλικία 8 χρονών από την γενέτειρά του Ελάτη Ιωαννίνων. 
Μαθητής φιλοξενήθηκε στην συγγενική του οικογένεια, του Δημήτρη Ματσόπουλου. 
Από τα 16 του δούλευε στον μύλο –Γ.ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-της οποίας μέτοχος ήταν 
ο θείος του Δ. Ματσόπουλος.

Από το 1914 που διαλύθηκε η εταιρεία, ο Γιάννης Ματσόπουλος ορεξάτος νέος 
επιδόθηκε στο ελεύθερο σιτεμπόριο και κατάφερε με τα αδέρφια του να γίνουν κυρί-
αρχοι στον τομέα της αλευρομπορίας.

 Στις 1/3/1978 πεθαίνει και αφήνει όλη του την περιουσία στον δήμο Τρικκαίων για 
να γίνει πνεύμων της πόλης λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
  Τον Δεκέμβριο του 2011 συλλαμβάνεται η ιδέα να δημιουργηθεί στον χώρο του 

μύλου ένα χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πρω-
ταγωνιστή τον αη-Βασίλη και μια μεγάλη παρέα βοηθών και ξωτικών.Τα παλιά φου-
γάρα πήραν και πάλι μπροστά και από τότε δουλεύουν ασταμάτητα, προσφέροντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

 Ενα πλήθος εθελοντών συμμετέχουν και δημιουργούν, μέσα σε κάτι πραγματικά 
πρωτόγνωρο και σημαντικό για τον τόπο τους.

 Ο χώρος του μύλου, είναι διαμορφωμένος με παραμυθένια κτίσματα και όπου και 
να στρίψεις το μάτι σου βλέπεις ξωτικά, νεράιδες, ελαφάκια και φυσικά το σπίτι του 
Αη-Βασίλη που είναι και ο πρωταγωνιστής.

 Κάθε χρόνο έχουν και ένα θέμα να αναδείξουν. Φέτος είναι αφιερωμένο στον 
καρυοθραύστη.

Οι δωρεάν δράσεις για τα παιδιά είναι:
Το σπίτι του Aη-Βασίλη, όπου τα παιδιά βγάζουν φωτογραφίες με τον Aη-Βασίλη.
Το βασίλειο των παιχνιδιών.
Το βασίλειο του πάγου.
Το ταχυδρομείο των ξωτικών για να στέλνουν τα παιδιά τα γράμματά τους.
Κρυστάλλινο παλάτι της playmobil.
Ζωγραφική προσώπου.
Το σοκολατένιο εργοστάσιο.
Το βασίλειο των λουλουδιών.
Το ενεργειακό πάρκο.
Το βασίλειο των ζαχαρωτών.
Το μουσείο μανιταριών.
Το πηγάδι των ευχών.

Υπάρχει σκηνή στην οποία γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις  με μουσική, χορό, 
συναυλίες κ.ά. από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ξεκινάει 29 Νοεμβρίου και τελειώνει 6 
Ιανουαρίου με φαντασμαγορική τελετή έναρξης και λήξης με συναυλίες και πυροτε-
χνήματα.

Είναι πόλος έλξης χι-
λιάδων επισκεπτών 
και σχολείων από όλη 
την Έλλάδα.
Πέρυσι οι επισκέπτες 
ήταν 1.168.081,
2183 λεωφορεία 
και περισσότερα από 
250.000 Ι.Χ!!!! 

Γι’ αυτό δίκαια θεω-
ρείται η χριστουγεν-
νιάτικη πρωτεύουσα 
της Ελλάδας.

Προσφορά Αγάπης Συλλόγου 
και συναδέλφων, 

στην Κιβωτό του Κόσμου – Βόλος 
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος, μετά από ομόφω-

νη απόφαση του Δ.Σ.  της 18/10/2019,  προσέφερε στη μνήμη των συναδέλφων-συ-
νταξιούχων που απεβίωσαν το 2019, το ποσό των 700 ευρώ ικανοποιώντας σχετικό 
γραπτό αίτημα της Κιβωτού του Κόσμου  στον Βόλο.

Η Κιβωτός του Κόσμου στο Διμήνι του Βόλου είναι Σπίτι Φιλοξενίας για 30 αγο-
ράκια τα οποία έχουν φτάσει εκεί κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η οικονομική 
ενίσχυση της δομής είναι πολύ σημαντική καθώς ειδικά τον χειμώνα τα έξοδα λει-
τουργίας του Σπιτιού είναι πάρα πολλά. Το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα των 
αυτοκινήτων, το ρεύμα και η συντήρηση του Σπιτιού είναι πάγια και μεγάλα έξοδα.

Συνάδελφοι στηρίξτε και εσείς την πρωτοβουλία του Συλλόγου και ενισχύστε την 
Κιβωτό του Κόσμου – Βόλος στο μέτρο του δυνατού, καταθέτοντας στο Λογαριασμό 
του Συλλόγου στην ALPHA BANK 101-002002-037318 
IBAN: GR0701401010101002002037318 αναφέροντας ως αιτιολογία ΔΩΡΕΑ και 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.  

Γιορτές στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα
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Στο ξέφωτο των Χριστουγέννων

25 Δεκεμβρίου 1673:  Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία στο Σπήλαιο της Αντιπάρου

Προανάκρουσμα των Χριστουγέννων με τη ζωή να βολοδέρνει στον κυκεώνα της 
καθημερινότητας και τη σκέψη αιχμάλωτη στη βιοπάλη. Διάχυτη πίκρα και αβεβαιό-
τητα για τo αύριο να απλώνει τα γκρίζα πέπλα της παντού. Μακάρι να κατάφερναν τ’ 
αστραφτερά στολίδια και οι φωτεινές γιρλάντες να ζεστάνουν λιγάκι την ατμόσφαιρα. 
Κυνηγώντας το εφήμερο και τo αναγκαίο ξεμάθαμε τo μεγαλείο τoυ απλού και τη 
χάρη του μικρού. 

Ξεμάθαμε ακόμη και τo κουβεντολόι. Και ίσως για τούτο τις λιγοστές φορές που 
βρίσκονται πια οι άνθρωποι συν δύο - συν τρεις 
καπνίζουν το ‘να τσιγάρο πάνω στ’ άλλο μήπως 
και λύσουν την αμηχανία τους. Κι άλλοι αρχίζουν 
τα χαρτιά για να κρυφτούν πίσω από τους ρηγάδες 
και τις ντάμες αφού δεν έχουν τίποτα να πουν. Οι 
άνθρωποι βουβάθηκαν κοιτώντας άκαμπτοι την τη-
λεόραση. Η παλιά εσωτερική ζωή και ένταση των 
σπιτιών αντικαταστάθηκε με τη μοναξιά των ανθρώ-
πων μέσα στο ίδιο σπίτι. Ας όψονται τα κινητά και 
τα τάμπλετ!

Ας ξεχάσουμε για λίγο, εμείς οι συνταξιούχοι, 
τα… αναδρομικά και ας αναδράμουμε στο παρελ-
θόν. Ευτυχώς που υπάρχει και το ημερολόγιο για 
να μας φέρει μία ευχάριστη είδηση. Είναι η μέρα 
που προαναγγέλλει την έλευση τoυ Θείου Βρέφους 
επί της γης. Είναι η μέρα που ξεδιαλύνει τα σύν-
νεφα του βαρομετρικού χαμηλού και φέρνει στην 
καρδιά μας τo ξέφωτο, την ξαστεριά.

Ας μείνουμε προσηλωμένοι όμως ηθελημένα στα παλιά, όπως τότε που μας συγκι-
νούσαν τα κάλαντα, οι φυσαρμόνικες και τα μετάλλινα τρίγωνα με τα μπαλόνια (τις 
φούσκες).

Και τότε υπήρχαν προβλήματα και αβεβαιότητα. Ξεχνιόντουσαν όμως ευκολότερα 
στις γιορτινές μέρες που φούντωνε η ελπίδα, η χαρά, η αισιόδοξη καλή καρδιά. Σήμε-
ρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειαζόμαστε αυτό το ξέφωτο των γιορτών. Να 
ξεχάσουμε για λίγο τα καθημερινά προβλήματα και να αναζητήσουμε λίγες στιγμές 
χαράς από τη φάτνη των αλόγων της Άγιας Νύχτας. Να αναζητήσουμε καταφύγιο 
ηρεμίας και περισυλλογής μακριά από την αλαζονεία του κόσμου, την κενότητα, την 
αθλιότητα και την κακία του.

Θα μπορέσουμε άραγε να μαζέψουμε μία στάλα από «το φως της γνώσεως» για να 
καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα την ανεκτίμητη, την 
ανυπέρβλητη αξία του «Ηλίου της Δικαιοσύνης» και να ανακαλύψουμε «του μυστη-
ρίου τη φανέρωση»;

Θα μπορέσουμε άραγε να γιορτάσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα «εν Βηθλεέμ 
της Ιουδαίας» μακρυά από τον «πολιτισμό» που μετατρέπει αυτή τη γιορτή σε ρεβε-
γιόν στα φαγάδικα και τηλεοπτικά σόου και πολιτικά μηνύματα για δήθεν «επί γης 
ειρήνη», δηλ. μακρυά από τον πολιτισμό των «προηγμένων θηλαστικών»;

Θα μπορέσουμε άραγε να αγκαλιάσουμε αμέριμνα τον κόσμο, να τον δούμε όπως 
τον θέλουμε και όχι όπως είναι; Να βγούμε για λίγες μέρες, όσο διαρκούν οι χρονιά-
ρες αυτές γιορτές στο ξέφωτο της φάτνης να δούμε τον αστέρα «ον είδον οι Μάγοι εν 

τη ανατολή», ώστε και μεις να αισθανθούμε «χαράν 
μεγάλην σφόδρα»; 

Στο ξέφωτο αυτό θα δούμε και πάλι να θριαμβεύ-
ει η τιμιότητα, η ηθική, η αρετή και γενικά το καλό 
να νικά το άδικο και το κακό καθώς μας δίδασκαν 
τα γοητευτικά παραμύθια της γιαγιάς μας και οι δι-
δαχές των δασκάλων μας και των γονιών μας.

Στην ανήμερη ετούτη εποχή των ξεφτισμένων 
ιδεολογιών, των πολυεθνικών συμφερόντων και 
της αβεβαιότητας των συναισθημάτων είναι πια πα-
σίδηλο πως πολλοί προσπαθούν να μας νοθεύσουν 
ό,τι πολύτιμο είχαμε φυλάξει μέσα μας από παιδιά. 
Έτσι σήμερα είναι φανερό ότι τα ασχημόπαπα δε θα 
φθάνουν ποτέ τους κύκνους του πλούτου, η Στα-
χτοπούτα θα μείνει με το παράπονο ότι δεν την πρό-
σεξε κανένας, το κορίτσι με τα σπίρτα δε θα γελάσει 
και η καλόκαρδη νεράιδα θα φοβηθεί τη φθονερή 
αδελφή της και δε θα αγγίξει κανέναν με το χρυσό 

ραβδάκι της.
Παρόλα αυτά, όμως, εμείς δεν αλλάζουμε κατεύθυνση: θα αναζητήσουμε και θα 

βρούμε τα αντίφασκα του Αγιώργη, θα ανάψουμε μ’ αυτά το τζάκι μας και με τo αρω-
ματικό «μπούχλωμά» τους θα διώξουμε τα «καρκατζέλια» της μιζέριας και της απαι-
σιοδοξίας από την καπνοδόχο. Θα ρίξουμε στη θράκα του τζακιού μας τις αναμνήσεις 
μας μαζί με τις τσαπέλες και τη μουσταλευριά, για να ζεσταθούν και να φουντώσουν. 
Θα πιάσουμε μετά το ψυχοτρόπο κουβεντολόι, το ατέλειωτο, το καταλυτικό. Θα θυ-
μηθούμε τους παλιότερους δικούς μας που τώρα είναι στο Αλλού. Και ένα αίσθημα 
χαρμολύπης θα μας κρατήσει κοντά στο ξέφωτο των Χριστουγέννων για ώρες.

Την αναδρομή μας, λοιπόν, και την ελπίδα μας  κανείς δεν μπορεί να την αιχμαλω-
τίσει. Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να ακολουθήσουμε το υπέρλαμπρο άστρο 
της Βηθλεέμ οδεύοντας προς την φάτνη μαζί με τους αγραυλούντες ποιμένες και 
τους Μάγους της Ανατολής «Δόξα εν υψίστοις λέγοντες τω εν σπηλαίω τεχθέντι εκ 
της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας...»

Η Αντίπαρος κατά την προϊστορική περίοδο παρουσιάζει τον περίφημο «Πολιτισμό του Σάλιαγγου», 
αυθεντικό και μοναδικό δείγμα του νησιώτικου νεολιθικού πολιτισμού, χωρίς κατά τη μετέπειτα περί-
οδο του «Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού» να υστερεί σε ευρήματα που φανερώνουν ότι ο πολιτισμός 
της συνεχίστηκε.

Πρόσφατα η αρχαιολογική σκαπάνη μας μάς έδωσε τον Πολιτισμό του Δεσποτικού  (μικρό 
ακατοίκητο νησάκι της Αντιπάρου). Αλλά ας έρθουμε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Τότε που 
τις Κυκλαδίτικες θάλασσες τις έσχιζαν τα κουρσάρικα πλοία σαρώνοντας τα πάντα, αρπάζοντας 
ανελέητα. Τότε που οι τουρκικές αρμάδες καταδυνάστευαν τους φτωχούς νησιώτες εισπράττο-
ντας υπέρογκους φόρους. Τότε που οι Ευρωπαϊκές γαλιότες με τους ευγενείς τους επεδίδοντο 
σε αρχαιοκαπηλία με την ιδιότητα του μεγαλόσχημου τουρίστα και του προστάτη των αδυνά-
των. 

Έτσι λοιπόν το 1673 συναντάμε στα Αιγαιοπελαγίτικα νερά το καράβι του Γάλλου πρεσβευ-
τή της Κωνσταντινουπόλεως Φραγκίσκου Ολιέ Μαρκησίου –ντε- Νουαντέλ, να κατευθύνεται 
στις Κυκλάδες με συνοδεία τιμητική από πειρατικά πλοία. Θέαμα καθόλου παράξενο για την 
εποχή. Λέγεται ότι πολλές φορές στη γαλιότα του Μαρκήσιου, υπήρχαν κακοποιά στοιχεία της 
θάλασσας από όλα τα ευρωπαϊκά έθνη που συνδιασκέδαζαν με Ιησουίτες και Καπουτσίνους 
ιεραπόστολους, μια και τα συμφέροντα ήταν κοινά.

Ανικανοποίητος ο Νουαντέλ αφήνει την Πάρο, γιατί αν και είχε γεμίσει τα αμπάρια του πλοί-
ου του με ένα σωρό αρχαιότητες, αναζητούσε ένα άγαλμα μεγάλου μεγέθους. Τότε οι Παριανοί 
του λένε ότι στην Αντίπαρο υπήρχε ένα κολοσσιαίο άγαλμα.

Ο Μαρκήσιος σπεύδει στο νησάκι. Ήταν μια μάζα σταλακτιτών στην είσοδο του σημερινού 
σπηλαίου που η λαϊκή φαντασία του είχε προσδώσει ανθρώπινη μορφή. Το ταξίδι αυτό ήταν 
μοιραίο για την ανακάλυψη του περίφημου σπηλαίου της Αντιπάρου. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι το σπήλαιο ήταν γνωστό στην αρ-
χαιότητα, αυτή την εποχή οι κάτοικοι αγνοούσαν την ύπαρξή του γιατί ο πληθυσμός του νησιού 
είχε συχνά αφανιστεί. Θεωρείται δε βέβαιο ότι μετά τη Φραγκοκρατία κανείς δεν είχε τολμήσει 
να περάσει το άνοιγμα της βραχοσπηλιάς.

Και μόνο ο ριψοκίνδυνος φίλος του Νουαντέλ, Κορνήλιος Μάγνι, με τη συντροφιά ενός πει-
ρατή αποφασίζουν να το εξερευνήσουν. Οι ώρες της περιπλάνησης που ακολούθησαν ήταν 
γεμάτες θαυμασμό για το δημιούργημα της φύσης στα βάθη της γης. Ο Μαρκήσιος αποτολμά 
το κατέβασμα με σχοινιά και πυρσούς που κρατούσαν οι ντόπιοι. Εξωπραγματική φύση, απο-
φασίζει να εγκατασταθεί στο ονειρικό σπήλαιο με την ακολουθία του, το γραφείο του και με … 
την κουζίνα του. 

Νιώθει κύριος του χώρου που ανακάλυψε και ενεργεί σαν ύψιστος άρχοντας. Τη μέρα γί-
νεται δικαστής των ντόπιων. Εκδικάζει τις υποθέσεις τους, ακούει τα παράπονά τους. Τη νύ-
χτα αποσύρεται στο ανάκτορό του. Επιδεικτικός και ιδιόρρυθμος γευματίζει με ορχήστρα από 
βιολιά. Εκεί στο μυστηριώδες σπήλαιο χάνει την αίσθηση του χρόνου με τις ανταύγειες των 
πυρσών.

Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας φθάνει στην παραμονή των Χριστουγέννων. Έτσι απο-

φασίζει να γιορτάσει τη 
Γέννηση του Χριστού 
προσδίδοντας στον χώ-
ρο της φαντασίας, όλη 
τη μεγαλοπρέπεια ενός 
Καθεδρικού ναού. Κι-
νητοποιεί ιεραποστό-
λους, κουρσάρους, όλη 
του την ακολουθία, ντό-
πια και ξένη και το φω-
τίζουν όσο πιο δυνατά 
γίνεται. Ένας σταλαγμί-
της γίνεται βωμός. 

Από τότε ονομάζε-
ται «Αγία Τράπεζα».  
Απλώνονται χαλιά, 
κρεμούν εικόνες αγιών 
και καντήλια. Όλες οι 
ρωγμές στα τοιχώμα-
τα γεμίζουν πυρσούς. 
Οι άκρες σταλακτιτών 
φωτίζονται, αντιφέγ-
γουν, αντικαθρεπτί-
ζονται, λαμποκοπούν, 
αστράφτουν σα διαμά-
ντια. Ονειρικό το θέαμα 
καθυποβάλλει και την 
πιο αγροίκα ψυχή. 

Έτσι ένας κουρσάρος 
διαλέγει τον πιο λευκό 
σταλακτίτη, που μοιάζει αλαβάστρινος και καρφώνει ένα πυρσό, γιατί η ψυχή του τον θέλει για 
άστρο της Βηθλεέμ. Αρχίζει η λειτουργία. Χίλιοι αντίλαλοι ταξιδεύουν από τα βάθη των στοών, 
αντίλαλοι που προκαλούν δέος. Φέγγουν πεντακόσια κεριά κι αμέτρητοι πυρσοί και τα πρό-
σωπα όλων των αμαρτωλών έχουν εξαγνισθεί μέσα στο μεγαλείο της σκοτεινής βραχοσπηλιάς 
που η Φύση τόσο απλόχερα έδωσε στο φωτεινό νησί της Αντιπάρου.

Λατινική επιγραφή υπάρχει στο σπήλαιο γραμμένη από τον ίδιο το Μαρκήσιο που ιστορεί τη 
Χριστουγεννιάτικη λειτουργία της 25ης Δεκεμβρίου 1673.

Βιβλιογραφία: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα» Κ. Σιμόπουλος Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
«Ηλίου»         

Του συναδέλφου- Δικηγόρου Δημήτρη Κουκουζή

Της συναδέλφου Ε.Τ. – Αθήνα.
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Ιονικές αναμνήσεις
1963: Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Ομίλου της Εμπορικής, κόβει την πίτα για την Ιονική και 
Λαϊκή Τράπεζα και το προσωπικό της. Δεξιά ο αείμνηστος Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων ΙΛΤΕ Στέλιος Παπαϊωάννου.

Σίνα 16, η έδρα της ΟΤΟΕ… και δρόμος του αγώνα.

1955 - Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Ιωάννης Αλευράς στο βήμα. 2019. Το Δ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε. συνεδριάζει.

1991 – Πορεία ΟΤΟΕ στην οδό Ακαδημίας.   

1982 – Η ΟΤΟΕ δικάζεται.

1976 -  Συνάντηση αντιπροσωπείας ΟΤΟΕ (Πρόεδρος Θεοχά-
ρης Παπαμάργαρης), με τον Πρόεδρο της Κύπρου Μακάριο.

1974 - Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ (συνάδελφος Ιονι-
κής) Στέλιος Παπαϊωάννου υποδέχεται ξένη αντιπροσωπεία.

1983: Εγκαίνια Καταστήματος  Ιονικής στον Πειραιά. Μεταξύ άλλων εξ αριστερών διακρίνο-
νται οι: Παπασπύρου-Βουλευτής Πειραιά, Μιχόπουλος Γιώργος, Καρβώνης Πέτρος, Λαϊνάς 
Παναγιώτης, Κώτσης Γιώργος, Γκιουλμπαξιώτης Γιώργος, Κολλάτος Γιώργος και Γιάννης 
Μαρκάκης.   

ΟΤΟΕ: 65 χρόνια ιστορίας


