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Οι κατηγορούμενοι για
κακουργηματική απιστία
παραιτήθηκαν από τη
διοίκηση του Ταμείου μας
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Οι Σύλλογοί μας αγωνίζονται
μέχρι να δοθεί λύση στο
τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Ταμείου μας
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Την Κυριακή 22 Μαΐου στην Κέρκυρα, στην
πλατεία μπροστά από το Νομισματικό

Μουσείο Ιονικής, η μεγάλη εκδήλωση
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Ρωσοουκρανικός Πόλεμος

Σύγκρουση δύο ΚΟΣΜΩΝ

Α

πό την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τότε που
οι ανθρώπινες κοινωνίες οργανώθηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες, κοινότητες, κράτη ή και
υπερκρατικές οντότητες, τα αίτια του πολέμου μεταξύ
τους παραμένουν λίγο πολύ τα ίδια, με τις όποιες διαφορές να μην εντοπίζονται στον πυρήνα τους, όσο
περισσότερο στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Η
εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, η άνιση κατανομή ισχύος, οι ζώνες επιρροής, συνδυαζόμενα με τα
γεωπολιτικά συμφέροντα και τις συμμαχίες, φέρνουν
τα αντίπαλα στρατόπεδα σε σύγκρουση.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά του πολέμου (αλλά όχι τα αίτιά του) έχουν αλλάξει δραματικά και τις τελευταίες δεκαετίες
ιδιαιτέρως με τη συμβολή της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, οι πόλεμοι έχουν λάβει ολότελα διαφορετική μορφή σε σχέση με το όχι πολύ μακρινό
παρελθόν.
Σήμερα βιώνουμε κάτι πρωτόγνωρο για την ανθρωπότητα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την έλευση
και κυριαρχία της εποχής της πληροφορίας και της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης, κανένας πόλεμος μέχρι σήμερα δεν είχε ανάλογη κάλυψη
και προβολή όσο ο τελευταίος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησε από τον
πρώτο Πόλεμο του Κόλπου (ο πρώτος πόλεμος που
μπήκε «ζωντανά» στα σπίτια μας μέσω των ανταποκριτών και της τηλεόρασης), πλέον έχει εξελιχθεί πολύπλευρα και η ροή πληροφοριών (έγκυρων ή μη…)
από το μέτωπο του πολέμου είναι συνεχής, άμεση και
«σε πρώτο χρόνο», όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ακόμα και οι πόλεμοι του πρόσφατου παρελθόντος, ενορχηστρωμένοι
κυρίως από τις ΗΠΑ, που μάλιστα είχαν πολλαπλάσιες
συνέπειες, καταστροφές, συμφορές και θύματα, δεν
είχαν τύχει ανάλογης προβολής και δημοσιότητας.
Αυτό βέβαια, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση
τους, δεν είχε να κάνει τόσο με την απουσία δυνατότητας άμεσης πληροφόρησης τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, όσο και με το κλίμα που καλλιεργείτο
γύρω από αυτούς τους πολέμους σε σχέση με τον σημερινό. Προφανώς, δε με ενδιαφέρει να μπω σε διαδικασία «καταστροφόμετρου» (κάθε πόλεμος είναι
καταστροφικός αναντίρρητα), απλώς προσπαθώ να
τονίσω ότι το ιδεολογικό περίβλημα του σημερινού
πολέμου (μιας και… ανήκομεν εις τη Δύση), σε συνδυασμό με την έκρηξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή ροή
πληροφορίας για τον σε εξέλιξη πόλεμο στην Ουκρανία, σε σημείο που βεβαίως (όπως είναι λογικό) είναι
δύσκολο κανείς να ξεχωρίσει την πραγματικότητα
από τα λεγόμενα fake news.

Σύγκρουση δύο κόσμων

Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι στην
περίπτωση αυτή δεν έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Πρόκειται για την απεικό-
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Ρωσοουκρανικός πόλεμος : Σύγκρουση δύο κόσμων

νιση της σύγκρουσης δύο κόσμων, μεταξύ των χωρών
της Ανατολής (σαν κυριότερες λόγω πληθυσμού, έκτασης και ισχύος αναφέρω τη Ρωσία, την Κίνα και την
Ινδία) και των χωρών της Δυτικής Συμμαχίας, υπό την
ομπρέλα-ηγεμονία των ΗΠΑ (Ηνωμένο Βασίλειο,
συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, Ευρώπη).
Η άποψή μου είναι ότι όσο λαμβάνονται κυρώσεις και
αντικυρώσεις εκατέρωθεν κατά τη διάρκεια αυτού του
καταστροφικού πολέμου, αυτές δεν έχουν να κάνουν
με καμία ανθρωπιστική ή ηθική οπτική του ζητήματος,
αλλά πρόκειται εμφανώς για μία πτυχή της κορύφωσης της παγκόσμιας οικονομικής σύγκρουσης που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια.
Οι ΗΠΑ που πριν 20 χρόνια ήταν αδιαμφισβήτητα η οικονομική και στρατιωτική Υπερδύναμη (διακηρύσσοντας μάλιστα και το «τέλος της
ιστορίας»), δύο μόλις δεκαετίες μετά, έχουν πάψει να… απολαμβάνουν τη μοναξιά της
κορυφής, αφού έχει μειωθεί δραματικά η ηγεμονική τους θέση και ισχύς σε όλα τα
μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αφενός μεν γιατί είναι η πλέον υπερχρεωμένη χώρα του
κόσμου, αφού ήδη χρωστά πάνω από 2 τρις δολάρια στην Κίνα, με τεράστιο αντίκτυπο
αυτού του χρέους στις οικονομικές της δυνατότητες. Αφετέρου δε, στρατιωτικά και
γεωπολιτικά, έχουμε γίνει μάρτυρες παταγωδών αποτυχιών, αφού όπου επιχείρησε
επεμβάσεις, είτε ηττήθηκε, είτε κατέστρεψε κράτη και λαούς και αποχώρησε αφήνοντας πίσω της χάος (Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν, χώρες Αραβικής χερσονήσου).
Επιπλέον, έχει απωλέσει τη δυνατότητα να εγκαθιστά φίλιες, στρατιωτικές και μη κυβερνήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης (όπως είχε κάνει βεβαίως και στην πατρίδα μας την περίοδο της χούντας). Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι επιχείρησε να
πλήξει τη Βενεζουέλα για να εγκαταστήσει τον εκλεκτό της Γκουαϊδό, τον οποίο επέβαλε και σε άλλες χώρες της Δύσης να αναγνωρίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν εις
το πηλίκο και ακόμα μία αποτυχία που έπληξε το προφίλ της ως Υπερδύναμη. Ούτε
τον Γκουαϊδό επέβαλε, ούτε τη Βενεζουέλα κατόρθωσε να την πλήξει γιατί είχε τη στήριξη της Κίνας. Και όταν δεν μπορείς να επέμβεις με αυτόν τον (απαράδεκτο μεν, αλλά
συνηθισμένο δυστυχώς στη διεθνή σκακιέρα) τρόπο στην «αυλή» σου (Κεντρική - Λατινική Αμερική), σίγουρα δεν μπορείς να το κάνεις σε άλλες, απομακρυσμένες περιοχές
του κόσμου. Όπως ακριβώς αποδείχθηκε και στην Τουρκία που πριν λίγα χρόνια οι
ΗΠΑ επιχείρησαν να εγκαταστήσουν στρατιωτική κυβέρνηση, αλλά – όπως «ψιθυρίζεται» - οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας είχαν προλάβει να ενημερώσουν τον
Ερντογάν, ώστε να μην πιαστεί εξ απήνης και να προφτάσει να βγάλει τον τουρκικό
λαό στους δρόμους και να ανατρέψει τα σχέδια για εγκαθίδρυση χούντας (χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος ο Ερντογάν είναι δημοκράτης…).

Οι εμπλεκόμενες δυνάμεις

Αναλύοντας το πλαίσιο της συγκεκριμένης σύγκρουσης, η ρωσοουκρανική σύρραξη
μπορούσε να αποφευχθεί; Ναι, κατά τη γνώμη μου.
Αν η Ευρώπη προέβαλε δικές της θέσεις και συμφέροντα και έκανε ό,τι ήταν δυνατόν
για να μην έχει έναν πόλεμο στο εσωτερικό της. Γιατί βεβαίως, τη ρήξη την επιδίωξαν
κατά πρώτο λόγο οι ΗΠΑ, γιατί θεώρησαν ότι είναι μία ευκαιρία ώστε να ενισχυθούν,
να συσπειρωθούν γεωπολιτικά και οικονομικά και να αποκαταστήσουν το γόητρό
τους. Άλλωστε, η συγκεκριμένη πολεμική σύγκρουση θα έχει βραχυπρόθεσμα δευτερεύουσες οικονομικές επιπτώσεις για της ΗΠΑ λόγω απόστασης. Επιπλέον, με την επιβεβαίωση του ελέγχου τους επί της Δύσης και ιδιαίτερα επί της Ευρώπης και με τις
κυρώσεις που επέβαλαν εναντίον της Ρωσίας, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα αποδυναμώσουν τον πιο σημαντικό στρατιωτικό τους αντίπαλο (Ρωσία) και θα πλήξουν έμμεσα
το μεγάλο τους οικονομικό αντίπαλο (Κίνα).
Σε αντίθεση βέβαια με τις άμεσες συνέπειες που έχει ήδη στην Ευρώπη, που σύρθηκε
σε αυτήν την κατάσταση, ακολουθώντας σαν σκυλάκι τις οδηγίες των ΗΠΑ. Μάλιστα,
οι επιπτώσεις αυτές θα είναι τεράστιες και για τη χώρα μας, αφού η Ρωσία ήταν μέχρι
πρόσφατα ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός σε οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Ήδη, η απόλυτα πιστή γραμμή υπέρ των ΗΠΑ που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση έχει
προκαλέσει τριγμούς στις διπλωματικές σχέσεις μας με τη Ρωσία και να είστε βέβαιοι
ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις οικονομικές σχέσεις…
Στην πραγματικότητα, η μόνη χώρα που μοιάζει να έχει κατανοήσει την κρισιμότητα
της κατάστασης είναι η Γερμανία, αφού συνεχίζει να θέτει βέτο στον τερματισμό μεταφοράς ενέργειας από τη Ρωσία. Οι Γερμανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν συμβεί
αυτό, οι βιομηχανίες τους θα υποστούν ένα ολέθριο πλήγμα, αφού θα χάσουν άμεσα
την ανταγωνιστικότητά τους.
Ωστόσο, ούτε οι ΗΠΑ μοιάζουν να μην έχουν σκεφτεί τόσο καλά τα πράγματα (και
δεν είναι η πρώτη φορά που υποκύπτουν σε αβλεψίες τα τελευταία χρόνια), αφού μακροπρόθεσμα η σύγκρουση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ΑΕΠ τους, αφού οι
ευρωπαϊκές χώρες θα αναγκαστούν να πληρώνουν σε ρούβλια για τη μεταφορά ενέργειας από τη Ρωσία, όσο και αν οι ευρωπαίοι ηγέτες εκτίθενται με τους λεονταρισμούς
τους και διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι αυτό δε θα συμβεί.
Από την πλευρά της Ρωσίας, ο Πούτιν είναι σαφώς ένας απολυταρχικός κυβερνήτης
και υπάρχουν τεράστια προβλήματα περιορισμού των ελευθεριών στο εσωτερικό της.
Ωστόσο, αυτή εδώ είναι καθαρά μία γεωπολιτική ανάλυση που ακουμπά κυρίως τις
διεθνείς σχέσεις μεταξύ κρατών και συμμαχιών.
Εκ πρώτης όψεως, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν συμφέρων ούτε για τη Ρωσία, γιατί την
τελευταία εικοσαετία έχει επιδείξει μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, έχει ανεβάσει το
βιοτικό επίπεδο του λαού της και έχει καταστεί εκ νέου μία σημαντική στρατιωτική
δύναμη. Ειδικά στην ενέργεια κατέστη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι οι κυρώσεις που της επιβλήθηκαν,
δεν την έπληξαν άμεσα. Αντίθετα, οι κυρώσεις και οι αντικυρώσεις φέρνουν αντίστροφα αποτελέσματα για την Ευρώπη, αφού οι πιο πολλές χώρες αντιμετωπίζουν
υψηλούς πληθωρισμούς (που ας μην ξεχνάμε ότι είναι «ανάθεμα» για την πολιτική
που ασκεί εδώ και δεκαετίες η Ε.Ε.) και βεβαίως τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα, με
συνέπεια το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τις βιομηχανίες τους.

Η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει…

Έχοντας περάσει πλέον ένα δίμηνο από τη σύγκρουση και επειδή τα μεγέθη των
εμπλεκόμενων είναι διαφορετικά και ίσως να μην το κατανοούμε, η Ρωσία έχει ήδη
καταλάβει έκταση όσο περίπου 1,5 φορά η έκταση της πατρίδας μας, έχοντας μάλιστα
αντιμετωπίσει όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά το σύνολο της Δύσης (όχι βέβαια άμεσα
στο στρατιωτικό πεδίο). Δυστυχώς, δεν είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο αδιέξοδο. Βέβαια, όταν συγκρούονται μεγάλα συμ-

φέροντα και υπερδυνάμεις, υπάρχει μικρή πιθανότητα
να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για έναν Γ’ Παγκόσμιο
Πόλεμο που θα σημάνει πλέον την καταστροφή της
ανθρωπότητας. Ωστόσο, αυτό το ολέθριο σενάριο δε
φαίνεται να επικρατεί προς το παρόν.
Αντίθετα, είναι πασιφανές ότι η κάθε πλευρά έχει τους
στόχους της. Η Ρωσία θέλει να ελέγξει την ανατολική
Ουκρανία, την οποία θεωρεί χώρο ζωτικής ασφάλειας
για την ακεραιότητά της, αλλά, το πιο σημαντικό, να
περάσει στην κυριαρχία της αυτή η περιοχή, γιατί σύμφωνα με έρευνες στην Αζοφική θάλασσα υπάρχουν τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου.
Η Δύση από την άλλη πλευρά επιδιώκει με κάθε τρόπο
και μέσο να ενισχύσει την Ουκρανία, γιατί πιστεύει ότι
θα γονατίσει οικονομικά τη Ρωσία και έτσι θα της μείνει μόνος αντίπαλος η Κίνα.
Στην πραγματικότητα, θεωρώ ένα τέτοιο ενδεχόμενο οριακά… ουτοπικό, ακριβώς
επειδή πίσω από τη Ρωσία και τα όντως μεγάλα προβλήματα που θα μπορούσαν να
της προκαλέσουν οι κυρώσεις αυτές, βρίσκεται η πρώτη οικονομική υπερδύναμη, η
Κίνα, η οποία έχει επικρατήσει κατά κράτος των ΗΠΑ, έχοντας επενδύσει μυθικά ποσά
στις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική, την καινοτομία κ.λπ..

Οι μεγάλοι χαμένοι

Ο απόλυτα χαμένος της υπόθεσης είναι βεβαίως ο δυστυχής ουκρανικός λαός που
πληρώνει τεράστιο φόρο αίματος. Έχουν καταστραφεί οι υποδομές της χώρας, αποχώρησαν από τη χώρα εκατομμύρια πρόσφυγες και ακόμα και… αύριο να τελειώσει
ο πόλεμος με το καλύτερο δυνατό σενάριο για την Ουκρανία, θα κάνει πολλά χρόνια
για να ορθοποδήσει ξανά…
Μία σημαντική παθογένεια της Ουκρανίας ήταν ότι μετά την πτώση του σοβιετικού
καθεστώτος δεν μπόρεσε ποτέ να εκδημοκρατιστεί ουσιαστικά. Όλες οι ηγεσίες που
υπηρέτησαν τη χώρα ήταν βουτηγμένες στη διαφθορά και την κλεπτοκρατία με αποτέλεσμα ο επόμενος να είναι χειρότερος από τον προηγούμενο! Τις τραγικές συνέπειες
τις βλέπουμε τώρα, αφού οι ΗΠΑ μετέτρεψαν τον διεφθαρμένο Ζελένσκι και τους ολιγάρχες συνεργάτες του Σ. Σερίφ και Α. Γιακόβλεφ σε πιόνια τους, που από τη μία ζητούν
εκβιαστικά από τα ευρωπαϊκά κράτη να λειτουργήσουν σε βάρος ουσιαστικά των συμφερόντων τους, ακολουθώντας τυφλά τις ΗΠΑ και από την άλλη οδηγούν τη χώρα
τους σε ολοκληρωτική καταστροφή για να διασωθεί η διεφθαρμένη ηγεσία της… Βέβαια, τα διδάγματα της ιστορίας για τέτοιες σκαιές προσωπικότητες δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στο τέλος, ο ίδιος ο ουκρανικός λαός θα τιμωρήσει αυτούς
που τον οδήγησαν με τις επιλογές τους σε ολοκληρωτική καταστροφή.
Ο δεύτερος μεγάλος χαμένος βέβαια είναι η Ευρώπη, η οποία ευρισκόμενη σε μία
διαρκή νιρβάνα, κυρίως στο θέμα των γεωπολιτικών και των ζωνών επιρροής, παραμένει βυθισμένη εξαιτίας της έλλειψης μίας ολοκληρωμένης, κοινής ευρωπαϊκής
εξωτερικής πολιτικής. Τις συνέπειες βεβαίως θα τις πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης.
Και δεν είναι μόνο η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας (που ήδη τη νιώθουμε στην
τσέπη μας) ή η πτώση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της (παρά τις ανοησίες που προβάλλονται για τη μεταφορά υγρού φυσικού αερίου που βεβαίως είναι
ασύμφορες λόγω της εκτίναξης του κόστους), αλλά πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη και
την πιθανή επισιτιστική κρίση (που θα επηρεάσει και άλλες περιοχές του κόσμου),
αφού η Ρωσία και η Ουκρανία θεωρούνται ουσιαστικά οι «παγκόσμιοι σιτοβολώνες»
που τροφοδοτούν με σημαντικά προϊόντα (και μεταλλεύματα) την ευρωπαϊκή και
παγκόσμια αγορά.
Άλλωστε, ήδη οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν γίνει εμφανείς στις ΗΠΑ, οι οποίες ρίσκαραν με τη στρατηγική τους σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ήδη έχουν απώλειες, αφού
η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και μεγάλες χώρες όπως
η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική κ.ά. έχουν ξεκινήσει τις διεθνείς συναλλαγές τους
στα εθνικά νομίσματα, παρακάμπτοντας το δολάριο...

Ο κόσμος μας δε θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος

Υπάρχουν γεγονότα που έχουν σημαδέψει την ανθρώπινη ιστορία στο πέρασμα των
αιώνων. Αναμφίβολα το ένα που έζησε η γενιά μας ήταν η πτώση της ΕΣΣΔ το 1989.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο τωρινός πόλεμος θα εξελιχθεί σε ένα αντίστοιχης κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονός, που θα φέρει ριζικές ανακατατάξεις στον πλανήτη, που
θα μεταβάλει την παγκόσμια οικονομία και τα γεωπολιτικά δεδομένα, που ουσιαστικά
θα αλλάξει τον κόσμο όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα. Οι στιγμές που ζούμε μπορούν
να χαρακτηριστούν ως ιστορικές και να είστε βέβαιοι ότι θα μνημονεύονται στις επόμενες δεκαετίες ως καμπή στη σύγχρονη ιστορία του κόσμου.
Μάλιστα, ως προς την άμεση έκβαση του πολέμου, εξετάζοντας τα πράγματα ψυχρά,
με βάση τα δεδομένα και τα όσα έχουν εκτυλιχθεί μέχρι σήμερα, μακριά από τις ανοησίες που προβάλλονται από τα ΜΜΕ, πιστεύω ότι η Ρωσία με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο θα είναι η νικήτρια και η κατεστραμμένη Ουκρανία θα κληθεί να συνθηκολογήσει επί του πτώματος της χώρας της…
Ο αρχικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική της Ένωσης οραματιζόταν μία Ευρώπη
από το Γιβραλτάρ έως τα Ουράλια. Δυστυχώς, οι ανίκανες ηγεσίες και η υποβάθμιση
της πολιτικής και των πολιτικών είχαν ως συνέπεια αυτό το όραμα να χαθεί.
Στο σημερινό πλαίσιο, οι εχθρικές ενέργειες προς τη Ρωσία (απόπειρα συμμετοχής
Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, εξοπλισμός της Ουκρανίας με «βαρύ» οπλισμό,
ανυποχώρητη στάση της Δύσης για επικράτηση της Ουκρανίας σε βάρος της Ρωσίας
κ.λπ.) αυξάνουν το κίνδυνο αυτή η σύγκρουση να επεκταθεί.
Το συμφέρον της Ευρώπης, η οποία γειτνιάζει με τη Ρωσία, είναι να τερματιστεί άμεσα
ο πόλεμος με μία συνθήκη ειρήνης που θα έδινε στη Ρωσία το αίσθημα ασφάλειας (με
παραχώρηση εδαφών της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας έως τις ακτές της
αζοφικής θάλασσας) και θα ματαίωνε τα πιο ακραία επεκτατικά της σχέδια. Αυτός θα
ήταν ένας έντιμος συμβιβασμός, που θα αντανακλούσε τους πραγματικούς συσχετισμούς δύναμης στην Ευρώπη.
Αλλιώς, η Γηραιά Ήπειρος κινδυνεύει για μία ακόμα φορά να γίνει το θέατρο ενός αιματηρού πολέμου, αυτή τη φορά προς όφελος της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου!

Μέσα από τον ορυμαγδό ειδήσεων, πληροφοριών, θέσεων και απόψεων που αναπτύσσονται στα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αυτή είναι η οπτική που
έχω σχηματίσει προσωπικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνολική γεωπολιτική κατάσταση. Προφανώς, όποιος συνάδελφος επιθυμεί να εκφράσει κάποια διαφορετική ή συμπληρωματική άποψη, μπορεί να επικοινωνήσει με τους συλλόγους μας.

Σα ρά ν το ς Φι λ ι ππόπο υλο ς

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
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Την Κυριακή 22 Μαΐου στην Κέρκυρα, στην πλατεία
μπροστά από το Νομισματικό Μουσείο Ιονικής, η
μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης του Ύμνου της Ιονικής
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Π

ριν από μερικούς μήνες θέσαμε σε κίνηση το σχεδιασμό μας για τη δημιουργία του Ύμνου της Ιονικής, για να μείνει
ως αιώνιος συμβολισμός της μοναδικής Ιονικής Τράπεζας και παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές.
Αρχικά ζητήσαμε τη συνδρομή των συναδέλφων – η οποία υπήρξε συγκινητικά εντυπωσιακή – και μετά από την επιλογή των στίχων
της «πρέσβειρας του πολιτισμού» της Ιονικής, Σοφίας Μαρωνίδου, προχωρήσαμε περαιτέρω στη διαδικασία μελοποίησης και
εκτέλεσης του Ύμνου.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε σχετικό δημοσίευμά μας, στόχος μας ήταν να παρουσιαστεί
ο Ύμνος μας εντός του Μαΐου στην Κέρκυρα
στην πλατεία κάτω από το Νομισματικό Μουσείο της Ιονικής.
Πράγματι, μετά από την απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση με το Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων Νήσων, ο Ύμνος της Ιονικής θα παρουσιαστεί σε μία μοναδική Ιονική εκδήλωση την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στην Κέρκυρα, στην
πλατεία μπροστά από το Νομισματικό Μουσείο Ιονικής, με τη συμμετοχή της
Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος», των δύο δημοτικών χορωδιών και της
φημισμένης σοπράνο κ. Έλλης Καρύδη.
Για όλους εμάς η περίοδος που περάσαμε στην ένδοξη Ιονική Τράπεζα είναι βέβαιο
ότι σημάδεψε τις ζωές μας, αφού μας προσέφερε υπέροχα χρόνια, αναμνήσεις, συναδέλφους και φίλους και βεβαίως μας μπόλιασε με την ασύγκριτη Ιονική Κουλτούρα.
Είμαστε περήφανοι για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του Ύμνου των απανταχού
Ιονικάριων. Είναι ένα έργο από εμάς τους Ιονικάριους για την Ιονική Τράπεζα, τους
συναδέλφους και τη νέα γενιά της Ιονικής. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε, συνδέεται
το παρόν με το παρελθόν της Ιονικής Τράπεζας ώστε να παραμείνει για πάντα στο
μέλλον.
Είμαστε βέβαιοι ότι όσοι τυχεροί δώσετε το παρών την Κυριακή 22 Μαΐου στην Κέρκυρα, θα απολαύσετε τόσο τον ίδιο τον Ύμνο όσο και την εκδήλωση που θα γίνει σε
έναν ιστορικό για την Ιονική χώρο, με τη λαμπρότητα και σπουδαιότητα που της
αξίζει, την οποία εγγυώνται η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος και οι φημισμένες
δημοτικές χορωδίες της Κέρκυρας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τόσο τους συνεργάτες μας στη Φιλαρ-

μονική Εταιρεία Μάντζαρος (ιδιαιτέρως το
συνθέτη κ. Σπύρο Μαυρόπουλο και τον
αρχιμουσικό και καλλιτεχνικό διευθυντή κ.
Σωκράτη Άνθη), όσο και το Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων Νήσων για την
άμεση, θετική ανταπόκριση και την εξαιρετική συνεργασία τους. Επιπλέον, ευχαριστούμε
θερμά
τους
συναδέλφους
Απόστολο Καραμπίκα και Σπύρο Λαμάκια
που μεσολάβησαν ώστε να αναλάβει τον
Ύμνο μας ο κ. Μαυρόπουλος και η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος.
Οι Σύλλογοι της Ιονικής βεβαίως θα δώσουν
το παρών στην εκδήλωση, τόσο με αντιπροσωπεία των στελεχών τους όσο βέβαια και
με την παρουσία συναδέλφων, αφού είναι η
καλύτερη ευκαιρία να συνδυάσουμε αυτή τη
σημαντική στιγμή για όλη την Ιονική Οικογένεια με μία ακόμα όμορφη εκδρομή στο νησί των Φαιάκων!
Για αυτό και θα βρεθούμε στην Κέρκυρα το τριήμερο 21-23 Μαΐου 2022 (Σάββατο έως Δευτέρα) για να ζήσουμε αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία που είμαστε
βέβαιοι ότι θα μας προσφέρει υπέροχες στιγμές και θα αποτυπωθεί στη μνήμη
όλων των συμμετεχόντων!

Μην ξεχνάτε ότι :

· Εν συνεχεία βεβαίως, ο Ύμνος της Ιονικής θα παρουσιαστεί και
σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
· Το τελευταίο βήμα σε αυτήν την πορεία θα είναι η ηχογράφηση και
κυκλοφορία του Ύμνου της Ιονικής, σε μία έκδοση που θα περιέχει επιπλέον ηχογραφήσεις τραγουδιών συναδέλφων που
ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική και την ερμηνεία.
· Αυτή η έκδοση, όταν θα είναι έτοιμη, θα καταβληθούν προσπάθειες
να αποσταλεί σε όλους τους συναδέλφους μέσω της εφημερίδας μας,
προκειμένου να γίνει κτήμα σε κάθε σπίτι της Ιονικής Οικογένειας και
να μεταλαμπαδευτεί η σπουδαία κληρονομιά της Ιονικής Ιδέας.

Περικοπές 30% στις συντάξεις συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται

Ο

Ιδιαίτερα πλήττονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι με συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ

Μέχρι 31 Μαΐου η δήλωση συνέχισης εργασίας στον e-ΕΦΚΑ για την αποφυγή τσουχτερού προστίμου

e-ΕΦΚΑ ενεργοποίησε διάταξη του Νόμου Βρούτση (Ν4670/2020), σύμφωνα με την οποία οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες προ
13.5.16) που εργάζονται θα έχουν περικοπή 30% της σύνταξής τους επί
του συνόλου του ποσού της σύνταξης, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού
αυτού. Ουσιαστικά εξισώνονται με τους νέους συνταξιούχους για τους οποίους ισχύει
εξ αρχής αυτή η διάταξη. Η εξέλιξη αυτή στρέφεται κυρίως σε βάρος των μικρομεσαίων στρωμάτων των συνταξιούχων.
Σύμφωνα με ό,τι ίσχυε προηγουμένως, οι παλαιοί συνταξιούχοι που συνέχιζαν
να εργάζονται είχαν περικοπή 60% στις συντάξεις τους εφόσον το ποσό της
σύνταξής τους υπερέβαινε τα 1.000 ευρώ και μόνο για το ποσό που υπερέβαινε
τα 1.000 ευρώ.

Π αράδ ειγ μα προηγ ού μεν ου υ πολογ ισ μού :

· Παλαιός συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται και η σύνταξή του είναι 1.000
ευρώ, η περικοπή θα ισούται στο εξής με 1.000 Χ 30% = 300 ευρώ (ενώ προηγουμένως δεν είχε καμία περικοπή).
· Παλαιός συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται και η σύνταξή του είναι 1.500
ευρώ, τότε η περικοπή θα ισούται με 1.500 Χ 30% = 450 ευρώ (ενώ προηγουμένως η περικοπή ανερχόταν στα 300 ευρώ).

· Αν κάποιος παλαιός συνταξιούχος που συνέχιζε να εργάζεται η σύνταξή του ήταν
μέχρι 1.000 ευρώ, δεν είχε καμία περικοπή.

Πρέπει να δηλώσετε άμεσα (μέχρι 31 Μαΐου) τη συνέχιση
της εργασίας σας για να αποφύγετε βαρύ πρόστιμο!

Μετά από την ενεργοποίηση της διάταξης του Νόμου Βρούτση, σύμφωνα με
την οποία η περικοπή θα ανέρχεται στο 30% του συνόλου του ποσού της
σύνταξης, είναι σαφές ότι τα ποσά της μείωσης είναι μεγαλύτερα και επιβαρύνουν ιδιαιτέρως τους μικρομεσαίους συνταξιούχους.

Σε περίπτωση βεβαίως που συναντήσετε δυσκολίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Σύλλογό μας προκειμένου να σας καθοδηγήσουν οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι.

Π αράδ ειγ μα προηγ ούμεν ου υπολογ ισ μού:

· Αν κάποιος παλαιός συνταξιούχος που συνέχιζε να εργάζεται η σύνταξή του ήταν
1.500 ευρώ, τότε η περικοπή ίσχυε για τα 500 ευρώ πλέον των 1.000 και ισούταν
με 500 Χ 60% = 300 ευρώ.

Τονίζουμε επίσης σε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται, ότι έχει δοθεί περιθώριο έως τις 31 Μαΐου, ώστε να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για να δηλώσουν την συνέχιση της εργασίας τους,
προκειμένου να αποφύγουν το βαρύ πρόστιμο που ορίζει ο νόμος και ανέρχεται
σε συντάξεις 12 μηνών! Επομένως, μην αμελείτε αυτήν την υπόθεση και σπεύσατε
να υποβάλετε τη σχετική αίτηση.
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Ο e-ΕΦΚΑ μας απάντησε ότι το θέμα του συνυπολογισμού στις

συντάξεις επιπλέον ετών ασφάλισης μετά την απόφαση συντα-

ξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης ή καταβολής της

με περικοπή, έχει τεθεί στο Υπουργείο και αναμένουμε τις εξελίξεις

Ό

πως γνωρίζετε, οι Σύλλογοί μας είναι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση των
ασφαλιστικών θεμάτων των συναδέλφων μας, αφού τα στελέχη μας και οι
ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι βρίσκονται διαρκώς στις επάλξεις προκειμένου
να αντιμετωπίσουν όποιο πρόβλημα ανακύπτει, αλλά και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο για τους συναδέλφους.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν ανακύψει πάρα πολλά ασφαλιστικά ζητήματα
λόγω της συνεχούς μεταρρύθμισης των ασφαλιστικών νόμων και της ανεπάρκειας
του e-ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές.
Ένα ακόμα ασφαλιστικό θέμα στο οποίο έχουν κινητοποιηθεί οι Σύλλογοί μας
(και ιδιαίτερα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ εδώ και κάποια χρόνια) αφορά τους συναδέλφους μας που πριν από χρόνια έλαβαν απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή
καταβολής της σύνταξής τους και συνέχισαν να εργάζονται και να ασφαλίζονται
σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, αλλά και αυτούς που εργάστηκαν για ένα διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους λαμβάνοντας μειωμένη σύνταξη ή αναστέλλοντας τη σύνταξή τους.
Ωστόσο, σε αυτούς τους συναδέλφους, η συνταξιοδοτική τους απόφαση μετά τον
επανυπολογισμό βάσει των διατάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4687/2016)
παρέμεινε με τα ασφαλιστικά έτη που είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφασης με αναστολή ή που είχαν διανύσει πριν εργαστούν αλλού και αρχίσουν
να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (χωρίς δηλαδή να συνυπολογιστεί ο επιπλέον
ασφαλιστικός χρόνος που διάνυσαν έκτοτε).
Παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν προσκομίσει στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΤΑΠΙΛΤ τα απαραίτητα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη μετέπειτα ασφάλισή τους σε άλλο φορέα, αυτός
ο ασφαλιστικός χρόνος μέχρι σήμερα δεν έχει συνυπολογιστεί, όπως θα έπρεπε,
στην τελική απόφαση συνταξιοδότησής τους. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμα
συνάδελφοι συνταξιούχοι που αναμένουν αυτή την τακτοποίηση ακόμα και
πλέον των 5 ετών, χωρίς να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για αυτήν την καθυστέρηση! Αντίθετα, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον e-ΕΦΚΑ.
Οι Σύλλογοί μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, οι οποίοι δεν αφήνουν πραγματικά κανένα θέμα που αφορά τους συναδέλφους χωρίς να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό, έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα με αυτήν την υπόθεση και μάλιστα
προ διμήνου είχαμε αποστείλει μία ακόμα σχετική επιστολή (υπ’αριθμ. 6/16323.2.22, την οποία σας παραθέσαμε στο προηγούμενο Φύλλο της Εφημερίδας μας)
στα Συγχωνευμένα Ταμεία-ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ).
Αυτή τη φορά, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από αρκετές επιστολές
και επισημάνσεις μας για αυτό το θέμα, επιτέλους λάβαμε απάντηση από τον eΕΦΚΑ.
Όπως θα διαβάσετε στη διπλανή επιστολή, το θέμα έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναμένονται οι σχετικές οδηγίες για
να υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός της υπόθεσης.
Σίγουρα πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, αφού και σε αυτό το θέμα που απασχολεί
πολλούς συναδέλφους μας, με την επιμονή, την υπευθυνότητα και την ακρίβεια της
περιγραφής της υπόθεσης και των αιτημάτων μας, πετύχαμε για μία ακόμα φορά
να τραβήξουμε την προσοχή του e-ΕΦΚΑ.
Ωστόσο, έχοντας αρνητικές εμπειρίες από τον e-ΕΦΚΑ από την πρώτη μέρα ύπαρξής
του, παραμένουμε επιφυλακτικοί μέχρι πράγματι να έχουμε συγκεκριμένες ενέργειες
και αποτελέσματα από την πλευρά των αρμοδίων που θα δώσουν λύση με σωστό
τρόπο σε αυτό το πρόβλημα που χρονίζει και αδικεί αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων μας.
Προφανώς και για αυτό το θέμα, παραμείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας
προκειμένου να μάθετε άμεσα και υπεύθυνα οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.
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Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, για όσους τυχόν δεν το
γνωρίζουν, ειδικά η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Ασφαλώς πρόκειται για μία διαδικασία που δεν μπορούν να
υλοποιήσουν μόνοι τους οι περισσότεροι συνάδελφοι,
λόγω της πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων
ερωτήσεων που εμφανίζει αυτό το αίτημα. Μάλιστα,
απαιτείται τεράστια προσοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, γιατί σε περίπτωση λάθους, μετά
είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί.
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Ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβολής συνταξιοδότησης μέσω του Συλλόγου μας

πως γνωρίζετε, οι Σύλλογοί μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι πάντα βρίσκονται δίπλα
στους συναδέλφους μας και τους βοηθούν σε
όλα τα ασφαλιστικά θέματα και βεβαίως και κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας συνταξιοδότησής τους. Από
τον έλεγχο της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης και
αν και πότε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
και με ποιους όρους, στην κατάθεση της αίτησης με την
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έκδοση της
συνταξιοδοτικής τους απόφασης.

K4LM& .,0/&
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Ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβολής συνταξιοδότησης μέσω του Συλλόγου μας
Βεβαίως, οι Σύλλογοί μας με τους ασφαλιστικούς μας
συμβούλους είναι στη διάθεσή σας σε αυτήν την πολύπλοκη διαδικασία. Στα γραφεία μας ολοκληρώνουμε
μαζί την εν λόγω αίτηση, αφού σας συμβουλεύουμε
για το πώς και πού θα υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κύρια σύνταξη, ενώ σας καθοδηγούμε για την επικουρική σύνταξη, για το εφάπαξ και
συνολικά είμαστε δίπλα σας καθ’όλη τη διάρκεια των
διαδικασιών, μέχρι τη διεκπεραίωσή τους.
Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι βρίσκεστε προ των πυλών
της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης σας καλούμε
να έρχεστε σε επικοινωνία με τους Συλλόγους μας, προκειμένου οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη βοήθεια
για να υποβληθεί σωστά η ηλεκτρονική αίτηση και να
μην έχετε περαιτέρω προβλήματα (με αυτόν τον τρόπο
βεβαίως αφενός μεν αποφεύγετε και τα άσκοπα έξοδα
σε δικηγόρους και εργατολόγους και αφετέρου δε, διασφαλίζετε ότι η διαδικασία της αίτησης θα γίνει απολύτως σωστά).
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Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Τ

α μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) πλέον εμφανίζονται
για όσους έχουν πάνω από 30 ασφαλιστικά έτη με
τρεις στήλες:
1. Στην πρώτη αποτυπώνεται η σύνταξή σας και το
παλαιό ποσό προ φόρου όπως διαμορφωνόταν μέχρι
31.12.18
2. Στη δεύτερη το ποσό, όπως αυτό διαμορφώθηκε
μετά τον επανυπολογισμό με τις διατάξεις του Νόμου
Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) από 1.1.19
3. Η τρίτη στήλη αφορά το ποσό της σύνταξής σας,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το Νόμο Βρούτση
(Ν4670/2020) με τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης
για όσους έχουν περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη.
Για τους συνταξιούχους με λιγότερα από 30 ασφαλιστικά έτη τα ενημερωτικά σημειώματα παραμένουν τα
ίδια.
Τέλος, δεν έχει αλλάξει κάτι στην αποτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων των νέων συνταξιούχων
(συνταξιοδοτηθέντες μετά από 13.5.16) και απλώς
στα ποσά έχει προστεθεί η αύξηση για όσους έχουν περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες - οι,
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων στην αίθουσα “Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος”, οδός Κλεισθένους 15, 7ος όροφος. Η Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε βεβαίως με πλήρη ασφάλεια και απόλυτη τήρηση των υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας COVID-19.
Παρά τις δεδομένες δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία, υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση συναδέλφων μας, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία και τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και υπήρξε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συναδέλφων.
Λόγω της πανδημίας και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να
δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να αποφασίσουν για την
προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού ώστε να εναρμονιστεί με την
ισχύουσα νομοθεσία για τις συνταξιουχικές οργανώσεις και να εκσυγχρονιστεί
σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, η Γενική Συνέλευση της 28ης Απριλίου
2022 αποφάσισε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας στο σύνολο της επικράτειας
(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας
φάκελος που θα περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία για την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού.

5
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Εξελέγησαν τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαγάγει την ψηφοφορία.
Επειδή συχνά στα ΕΛΤΑ παρουσιάζονται καθυστερήσεις, σας προτρέπουμε αμέσως
μόλις λάβετε το παρόν, να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να ταχυδρομήσετε άμεσα
τo φάκελο με την ψήφο σας προκειμένου να την παραλάβει έγκαιρα η Εφορευτική
Επιτροπή του Συλλόγου μας.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος του Συλλόγου μας επιθυμεί να ψηφίσει με φυσική παρουσία, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει στα γραφεία του
Συλλόγου μας (οδός Πανεπιστημίου 38, 5ος όροφος), την Τετάρτη 1 & την
Πέμπτη 2 Ιουνίου, ώρες 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ..
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία του Συλλόγου μας, στο σταθερό τηλέφωνο 2103615765.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Παναγιώτης Χαλικιάς

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟρΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΒρΗΚΑΝ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

Οι Σύλλογοί μας αγωνίζονται μέχρι να
δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα
υποστελέχωσης του ΤΑΠΙΛΤ

Είν αι ΥΠ ΟΘΕΣ Η
ΟΛΩΝ Μ Α Σ !

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
νωρίζετε όλοι το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης του ΤΑΠΙΛΤ που έχει
ως συνέπεια ουσιαστικά την παύση λειτουργίας του και τη συσσώρευση
υποθέσεων και συντάξεων εκατοντάδων συναδέλφων μας.
Οι Σύλλογοί μας έχουν ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ενεργειών προς όλες τις κατευθύνσεις και τους αρμοδίους, προκειμένου να βρεθεί επιτέλους λύση στην «ομηρία» που έχει υποχρεώσει η τράπεζα το Ταμείο μας, η οποία βεβαίως είναι η
υπεύθυνη για την υποστελέχωσή του.
Αποστείλαμε μάλιστα επιστολή προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank κ.
Βασίλη Ψάλτη, στην οποία του απευθύναμε έκκληση να ενεργήσει από τη θέση
ευθύνης του για να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα του ΤΑΠΙΛΤ.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση και εξέλιξη από
την πλευρά της τράπεζας, σε ένα πολύ απλό θέμα για την ίδια, αλλά τόσο σημαντικό για εμάς.
Όπως ενημερώσαμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο σε νέα επιστολή, ενώπιον της
αδιαφορίας της τράπεζας που κρατά όμηρο το Ταμείο μας και τους ασφαλισμένους συναδέλφους, σε περίπτωση που δε δοθεί μία συναινετική λύση και
παρά τη θέλησή μας οι Σύλλογοί μας θα αναγκαστούν να αποφασίσουν την
έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων!
Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να αγωνιζόμαστε ακόμα
και για τα αυτονόητα, όταν τα ασφαλιστικά ταμεία των άλλων τραπεζών που
εντάχθηκαν στο ΤΑΠΙΛΤ με την ίδια διαδικασία, στελεχώνονται από τις τράπεζες
με το κατάλληλο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
η Αγροτική Τράπεζα με 6.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της με 5 εργαζόμενους, η Εθνική Τράπεζα με 12.500 συνταξιούχους ενισχύει το Ταμείο της με 9
εργαζόμενους, ενώ η ΤΑΠΑΕ Εθνική με 1.400 συνταξιούχους το ενισχύει με 2 εργαζόμενους. Το ΤΑΠΙΛΤ βέβαια με τους 3.600 συνταξιούχους, πλέον των πε-

Γ

ρίπου 1.500 ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ικανοποιητικά
με μόλις 1 εργαζόμενο.
Εκτός βέβαια, αν αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία και δεν οφείλεται σε κάποια ολιγωρία ή αδιαφορία, αλλά σε στοχευμένη έκφραση τιμωρητικής πολιτικής της τράπεζας προς τους ασφαλισμένους της Ιονικής!

· Πλέον εξαντλήθηκαν όλες οι επιλογές μας και η διάθεση για
εξεύρεση συναινετικής λύσης!
· Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα ανταπόκριση από την
τράπεζα, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων!

· Συνέρχονται άμεσα τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας
για να αποφασίσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαρκείας έξω
από το Κεντρικό!

· Η στελέχωση του ΤΑΠΙΛΤ είναι ένα θέμα που σας αφορά τον
καθένα προσωπικά και η συμμετοχή σας επιβάλλεται!

· Σας καλούμε σε ετοιμότητα και αγωνιστική εγρήγορση ώστε να
διεκδικήσουμε την υλοποίηση των απολύτως δίκαιων αιτημάτων
μας για την ενίσχυση και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου μας!

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !
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Τα Έ ρ γ α κ α ι ο ι Η μ έ ρ ε ς τ ο υ κ . Κ ο λ λ ά τ ο υ ,
της κ. Καραδελή και των συνεργατών τους

ΜΕΡΟΣ 3ο:

Και επειδή τα επίσημα έγγραφα δεν τους ήταν αρκετά... φόρεσαν και την κουκούλα!
Η (ευτυχώς... ξανά αποτυχημένη) προσπάθεια διάλυσης του ιστορικού Συλλόγου Εργαζομένων (ΣΥΙΛΤΕ)

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας σας αποκαλύψαμε ορισμένα συνταρακτικά ντοκουμέντα που έχουν έρθει στο φως από τον
έλεγχο που ασκεί η νέα, εκλεγμένη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων στα πεπραγμένα παλαιότερων διοικήσεων, τα οποία και προκάλεσαν αίσθηση στο χώρο μας, γιατί, δυστυχώς, απέδειξαν την
αντισυναδελφική συμπεριφορά αυτών που βρίσκονταν στο Προεδρείο του
Συλλόγου Συνταξιούχων επί σειρά ετών και βεβαίως «άνοιξαν τα μάτια»
ακόμα και στους τελευταίους δύσπιστους συναδέλφους.
Και αν νομίζατε ότι με τις προηγούμενες αποκαλύψεις μας, τα είδατε όλα,
κάνετε μεγάλο λάθος…

Τα ντοκουμέντα αυτά δεν τελειώνουν, αλλά κυρίως, αποκαλύπτονται
και νέα και μάλιστα, από «εξωτερικούς παράγοντες»(θα καταλάβετε
στη συνέχεια…)!

Η (ευτυχώς… ξανά αποτυχημένη) προσπάθεια διάλυσης
του ιστορικού Συλλόγου Εργαζομένων (ΣΥΙΛΤΕ)

Όπως πιθανώς γνωρίζουν οι περισσότεροι συνάδελφοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων
της Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ) έχει στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο στου Φιλοπάππου, το
οποίο εκμισθώνει για τη χρήση του ως παιδικού σταθμού. Είναι επίσης γνωστό
ότι μετά από το ξεπούλημα της Ιονικής Τράπεζας και την εργοδοτική λαίλαπα
πιέσεων και εκβιασμών που ακολούθησε, ο Σύλλογος Εργαζομένων απογυμνώθηκε, αφού οι περισσότεροι συνάδελφοι (πλην των γνωστών ηρωικών 300…)
αποχώρησαν για το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank.
Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα και την οικονομική πίεση του ΣΥΙΛΤΕ που βασίστηκε εν πολλοίς στην εκμίσθωση αυτού του ακινήτου για την επιβίωσή του. Και
τα κατάφερε! Ο ΣΥΙΛΤΕ συνεχίζει μέχρι σήμερα, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ολομέτωπες επιθέσεις της τράπεζας.

Αλλά, όπως είναι γνωστό, πάντα ο πιο επικίνδυνος εχθρός είναι εκ
των έσω…
Πέραν των ευρημάτων στο Σύλλογο Συνταξιούχων, φτάνουν στα γραφεία του Συλλόγου και άλλα σημαντικά ντοκουμέντα! Αυτό το ντοκουμέντο, αποκαλύπτει τη θρασύδειλη προσπάθεια διάλυσης του
ιστορικού Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής.
Στο εν λόγω έγγραφο αποκαλύπτεται ότι η κ. Καραδελή έκανε τηλεφωνική καταγγελία στη Νομαρχία Αττικής, χρησιμοποιώντας μάλιστα την ιδιότητά της ως Γραμματέας του Συλλόγου
Συνταξιούχων (!), στην οποία ζητούσε να γίνει έλεγχος στο κτίριο
που εκμισθώνει ο ΣΥΙΛΤΕ για τυχόν παραβάσεις…
Σας παραθέτουμε άλλωστε δίπλα το έγγραφο (πρόκειται ουσιαστικά
για τη μεταβίβαση του αιτήματος από τη Νομαρχία Αττικής στον αρμόδιο Δήμο Αθηναίων) και όποιος το διαβάσει, μπορεί να καταλάβει...

Επειδή τα επίσημα έγγραφα δεν τους ήταν αρκετά…
φόρεσαν και την κουκούλα!
.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν την εμφάνισή τους «κουκουλοφόροι» στο
χώρο της Ιονικής και το έχουμε τονίσει επανειλημμένως και στο παρελθόν. Αλλά
η τελευταία εξέλιξη, μας ξεπερνά και εμάς!
Δε φτάνουν, λοιπόν, όσα βρίσκουμε που έχουν σταλεί επισήμως από το Σύλλογο.
Έρχονται και από ανώνυμες πηγές…
Για όσους δεν κατάλαβαν… Ορισμένοι έβαζαν τόσο καιρό τις κουκούλες και
προχωρούσαν σε πράξεις εναντίον συναδέλφων και συνδικαλιστικών αντιπάλων, τώρα πλέον η κουκούλα χρησιμοποιείται και μεταξύ τους!
Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για αυτούς τους ανθρώπους…

Υ.Γ. Προς κ. Καραδελή: Αλήθεια, μήπως κι αυτή η ενέργεια
έγινε «εν αγνοία» σας;;;;;
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Αν και νομίζουμε ότι οι εξηγήσεις είναι περιττές, δεν μπορούμε να μη
σχολιάσουμε ότι η κ. Καραδελή (κ. Καραβελή όπως αναφέρεται στο
έγγραφο, αφού προφανώς δεν ακούστηκε ορθά το όνομα στην τηλεφωνική συνομιλία) «έβαλε την κουκούλα», πήρε το νούμερο καταγγελιών της Νομαρχίας και χρησιμοποιώντας τη θέση της ως
Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων (αυτό κι αν είναι
εξοργιστικό, αφού σαφώς είναι διαφορετική μία προσωπική καταγγελία σε σχέση με μία καταγγελία από τη θέση ευθύνης κάποιου), ελπίζοντας προφανώς κατά τον έλεγχο που θα διενεργείτο μετά το
αίτημά της να βρισκόταν κάποια παρατυπία που θα οδηγούσε
στην παύση της εκμίσθωσης και τον οικονομικό μαρασμό (=διάλυση) του ιστορικού Συλλόγου Εργαζομένων…
Μάλιστα, ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, αλλά από την… αγωνία της για την έκβαση του αιτήματος έκανε το λάθος να δώσει τα
προσωπικά της στοιχεία (e-mail, προσωπικό τηλέφωνο) προκειμένου
να ενημερωθεί για τις εξελίξεις…
Τα λόγια είναι περιττά…
Το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε επ’ αυτής της επαίσχυντης
προσπάθειας διάλυσης του Συλλόγου Εργαζομένων, είναι ότι σε αυτό
το απαράδεκτο σημείο δεν έφτασε ούτε ο… προαιώνιος εχθρός
της Ιονικής, ο κ. Γκιάτης. Είχαμε σχολιάσει άλλωστε και στα προηγούμενα δημοσιεύματά μας ότι πλέον ξεπερνούν και τον κ. Γκιάτη στο
μένος τους προς το χώρο της Ιονικής και μετά λύπης μας βλέπουμε
ότι επιβεβαιωνόμαστε εκ νέου.
Βέβαια, να τονίσουμε ότι η ψευδής καταγγελία της κ. Καραδελή
έπεσε ξανά στο κενό. Ο Σύλλογος Εργαζομένων – παρά την επιθυμία της να διαλυθεί, προφανώς γιατί με τους συνεργάτες της επιθυμούσαν να παραμείνουν μόνοι τους στο χώρο της Ιονικής ώστε
να συνεχίζουν ανενόχλητοι τις αυθαιρεσίες τους… - αντέχει και συνεχίζει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους συναδέλφους.
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
πως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια γίνεται
μία σημαντική προσπάθεια επανεκκίνησης του
ιστορικού Συνεταιρισμού της
Ιονικής σε σύγχρονα πρότυπα,
προκειμένου να ωφεληθούν
σημαντικά τα μέλη-συνάδελφοί μας στις καταναλωτικές
τους ανάγκες. Αυτό το σπουδαίο εγχείρημα βέβαια καθίσταται ακόμα μεγαλύτερης
σημασίας αυτήν την περίοδο
που η ακρίβεια σαρώνει τις
ζωές μας.
Δυστυχώς βέβαια, η προσπάθειά μας συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με την πανδημία και αναγκαστικά «πάγωσε» για ένα διάστημα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μας
και οι στόχοι που έχουμε θέσει για τη λειτουργία του
Συνεταιρισμού μας παραμένουν και όσο η ζωή μας
επανέρχεται προς την κανονικότητα, μπαίνει ξανά
στις ράγες και η προσπάθεια αυτή, αφού ήδη βρισκό-

7

μαστε στην τελική φάση των
διαδικασιών και των συνεργασιών για να ωφεληθούν πολλαπλά τα μέλη μας.
Ο
Συνεταιρισμός
μας
(ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.) έχει επανέλθει
δυναμικά με σύγχρονο τρόπο
λειτουργίας για να σας κάνει
τη ζωή πιο εύκολη και διασκεδαστική, με μοναδικές προσφορές που δε θα βρείτε
πουθενά αλλού, παρέχοντας
στα μέλη του πρόσβαση σε
ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές
της αγοράς!
Στο πλαίσιο αυτό θα σας παρουσιάζουμε διαρκώς τις νέες, μοναδικές συνεργασίες
μας, που φιλοδοξία μας είναι να καλύψουν ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι των καταναλωτικών σας αναγκών.
Σύντομα τα νέα για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού
θα παρουσιάζονται μέσω και της ιστοσελίδας και του
εντύπου του, ενώ θα είναι στη διάθεσή σας και το
διαδικτυακό κατάστημα του Συνεταιρισμού (e-shop).

Νέα συνεργασία του Συνεταιρισμού μας με εταιρεία
ταχυμεταφορών σε ασυναγώνιστες τιμές!
Σας παρουσιάζουμε τη νέα συνεργασία μας με την εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDWAY. Πρόκειται για μία υπηρεσία που σίγουρα χρησιμοποιούμε όλοι και η νέα συνεργασία
μας σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε φακέλους, δέματα κ.λπ. στην Αττική και στην Περιφέρεια σε ασυναγώνιστες τιμές! Η συνεργαζόμενη εταιρεία και το άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό της με πολυετή εμπειρία στο
χώρο των μεταφορών, εγγυάται την πλήρη ασφάλεια και
απόλυτη εχεμύθεια στις παραλαβές και παραδόσεις σας.

Επωφεληθείτε από τη νέα συ νεργασία του Συνεταιρισμού
μας και χρησιμοποιήστε τη
SPEED WAY για ασφάλεια,
υπευθυνότητα και ποιότητα
υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος!

Η διαδικασία βεβαίως είναι πολύ απλή και μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία όλα τα μέλη μας και οι οικείοι τους:

ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105736841 6906409695 - 6955210681 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕρΩΝΕΤΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΝΗΜΕρΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠρΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙρΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ 301347 .
ɈȻɀɃȾȰɈȰȿɃȳɃɇ

ɌȰȾȵȿɃɇȰɈɈȻȾȸ
ɌȰȾȵȿɃɇȵɅȰɆɍȻȰ
ȴȵɀȰȰɈɈȻȾȸ
ȴȵɀȰȸɅȵȻɆɏɈȻȾȸͲɁȸɇȻɏɈȻȾȸȵȿȿȰȴȰ
ɇɈȻɇɅȰɆȰɅȰɁɏɈȻɀȵɇɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻɃɌ͘Ʌ͘Ȱ

5,00 Φ
ϲ͕ϬϬΦ
ϲ͕ϱϬΦ
ϲ͕ϱϬΦ
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ΑΣΦΑ…ΛΥΣΕΙΣ μέσω του Συνεταιρισμού μας

Η συνεργασία για ασφάλεια ζωής στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές!
Το ‘’Εύ Ζήν”, δηλαδή η ευδαιμονία και η καλή ζωή, είναι
το Ύψιστο Αγαθό για τους αρχαίους Έλληνες και βεβαίως για όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα!

Ο Συνεταιρισμός μας προσπαθεί πάντα να βρίσκει τρόπους μέσα από τα προγράμματά του να συνδράμει στο
«Εύ ζήν» των μελών του και για αυτό σας προσκαλούμε
να συμμετέχετε στο ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής!

Ο Συνεταιρισμός μας εξασφάλισε συμφωνία με τη μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία GROUPAMA για
να παρέχει στα μέλη του ασφάλεια ζωής με την καλύτερη σχέση παροχών – κόστους της αγοράς!
Όποιο

μέλος

του

Συνεταιρισμού

μας

ενδιαφέρεται, μπορεί να καλεί στον συνεταιρισμό για

να λάβει ενημέρωση για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία,

τις καλύψεις για τις δυο κατηγορίες (με ή χωρίς εξωνοσοκομειακή περίθαλψη), τα ποσά των ασφαλίστρων

των οποίων η συχνότητα πληρωμής είναι 6μηνη,

καθώς και να λαμβάνει τη δήλωση συμμετοχής την

οποία θα συμπληρώνει και θα την αποστέλλει στο e-

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰϭ

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰϮ

ϯϮϴ͕ϰϰΦ

ϰϵϴ͕ϰϴΦ

Ϯϵϱ͕ϵϮΦ

ϰϰϰ͕ϮϰΦ

ϱϲϰ͕ϭϮΦ

888,60 Φ

ȾɉɆȻɏɇȰɇɌȰȿȻɇɀȵɁɃɇ
ȵɁȰȵɂȰɆɈɏɀȵɁɃ
ɀȵȿɃɇ
ȴɉɃȵɂȰɆɈɏɀȵɁȰɀȵȿȸ
&ȰɁɏ

mail του Συνεταιρισμού synergasya@gmail.com .

* Τα ως άνω ασφάλιστρα είναι ετήσια

Αφήστε την ασφάλεια του σπιτιού σας στα χέρια μας!

Ασφάλεια Σπιτιού μέσω του Συνεταιρισμού μας
Με τα προγράμματα Groupama Maison :

πληρώνετε ελάχιστα κατ' έτος για την
προστασία της περιουσίας σας,

αποζημιώνεστε από το πρώτο ευρώ
και σε αξία καινούργιου (δεν χάνετε
χρήματα λόγω παλαιότητας του ακίνητου ή των αντικειμένων),
δυνατότητα αποζημίωσης σε 7
εργάσιμες ημέρες,

προστατεύετε την περιουσία σας
από την πιο απλή, συνηθισμένη
ζημία έως και την πιο απρόβλεπτη.

Ένα γνωμικό λέει ότι το σπίτι είναι το κάστρο κάθε ανθρώπου. Ωστόσο,
επειδή και τα κάστρα έχουν τις αδύναμες πλευρές τους και πολλά μπορούν να συμβούν, ο Συνεταιρισμός μας εξασφάλισε συνεργασία με την
ασφαλιστική εταιρεία Groupama για την ασφάλεια του σπιτιού σας!

ΠρΟΓρΑΜΜΑ
ECO 73
ECO 74
ECO 75
ECO 76

RATE

1,10%

ΠΕρΙΓρΑΦΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

1,18%

ΟΙΚΟΔΟΜΗ + ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟ

1,38%

ΟΙΚΟΔΟΜΗ + ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟ

1,20%

ΔΙΕΥΚρΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Καλέστε στο συνεταιρισμό για να ενημερωθείτε για τα δύο προγράμματα ασφάλειας για οικία (μόνο για το κτίριο
ή κτίριο και περιεχόμενο), τα ποσά των ασφαλίστρων τα οποία καθορίζονται από τα τ.μ. του ακινήτου, καθώς
και την παλαιότητά του (η συχνότητα πληρωμής είναι ετήσια), αλλά και για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής.

Ενημέρωση
Ενημέρωση

Μάρτιος - Απρίλιος 2022
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Τα καλύτερα προγράμματα Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας & Inter net
μέσω του Συνεταιρισμού μας

Ε

πει δή πιστεύουμε ότι η επικοιmobile, σας παρουσιάζουμε διαρνωνία, εκτός από αγαθό, είναι
κώς νέα οικονομικά πακέτα τηλεφωκαι δικαίωμα, συνδυάζουμε τις
νίας και internet. Η HRS mobile
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στα
έχοντας πολυετή συνεργασία με τη
πιο συμφέροντα πακέτα – για όλους.
Vodafone, μία από τις μεγαλύτερες
Για να μπορούμε να παρέχουμε
εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον
πραγματικά χαμηλά πακέτα επικοικόσμο που επενδύει καθημερινά στις
νωνίας καθημερινά, συνεργαζόμαστε με εταιρείες υποδομές της και τις υπηρεσίες της, μπορεί με


 πλαίσια της απόλυτη σιγουριά να παρέχει οικονομικές και ποιπου μοιράζονται
το όραμά
μας. Στα
συνεργασίας του Συνεταιρισμού μας με την HRS οτικές λύσεις επικοινωνίας για τα μέλη μας.



 











 τον ανταγωνισμό(Cosmote,Wind)


Μεταφορά από



Π ρΟΣ ΦΟρΕΣ Κ ΙΝ Η ΤΗ Σ Μ ΟΝ Ο Γ ΙΑ ΕΣ Α Σ !










 

ΙΣ ΧΥΕΙ ΕΩΣ 3 1 /0 5 ! 


Mobile 1



























Mobile 2

Mobile 3

 ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢ
İșȞȚțȐțȚȞȘĲȐ

3.000'ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢİșȞȚțȐ ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȠȢ ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢ
țȚȞȘĲȐ
İșȞȚțȐțȚȞȘĲȐ

 ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢ
İșȞȚțȐıĲĮșİȡȐ

3.000'ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢİșȞȚțȐ ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȠȢ ȋȡȩȞȠȢȠȝȚȜȓĮȢʌȡȠȢ
ıĲĮșİȡȐ
İșȞȚțȐıĲĮșİȡȐ

500 SMS

3.000 SMS

3000 SMS

3GB

46GB

60GB

ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȠȢȤȡȩȞȠȢʌȡȠȢ
İȞįȠİĲĮȚȡȚțȑȢțȜȒıİȚȢ

ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȠȢȤȡȩȞȠȢʌȡȠȢİȞįȠİĲĮȚȡȚțȑȢ
țȜȒıİȚȢ

ǹʌİȡȚȩȡȚıĲȠȢȤȡȩȞȠȢʌȡȠȢ
İȞįȠİĲĮȚȡȚțȑȢțȜȒıİȚȢ

100'ȆȡȠȢįȚİșȞİȓȢʌȡȠȠȡȚıȝȠȪȢ

200'ȆȡȠȢįȚİșȞİȓȢʌȡȠȠȡȚıȝȠȪȢ

22,00¼

25,00¼

15,33¼





1Ϯʅɻʆo ʍʐʅɴʊʄɲɿʉ
ɇɸʊʄɲʏɲʅɻʆɿɲʀɲʋɳɶɿɲʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɌɅȰϮϰйʃɲɿʏɹʄʉʎʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆʃɿʆɻʏɼʎʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ͘
Ȱʋɸʌɿʊʌɿʍʏɸʎʃʄɼʍɸɿʎʍʏɲʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɳʋɲʃɹʏɲ
ɅɸʌʀʉɷʉʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʃɳɽɸϭʅɸϯϬʏʉʐʅɼʆɲ



ǆƚƌĂ^/DʃɳʌʏɲɶɿɲʆɲʅʉɿʌɳɺɸʍɲɿʏɲĚĂƚĂʍʉʐʅɸʊʄɸʎʏɿʎʍʐʍʃɸʐɹʎʍʉʐ;ɸʋɿʋʄɹʉʆʖʌɹʘʍɻϭ͕ϮϰΦͬʅɼʆɲͿ

Γι α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ε π ι κο ι ν ω ν ε ί τ ε ή


μ ε το Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό μ α ς , ή μ ε τ η ν υ π ε ύ θ υ ν η τ η ς

H R S κα Στ έ λλα
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Συστήματα φιλτραρίσματος νερού
Η DIMCO εμπορεύεται εξειδικευμένα προϊόντα σχετικά με τη συντήρηση και επίλυση

προβλημάτων στα συστήματα Θέρμανσης,

Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σωληνώσεων

Αερίου και Υγραερίου τεχνολογίας CSST,

προϊόντα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης κτιρίων, κόλλες, κολλήσεις, στεγανω-

τικά, επισκευαστικά υλικά Αμερικάνικης τεχνολογίας για όλες τις

εφαρμογές, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού και γενικά προϊόντα τεχνολογίας που δίνουν λύσεις σε οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

To Σύστημα φιλτραρίσματος της DIMCO μετατρέπει το νερό

• Αφαιρεί κατάλοιπα , υποπροϊόντα του χλωρίου, μέταλλα, κρυπτοσπορικές κύστες, μόλυβδο, ασβέστιο, παρασιτοκτόνα και χημικά που
επηρεάζουν τη γεύση και την οσμή του νερού.
• Διαθέτει δικό του βρυσάκι και προσφέρει υψηλής ποιότητας καθαρό και υγιεινό νερό.
• Διαθέτει σύστημα ταχείας αλλαγής των φίλτρων χωρίς τη χρήση εργαλείων.
• Έτοιμο για χρήση, 100% δοκιμασμένο και
αποστειρωμένο στην παραγωγή .

βρύσης δικτύου πόλεως (πχ ΕΥΔΑΠ) σε Αλκαλικό Νερό , με pH
9, υψηλής ποιότητας που αποτελεί σύμμαχο της υγείας σας !

Ιδανικό για νερό δικτύων πόλεως (π.χ. ΕΥΔΑΠ). Εγκαθίσταται

εύκολα κάτω από τον πάγκο της κουζίνας σας και προσφέρει
καθαρό υγιεινό αλκαλικό νερό !

ɈȻɀɃȾȰɈȰȿɃȳɃɇ/DK

ȾɏȴȻȾɃɇ

ɅɆɃȻɃɁ

ɈȻɀȸ
ɈȻɀɃȾȰɈȰȿɃȳɃɉ
;ɀȵɌɅȰͿ

ɈȻɀȸɅɏȿȸɇȸɇ
ɇɉɁȵɈȰȻɆȻɇɀɃɉ
;ɀȵɌɅȰͿ

%
ȵȾɅɈɏɇȸ

7515

COUNTER TOP CT 1037 PURE PRO ɅȿȸɆȵɇ

ϳϳ͕ϬϬΦ

54

-30%

7500

CT 2000 Counter Top 2 ʍʏɲɷʀʘʆ PUREPRO

ϭϰϮ͕ϲϬΦ

100

-30%

7501

dϯϬϬϬŽƵŶƚĞƌdŽƉϯʍʏɲɷʀʘʆWhZWZK

ϭϳϭ͕ϭϮΦ

120

-30%

7505

RS 3000 UNDER SINK 3 ʍʏɲɷʀʘʆ PURE PRO

ϭϳϭ͕ϭϮΦ

120

-30%

7506

RS-4000 UNDER SINK 4 ʍʏɲɷʀʘʆ PUREPRO

Ϯϭϱ͕ϳϲΦ

151

-30%

7540

EZ 105 P- RO SYSTEM (5 ʍʏɲɷʀʘʆ) PUREPRO

ϰϲϳ͕ϰϴΦ

327,3

-30%

7545

RS108-MRA-P RO SYSTEM 8 ʍʏɲɷʀʘʆ - PUREPRO

ϱϳϬ͕ϰϬΦ

400

-30%

7502

RS300-^dɌȻȿɈɆɃɇɏɀȰɈȻȴȻɏɁϱʅ͘;ϭʉʍʏɳɷɿʉͿWhZWZK

ϮϮ͕ϯϮΦ

15,6

-30%

7503

RS300-EɌȻȿɈɆɃȵɁȵɆȳɃɉȰɁȺɆȰȾȰ;ϮʉʍʏɳɷɿʉͿWhZWZK

ϮϮ͕ϯϮΦ

15,6

-30%

Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
7504

RS300-ZɌȻȿɈɆɃȵɁȵɆȳɃɉȰɁȺɆȰȾȰ;ϯʉ ʍʏɳɷɿʉͿWhZWZK

ϮϮ͕ϯϮΦ

15,6

-30%

7510

RS300-W,ȰȿȾȰȿȻȾɃɌȻȿɈɆɃɀȵW,ϵ;ϰʉʍʏɳɷɿʉͿWhZWZK

ϰϭ͕ϰϮΦ

29

-30%

Γι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
επικοινωνήστε με τον Συνεταιρισμό μας:
• Τηλ. : 210 3250692 - 3 - 4 (κα. Δώρα)
• e - mail : syner gasya@gmail.com

Ραγδαίες εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
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Μετά από τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν, ως αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς για την υπόθεση της
ATTICA BANK, οι κατηγορούμενοι για κακουργηματική απιστία παραιτήθηκαν από τη διοίκηση του Ταμείου μας!

Ό

πως σας έχουμε ενημερώσει, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
που κινήθηκε μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελφος
Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, στην οποία κατηγορείται η πλειοψηφία
της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη σκανδαλώδη επένδυση των
55,5 εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι καταστροφείς του επικουρικού μας Ταμείου, που οδήγησαν την επικουρική
σύνταξη για χιλιάδες συνταξιούχους ασφαλισμένους του στο… φιλοδώρημα των
50 ευρώ, που το κρατούν δέσμιο των επιζήμιων επιλογών τους τα τελευταία
χρόνια, παραιτήθηκαν από τη διοίκηση του Ταμείου μας!
Είναι προφανές βέβαια ότι εξωθήθηκαν σε αυτήν την απόφαση εν όψει της εκδίκασης των κατηγοριών που τους βαραίνουν και υπό το βάρος των ενεργειών και
της πίεσης που άσκησαν οι Σύλλογοί μας και τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Την Τρίτη 10.5.22 επρόκειτο να εκδικαστεί με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής
(μετά από αναβολή που ζήτησαν οι κατηγορούμενοι που βρίσκονταν στη διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) η αίτηση για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στο επικουρικό μας
Ταμείο.
Ωστόσο, επειδή οι ίδιοι επέλεξαν να μην προσέλθουν ενώπιον του δικαστηρίου
να καταθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, αποφάσισαν να παραιτηθούν
από τη διοίκηση του Ταμείου μας, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη
νίκη των Συλλόγων μας στη μείζονα αυτή υπόθεση, αφού απομακρύνθηκαν οι
καταστροφείς του επικουρικού μας Ταμείου!
Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι η υπόθεση έφτασε στο τέλος της… Γιατί μπορεί οι ίδιοι
να εξωθήθηκαν σε παραίτηση, αλλά – ως συνήθως - επέλεξαν το δρόμο που γνωρίζουν καλύτερα, αυτόν των τεχνασμάτων και των μεθοδεύσεων: Στο Δ.Σ. έχουν
ανθρώπους της επιρροής τους, οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν μαζί τους στις καταστροφικές επιλογές τους, για να συνεχίσουν να κρατούν δέσμιο το Ταμείο μας!

Ωστόσο, είναι σαφές πλέον ότι το ποτάμι πίσω δε γυρνά!
Εμείς σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουμε τη στρατηγική μας και όπως έχουμε κάνει
μέχρι σήμερα, θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια που θα βάλουν στο δρόμο μας για
την κάθαρση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ώστε να λειτουργεί υπέρ των ασφαλισμένων του και
όχι για να εξυπηρετεί προσωπικά και άλλα συμφέροντα…
Βεβαίως, θα επιδιώξουμε να υπάρξει πλήρης έλεγχος των αποφάσεων και πεπραγμένων αυτών που κατηγορούνται για κακουργηματική απιστία, για το σύνολο της περιόδου που βρέθηκαν στη διοίκηση του Ταμείου μας.

Η εξέλιξη της μηνυτήριας αναφοράς

Σας παραθέτουμε όλα τα στάδια της εξέλιξης της μηνυτήριας αναφοράς μέχρι σήμερα:
- Την 29.6.18 υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών η μηνυτήρια αναφορά των συνάδελφων Φιλιππόπουλου – Αλεξόπουλου.
- Με αυτή ζητήθηκε να διερευνηθεί η τέλεση από τους μηνυομένους Εμμανουήλ ΠΕΤΡΑΚΗ του Ιωάννου, Ιωάννη ΛΑΤΣΗ του Σωτηρίου, Δημήτριο ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑ του Αναστασίου, Δημήτριο ΚΙΣΣΑ του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο ΞΥΣΤΡΑ του Παναγιώτη,
Ιωάννη ΣΙΔΕΡΑΤΟ του Γεωργίου, καθώς και από άλλα άγνωστα πρόσωπα, κακουργηματικής απιστίας (αυτουργικώς ή/και συμμετοχικώς) σε βάρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤΑΤ).
- Για τη μηνυτήρια αναφορά διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση με παραγγελία

του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών προς την κα. 11η Πταισματοδίκη Αθηνών, στην οποία οι συνάδελφοι Φιλιππόπουλος και Αλεξόπουλος υπέβαλαν και το
σχετικό από 25.09.2018 υπόμνημά τους με πρόσθετα στοιχεία και αιτήθηκαν εκ νέου
να κινηθεί ποινική δίωξη στους μηνυομένους για την κακουργηματική απιστία που
τελέσθηκε σε βάρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
- Με την υπ’ αριθμ. 166/2019 Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών
απορρίφθηκε αρχικά όλως εσφαλμένως η μηνυτήρια αναφορά ως «επέχουσα θέση
εγκλήσεως».
- Αυτή η σκανδαλώδης απόφαση του Εισαγγελέα είχε ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι
Φιλιππόπουλος – Αλεξόπουλος να προσφύγουν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
- Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννης Κούτρας παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατ’ άρθρο 390 παρ.1 εδ. β΄-α΄
του νέου ΠΚ, ήτοι για πρόκληση ζημίας άνω των 120.000 € στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
- Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών διενεργήθηκε
κύρια ανάκριση από τον 2ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών, η οποία περατώθηκε νόμιμα
με τις απολογίες των κατηγορουμένων.
- Η υπόθεση εισήχθη στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με την υπ’ αριθμ.
3623/2021 πρόταση του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την οποία προτάθηκε η παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών για την ως άνω πράξη της κακουργηματικής απιστίας.
- Εκδόθηκε το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών που αποφασίζει την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την ως άνω πράξη της κακουργηματικής
απιστίας.
- Οι ως άνω κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση στο Συμβούλιο των Εφετών το οποίο
θα συνέλθει τις επόμενες ημέρες.
- Την Τρίτη 3.5.22 εκδόθηκε η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, η οποία προτείνει :
•
•
•
•

Να απορριφθεί το αίτημα των εκκαλούντων κκ. Πετράκη, Λάτση, Κίσσα, Σιδεράτου για αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών
Να γίνουν τυπικά δεκτές και να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμα οι κρινόμενες εφέσεις των κατηγορουμένων-εκκαλούντων
Να επικυρωθεί το εκκληθέν βούλευμα με αριθμ. 487/2022 του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Αθηνών, και να διαταχθεί η εκτέλεσή του
Να επιβληθούν τα νόμιμα δικαστικά έξοδα σε βάρος των εκκαλούντων,
κατ’ άρθρα 578 παρ. 1, 583 ΚΠΔ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το επικουρικό μας Ταμείο και τα απανωτά εγκλήματα που έχουν γίνει σε βάρος των
ασφαλισμένων του τα τελευταία χρόνια δεν είναι μία υπόθεση για τεχνάσματα και
μεθοδεύσεις όσων θέλουν να μη λογοδοτήσουν για τα λάθη τους.

Είναι μία υπόθεση που αφορά πάνω από όλα τους χιλιάδες ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι μία υπόθεση που αφορά τις ζωές μας!

Σας καλούμε όλους σε επαγρύπνηση για τη διάσωση της επικουρικής μας ασφάλισης. Ήδη, η απομάκρυνση των κατηγορουμένων από
τη διοίκηση του Ταμείου μας αποτελεί μία πρώτη μεγάλη δικαίωση και
νίκη στον αγώνα μας. Ωστόσο, ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς και θα
χρειαστεί η συνδρομή όλων!

Οι μεθοδεύσεις των κατηγορουμένων αποδεικνύουν τον πανικό
τους και ότι πλέον οι εξελίξεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Είναι καθήκον μας να επιδιώξουμε να αποδοθούν ευθύνες σε
όσους είναι υπαίτιοι για το ναυάγιο του Ταμείου μας.
Πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την κάθαρση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ώστε να προχωρήσουμε στη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ημερήσια εκδρομή στο αρχαίο θέατρο και την πόλη των
πρώτων μεταλλωρύχων στον Θορικό το Σάββατο 28.5

· Η συμμετοχή στην εκδρομή είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ !

· Τιμή συμμετοχής για τα μη μέλη του Συλλόγου μας 10 ευρώ

· Σπεύσατε να κλείσετε θέσεις! Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας!

Θεατρική Παράσταση “Ματωμένα Χώματα”

με τους Κώστα Καζάκο, Μιχάλη Σαράντη, Ντίνο Αλμπάνη κ.ά.

Την Τετάρτη 18 Μαΐου επισκεφθήκαμε το Μουσείο Ακρόπολης

με δωρεάν είσοδο & ξενάγηση μέσω ενδοσυνεννόησης (whisper)

Για τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων μας και να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και επι-

κοινωνήστε με τους Συλλόγους μας και τον Έφορο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, συνάδελφο Γιάννη Σοφιανόπουλο

Ενημέρωση
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Συνεχίζονται οι δικαστικές επιτυχίες του Συλλόγου μας
και των συναδέλφων για τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων και τους τόκους τους
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει να επιδείξει σωρεία δικαστικών επιτυχιών είτε σε προσωπικές υποθέσεις συναδέλφων που τους παρείχε στήριξη, είτε σε θέματα
που αφορούσαν ομαδικά το χώρο μας και είχαν ως αποτέλεσμα να επωφεληθούν όλοι οι συνάδελφοι.
Αυτές οι επιτυχίες βεβαίως δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα εμπειρίας, μεθοδικής
δουλειάς και στενής συνεργασίας με τους ικανότατους ασφαλιστικούς και νομικούς
μας συμβούλους.
Ήδη, στο προηγούμενο Φύλλο της Εφημερίδας μας σας είχαμε ενημερώσει για την
πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη του Συλλόγου και των συναδέλφων μας για τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων και τους τόκους τους.
Σε συνέχεια της πρώτης δικαίωσής μας, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ.
3719/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επίσης
έγινε δεκτή η ομαδική αγωγή που άσκησε ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου για μέλη του Συλλόγου μας και επιδικάζει σημαντικά ποσά
τόκων επί των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές που διενεργήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους, κατά το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως 12.05.2016, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012:

ΠρΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’
αριθμ. 3719/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία γίνεται
δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε εκ μέρους μελών του Συλλόγου σας για το υπόψη θέμα,
και επιδικάζονται σημαντικά ποσά τόκων επί των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές που διενεργήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους, κατά το χρονικό διάστημα από
11.06.2015 έως 12.05.2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και
4093/2012. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει τα
ποσά αυτά νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την 30.04.2019 με επιτόκιο 6% και από 01.05.2019 με επιτόκιο 3%.
Σημειώνεται ότι ο Σύλλογός σας πρωτοπορεί στο ζήτημα αυτό, αφού μετά την
πρώτη απόφαση που εκδόθηκε σε πανελλαδική βάση και αφορούσε μέλη του Συλλόγου σας (απόφαση ΔιοικΠρωτΑθ 1059/2022), η προαναφερόμενη απόφαση 3719/2022
είναι επίσης μια από τις πρώτες που αναγνωρίζουν την εν λόγω υποχρέωση του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι με την ανωτέρω απόφαση, όπως και τις υπόλοιπες που αναμένεται συντόμως να εκδοθούν, επιδικάζονται ποσά (συν τους τόκους) ΜΟΝΟΝ σε
όσους συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ήτοι σε όσους μας
έχουν αποστείλει τη δήλωση συνέχισης της δίκης και τη σχετική εξουσιοδότηση.
Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι δεν έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία
και οι υποθέσεις τους πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα να
σπεύσουν να συνεννοηθούν με τα γραφεία του Συλλόγου σας προκειμένου να αποστείλουν τα εν λόγω στοιχεία.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Σύλλογός μας θα έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτήν
την ομαδική αγωγή, προκειμένου να σημειωθεί ποια είναι η διαφορά που δικαιούται
ο καθένας και ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Παπακωνσταντίνου να κινήσει τη διαδικασία πίστωσής της για τον καθένα από αυτούς.

Μην αμελείτε την κατάθεση της δήλωσης συνέχισης για
να μπορέσετε να εκπροσωπηθείτε και να επωφεληθείτε
από τις δικαστικές αποφάσεις!

Όπως αναφέρει και στο ως άνω ενημερωτικό σημείωμα ο νομικός μας συνεργάτης
δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, τα ποσά του ενδεκαμήνου συν τους τόκους επιδικάζονται αποκλειστικά σε όσους έχουν αποστείλει (είτε στο Σύλλογό μας είτε στο
νομικό του γραφείο) τη δήλωση συνέχισης της δίκης και τη σχετική εξουσιοδότηση που είχε ζητήσει μετά την καταβολή των αναδρομικών.
Επειδή, λοιπόν, έχουν ήδη ξεκινήσει να αποδίδουν καρπούς οι νομικές ενέργειές μας
σε αυτή τη διεκδίκηση και είναι κρίμα να μην μπορέσετε να επωφεληθείτε από αυτές,
όλοι όσοι ειδοποιηθείτε δώστε την απαραίτητη προσοχή! Εφόσον επιθυμείτε να
συνεχίσει ο δρ. Παπακωνσταντίνου να σας εκπροσωπεί στις διεκδικήσεις των
μνημονιακών περικοπών των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, μην το αμελήσετε και αποστείλετε ΑΜΕΣΑ τα απαραίτητα έγγραφα! Όλοι οι συνάδελφοι που
δεν έχουν καταθέσει τη δήλωση εξουσιοδότησης και συνέχισης διεκδίκησης και η
ομαδική τους αγωγή έχει ήδη εκδικαστεί, δυστυχώς πλέον έχουν απωλέσει αυτό το
δικαίωμα.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ τα κρίσιμα χρόνια της κρίσης στάθηκε στο πλευρό σας και ήδη
έχουμε κατορθώσει να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πολλά για τους συναδέλφους μας. Είναι βέβαιο πλέον ότι για το συγκεκριμένο θέμα, θα ακολουθήσουν και
άλλες παρόμοιες αποφάσεις για όλους τους συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει
στις ομαδικές αγωγές των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων (Ν4051/2012
και 4093/2012).
Παραμείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για οποιεσδήποτε νεότερες εξελίξεις
τόσο σχετικά με το εν λόγω θέμα, όσο και σχετικά με οτιδήποτε αφορά το χώρο της
Ιονικής.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Οι συνάδελφοι με απόφαση ΚΕΠΑ για
αναπηρία άνω του 67% να κοινοποιούν
την απόφαση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και το ΤΑΠΙΛΤ

A

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
ν και σας το έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, αλλά κατά την επικοινωνία
μας μαζί σας διαπιστώνουμε ότι σε πολλούς από εσάς διαφεύγει αυτή η πληροφορία, σας υπενθυμίζουμε :

Α. Όσοι συνάδελφοι λαμβάνετε επικουρική σύνταξη 50 ευρώ και έχετε απόφαση από
το ΚΕΠΑ για αναπηρία άνω του 67%, θα πρέπει να κοινοποιείτε την απόφαση ΚΕΠΑ
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, γιατί στον επικουρικό μας φορέα υπάρχει διάταξη για καταβολή σε
αυτήν την περίπτωση επικουρικής σύνταξης 117 ευρώ. Αυτό ισχύει ακόμα και σε περίπτωση που μπορεί να έχετε απόφαση ΚΕΠΑ για αναπηρία άνω του 67%, αλλά δε

λαμβάνετε σύνταξη αναπηρίας, αλλά σύνταξη γήρατος.

Β. Όσοι συνάδελφοι έχετε απόφαση ΚΕΠΑ για αναπηρία άνω του 67% θα πρέπει
να την κοινοποιείτε με σχετικό σημείωμα/αίτηση στο ΤΑΠΙΛΤ για φορολογική χρήση,
προκειμένου να μειώνεται ή να εξαλείφεται η παρακράτηση φόρου.
Όσοι ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή έχετε απόφαση ΚΕΠΑ για αναπηρία
άνω του 67%, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Σύλλογό μας προκειμένου να
σας καθοδηγήσουμε για τις ως άνω ενέργειες.

Ανοιχτή Εθελοντική Αιμοδοσία των
Συλλόγων μας στην πλατεία Κοτζιά
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Τρίτη 31 Μαΐου 2022
ώρες 09:00 έως 14:00

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ – ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!

Ό

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

πως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας το 2016 επανενεργοποίησε το θεσμό της Τράπεζας Αίματος που
είχε προσφέρει σημαντικό έργο την περίοδο λειτουργίας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν αυτό το εγχείρημα λόγω της ηλικίας των περισσότερων μελών μας, προχωρήσαμε στην επανασύσταση της Τράπεζας Αίματος και νιώθουμε δικαιωμένοι, αφού η νέα μας
προσπάθεια έχει ήδη βοηθήσει δεκάδες συναδέλφους μας, παρέχοντάς τους τις τόσο πολύτιμες μονάδες
αίματος, ανεξαρτήτως εάν οι ίδιοι είναι εθελοντές αιμοδότες ή όχι.
Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της αιμοδοσίας για την κοινωνία μας
συνολικά, αλλά και για το χώρο της Ιονικής συγκεκριμένα, αφού βεβαίως η πλειονότητα των συναδέλφων
μας πλέον είναι συνταξιούχοι και οι ανάγκες για αίμα τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένες.

Η Τράπεζα Αιμοδοσίας ανοίγει πανιά για νέες κατακτήσεις!

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι Σύλλογοι του χώρου της Ιονικής, λαμβάνοντας υπ’όψη την
τεράστια σημασία αυτής της δράσης για την υγεία των συναδέλφων μας και των δικών τους
ανθρώπων, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε μία κοινή Τράπεζα Αίματος, προκειμένου να τονιστεί η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε σε αυτό το θέμα, αλλά βέβαια και για να έχει
τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.
Μέχρι σήμερα, λόγω των δυσκολιών και των περιορισμών που έθετε η πανδημία, η εθελοντική
αιμοδοσία μπορούσε να γίνει στα Κέντρα Αιμοδοσίας ανά την Ελλάδα (κατάλογο των οποίων
μπορείτε να βρείτε στα δημοσιεύματα για την αιμοδοσία στην ιστοσελίδα μας).
Οι εθελοντές μας και όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αίμα μπορούν να πηγαίνουν ανά
πάσα στιγμή στα Κέντρα Αιμοδοσίας που βρίσκονται στη λίστα. Ο αιμοδότης δηλώνει απλά
ότι το αίμα προσφέρεται για την τράπεζα αίματος των Συλλόγων μας και συγκεκριμένα αναφέροντας τον αριθμό “13451” που είναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας.

Ωστόσο, μετά από ενέργειες της Επιτροπής Αιμοδοσίας και σχετική
συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων, εγκαινιάζουμε μία νέα πρωτοβουλία
που αφορά την ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία από την κινητή μονάδα
του Γ.Ν.Α. Λαϊκού, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, από τις 09.00 έως τις 14.00,
κάτω από τα γραφεία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, στην πλατεία Κοτζιά.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για τον πλέον κατάλληλο χώρο για τη διενέργεια της εθελοντικής μας
αιμοδοσίας, με στόχο αυτή η διαδικασία να έχει επιτυχημένο αποτέλεσμα για να καθιερωθεί
στη συνείδηση των συναδέλφων μας και των πολιτών, ώστε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.

ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
Τρίτη 31.5.22, ώρες 09:00 έως 14:00, πλατεία Κοτζιά

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας
ΠρΟΕΔρΟΣ : ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ. ΜΕΛΗ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ, ΒΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΣΒΩΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΙΒΙΑΝ.

Κάνε τη διαφορά!

Η προσπάθεια να ξανακάνουμε πρωτοπόρα την
Τράπεζα Αίματος της Ιονικής είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς και η ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή τη διαδικασία.
Πρέπει όλοι να στηρίξουμε, να ενημερώσουμε και
να συμμετάσχουμε σε αυτήν την αιμοδοσία, ώστε η
Ιονική να γυρίσει στις παλιές εποχές, τότε που ήταν
πρωταθλήτρια στο χώρο αυτό!
Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί σκέφτονται ότι είναι οξύμωρο οι Σύλλογοί μας που απαρτίζονται κυρίως από
συνταξιούχους να έχουν επιτυχημένη λειτουργία στον
τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ωστόσο η κουλτούρα αλληλεγγύης των Ιονικάριων και η δράση των
Συλλόγων μας, τα καταφέρνουν ακόμα και σε αυτά
που σε κάποιους μοιάζουν ακατόρθωτα!

· Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη
διαφορά.
· Σας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτήν την
προσπάθεια και να τη στηρίξετε έμπρακτα. Όλοι μαζί, με κάθε μέλος της οικογένειάς μας, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια, να
αυξήσουμε την οικογένεια των αιμοδοτών του Συλλόγου μας. Είναι στο χέρι
όλων μας να ξανακάνουμε την Τράπεζα
Αίματος της Ιονικής μεγάλη ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικά
στις ανάγκες των συναδέλφων !
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Στις πλαγιές του Κισσάβου, μοναχές από 13 χώρες έχουν
δημιουργήσει μία πράσινη κιβωτό βιολογικών καλλιεργειών

Συνέντευξη με την Ηγουμένη Θεοδέκτη της
Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Κίσσαβο

« Ο σ π ό ρ ο ς ε ί ν α ι ζω ή , ε ί ν α ι
μ έ λ λ ο ν , ε ί ν α ι κ ά τ ι όχ ι γ ι α
εμάς μόνο, αλλά για τα παιδιά, τα εγγόνια μας»

Σ

ας έχουμε ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας μας για την οργάνωση του
εγχειρήματος των Συλλόγων μας για τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή παραδοσιακών σπόρων για τους συναδέλφους που ασχολούνται με την παραδοσιακή αγροτική καλλιέργεια. Μάλιστα, η πρώτη μας συνεργασία που έχει ήδη
ξεκινήσει είναι με το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στον Κίσσαβο.
Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, όπου άνθρωπος και φύση γίνονται ξανά ένα, η
Ηγουμένη Θεοδέκτη και οι άλλες μοναχές από 13 διαφορετικές χώρες έχουν
δημιουργήσει μία «πράσινη κιβωτό», όπου ανοίγουν νέους δρόμους που έχουν
σχέση με βιολογικές καλλιέργειες και παραδοσιακά προϊόντα, με σεβασμό στο
περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Οι μοναχές στο πολυεθνικό αυτό μοναστήρι, που αποδεικνύουν στην πράξη
ότι όλοι, ανεξαρτήτως προέλευσης είμαστε ίσοι στα μάτια του θεού, βρήκαν
το δικό τους καταφύγιο στην κορυφή του Κισσάβου, όπου έστησαν έναν ιδιαίτερο χώρο προσευχής , συλλογικής δημιουργίας και οικολογικής συνείδησης.
Από το 2000 μέχρι σήμερα, στα ερείπια του παλιού μοναστηριού, βήμα βήμα
μετέτρεψαν το μοναστήρι σε ένα χώρο πίστης και δημιουργίας, με αρχές και
κανόνες που τους επέβαλε η ανάγκη για αυτάρκεια σε σώμα και ψυχή.
Οι μοναχές, εκτός από τα «θεία καθήκοντα» επιδίδονται με επιτυχία και στη
Καλησπέρα Ηγουμένη και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα
που δεχτήκατε να μας παραχωρήσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για αυτή τη συνέντευξη.
- Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ κι εγώ για την ευκαιρία
που μου δίνετε να μιλήσω για το μοναστήρι και τις δραστηριότητές μας.

Αρχικά, διαβάζοντας κανείς την ιστορία του μοναστηριού, βλέπουμε ότι πηγαίνει πίσω στα μέσα του 16ου
αιώνα. Μία μακραίωνη ιστορία που σίγουρα είχε πολλές
εναλλαγές. Η σύγχρονη όμως ιστορία του μοναστηριού
ξεκινά, αν δεν κάνουμε λάθος, το 2000. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό;
- Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινά συγκεκριμένα από το
1535. Έζησε εδώ ένας ασκητής, ερημίτης και σήμερα Άγιος
της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Δαμιανός εν Κισσάβω. Εκείνος
οργάνωσε το μοναστήρι σε μία περιοχή του Κισσάβου που ονομάζεται παραδοσιακά
Όρος των Κελίων και έχει εμφανή μοναχισμό από τον 9ο αιώνα.
Το 2000 εμείς βρήκαμε δύο ερείπια. Το ένα ήταν το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και
όλες του οι εγκαταστάσεις. Το άλλο ήταν ένα γιαπί που είχε αρχίσει να χτίζεται το 1980
και είχε εγκαταλειφθεί πριν να ολοκληρωθεί.
Εμείς είχαμε έρθει μία τυχαία εκδρομή για προσκύνημα σε αυτόν τον τόπο, οδηγούμενοι
από το θεό κυρίως. Και επειδή ήδη ασχολούμασταν στο άλλο μας μοναστήρι που το διατηρούμε μέχρι σήμερα, στο Λαύριο, με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και επειδή
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι βιολογικές καλλιέργειες είναι αδύνατες στην Αττική, μας
φάνηκε ότι αυτός ο τόπος σαν να ήταν φυλαγμένος για εμάς.
Έτσι ξεκινήσαμε το 2000. Αρχικά αναστηλώσαμε το ένα κτίριο για να μπορέσουμε να μείνουμε. Και ύστερα ακολούθησε η αναστήλωση και του δεύτερου, δηλαδή του παλαιού
κτιρίου του μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου που δεν είναι εντελώς ολοκληρωμένη η
αναστήλωσή του.

Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα μας έκανε το γεγονός ότι στο μοναστήρι ζουν και δραστηριοποιούνται μοναχές που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου.
- Το μοναστήρι μας είναι ιεραποστολικό, με την έννοια ότι όποιος πλησιάσει πιστεύουμε
ότι είναι ο Χριστός εκείνος που πλησιάζει. Υπάρχει μία μεγάλη, παγκόσμια δίψα, η οποία
μπορεί να μη συγκεκριμενοποιείται πάντα ως δίψα για το Χριστό. Αλλά αν βρεθεί κανείς
σε ένα τέτοιο χριστιανικό, βιωματικό κλίμα, όπως είναι ο μοναχισμός, ίσως να καταλάβει
ότι η δίψα αυτή που αισθανόταν, ήταν για την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι οι ρίζες της
Χριστιανοσύνης, αφού είναι η ίδια από τον 1ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί
σε όσους διψούν και ιδιαίτερα σε κοπέλες που έφτασαν κοντά μας για διάφορους λόγους.
Μπορεί να έφτασαν κοντά μας επειδή έμαθαν ότι έχουμε ωραίους κήπους ή επειδή είμαστε σε ωραία τοποθεσία. Δεν έχει σημασία. Είμαστε πολύ ανοιχτοί και αρκετές κοπέλες
έχουν κατηχηθεί. Και όχι μόνο μοναχές, αλλά και οικογένειες και μεμονωμένοι άνθρωποι
που κατηχήθηκαν, βαπτίστηκαν και ζουν μία παραδοσιακή, ορθόδοξη, χριστιανική ζωή.
Κάποιοι από αυτούς ένιωσαν ότι ελκύστηκαν από τη χάρη του θεού και την έκφραση της
πίστης μέσα στο μοναχισμό και έμειναν κοντά μας και κάποια στιγμή έγιναν μοναχές,
όταν ολοκληρώθηκε η δοκιμασία τους. Έτσι είμαστε από 13 διαφορετικές χώρες και αυτό
είναι ένας πλούτος, γιατί όλοι οι πολιτισμοί και οι κοινωνικές ομάδες έχουν να δώσουν
πάρα πολλά πράγματα ο ένας στον άλλον. Κάτι πολύ σημαντικό που βιώνουμε εδώ είναι
να μπορεί να ζήσει κανείς με άλλους που δεν έχουν κοινές καταβολές πολιτισμού, καλ-

βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, ενώ στο μοναστήρι πωλούνται σπάνια
οικολογικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως γαλακτοκομικά και
παράγωγά τους και διανέμονται φυσικοί σπόροι σε ενδιαφερόμενους καλλιεργητές.
Σήμερα παράγουν κάθε είδους τυριών από την απλή φέτα ως τη μοναδική
γραβιέρα, η οποία μάλιστα έχει κερδίσει σε διεθνή διαγωνισμό στο Βερολίνο!
Παράγουν αλοιφές, γλυκά, μαρμελάδες από άγρια φρούτα, σαπούνια, τουρσί,
κρασιά, μέλι, τσίπουρο από σύκα, λάδια, δεκάδες βότανα, ζυμαρικά και ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ενώ διαθέτουν και κρέατα, όλα συσκευασμένα.
Και όλα αυτά μόνο με την δική τους προσωπική εργασία και τη βοήθεια απλών
μηχανημάτων που έχουν στήσει σε μικρούς χώρους - εργαστήρια. Μάλιστα,
ανατρέποντας ένα ακόμα στερεότυπο, οι μοναχές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ βέβαια διοργανώνουν και
οι ίδιες εκδηλώσεις που αφορούν τις παραδοσιακές καλλιέργειες και προϊόντα.
Εμείς μιλήσαμε με την Ηγουμένη Θεοδέκτη, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη
που αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μοναστηριού, των παραδοσιακών καλλιεργειών, αλλά και της συνεργασίας με το Σύλλογό μας.
λιέργειας, εκπαίδευσης κ.λπ.. Γιατί το κέντρο της ζωής μας
είναι ο Χριστός, η προσφορά και η προσπάθεια να βελτιώσουμε τον εαυτό μας.

Σίγουρα η προσωπική ιστορία του καθενός παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα οι ιστορίες όλων εσάς
που εγκαταλείψατε τα εγκόσμια και αποφασίσατε να
αφοσιωθείτε στο θεό. Εσείς πώς πήρατε αυτήν την απόφαση;
- Ο καθένας πράγματι έχει τη δική του ιστορία. Να μην απασχολούμε τον κόσμο με αυτές, αν και είναι πραγματικά θαυμαστές, γιατί θα πολυλογήσουμε. Συνοπτικά, στη νιότη μας
όταν ψαχνόμαστε, πιστεύω ότι αν τύχει κανείς να βρεθεί
δίπλα σε άξιους ανθρώπους που θα τον εμπνεύσουν, ακολουθεί τα βήματά τους. Έτσι το έφερε και ο θεός σε μένα. Δεν
ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να γίνω μοναχή. Αλλά ενθουσιάστηκα όταν ήρθα σε επαφή με κάποιες μοναχές και
δοκίμασα αυτή τη ζωή. Αν το ψάχνεις κι εσύ ο ίδιος, αυτή η ιστορία είναι εν τέλει ένας
έρωτας. Και θέλεις να γνωρίσεις πιο βαθιά αυτήν την καθημερινότητα. Εμείς μάλιστα
έχουμε τη συνήθεια να περνούν μία δοκιμαστική περίοδο οι κοπέλες που μας έρχονται,
γιατί μπορεί να μη θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο, να είναι ένας ενθουσιασμός.
Για μένα ήταν κάτι που είχε μία σταθερότητα, μία ομορφιά, μία χαρά. Αυτό είναι ένα σημάδι
ότι πας καλά. Μία βαθιά χαρά και μία πρόοδο όχι μόνο επιφανειακή, αλλά βαθιά στην
ψυχή. Κάπως έτσι γνώρισα το μοναχισμό και τον ακολούθησα.

Εκτός από την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων χώρων του μοναστηριού,
έχετε εισαγάγει και μία νέα φιλοσοφία, η οποία αφορά την ανάπτυξη ιδιαίτερων
γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών εντός της μονής.
- Έχω δύο πράγματα να σας πω για αυτό. Κατ’ αρχάς, όλοι μας καταγόμαστε από τον
παράδεισο. Αυτόν τον παράδεισο τον χάσαμε λόγω της κακής διαχείρισης της ελευθερίας
μας. Αλλά χάσαμε και τη λαχτάρα για να έχουμε μία πρόγευση αυτού του παραδείσου,
που θα μπορούσε να είναι η καθημερινότητά μας όσο ζούμε επί γης. Αυτή είναι η μία μας
φιλοσοφία. Ότι δηλαδή αν ο καθένας μας φτιάξει γύρω του έναν παράδεισο, έχει μία πρόγευση του αιωνίου παραδείσου, από τον οποίο κατάγεται. Παράλληλα, πρέπει να ακολουθηθεί η καθαρή σχέση με τη φύση και την κτήση. Δηλαδή μία σχέση που δεν έχει
καταστροφή, βία, φάρμακα, επεμβάσεις εγωιστικές και όχι υγιείς. Αυτό είναι μία μορφή
απονομής του σεβασμού μας προς το Δημιουργό, ο οποίος έχει φτιάξει τη φύση και την
κτήση.
Μία δεύτερη φιλοσοφία την οποία αναπτύσσουμε και προσπαθούμε να μεταδώσουμε,
είναι η σημασία της διατροφικής ανεξαρτησίας, της διατροφικής αυτάρκειας. Γιατί κατά
κάποιο τρόπο όλοι σχεδόν θα μπορούσαν να έχουν σε κάποιο βαθμό μία αυτάρκεια.
Αυτό προσπαθούμε και σε ένα βαθμό το κάνουμε και το μαθαίνουμε. Βέβαια σε μικρή
κλίμακα. Γιατί άλλο να πρόκειται για μία οικογένεια 30, 50, 100 ατόμων και άλλο μία οικογένεια 5 ατόμων. Αλλά σε μικροκλίμακα, εμείς αυτό το διδάσκουμε. Και σε οικογένειες
και σε ομάδες.

Ο Σύλλογός μας σας συγχαίρει για τη δράση σας και μάλιστα ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για τη διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και καλλιεργειών. Έχουμε
διαβάσει ότι στο μοναστήρι σας διατηρείτε τράπεζα παραδοσιακών σπόρων. Άλλωστε μαζί με κάποιες εθελοντικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις, τα μοναστήρια
ανά την Ελλάδα έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα αυτό.
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- Βεβαίως, πρόκειται για την παράδοση, την οποία πήραμε κι εμείς από τους παλαιότερους μοναχούς. Επειδή ήταν απομακρυσμένα τα μοναστήρια και δεν ήθελαν να έχουν
καθημερινή μετάβαση στις πόλεις, ήταν αυτάρκεις, καλλιεργούσαν, είχαν τα ζώα τους
κ.λπ.. Εμείς αυτήν τη στιγμή έχουμε έναν κύκλο στην καθημερινότητά μας, ο οποίος ξεκινά
ή τελειώνει από το χώμα και καταλήγει στο πιάτο. Έχουμε όλο τον κύκλο της βιολογικής
καλλιέργειας λαχανικών, φυτών, καλοκαιρινών και χειμερινών, φρούτων, δέντρων κ.λπ..
Παράλληλα έχουμε ζώα, από τα οποία παίρνουμε την κοπριά, το μαλλί και τη βοσκή. Και
επίσης μεταποιούμε κάποια πράγματα, πρώτα από όλα για να ζήσουμε. Από τον κήπο
μας μεταποιούμε για το χειμώνα λαχανικά, επίσης μεταποιούμε από τα ζώα το γάλα και
κάνουμε γαλακτομικά και για να τραφούμε εμείς, αλλά και να πουλήσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πάγια έξοδα της μονής. Όλο αυτό είναι ένας κύκλος που έχει πολλούς
κύκλους μέσα του.
Με τους σπόρους ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι το 50% των
καλλιεργειών μας είναι για να παράγουμε σπόρους, τους οποίους διαδίδουμε χωρίς χρήματα. Είναι στην ιδεολογία μας γιατί θέλουμε να φτάσει σε όλο τον κόσμο ο σεβασμός για
την καλλιέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο σπόρος είναι ζωή, είναι μέλλον, είναι
κάτι όχι για εμάς μόνο, αλλά για τα παιδιά, τα εγγόνια μας. Όπως πιθανώς γνωρίζετε, κάθε
χρόνο εκλείπουν και εξαφανίζονται πάρα πολλά είδη.
Εμείς εδώ κάνουμε μία παραγωγή πολύ απλή σπόρων, την οποία μοιράζουμε σε όποιον
μας το ζητήσει. Έχουμε μοιράσει σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά, αλλά και στο εξωτερικό και
οπουδήποτε. Και πολύ θα χαιρόμασταν αν κι εσείς μπαίνατε σε αυτή τη φιλοσοφία και θελήσετε να καλλιεργήσετε είτε σαν άτομα, είτε σαν οικογένειες, είτε σαν Σύλλογος.

Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από συναδέλφους και από φίλους και από
τον περίγυρό μας για αυτήν την προσπάθεια. Ως Σύλλογος θέλουμε να συμβάλουμε
στην προσπάθεια για τη διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και καλλιεργειών.
Έχουμε ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν με αυτό το θέμα και πλέον επιθυμούμε να το
οργανώσουμε σε πιο στέρεες βάσεις. Επιδιώκουμε συνεργασίες με οργανώσεις και
μοναστήρια από όλη την Ελλάδα προκειμένου να παρέχουμε σε συναδέλφους που
εκδηλώνουν ενδιαφέρον παραδοσιακούς σπόρους. Εκτιμώντας βαθύτατα το έργο
σας, θα θέλαμε να αναπτύξουμε και μαζί σας μία τέτοια συνεργασία ώστε να μας
παρέχετε τους σπόρους, αλλά και την τεχνογνωσία για την κατάλληλη καλλιέργειά
τους και εμείς με τη σειρά μας να τα διοχετεύουμε στους συναδέλφους μας για να
γίνουμε κι εμείς κρίκος της αλυσίδας αυτής της διαδικασίας.
- Να σας πω ότι μία φορά το χρόνο τουλάχιστον γίνεται στο μοναστήρι μας μία μεγάλη συνάντηση ανθρώπων που ανταλλάσσουν σπόρους. Ή που παρακολουθούν και ένα μικρό
σχετικό σεμινάριο. Αυτό γίνεται παραδοσιακά το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Βέβαια
τα δύο τελευταία χρόνια έγινε σε κλειστό κύκλο λόγω της πανδημίας, αλλά ελπίζουμε ότι
ο επόμενος Σεπτέμβριος θα μας βρει καλύτερα.
Να πω επίσης ότι κάποιοι από εμάς πιο παλιοί σε αυτό το χώρο της παραγωγής και διατήρησης των σπόρων, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο που ονομάζεται «ΣΙΤΩ», που είναι
ένα από τα επίθετα της Δήμητρας. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με ένα σύνολο από πληροφορίες, το οποίο αρχικά μπορεί να επισκεφθεί οποιοσδήποτε μέσω του διαδικτύου
(https://sito.gr/). Επιπλέον οργανώνει και κάποιες διαδικτυακές δράσεις που είναι ανοιχτές
στον καθένα, π.χ. υποστήριξη στον τρόπο καλλιέργειας ή πληροφορίες για διάφορα θέματα
που έχουν σχέση με τους σπόρους, τους νόμους, τις παγκόσμιες αλλαγές κ.λπ..
Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πόσο διαρκεί αυτή η εκδήλωση ανταλλαγής σπόρων
που αναφέρατε;
- Μία μέρα. Το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε γύρω στις 10 – 11 το πρωί και
τελειώνουμε περίπου 3 - 4 το μεσημέρι. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα που ξεκινά πριν τις
10 γιατί ως μοναστήρι έχουμε και θεία λειτουργία. Μην ξεχνάτε ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι
αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος εκκλησιαστικά και τα συνδυάζουμε. Στη
συνέχεια γίνεται μία μικρή ομιλία και δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς να διαθέσουν βιολογικά, εκλεκτά προϊόντα τους προς πώληση και τέλος, υπάρχουν διάφοροι
ιδιώτες και οργανώσεις που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας σπόρους, αλλά και προσφέρουμε
στον κόσμο σπόρους.
Πιθανώς θα συνδυάσουμε αυτήν την επίσκεψή μας σε αυτήν την εκδήλωση με μία
εκδρομή του Συλλόγου μας.
- Αυτό είναι μία πολύ ωραία ιδέα.

Θεωρούμε αυτήν την προσπάθεια πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι συμβάλλει
στη διατήρηση και της ταυτότητας της πατρίδας μας, αφού οι παραδοσιακές αγροτικές και διατροφικές μας συνήθειες είναι μείζον κομμάτι αυτής της ταυτότητας.
- Βεβαίως, έτσι είναι. Η χώρα μας θα μπορούσε να καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο.
Πέραν του γεγονότος ότι μας λείπει πρόβειο γάλα που έχουμε τη δέσμευση να παράγουμε
την περίφημη φέτα. Την κρατάμε αυτή τη δέσμευση, αλλά γενικότερα η χώρα μας έχει καταπληκτικό κλίμα και μία ευφορία, διαφορετική σε κάθε τόπο, που είναι κατάλληλη, αρκεί
να έχει λίγο φροντίδα, μεράκι και αγάπη θα το έλεγα βασικά. Για αυτό κι εμείς χαιρόμαστε
να παρέχουμε τις συμβουλές μας – και μέσα από το ΣΙΤΩ – πώς μπορεί κάποιος ακόμα
και σε ένα μπαλκόνι να παράξει αυτό που χρειάζεται.

Πιστεύετε ότι μπορούμε στην πραγματικότητα να βάλουμε ένα σοβαρό ανάχωμα
στη χιονοστιβάδα των μεταλλαγμένων που προωθούν οι μεγάλες πολυεθνικές που
ελέγχουν την παγκόσμια διακίνηση σπόρων; Μπορούν αυτές οι μικρές πρωτοβουλίες να ανασχέσουν το μονοπώλιο των πολυεθνικών που εξαλείφει την παράδοση
και την ταυτότητα;
- Αυτό που κάνουν οι πολυεθνικές πιστεύω ότι πάντα θα βρίσκουν τρόπο να το κάνουν,
αλλά κι εμείς θα βρίσκουμε πάντα τρόπο να αντιστεκόμαστε. Και πιστεύω ότι δεν είναι
μόνο θέμα πολιτικών. Είναι ένα θέμα και οικογενειακής και ατομικής πολιτικής. Σε ατομικό
επίπεδο ο καθένας μπορεί να συμβάλλει πολύ δυνατά. Και βεβαίως σε συλλογικό επίπεδο,
κάθε σύλλογος, κάθε κοινότητα, κάθε δήμος κ.λπ. να πάρει τις πολιτικές από τον κόσμο,
από τον καθένα μας. Εμείς επομένως επιμένουμε και με πολλή σύνεση κάνουμε κινήσεις
και προσπαθούμε να συμμετέχουμε με κάτι πολύ προσωπικό, όπως είναι η παραγωγή και
διάδοση των σπόρων. Σε άλλες χώρες αυτή η προσπάθεια δε γίνεται τόσο έντονα. Στην
Ελλάδα το κρατάμε επειδή γίνεται χωρίς χρήματα. Είναι κάτι που συμβαδίζει με τον πολιτισμό μας. Όποιος δίνει στο γείτονα ένα βάζο γλυκό, του το επιστρέφει γεμάτο. Κι εμείς με
την ανταλλαγή σπόρων προσπαθούμε να βάλουμε όλο και περισσότερους σε αυτή τη διαδικασία για να παράξουν για τον εαυτό τους και να το διαδώσουν στο περιβάλλον τους.
Έτσι κάνουμε κι εμείς μία μορφή αντίστασης ενάντια στα μεταλλαγμένα, αλλά και σε άλλες
επικίνδυνες τάσεις που προωθούν οι πολυεθνικές.

Αυτές τις δραστηριότητές σας προσπαθείτε να τις επικοινωνείτε και σε ευρύτερο
επίπεδο και μάλιστα χρησιμοποιώντας και σύγχρονα μέσα, κάτι που θεωρούμε
πολύ ενδιαφέρον, αφού αναδεικνύει και μία προσπάθεια συμμετοχής και επικοινωνίας του μηνύματος της παραδοσιακής καλλιέργειας στο σύγχρονο τρόπο
ζωής. Έχουμε πληροφορηθεί για τη συμμετοχή σας σε διάφορες αγορές χωρίς μεσάζοντες, αλλά και σε διαγωνισμούς και εκθέσεις παραδοσιακών καλλιεργειών
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και προϊόντων.
- Προσπαθούμε να προβάλλουμε αυτήν την προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορούμε και
μας ζητηθεί. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να προτρέψουμε νέους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω στο χωριό, από το να βρίσκονται στην απογοήτευση επειδή δεν
έχουν δουλειά. Τους τονίζουμε ότι ακόμα και ένα μικρό κομμάτι γης να έχουν κάπου, ότι
ναι, γίνεται να δημιουργήσουν κάτι, με τη φιλοσοφία της καθαρότητας και της διατήρησης
της βιοποικιλότητας. Έρχονται εδώ συχνά σχολές γεωπονικές ή σχολές φυτοπαραγωγής
και είμαστε πολύ ανοιχτοί να περάσουν μία μέρα κοντά μας. Και άλλες ομάδες. Σήμερα
μιλούσα με ένα σχολείο. Μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το σχολείο χτίστηκε σε μία περιοχή που ήταν ένα εργοστάσιο που κατέστρεψε τη γεωργία. Και τώρα δύο δάσκαλοι κάνουν προσπάθειες να βάλουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία επανεκκίνησης. Τους
καλέσαμε να έρθουν να δουν ότι γίνεται. Με κάποιο κόπο, αλλά αξίζει. Μιλάμε όπου μπορούμε, όπως τώρα σε εσάς. Τα μοιραζόμαστε αυτά και νομίζω δίνει κουράγιο στους ανθρώπους ώστε να κάνουν κάτι παρόμοιο είτε σε μικρή είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Στο μυαλό αρκετών η εκκλησία είναι ένας θεσμός που λειτουργεί συντηρητικά. Η
μονή όμως διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιεί τα σύγχρονα μέσα. Πώς συνδυάζονται
αυτά και αν τελικά είναι αυτός ο δρόμος που οφείλει να ακολουθήσει η εκκλησία;
- Για μένα δεν είναι συντηρητισμός αυτό που διέπει την εκκλησία. Θα το ονόμαζα προσήλωση στις ιερές παραδόσεις. Δηλαδή ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Το θέμα είναι γιατί και
πώς χρησιμοποιείς κάτι. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα στα 2 τελευταία χρόνια, όλες οι Μητροπόλεις
που είναι η επίσημη έκφραση της εκκλησίας, έχουν «δικτυωθεί» πολύ, έχουν κάνει «διαδικτυακές κατασκηνώσεις», διαδικτυακές συναντήσεις και για θέματα πολύ σύγχρονα. Νομίζω ότι η εκκλησία έχει αλλάξει γιατί οι επίσκοποί μας είναι άνθρωποι σύγχρονοι που
χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα μέσα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να μην
χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα μέσα γιατί έχουμε αυτή τη διάθεση να μοιραστούμε πράγματα
με τον καθέναν και δεν κάνουμε διάκριση σαν πιστό ή άπιστο, καλό ή κακό, χριστιανό ή
μη, αλλά σαν εικόνα του θεού και αυτός ο τρόπος προσφέρεται.

Έχετε εξωτερική βοήθεια; Είτε από την Πολιτεία είτε από ιδιώτες;
- Να σας πω κάτι, είμαστε τόσο ξεχασμένοι… Θα σας πω μία λεπτομέρεια. Το κύριο έργο
μας είναι να είμαστε μοναχές, το μοναστήρι. Το δευτερεύον έργο είναι να πουλάμε νόμιμα
προϊόντα και είμαστε, ας πούμε, σαν μία μικρή επιχείρηση. Αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας που μοιράστηκαν ένα σωρό επιδόματα σε διάφορες ομάδες, εμείς δεν μπήκαμε σε
καμία επιδότηση. Δεν υπάρχουμε για να παίρνουμε, υπάρχουμε μόνο για να δίνουμε. Δεν
παίρνουμε καμία βοήθεια από την Πολιτεία. Δε συνηθίζουμε όμως να διαμαρτυρόμαστε,
είτε λόγω χαρακτήρα είτε λόγω διάθεσης ανεξαρτησίας. Έτσι, κρατώντας πάντα το μέτρο,
που είναι ωραίο να κρατάς το μέτρο, καταφέραμε και επιβιώσαμε. Εδώ και κάποιους μήνες
έχουμε δημιουργήσει και ένα πρατήριο των προϊόντων μας λίγο έξω από τη Λάρισα, ώστε
να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που είχαν κλειστεί λόγω της πανδημίας, αλλά
και τώρα λόγω της ακρίβειας, να μας βρίσκουν πιο εύκολα. Επίσης, κάναμε και παραδόσεις
κατ’ οίκον αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας.

Συγχαρητήρια.
- Για να προσφέρουμε στους ανθρώπους κάτι ποιοτικό. Και η επαφή μαζί τους τούς έδωσε
χαρά. Γιατί αυτό το διάστημα πολλοί κλείστηκαν στους εαυτούς τους, προβληματίστηκαν
και αυτό τους έδινε ένα κουράγιο. Γιατί είχε κοπεί και η κοινωνική παρουσία των μοναστηριών. Πολύς κόσμος ήθελε να έρθει στο μοναστήρι, να ανάψει ένα κερί, να πει μία
προσευχή, να ακουμπήσει κάπου, να πει τον πόνο του για όλο αυτό το βάσανο που
ζούσε. Αυτό κόπηκε αυτά τα δύο χρόνια και προσπαθούσαμε να το αναπληρώσουμε φτάνοντας εμείς στα σπίτια των ανθρώπων και με τα προϊόντα μας και με τον καλό μας λόγο.
Ουσιαστικά, για να απαντήσω στην αρχική ερώτησή σας, δεν είχαμε καθόλου οικονομικές
βοήθειες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις σημαντικές
απόψεις που μας μεταφέρατε. Εμείς μέσω της ιστοσελίδας και του εντύπου του Συλλόγου μας που πηγαίνει σε περίπου 5.000 συναδέλφους μας, θα τα μεταφέρουμε
αυτά και ελπίζουμε άμεσα να έχουμε μία συνεργασία σε διακίνηση σπόρων, γιατί
θέλουμε να σας «αντιγράψουμε» μήπως καταφέρουμε κι εμείς εν καιρώ να δημιουργήσουμε μία τράπεζα σπόρων.
- Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι
και ο κατάλληλος καιρός αν ξεκινήσετε κάτι τώρα. Αν γίνει η μεγάλη μας εκδήλωση το
Σεπτέμβριο, θα χαρούμε να έρθετε και να μας πείτε ποιες είναι οι εξελίξεις του οράματός
σας.

Ελπίζουμε βεβαίως η συνεργασία μας με την Ηγουμένη

αλλά και συνολικά με τη Μονή Τιμίου Προδρόμου να ευδοκιμήσει,

όπως και οι παραδοσιακοί σπόροι που θα σας παρέχουμε μέσω
της Μονής! Βεβαίως, σε συνεννόηση με την Ηγουμένη και τους

ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας, η επίσκεψή μας στην εκδήλωση της Μονής το Σεπτέμβριο μπορεί να συνδυαστεί και με μία

υπέροχη εκδρομή των Συλλόγων μας. Μεγάλος μας στόχος είναι
μέσω αυτής και άλλων συνεργασιών, να παρακινήσουμε όσους

περισσότερους συναδέλφους μπορούμε να ενδιαφερθούν με την

καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και βεβαίως να μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε κι εμείς τη δική μας τράπεζα σπόρων!
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Ενημέρωση

Αποχαιρετούμε &
Συλλυπούμαστε

Δημοσθένης Κολοκούρης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 52 ετών ο συνάδελφός μας Δημοσθένης Κολοκούρης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον Κορυδαλλό, το Χαλάνδρι, τη Νέα Πεντέλη, την Πανόρμου, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών, το
κατάστημα Θεραπευτηρίου Υγείας, τη Μεταμόρφωση, το Κέντρο Καθυστερήσεων Αττικής, τη Διεύθυνση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, τη Διεύθυνση Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Λιανικής Τραπεζικής, τη Διεύθυνση Στεγαστικής Πίστης και τη
Διεύθυνση Υποστήριξης Πιστοδοτήσεων. Τον Δημοσθένη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα και βεβαίως στάθηκε ιδιαιτέρως άτυχος αφού πριν από λίγα χρόνια είχε
αποκτήσει ένα αγοράκι με τη σύζυγό του που δεν πρόλαβε να το χαρεί όσο θα ήθελε και
επιπλέον, παρά τη μακρά του υπηρεσία στην τράπεζα, δεν πρόλαβε να συνταξιοδοτηθεί.
Στη σύζυγό του Κωνσταντία (Ντίνα), το γιο τους Νικόλαο, τους γονείς του Νικόλαο και Παγουλίτσα, την αδερφή του Ανθή και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στον Κοιμητήριο
Χαλανδρίου.

Μαρία Ψαρέλλη
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 54 ετών η συναδέλφισσά μας Μαρία
Ψαρέλλη, η οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό στα Τμήματα Χορηγήσεων
και Θεματοφυλακής. Τη Μαρία διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και η ξαφνική της απώλεια έχει συγκλονίσει σύσσωμη την Ιονική Οικογένεια που έχασε ένα τόσο αγαπητό μέλος της. Η Μαρία ήταν η σύζυγος του
συναδέλφου Μπάμπη Γιαλαμά, μέλους του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μας και πιστού στρατιώτη της Ιονικής, αφού παρέμεινε πάντα στο Σύλλογό μας ακόμα και τα δύσκολα χρόνια
που ακολούθησαν το ξεπούλημα της τράπεζας. Ο Μπάμπης χαίρει της εκτίμησης και αγάπης όλων των συναδέλφων για το ήθος και τις αρχές του και είναι βέβαιο ότι όλοι μας βρίσκονται δίπλα του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η Μαρία και ο Μπάμπης δημιούργησαν
μία πολύ όμορφη οικογένεια, αποκτώντας τρία παιδιά, τον Γρηγόρη, τον Δημήτρη και τον
Ανάργυρο και δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε όλοι πόσο άδικο είναι που δεν μπόρεσε να
χαρεί και να τη χαρούν περισσότερο τα αγαπημένα της πρόσωπα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο
Μπάμπης και τα παιδιά του, καθώς και η μητέρα της εκλιπούσης Αργυρώ και τα αδέρφια
της, Μάρκος και Ξενοφώντας, θα αντιμετωπίσουν όλοι μαζί την απώλεια της Μαρίας και
στο εξής θα τιμήσουν τη μνήμη της αγαπημένης τους συζύγου, μητέρας, κόρης και αδερφής,
ενώ βέβαια όλοι οι συνάδελφοι και οι σύλλογοι της Ιονικής θα σταθούν στο πλευρό τους.
Εκ μέρους σύσσωμης της Ιονικής Οικογένειας εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια
στους οικείους της εκλιπούσης. Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε το Σάββατο
30 Απριλίου, στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ελληνικού και ακολούθησε η ταφή
στο Κοιμητήριο του Ελληνικού.

Οδύσσεια Γρηγοριάδου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε
να κρατηθεί στη ζωή, η συναδέλφισσά μας Οδύσσεια (Οδυσσούλα) Γρηγοριάδου, η οποία είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Ζωγράφου. Την Οδυσσούλα,
όπως την αποκαλούσαν όσοι είχαν την τιμή να τη γνωρίζουν, διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Παρά το γεγονός ότι στη ζωή της αντιμετώπισε πολλά
προβλήματα υγείας, η ίδια ήταν ένας δοτικός προς όλους άνθρωπος, ενώ δεν το έβαλε
ποτέ κάτω και παρέμεινε αγωνίστρια μέχρι τέλους. Στις αδερφές της Μαργαρίτα και Ευρύκλεια και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος
ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε τη Μεγάλη Τρίτη 19.4.22, στον Άγιο Κωνσταντίνο στο
Κοιμητήριο Ζωγράφου και ακολούθησε η ταφή της στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Θεαγένης Βιτωράτος
Έφυγε από κοντά μας το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 65 ετών μετά από μακρά
μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Θεαγένης (Άκης) Βιτωράτος,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Πατησίων, στα Σπάτα ως διευθυντής, το Ψυχικό, στην Αγία Παρασκευή ως διευθυντής, στον Περισσό ως
διευθυντής, την Κηφισιά, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ως διευθυντής, στη Νέα
Μάκρη ως διευθυντής, στην Πανόρμου ως διευθυντής και τέλος στη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού. Τον Άκη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, αλλά δυστυχώς
αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας την τελευταία 15ετία με συνέπεια να ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στη σύζυγό του και επίσης συναδέλφισσά
μας Κατερίνα Μελεούνη, τις δύο κόρες τους Ευαγγελία και Μαρία και στους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου
έγινε την Πέμπτη 28 Απριλίου στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Χαλάνδρι,
ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όπου
και έγινε η ταφή.

Ηλίας Στασινόπουλος
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για να κρατηθεί
στη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Ηλίας Στασινόπουλος, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Προσωπικού, στη Διεύθυνση Οργάνωσης, στη Διεύθυνση Προσωρινών Καθυστερήσεων και Απαιτήσεων Ειδικού
Χειρισμού, στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων Μικρών Επιχειρήσεων. Τον Ηλία διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας πραγματικά αξιοπρεπής και εξαίρετος συνάδελφος που δυστυχώς η ζωή
ήταν άδικη μαζί του αφού πριν λίγα χρόνια έγινε συνταξιούχος και έφυγε τόσο νωρίς. Στη
σύζυγό του Μπίργκιτ, τα παιδιά τους Μυρτώ, Κωνσταντίνο και Μαρίνα, τα αδέλφια του Διονύση, Βασίλη και Μιχάλη και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα
Δουναίικα Ηλείας, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και η ταφή του στο κοιμητήριο του
χωριού.

Αριστογείτων Οικονομίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφός μας Αριστογείτων
(Άρης) Οικονομίδης, ο οποίος είχε υπηρετήσει σε όλη την εργασιακή του πορεία στο κατάστημα Νάουσας. Τον Άρη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Δέσποινα, τις κόρες τους Μελίνα και Μαρία, τις
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αδερφές του Αναστασία και Φανή και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του Άρη έγινε στον ιερό ναό Αγίου Μηνά στη Νάουσα και ακολούθησε η ταφή του στο Κοιμητήριο Νάουσας.

Νικόλαος Πατεράκης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος
Πατεράκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ρεθύμνου και Τεσσάρων Μαρτύρων Ρέθυμνου. Τον Νίκο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Ο Νίκος είχε έντονη κοινωνική και συνδικαλιστική δράση στην
πορεία της ζωής του, παραμένοντας πιστός πάντα στον Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής,
ενώ βέβαια ήταν ένας πραγματικά αγαπητός συνάδελφος που ξεχώριζε με τον εξαιρετικό
χαρακτήρα και την καλοσύνη του και έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων που
είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του στη πορεία του στην τράπεζα. Στη σύζυγό του
Μποριάνα, τα παιδιά τους Ντιάνα και Γιώργο, τα αδέλφια του Μαρία και Μάρκο και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και
ταφή του συναδέλφου έγιναν την Τετάρτη 30.03.22 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (εντός
κοιμητηρίου) στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χωριό Πρίνες στο Ρέθυμνο.

Δημήτρης Καβαλιεράτος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Καβαλιεράτος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Ναυαρίνου, το Κερατσίνι, το Μενίδι,
τη Φίλωνος, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Νήσων Αιγαίου, το Πέραμα και την Καλλιθέα. Τον Δημήτρη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ βέβαια ήταν ένας πραγματικά αγαπητός συνάδελφος που ξεχώριζε με τον
εξαιρετικό χαρακτήρα και την καλοσύνη του και έχαιρε της εκτίμησης όλων των συναδέλφων
που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του στη μακρά του πορεία στην τράπεζα. Στη
σύζυγό του Αγγελική, τα παιδιά τους Χρήστο και Μαρία, την αδερφή του Σταματίνα και στους
οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και
ταφή του συναδέλφου έγιναν τη Δευτέρα 28.3 στο Κοιμητήριο Σχιστού.
Ευθυμία Γαλαριώτου – Χουντή
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η Ευθυμία Γαλαριώτου – Χουντή,
σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Δημητρίου Χουντή, ο οποίος είχε
υπηρετήσει στην Ηλιούπολη ως εργαζόμενος και διευθυντής. Την Ευθυμία
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο γιο της Παναγιώτη και
τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία
και ταφή της Ευθυμίας έγιναν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Γεώργιος Βοζίκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Γεώργιος Βοζίκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, το Κιάτο, την Πλατεία Βάθης,
τους Αμπελοκήπους, την Κηφισιά, την Πανόρμου και την Ιπποκράτους. Τον
Γιώργο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας πραγματικά αξιοπρεπής και εξαίρετος συνάδελφος που θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη και
σεβασμό όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του. Στη σύζυγό
του Ασπασία, τα παιδιά τους Κατερίνα και Νικόλαο και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο Μελισσίων.

Ανδρομάχη Γιαννουλάκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η συναδέλφισσά μας Ανδρομάχη
(Μάχη) Γιαννουλάκη, η οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, τη Νέα Σμύρνη
και στην Ηλιούπολη ως διευθύντρια. Τη Μάχη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια,
η εργατικότητα και ήταν μία σημαντική προσωπικότητα της Ιονικής Τράπεζας,
καθόσον το 1982 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στην ιστορία της τράπεζας! Η θέση
της στην τράπεζα, πρώτη ανάμεσα σε όλες τις συναδέλφισσες, δεν ήταν καθόλου τυχαία,
αφού η Μάχη ήταν μία εξαιρετική και άξια συναδέλφισσα, που χαρακτηριζόταν από το αγωνιστικό της πνεύμα και όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί της
είναι βέβαιο ότι θα τη θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Στους δύο γιους της, τον επίσης
συνταξιούχο συνάδελφό μας Λευτέρη (καταστήματα Ηλιούπολης, Νέας Σμύρνης, Αμφιθέας)
και τον Νίκο και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.
Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε την Τετάρτη 4.5.22 στο Κοιμητήριο Νέας
Σμύρνης.
Ιωάννης Μανουσάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Μανουσάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Ιεράπετρα, το Κεντρικό, το Ναύπλιο, την Ικαρία, την Άνδρο, την Καλαμπάκα ως διευθυντής, τη Φίλωνος, τη
Διεύθυνση Οργάνωσης και ως διευθυντής στη Μητροπόλεως. Τον Γιάννη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη του Δέσποινα και τους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Κατόπιν επιθυμίας του συναδέλφου, έγινε η επιμνημόσυνη δέηση και η σορός του αποτεφρώθηκε.
Σοφία Μπριαμάτου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών η συναδέλφισσά μας Σοφία Μπριαμάτου, σύζυγος
του αείμνηστου
συναδέλφου
μας
Διονύση
Μπριαμάτου που είχε υπηρετήσει στην Πάτρα και ως Διευθυντής στην Αμφιλοχία, το
Γύθειο, το Περιστέρι και το Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
ΤΑΠΙΛΤ. Τη Σοφία διέκριναν “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” - Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας
Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος κατά το Nόμο: Φιλιππόπουλος Σαράντος
το ήθος, η συνέπεια και η ερΣυντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Ανανιάδης Βασίλειος,
γατικότητα. Στα παιδιά της, Αναστασίου Αναστασία, Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης
τον Παντελή και την επίσης Γεώργιος, Γεωργίου Αριστείδης, Γιακωβάκης Δημήτριος, Γιαννόπουλος
συνταξιούχο συναδέλφισσά Ιωάννης, Κυριαζής Ιωάννης, Μάγγου Αντιόπη, Παπανδρέου
μας Δημητρούλα και στους οι- Γεώργιος, Σοφιανόπουλος Ιωάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος,
κείους της εκλιπούσης εκφρά- Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
ζουμε
τα
βαθιά
μας Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
συλλυπητήρια. Η εξόδιος Γραφεία: Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα, τηλ: 2103250692-4, fax: 2103311278
ακολουθία και ταφή της Σο- Πανεπιστημίου 38, 10679 Αθήνα, τηλ: 2103615765, 2103640541, fax:
φίας έγιναν στο Κοιμητήριο 2103614287
E-mail: info@ionikienotita.gr, syilte.gramm@gmail.com, info@syntaxilte.gr
Πατρών.
Αρ. ΦΥΛΛΟΥ
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