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Αξιοκρατία 
και Πολιτική 

Δύο έννοιες άρτια συνδεδεμένες,
αλλά παντελώς αποκομμένες στην
ελληνική πραγματικότητα

Αξιοκρατία (ορισμός) : η επιλογή,
προώθηση ή επικράτηση εκείνων που
αντικειμενικά είναι και θεωρούνται οι
πιο άξιοι και ικανοί

Η
απουσία αξιοκρατίας στην επιλογή των πο-
λιτικών προσώπων που κυβερνούν την Ελ-
λάδα αποτελεί ένα διαχρονικό και μείζον

έλλειμμα στην πολιτική ζωή της χώρας μας, προ-
ερχόμενο μάλιστα από τις απαρχές του νεοελλη-
νικού κράτους και το οποίο διατρέχει το σύνολο
της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας.

Η παθογένεια αυτή έχει τις βαθιές ρίζες της στην
απελευθέρωση της Ελλάδας, τότε που πολλοί από
αυτούς που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
Επανάσταση, θέλησαν να εξαργυρώσουν τις υπη-
ρεσίες τους προς την πατρίδα λαμβάνοντας υψη-
λές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αυτή η διαδικα-
σία δούναι και λαβείν, το γνωστό ρουσφέτι και κυ-
ρίως ο εμποτισμός της ιδεολογίας του ρουσφετιού
στις βάσεις του ελληνικού κράτους, εξελίχθηκε σε
αυτό που ονομάζουμε «γκουβέρνο». Δηλαδή οι
αξιωματούχοι του κρατικού μηχανισμού να έχουν
το άτυπο αλλά ισχυρά εδραιωμένο προνόμιο να
διορίζουν συγγενείς και φίλους… Μία κατάσταση
που εν πολλοίς επικρατεί μέχρι και στις μέρες μας.  

Δυστυχώς για αυτήν την παθογένεια ίσχυσε ο
νόμος του Μέντελ της κληρονομικότητας. Για δε-
καετίες ολόκληρες, οι ισχυρές ελληνικές οικογέ-
νειες μεταβιβάζουν το προνόμιο αυτό στους
γόνους, τα ανίψια, τους εγγονούς τους και έπεται
συνέχεια. Και βέβαια αυτό το φαινόμενο έχει τρα-
γικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα της δια-
κυβέρνησης του ελληνικού κράτους και, όπως
πάντα, το μάρμαρο το πληρώνει πολύ ακριβά ο
ελληνικός λαός, αφού ακόμα και αν ένας πολιτικός
είχε πράγματι ικανότητες, δεν είναι σύνηθες (και
φυσιολογικό) οι απόγονοί του να έχουν αντίστοι-
χες δυνατότητες και ικανότητες. 

Τα πολιτικά σόγια μετεξελίχθηκαν σταδιακά σε πο-
λιτικά… τζάκια και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν
για περίπου 2 αιώνες την ελληνική πολιτική ζωή.
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Τα Δ.Σ. των Συλλόγων της Ιονικής σας εύχονται 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2023 

με Αγάπη, Ειρήνη και ΥΓΕΙΑ!

Το χρονικό της αποφασιστικής συμβολής της
Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ στ ι ς  αυξήσε ι ς  των

συντάξεων  των  συνταξ ιούχων  συναδέλφων
της  Ι ον ι κής  με τά  την  εφαρμογή του  

Νόμου  Κατρούγκαλου (4387/2016)

Τι σημαίνουν αναλυτικά οι εξαγγελίες για
αυξήσεις στις συντάξεις σύμφωνα με το
Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) 

Τι  ισχύει  γ ια τους συνταξιούχους
συναδέλφους της Ιονικής

Οι αυξήσεις που
είδατε οι συνταξιούχοι
συνάδελφοι της Ιονι-

κής στις συντάξεις 
Ιανουαρίου (πίστωση

τέλη Δεκεμβρίου)

Κατάθεση  δ ι κα ιολογητ ι κών  μέχρ ι
24 .2 .23  γ ια  τ ι ς  ομαδ ι κ ές  αγωγές
των  περ ίπου  500  συναδέλφων  που
τους  επανυπολογ ίσ τηκε η  σύνταξη
με  καθυστέρηση 2  κα ι  πλέον  ε τών
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Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς το θέμα τίθεται στο επίκεντρο των παθογε-
νειών της πολιτικής κατάστασης, δυστυχώς τα πολιτικά τζάκια ήταν πάντοτε
διαπλεκόμενα με τα ΜΜΕ - παλαιότερα και σύγχρονα- και τα ισχυρά οικονο-
μικά συμφέροντα και μάλιστα έχουν επιτύχει να είναι ισχυρά εδραιωμένα
ακόμα και στη συνείδηση του απλού λαού, με αποτέλεσμα να τους δίνεται
πάντα η δυνατότητα να επικρατήσουν σε βάρος της αξιοκρατίας της διακυ-
βέρνησης της χώρας. 

Διαπλοκή και lifestyle
Ένας ακόμα αναχρονιστικός, σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης της ελλη-
νικής πολιτικής ζωής που συμβάλλει στην αναξιοκρατία, είναι η ισχύς της εξου-
σίας και της διαπλοκής. Η εξουσία σήμερα είναι συνυφασμένη με τους έχοντες
τα σκήπτρα στα ΜΜΕ, τους έχοντες μεγάλη οικονομική δύναμη, ουσιαστικά δη-
λαδή τους ολιγάρχες. Αυτή η διαδικασία κατάληψης και διατήρησης της εξου-
σίας με αυτόν τον τρόπο είναι που ονομάζουμε συνοπτικά διαπλοκή. Η
διαπλοκή έχει τεράστια ισχύ, ελέγχει και ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις αναλόγως
με το ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. 

Η διαπλοκή, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να αναδεικνύει τους πολιτικούς πρω-
ταγωνιστές σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα. Ένα φαινόμενο που κυριαρχεί
τα τελευταία χρόνια είναι ο έλεγχος και η διαχείριση του λεγόμενου lifestyle.
Είναι ένας τομέας που απευθύνεται σε χαμηλά κοινωνικά, οικονομικά και μορ-
φωτικά στρώματα, τα επηρεάζει, τα ελέγχει και μέσα από αυτή τη διαδικασία
έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει κατά διαστήματα πολιτικούς-προϊόντα του
lifestyle, αλλά και να προβάλλει τα πολιτικά πρόσωπα της επιλογής της διαπλο-
κής προκειμένου να τους δίνεται άκοπα η δυνατότητα εκλογής.  

Απουσία ιδεολογίας + lifestyle = Διαφθορά
Μετά το σκάνδαλο Καϊλή που ξέσπασε στις Βρυξέλλες, τελευταία γίνεται πολύς
θόρυβος για τη διαφθορά των πολιτικών. Ουδεμία έκπληξη : όταν δεν υφίστα-
ται αξιοκρατία, είναι νόμος ότι θα προκύψει διαφθορά. 

Όταν δεν υφίσταται ικανότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, οι επιπτώσεις
είναι σαφείς στη διακυβέρνηση, στο νομοθετικό έργο, στο στρεβλό τρόπο κα-
ταμερισμού του πλούτου. Και δυστυχώς, ιδιαίτερα η νέα γενιά των πολιτικών
εντάχθηκαν σε αυτό το χώρο με τη σημαία της ευκαιρίας για εύκολο και γρή-
γορο πλουτισμό και αναγνώριση, με την απληστία και όχι τη διάθεση προσφο-
ράς στο κοινωνικό σύνολο, ως το κυρίαρχο κίνητρό τους. 

Επειδή έχω την ιδιοτροπία να παρακολουθώ εδώ και χρόνια τα τεκταινόμενα
της πολιτικής και των πολιτικών, γνωρίζω το βίο και την πολιτεία της κ. Καϊλή
που πρόσφατα η φήμη της ξεπέρασε τα σύνορα της πατρίδας μας και επί σειρά
ημερών η Ευρώπη συζητά για τα κατορθώματά της. 

Ελπίζω οι περισσότεροι να μην… πέσατε από τα σύννεφα, αφού η περίπτωση
της κ. Καϊλή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά αντίθετα πρόκειται για ένα
«μοντέλο» που έχει πολλά αντίγραφα, αφού εντάχθηκε στην πολιτική από πολύ
μικρή ηλικία με πλείστες προσωπικές φιλοδοξίες, βοηθούμενη από την εμφά-
νισή της. Προωθήθηκε από πολιτικούς κύκλους, πρωτίστως από το περιβάλλον
του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου. Και με μία «εξπρές» πορεία κατάφερε να εκλεγεί βου-
λευτής σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία αρχικά και εν συνεχεία να… ανοίξει τα φτερά
της για την ευρωπαϊκή της καριέρα, εκλεγείσα ευρωβουλευτής. 

Το προφίλ της κ. Καϊλή ήταν η ανεξέλεγκτη προβολή της στα διαπλεκόμενα
ΜΜΕ, συνυφασμένη με ταξίδια, τηλεοπτικές εκπομπές, εκδηλώσεις lifestyle,
ακριβά γούστα και μεγάλη ζωή. Είναι αυτό που λέει και το παλιό άσμα… την
πλάνεψε η dolce vita. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε λειτουργεί η προωθητική
διαδικασία του lifestyle σε διάττοντες αστέρες της πολιτικής. 

Όταν όμως εισέρχεσαι στην πολιτική με αυτά τα εφόδια, όταν το βασικό σου
μότο και κίνητρο είναι η γρήγορη και εύκολη ανέλιξη, πρόκειται για τον προ-
θάλαμο της διαφθοράς, τον οποίο γρήγορα διάβηκε η κ. Καϊλή.

Επομένως, όπως έχω τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν και θα συνεχίσω για
όσο μπορώ, πολιτική χωρίς ιδεολογία και συνείδηση δεν είναι στην πραγματι-
κότητα πολιτική και έχει ολέθριες συνέπειες. Η λυσσαλέα καταπολέμηση των
ιδεολογιών και η κλιμακούμενη παρακμή τους άλλωστε, αποτελεί μία από τις
χειρότερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί
παρά να εξελιχθεί σε απληστία, διαφθορά και εγκληματική δράση. Μόνο κίνη-
τρο ο πλουτισμός και η αναγνωρισιμότητα. Για το λαό και το κοινωνικό σύνολο
βέβαια, ούτε λόγος… 

Οι διεφθαρμένοι Ευρωπαίοι φίλοι μας…
Δυστυχώς βέβαια αυτές τις σκληρές αλήθειες, στην πατρίδα μας τις ζούμε στο
έπακρο που έχει καταρρεύσει κάθε έννοια πολιτικού ήθους και αξιοπρέπειας
δηλητηριάζοντας την πολιτική ζωή της χώρας. 

Ωστόσο, μέσα και από τις πρόσφατες αποκαλύψεις και καθώς το θέμα βρίσκε-
ται ακόμα στην επικαιρότητα και ξετυλίγεται το κουβάρι, δεν πάνε πίσω και οι
φίλοι μας… στας Ευρώπας.

Επειδή πολλοί μπορεί να ασχολούνται με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις,
αλλά αντίστοιχοι θεσμοί στη Μητρόπολη της Ευρώπης να μας παραμένουν
άγνωστοι – παρά το γεγονός ότι πλέον επηρεάζουν αποφασιστικά τις ζωές μας
– τι διαπιστώνουμε τώρα που το σκάνδαλο διαφθοράς βγήκε στη φόρα; 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωκοινοβουλίου, 20.000 λομπίστες ερ-
γάζονται στο παρασκήνιο των διεργασιών του, προκειμένου να εκπροσωπούν
συγκεκριμένα συμφέροντα και να επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν
τα ευρωπαϊκά όργανα. Σε αυτούς, προσθέστε και τους «ανεπίσημους» λομπί-
στες και καταλαβαίνετε την κατάσταση δούναι και λαβείν που επικρατεί στις
Βρυξέλλες… Το χρήμα και η ισχύς είναι πάντα η βασική επιδίωξη.

Για να μη γενικεύω, υπάρχουν σίγουρα κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που είναι
πράγματι αφοσιωμένοι στο έργο τους και επιτελούν αποτελεσματικά τα καθή-
κοντά τους. Αλλά δυστυχώς πιστεύω – και νομίζω είναι μία γενικευμένη διαπί-

στωση – ότι πρόκειται για μία μικρή μειοψηφία, αφού η πλειοψηφία είναι
εμποτισμένη με το νεποτισμό και τη διαφθορά. 

Μας εξέπληξε ευχάριστα η άμεση κινητοποίηση των βελγικών αρχών στην πε-
ρίπτωση της κ. Καϊλή και των συνεργατών της που τους έπιασαν στα πράσα. Η
ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών ήταν πράγματι αξιέ-
παινα και αν επιχειρήσουμε σύγκριση με το ελληνικό δικαστικό σώμα, που έχει
προβεί σε τόσα ολισθήματα τα τελευταία χρόνια, το πιο πιθανό είναι να… πέ-
σουμε σε κατάθλιψη!

Είναι κάπως παρήγορο ότι στο κέντρο της Ευρώπης, αν κάποιος επιχειρήσει να
ξεπεράσει κάποια όρια, υπάρχουν ακόμα ορισμένοι θεσμοί που λειτουργούν και
είναι έτοιμοι να τον τιμωρήσουν για τις πράξεις του. Σε αντίθεση με την πατρίδα
μας που η ατιμωρησία είναι θεσμός, για αυτό και τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και
εγκλήματα σε βάρος της χώρας και των πολιτών έχουν μείνει ατιμώρητα. 

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η υπόθεση της κ. Καϊλη ήταν μόνο η κορυφή
του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα, οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι
ένα μίγμα ισχύος, συμφερόντων και εξουσίας, αποκομμένοι από τους ευρωπαϊ-
κούς λαούς και με σαφές δημοκρατικό έλλειμμα. 

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι εδώ και χρόνια οι κεντρικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί στιγ-
ματίζονται από το «φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας», με κορυφαίους
Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία μεγά-
λων ιδιωτικών συμφερόντων, να λαμβάνουν θέσεις σε αυτά πριν και μετά το
τέλος της θητείας τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του πρώην
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος
μετά τη λήξη της θητείας του προσελήφθη από την Goldman Sachs, προκα-
λώντας εύλογα ερωτήματα για την ακεραιότητά του…

Συνεπώς, ούτε εις τας Ευρώπας έχουν λυθεί αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα
για τον τρόπο διακυβέρνησης, αφού και εκεί υφίσταται σοβαρό έλλειμμα πολι-
τικής και πολιτικών. 

Τι μπορούμε να κάνουμε; Ο Δεκάλογος του ψηφοφόρου
Το ζητούμενο είναι αν τελικά υπάρχει ελπίδα σε αυτήν την κατηφόρα. Δεν είμαι
ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί αυτήν την περίοδο που κατεδαφίζονται οι ιδεολογίες
και το προσωπικό προτάσσεται του συλλογικού, ενώ ταυτόχρονα η υφήλιος
συγκλονίζεται από παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις που φέρνουν τα πάνω
κάτω. Αυτή η συγκυρία λοιπόν, δύσκολα θα έχει καλή κατάληξη…

Βέβαια, η ιστορία διδάσκει ότι και στις χειρότερες στιγμές πάντα υπάρχουν τα
αντανακλαστικά της επιβίωσης των λαών και των κοινωνιών. Ίσως να βρισκό-
μαστε στην αυγή μίας νέας πραγματικότητας που αλλάζει τον κόσμο ως προς
τα κέντρα εξουσίας, ως προς τη συσσώρευση κεφαλαίων και τη γεωπολιτική
ισχύ. Μακάρι να βρεθούν φωτισμένοι πολιτικοί που θα θέσουν διαφορετικές
προτεραιότητες, για μία παγκόσμια κοινωνία λιγότερο κατακερματισμένη και
περισσότερη ισορροπημένη και σταθερή, αφού ως γνωστόν πλούτος υπάρχει,
αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι το δίκαιο μοίρασμά του... 

Αυτή η παγκόσμια πραγματικότητα βέβαια, δεν αναιρεί τις ατομικές ευθύνες
του καθενός. Άλλωστε, καλό είναι να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μπορούμε
να επηρεάσουμε, συνεπώς ο καθένας από εμάς ας κοιταχτεί στον καθρέπτη και
να αναρωτηθεί. 

Οφείλουμε να είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι; Πρέπει να ανεβάσουμε το δεί-
κτη της κοινωνικής προσφοράς και συμμετοχής; Μήπως τελικά πρέπει ο
καθένας να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του και να θέσει ως πρώτο
κριτήριο στην επιλογή των πολιτικών προσώπων την αξιοκρατία; 

Εν όψει και των επικείμενων εκλογών, θα μου επιτρέψετε, κλείνοντας, να πα-
ραθέσω το… δεκάλογο του ψηφοφόρου, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης.
Δεν είναι περιοριστικός ο κατάλογος, ο καθένας ας προσθέσει όποιο κριτήριο
θεωρεί ότι αξίζει, αρκεί να έχει κοινωνική χροιά και να αποσκοπεί στο γενικό
καλό: 

Η επιλογή των αυτοδημιούργητων που έχουν εργαστεί, έχουν συμμε-•
τάσχει ενεργά στην πραγματικότητα των πολιτών.
Να μην επιβραβεύουμε με την ψήφο μας όσους προβάλλονται συστη-•
ματικά από τα ΜΜΕ χωρίς να έχουν τίποτα ουσιαστικό να προσφέρουν 
Δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να προτάσσεται πρώτα το ηλικιακό κρι-•
τήριο. 
Προκειμένου να μπορέσει να κυβερνήσει αποτελεσματικά ένας πολιτι-•
κός, θα πρέπει να έχει δώσει δείγματα γραφής για να τον εμπιστευθεί
ο πολίτης. Εν ολίγοις ψηφίζουμε υποψηφίους αναγνωρισμένους στο
πεδίο τους.
Αποφεύγουμε αυτούς που μιλούν με φράσεις κλισέ (…σηκώνουμε τα•
μανίκια κ.ά.) και δεν αφήνουμε να παραπλανηθούμε από «μεγάλα
λόγια» και «κούφιες υποσχέσεις». Επιλέγουμε προγράμματα απλά και
εφαρμόσιμα.
Ψηφίζουμε αυτούς που μας πείθουν με το λόγο τους, που θα τους•
εμπιστευόμασταν σε μία προσωπική μας υπόθεση.
Επιλέγουμε ανθρώπους με σταθερό πολιτικό προσανατολισμό και όχι•
«αριβίστες» της πολιτικής που αλλάζουν χώρο και ιδεολογία ανάλογα
με το τι εμπίπτει στο στενό προσωπικό τους συμφέρον.
Αξιολογούμε προσωπικές πρακτικές του κάθε υποψηφίου, όπως η•
στενή επαφή του με τους συμπολίτες του σε όλη την προηγούμενη πε-
ρίοδο ( και όχι μόνο η «προεκλογική προσέγγιση»).
Ελέγχουμε την αξιοπιστία κάθε υποψηφίου, σε σχέση μάλιστα κυρίως•
με τις προηγούμενες δεσμεύσεις του και το κατά πόσο αυτές υλοποι-
ήθηκαν.
Τέλος, επιτέλους, ψηφίζουμε… ικανότητα και όχι… επίθετο!•

συνέχεια από σελ. 1 AA ξ ι ο κ ρ α τ ί αξ ι ο κ ρ α τ ί α κ α ικ α ι Π ο λ ι τ ι κ ήΠ ο λ ι τ ι κ ή

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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Τι σημαίνουν αναλυτικά οι εξαγγελίες για αυξήσεις στις συντάξεις
σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) 

- Τι ισχύει για τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής

Ό
λοι έχετε ακούσει βεβαίως για την αύξηση που θα δοθεί στις συντά-
ξεις από 1.1.23. Αυτή η αύξηση βέβαια προβλέπεται από το Νόμο
4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).

Επειδή πολλά γράφονται και λέγονται από τα ΜΜΕ, τα οποία συχνά δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγ-
χυση ανάμεσα στους συνταξιούχους γενικά και τους συναδέλφους συνταξι-
ούχους μας ειδικότερα, θα σας αναλύσουμε τι προβλέπει ουσιαστικά η
σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου.

Στα τέλη Ιανουαρίου (με τις συντάξεις Φεβρουαρίου) όλοι οι συντα-•
ξιούχοι θα λάβουν την προβλεπόμενη αύξηση 7,75%. Η αύξηση
αυτή, σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου, προκύπτει από τις εκτιμή-
σεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει φέτος στο 5,6%, ενώ
ο πληθωρισμός στο 9,9%. Με βάση την εξίσωση υπολογισμού της αύ-
ξησης των κύριων συντάξεων το 2023 (σ.σ. κατά 50% με βάση την αύ-
ξηση του ΑΕΠ και κατά 50% από την αύξηση του δείκτη τιμών το 2022),
προκύπτει μία αύξηση της τάξεως του 7,75%. 

Οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ από 1.1.23•
σε κάθε είδους κύρια σύνταξη (δηλ. γήρατος, αναπηρίας, λόγω θανά-
του), με την προϋπόθεση ότι η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί
μέχρι και 30.11.22.

Βεβαίως δε θα δοθούν αυξήσεις σε όσους λαμβάνουν προσωρινή•
σύνταξη, αλλά ούτε και στο εξωιδρυματικό επίδομα.

Αναλύοντας τις επικείμενες αυξήσεις, συγκεκριμένα:

– Θα λάβουν πραγματική αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι μετά τις
12.5.16 (οι λεγόμενοι νέοι συνταξιούχοι).

Καθώς και οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις
12.5.16) που είτε έχουν αρνητική ή μηδενική ή μικρή θετική προσωπική
διαφορά η οποία θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση που θα δοθεί.

– Θα λάβουν «λογιστική αύξηση» οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδο-
τηθέντες πριν τις 12.5.16) που είχαν μεγάλη προσωπική θετική διαφορά
που δε θα την υπερκαλύψει η αύξηση.

Τι ισχύει για τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής
Οι νέοι συνταξιούχοι (μετά τις 12.5.16) της πρώην Ιονικής

θα λάβουν ακέραια την αύξηση.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 12.5.16) συνάδελφοι,

επειδή στη συντριπτική τους πλειονότητα – πλην πραγ-

ματικά ελαχίστων περιπτώσεων – έχουν αρνητική προ-

σωπική διαφορά, θα λάβουν επίσης ακέραια την αύξηση.

Γενικές Επισημάνσεις
– Ο συντελεστής αύξησης εφαρμόζεται στο μικτό, προ κρατήσεων και
φόρου, ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό έχει δια-
μορφωθεί μέχρι 31.12.22.

Επομένως, από 1.1.23 η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά 7,75% και θα
διαμορφωθεί πλέον στα 413,76 ευρώ.

– Τυχόν περικοπές στην εθνική σύνταξη που αφορούν είτε τα έτη παραμο-
νής στην Ελλάδα (έως 40 έτη), είτε τα έτη ασφάλισης (λιγότερα από 20), είτε
την περικοπή λόγω πρόωρης σύνταξης (μειωμένη σύνταξη), εφαρμόζονται
κανονικά επί του νέου ποσού της εθνικής σύνταξης.

– Από 1.1.23 αυξάνεται και το πλαφόν της ανώτατης σύνταξης που διαμορ-
φώνεται πλέον στα 4.965,12 ευρώ.

– Επειδή η αύξηση θα γίνει επί του μικτού ποσού σύνταξης, αυξάνονται ταυ-
τόχρονα και οι κρατήσεις.

– Ειδικά για τους συνταξιούχους με μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ,
όπως σας έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, αυξάνεται και το ποσοστό πα-
ρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης που παρέμεινε (όχι της φορολογι-
κής, η οποία καταργήθηκε), σύμφωνα με την αύξηση του μικτού ποσού
σύνταξης (βλ. πίνακα) :

ΠΟΣΟ ΣυΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑρΑΚρΑΤΗΣΗΣ

1.400,01 – 1.700 € 3%
1.700,01 – 2.000 € 6%
2.000,01 – 2.300 € 7%
2.300.01 – 2.600 € 9%
2.600,01 – 2.900 € 10%
2.900,01 – 3.200 € 12%
3.200,01 – 3.500 € 13%
3.500,01 € και άνω 14%
*Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την πρώτη παρα-
κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, δεν πρέπει να υπολείπεται των 1.400
ευρώ. 

** Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δυστυχώς, ακόμα και αν έστω για 1 ευρώ αλ-
λάξετε κατηγορία ποσοστού παρακράτησης, το αυξημένο νέο ποσοστό θα
παρακρατηθεί στο σύνολο της μικτής σας σύνταξης.

Επομένως, επειδή αυξάνεται το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης και
επειδή αυτό παρακρατείται στο σύνολο της σύνταξης, θα υπάρξουν περι-
πτώσεις που ενώ θα έχετε λάβει την αύξηση, μπορεί να μην την καρπωθείτε
ολόκληρη ως καθαρό ποσό, αλλά μειωμένη.  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Συνεπώς, το κύριο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι συντα-
ξιούχοι συνάδελφοι της Ιονικής, λόγω της αρνητικής προσωπικής δια-
φοράς (που οφείλεται στον επανυπολογισμό με τα αυξημένα ποσοστά
αναπλήρωσης που πέτυχε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ τον Ιανουάριο του 2019)
στη συντριπτική τους πλειονότητα, θα λάβουν ακέραια την αύξηση.

Επειδή βεβαίως οι πληροφορίες που έρχονται από τα ΜΜΕ είναι συγκεχυ-
μένες (και αφορούν συνήθως τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιού-
χων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων που λόγω θετικής προσωπικής
διαφοράς δε θα λάβουν αύξηση), να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσε-
λίδα μας για να λαμβάνετε υπεύθυνη ενημέρωση, εξειδικευμένη μάλιστα για
το τι ισχύει για το χώρο της Ιονικής.

E
πειδή πολλοί συνάδελφοι επικοινωνούν με τους Συλλόγους μας
σχετικά με τις αυξήσεις που είδατε οι συνάδελφοι συνταξιούχοι
της Ιονικής στις συντάξεις σας με την πίστωση της σύνταξης του

Ιανουαρίου (που έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου) και πα-
ρατηρούμε ότι υπήρξε μία σύγχυση, σας ενημερώνουμε αναλυτικά τι
αφορούν αυτές οι αυξήσεις :

Η μεγαλύτερη αύξηση που είδατε οι παλαιοί συνταξιούχοι (συντα-•
ξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) αφορούσε το επιπλέον (και τελευταίο)
1/5 της αύξησης που προέκυψε από τον επανυπολογισμό του 2019
των συντάξεών σας και της αρνητικής προσωπικής διαφοράς βάσει
του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) και του υπομνήματος
Κουτρουμάνη/Αλεξόπουλου που κατέθεσε η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και έγινε αποδεκτό, με
αποτέλεσμα να μας συνυπολογιστούν τα επιπλέον ποσοστά ανα-
πλήρωσης και ως εκ τούτου οι συντάξεις μας όχι μόνο δε μειώθη-
καν, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν.

Όλοι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, παλαιοί και νέοι (συνταξιοδοτη-•
θέντες προ και μετά 13.5.16), που λαμβάνουν σύνταξη πάνω από

1.000 ευρώ, είδατε μία μικρή αύξηση που προέρχεται από την κα-
τάργηση της παρακράτησης του έναντι της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης (η λεγόμενη φορολογική αλληλεγγύη, δηλαδή το μικρότερο
από τα δύο ποσά που εμφανίζεται ως ειδική εισφορά στο ενημερω-
τικό σας σημείωμα).

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) με πε-•

ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης είδατε το επιπλέον 1/5 (τέταρτη

δόση) της αύξησης που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των

συντάξεών σας που έγινε βάσει των αυξημένων ποσοστών αναπλή-

ρωσης του Νόμου 4670/2020 (Νόμος Βρούτση).

Βεβαίως, όπως σας αναλύσαμε πιο πάνω, σύμφωνα με τις εξαγγελίες

της κυβέρνησης, στις συντάξεις του Φεβρουαρίου (που θα πιστωθούν

τέλη Ιανουαρίου), θα δείτε την αύξηση που προβλέπεται από το Νόμο

Κατρούγκαλου (4387/2016), αναδρομικά από 1.1.23. 

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Συλλόγους

μας και βεβαίως να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας για

οτιδήποτε αφορά το χώρο της Ιονικής. 

Οι αυξήσεις που είδατε οι συνταξιούχοι συνάδελφοι της Ιονικής 
στις συντάξεις Ιανουαρίου (πίστωση τέλη Δεκεμβρίου)
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Την Πέμπτη (8.12.22) η Τράπεζα Αίματος της Ιονι-
κής διοργάνωσε την εθελοντική αιμοδοσία στα
γραφεία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, σε συνεργασία
με την κινητή μονάδα του Γ.Ν.Α. λαϊκού.
Ευχαριστούμε πραγματικά όλους όσους έδωσαν το
παρών, αποδεικνύοντας στην πράξη το ενδιαφέ-
ρον και την αλληλεγγύη τους προς τους συνανθρώ-
πους μας που χρειάζονται αίμα.
Η αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος της Ιονικής είναι
ένας μείζων θεσμός για το χώρο μας και παρά τις αντι-
κειμενικές δυσκολίες που υφίστανται, οφείλουμε να τον
στηρίξουμε και να τον διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο
γιατί πραγματικά τον έχουμε όλοι ανάγκη!
Μιας και στην πραγματικότητα είμαστε ως επί το πλεί-
στον Σύλλογοι Συνταξιούχων, όπως αντιλαμβάνεστε τα
περιθώρια συμμετοχής των ίδιων των μελών μας για
λόγους ηλικίας, υγείας κ.λπ.. είναι περιορισμένα.
Παρ’ όλα αυτά, η προσέλευση των συναδέλφων, αλλά
και των συγγενών και φίλων τους υπήρξε ικανοποι-
ητική.

Ωστόσο, η δική μας επιδίωξη είναι ο θεσμός αυτός να αναπτυχθεί
ακόμα περισσότερο. Για αυτό πλέον τονίζουμε προς όλους εσάς ότι
ο καθένας από μας μόνος του και όλοι μαζί σαν χώρος, έχουμε την
ευθύνη να ενεργοποιήσουμε τη νέα γενιά της Ιονικής! 
Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος,
σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, αναγκαστικά, θα αυστηροποιηθούν
οι διαδικασίες χορήγησης αίματος.
Εξυπακούεται ότι οι αιμοδότες και οι οικογένειές τους έχουν προτε-
ραιότητα στην κάλυψη των αναγκών αίματος
Επειδή είναι πολλοί οι συνάδελφοι που απευθύνονται στο Σύλλογό
μας για κάλυψη των αναγκών τους σε αίμα, είναι αναγκαίο να γνω-
ρίζουμε ότι όσοι λαμβάνουν μονάδες αίματος από την Τράπεζα Αί-
ματος της Ιονικής, θα πρέπει στην επόμενη αιμοδοσία που θα
διοργανώνουμε να αναπληρώνουν τις ληφθείσες μονάδες με την αι-
μοδοσία των ιδίων ή κάποιου/κάποιων από το οικογενειακό ή φι-
λικό τους περιβάλλον.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσετε ότι η επιτυχημένη
λειτουργία της Τράπεζας Αίματος της Ιονικής δεν είναι
αποκλειστικά υπόθεση της Επιτροπής Αιμοδοσίας, η
οποία πραγματικά κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για
να υπάρξουν αποτελέσματα. Αντίθετα, είναι μία υπό-
θεση που μας αφορά ΟλΟυΣ και πρέπει να αντιλη-
φθούμε ότι λόγω των προαναφερθέντων
περιορισμών θα πρέπει να υπάρξει συστράτευση
και ενεργοποίηση της των νέων μελών των οικογε-
νειών μας! Σε διαφορετική περίπτωση, σταδιακά θα
ατονήσει ο θεσμός της Τράπεζας Αίματος και αυτό θα
είναι πραγματικά ένα τεράστιο πλήγμα για όλους τους
Ιονικάριους!
Είναι χρέος όλων μας πλέον να αναλάβουμε τις ευ-
θύνες μας, να ενεργοποιηθούμε και να συμμετά-
σχουμε μαζικά σε αυτήν την κοινή προσπάθεια.
Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς, με όποιον
τρόπο μπορεί  – κυρίως μέσω της εύρεσης αιμο-

δοτών από το στενό του περιβάλλον – θα πρέπει να γίνουμε αρωγοί
στην Τράπεζα Αίματος της Ιονικής!

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δίνετε αίμα ανά πάσα στιγμή στα
Κέντρα Αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα!
Επειδή μάλιστα στις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνουμε δεν
μπορούν βεβαίως να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι της περιφέρειας,
σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι οι εθελοντές μας και όσοι έχουν
τη δυνατότητα να δώσουν αίμα μπορούν να πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή
στα Κέντρα Αιμοδοσίας ανά την Ελλάδα που βρίσκονται στη λίστα που
θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Ο αιμοδότης δηλώνει απλά ότι το αίμα
προσφέρεται για την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής και συγκεκριμένα ανα-
φέροντας τον αριθμό “13451” που είναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας στο
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας.

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 μας. 

Να γίνουμε όλοι αρωγοί – καθένας με όποιον τρόπο μπορεί  – σε αυτή τη μείζονα προσπάθεια! 
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Μηχανισμός αντιμετώπισης κόκκινων δανείων
και προβλημάτων δανειακών υποχρεώσεων
συναδέλφων μας μέσω των Συλλόγων μας
Νέος τεχνικός σύμβουλος ο συνάδελφος Βασίλης
(Λάκης) Βασιλειάδης

Ό
πως έχουμε αναφέρει επανειλημ-
μένα και το γνωρίζετε και εσείς
πολύ καλά, ο κλάδος των τραπε-

ζοϋπαλλήλων σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία της ΤτΕ είναι από τους πλέον
υπερδανειοδοτημένους, λόγω της εύκο-
λης πρόσβασης στη σύναψη δανειακών
συμβάσεων, ιδιαίτερα την περίοδο που η
οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα επέ-
τρεπε αυτές τις ενέργειες.

Δυστυχώς, η καταστροφική επέλαση της
κρίσης και η μείωση των οικονομικών δυ-
νατοτήτων των συναδέλφων μας είχε
σαν αποτέλεσμα πολλοί από τους δανει-
οδοτηθέντες συναδέλφους να αντιμετω-
πίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους
υποχρεώσεων.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αρχικά και πλέον όλοι μαζί οι Σύλλογοι της Ιονικής
προσπαθούμε πάντα να συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους που
αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, με όποιον τρόπο μπορούμε και
περνά από το χέρι μας, έχοντας συμβάλει θετικά σε αρκετές υποθέσεις συ-
ναδέλφων μας.

Ωστόσο, επειδή το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων», όπως έχουμε προ-
βλέψει εδώ και χρόνια, είναι η δαμόκλειος σπάθη που κρέμεται πάνω από
τα ελληνικά νοικοκυριά και επηρεάζει ιδιαιτέρως τον κλάδο των τραπεζοϋ-
παλλήλων, αποφασίσαμε πλέον να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις
πιο οργανωμένα και συντονισμένα, καθιερώνοντας ένα μηχανισμό στή-
ριξης των συναδέλφων που έρχονται αντιμέτωποι με κόκκινα δάνεια
και άλλα προβλήματα δανειακών υποχρεώσεων.

– Καθοριστική θα είναι η συνδρομή του συνταξιούχου συναδέλφου μας
Βασίλη (Λάκη) Βασιλειάδη, ο οποίος μέσα από τη μακρά και επιτυχημένη

πορεία του στην τράπεζα (ως Διευθυντής
στην Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη και
την Ελευθερούπολη και ως εργαζόμενος
στην Κομοτηνή) απέκτησε βαθύτατες
γνώσεις στα θέματα των δανειακών συμ-
βάσεων και της διαχείρισής τους.

Μάλιστα, επειδή έχουμε ήδη απευθυνθεί
για αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων μας
στον Λάκη, ανταποκρίθηκε πάντοτε με με-
γάλη ευχαρίστηση και βοήθησε αποφασι-
στικά τους συναδέλφους μας ανιδιοτελώς.
Στο εξής και με τη σύμφωνη γνώμη του
ιδίου βεβαίως, ο συνάδελφος θα είναι και
επίσημα ο τεχνικός σύμβουλος των Συλ-
λόγων μας –βεβαίως αμισθί– στην αντι-

μετώπιση των κόκκινων δανείων ή άλλων δανειακών εκκρεμοτήτων.

Σε αυτό το σημείο, επιθυμούμε να του εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες μας για την ευαισθησία και το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφο-
ράς που επιδεικνύει για να συνδράμει τους πληττόμενους συναδέλφους.

– Σε επόμενο επίπεδο, οι Σύλλογοί μας έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με
έγκριτο νομικό σύμβουλο, ο οποίος εξειδικεύεται και κατέχει σε βάθος το
θέμα της διαχείρισης των δανειακών συμβάσεων, ώστε να αναλαμβάνει
τις υποθέσεις των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
έναντι μίας πραγματικά πολύ χαμηλής αμοιβής.

Συνδυαστικά, με τη συνδρομή του Λάκη και του εξειδικευμένου νομικού μας
συμβούλου, πιστεύουμε ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και
θα μπορέσουμε σε μεγάλο βαθμό να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας που
δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολλά και σύνθετα προβλήματα.

Επομένως, όποιος συνάδελφος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εξυπη-
ρέτηση της δανειακής του υποχρέωσης, μπορεί να απευθυνθεί στους
Συλλόγους μας, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή του από τους συμ-
βούλους μας και να τον βοηθήσουμε στη διαχείριση της υπόθεσής του.

Οι δικαιούχοι αποθανόντων συναδέλφων
να μην αμελούν να ακολουθούν τη διαδι-
κασία για την κάλυψη εξόδων κηδείας

Δυστυχώς, όλοι βρισκόμαστε κάποια στιγμή στη
δυσάρεστη θέση να χάσουμε ένα δικό μας άν-
θρωπο. Όταν συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα για συνα-

δέλφους μας, είναι δικαίωμα της οικογένειας να
προχωρά στη διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων κη-
δείας και πιστεύουμε ότι στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε είναι κάτι που δεν πρέπει να αμελείται, αφού ο e-
ΕΦΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) αποδίδει ένα σημαντικό
ποσό που φθάνει μέχρι και περίπου τα 2.900 ευρώ.
Ωστόσο, για να μπορέσουν οι δικαιούχοι συγγενείς του
αποθανόντος συναδέλφου να λάβουν αυτά τα χρήματα,
θα πρέπει να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδι-
κασία.
Σε περίπτωση λοιπόν θανάτου συνταξιούχου του
φορέα μας θα πρέπει ο δικαιούχος συγγενής να συνεν-
νοηθεί με το γραφείο που ανέλαβε την τελετή (κηδείας-
ταφής-αποτέφρωσης), ώστε να εκδοθεί από την
επιχείρηση το παραστατικό για τις δαπάνες με τα στοι-
χεία του δικαιούχου (ΑΦΜ).
Σας τονίζουμε ότι η κάλυψη των εξόδων κηδείας δεν
πρόκειται για επίδομα, αλλά για εξόφληση πραγματικών
δαπανών, επομένως θα πρέπει να απεικονίζεται το σύ-
νολο του ποσού σε ένα και μόνο παραστατικό (να μην
υπάρχουν δηλαδή συμπληρωματικά παραστατικά).
Επιπλέον, πρέπει η επιχείρηση να καταχωρίσει ηλεκτρο-
νικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
του e-ΕΦΚΑ «Παραστατικά Εξόδων Κηδείας».
Στη συνέχεια ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει ηλεκτρο-
νικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. Η υπη-
ρεσία είναι διαθέσιμη στην εθνική διαδικτυακή
πύλη gov.gr (ενότητα «Οικογένεια», υποενότητα «Απώ-

λεια») και στο δικτυακό τόπο e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr – ενότητα Συνταξιούχοι).
Μετά την υποβολή της αίτησης θα υπολογίζεται αυτό-
ματα το ποσό που προβλέπεται ως παροχή και θα κα-
ταβάλλεται σε λίγες μέρες στον τραπεζικό λογαριασμό
που έχει υποδείξει ο αιτών.
Για τις παραπάνω ενέργειες θα χρειαστείτε:
· Προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
· ΑΜΚΑ του θανόντος
· ΑφΜ σας
· Έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογα-
ριασμού (IBAN) στον οποίο είστε δικαιούχος

Τονίζουμε ότι τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση
που ο αποθανών είναι συνταξιούχος.
Σε περίπτωση που ο αποθανών δεν είναι συνταξιού-
χος ή είναι προστατευόμενο μέλος (δηλαδή έλκει το
δικαίωμα από συνταξιούχο ή εργαζόμενο ασφαλι-
σμένο) η διαδικασία γίνεται με τον παλαιό τρόπο. Δη-
λαδή, μετά την έκδοση του παραστατικού – όπως το
περιγράψαμε προηγουμένως – από την επιχείρηση που
έχει αναλάβει την τελετή, θα πρέπει ο δικαιούχος να κα-
ταθέσει στον e-ΕΦΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), στην
οδό Πατησίων 54, τα εξής έγγραφα:
·Παραστατικό που έχει εκδοθεί από την επιχείρηση
που έχει αναλάβει την τελετή
·Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
·ληξιαρχική πράξη γάμου και θανάτου
·φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου
·iban

Σε κάθε περίπτωση συνάδελφοι, σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές οι Σύλλογοί μας είναι πάντα δίπλα σας και στη
διάθεσή σας προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε και
να βοηθήσουμε στις τυπικές διαδικασίες που ακολου-
θούν τα θλιβερά αυτά γεγονότα. Επομένως, μη διστά-
σετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινίσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ

Την Τετάρτη 7.12 απολαύσαμε μία υπέ-
ροχη μουσική βραδιά στη μνήμη του
αξεπέραστου αρχάγγελου της Κρήτης,
Νίκου Ξυλούρη!

Την Τρίτη 20.12 επισκεφθήκαμε το ιδιαί-
τερο, πλωτό Μουσείο ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΠΕΡΤΥ

Πάμε θέατρο για τον θρυλικό «ΖΟΡΜΠΑ» του
Νίκου Καζαντζάκη (22.1.23) στο «ΘΕΑΤΡΟΝ»
του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»  
· Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, παρα-
καλούμε να επικοινωνήσετε με  τις γραμ-
ματείες των Συλλόγων μας προκειμένου
να σας κρατήσουμε θέσεις



Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20226 Ενημέρωση

Κατάθεση δ ικα ιολογητ ικών μέχρ ι  24 .2 .23  γ ια  τ ι ς  ομαδ ικές
αγωγές   των  περ ίπου  500  συναδέλφων που  τους  επανυ-
πολογ ίστηκε η  σύνταξη  με  καθυστέρηση 2  κα ι  πλέον  ετών

Ο
ι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και οι
αναγνώστες της εφημερίδας μας σί-
γουρα γνωρίζετε την περίπτωση των

περίπου 500 παλαιών συνταξιούχων
(συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) συνα-
δέλφων μας που τους έγινε ο επανυπολογι-
σμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
Κατρούγκαλου με μεγάλη καθυστέρηση,
μόλις τον Απρίλιο του 2021 (αντί για τον Ια-
νουάριο του 2019, όπως είχε γίνει για τους
υπόλοιπους).

Γνωρίζετε επίσης ότι έχουμε καταβάλει τερά-
στιες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για την
υπόθεσή τους. Όταν εν τέλει μετά από διαρ-
κείς ενέργειές μας έγινε ο επανυπολογισμός
των συντάξεών τους τον Απρίλιο του 2021, τους καταβλήθηκαν τα 3/5
της συνολικής αύξησης και συνεπώς δεν έχουν λάβει ακόμα – όπως δι-
καιούνται – αναδρομικά τα 3/5 της αύξησης για τους 3 πρώτους μήνες
του 2021, τα 2/5 για το 2020 και το 1/5 για το 2019.

Επιπλέον, όσοι από αυτούς τους συναδέλφους είχαν περισσότερα από
30 έτη ασφάλισης, ο επανυπολογισμός με τα αυξημένα ποσοστά ανα-
πλήρωσης με βάση το Νόμο Βρούτση τους αποδόθηκε δυστυχώς από
τον Απρίλιο του 2021 και μετά και συνεπώς τους οφείλονται αναδρομικά
το 1/5 της αύξησης για τους μήνες του 2019 και του 2020 και τα 2/5 της
αύξησης για τους τρεις πρώτους μήνες του 2021.

Παρά τις συνεχείς μας προσπάθειες και ενέργειες (επιστολές, εξώδικα κ.ά.)
για να διεκπεραιωθεί και αυτή η εκκρεμότητα του e-ΕΦΚΑ προς αυτούς τους
συναδέλφους μας, βλέποντας την απροθυμία του να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του, αποφασίσαμε πλέον να προχωρήσουμε σε δικαστική διεκδί-
κηση των οφειλόμενων αναδρομικών, μέσω κατάθεσης ομαδικών αγωγών
που έχει αναλάβει ο έγκριτος νομικός συνεργάτης μας δρ. Απόστολος Πα-
πακωνσταντίνου.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι, είτε γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους, είτε
λόγω των εορτών, δεν είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας διεμήνυσε ότι θα συ-
νεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή

στις ως άνω ομαδικές αγωγές μέχρι την Πα-
ρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι ανήκετε στην κα-
τηγορία των 500 αυτών συναδέλφων, για τη
συμμετοχή σας στη δικαστική διεκδίκηση θα
πρέπει να μας προσκομίσετε το αργότερο
μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2023:

1. Αντίγραφο ενός ενημερωτικού σημειώματος
σύνταξης οποιουδήποτε μήνα για κάθε έτος
(2019, 2020, 2021, 2022) – εκτός Μαΐου 2021

2. Για την κάλυψη των επιμέρους δαπανών και
για το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας 50

ευρώ

3. υπογεγραμμένο το σχέδιο εργολαβικού εις τριπλούν (θα το βρείτε στις
ιστοσελίδες των Συλλόγων μας) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
σας (από ΚΕΠ ή μέσω του e-gov.gr)

4. υπογεγραμμένη την εξουσιοδότηση (θα τη βρείτε στις ιστοσελίδες των
Συλλόγων μας) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας (από ΚΕΠ ή
μέσω του e-gov.gr)
* Όσον αφορά τον υπολογισμό των αναδρομικών ποσών που οφείλει ο
e-ΕΦΚΑ ανά μήνα, θα τον κάνουν οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι μόλις
προσκομίσετε τα ως άνω στοιχεία.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Εσείς που ανήκετε στην κατηγορία αυτών των 500 συναδέλφων, σας κα-

λούμε να μας αποστείλετε άμεσα τα ζητούμενα έγγραφα, γιατί δικαιούστε

αυτά τα αναδρομικά και δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα αποκλειστικά λόγω

της πλήρους δυσλειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και βεβαίως για οποιαδήποτε απορία ή δι-

ευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Συλλόγους μας. Παραμέ-

νετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη.

Η απόφαση αποχώρησης από την τράπεζα είναι ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ! 
Μ ην  υπο κύ πτετε  σ ε  π ιέσ ε ι ς  κα ι  πε ιρ ασ μ ού ς  α ν  δεν  έ χε τε  β εβ αιω θε ί  ότ ι
ε ίνα ι  προς  το απόλυ το συμφέρον  σας!

Τ
ο τελευταίο διάστημα πληροφορούμαστε από συναδέλφους μας ότι η Δι-
εύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει επιδοθεί στη γνωστή και συνήθη
πλέον τακτική της ατομικής προσέγγισής τους, ζητώντας τους να συμ-

μετάσχουν σε άτυπη εθελούσια έξοδο. Αυτές βέβαια οι ατομικές «προσεγγί-
σεις», όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, συνιστούν στην πραγματικότητα
πιέσεις για να αποχωρήσουν από την τράπεζα.

Εμείς πάντοτε θα αντιδρούμε και θα εναντιωνόμαστε σε αυτές τις απαράδε-
κτες πρακτικές, αφού βεβαίως, αν η τράπεζα επιθυμεί να προχωρήσει σε
εθελούσιες εξόδους, υπάρχουν σχετικές θεσμοθετημένες διαδικασίες και
άλλωστε οι «ατομικές προσεγγίσεις» και κατ’ουσίαν πιέσεις προς τους συ-
ναδέλφους μας, εκτός από παράνομες, είναι βέβαιο ότι στη μεγάλη τους πλει-
ονότητα δε θα είναι συμφέρουσες σε σύγκριση με ένα τυπικό πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου.

Σχετικά μάλιστα με τα επίσημα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που έχει υλο-
ποιήσει μέχρι σήμερα η τράπεζα και με βάση από όσα μαθαίνουμε από τους
συναδέλφους από τις ατομικές προσεγγίσεις και πιέσεις που τους ασκούνται,
είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα προτεινόμενα χρόνια sab-
batical, προκειμένου να γίνει πιο θελκτική η πρόταση αποχώρησης από
την τράπεζα.

Βεβαίως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δε θα σταματήσουμε ποτέ να διακη-
ρύσσουμε ότι η απόφαση αποχώρησης από την τράπεζα είναι ΑΠΟΦΑΣΗ
ΖΩΗΣ και ο κάθε συνάδελφός μας θα πρέπει να εξετάσει πολύπλευρα και
αναλυτικά όλες τις παραμέτρους πριν αποφασίσει, αφού βεβαίως τα δε-
δομένα δεν είναι ίδια για όλους.

Και πάνω από όλα να μελετήσει ο καθένας ενδελεχώς τις ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές του προϋποθέσεις. Για μία ακόμα φορά θα σας τονίσουμε
ότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να αποχωρούν συνάδελφοι χωρίς να
έχουν εν δυνάμει ή ολοκληρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Έχοντας την
εμπειρία της καθημερινής επαφής με τους χιλιάδες συναδέλφους μας, δυστυ-
χώς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει πάρα πολλούς που δελεάστηκαν και έλα-
βαν την απόφαση αποχώρησης από την τράπεζα χωρίς να έχουν τις

κατάλληλες ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα τα
επόμενα χρόνια να τους παρακολουθούμε να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύ-
σκολη κατάσταση.

Για αυτό το λόγο, όπως γνωρίζετε, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι των Συλλό-
γων μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουν
για τις προσωπικές ασφαλιστικές σας προϋποθέσεις ώστε να έχετε πλήρη
εικόνα και να μπορείτε να λάβετε τη σωστή απόφαση για τη ζωή σας.

Μην ξεχνάτε ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ενδιαφέρεται αποκλει-
στικά και μόνο για τη μείωση του προσωπικού της τράπεζας και την επίτευξη
των στόχων που έχει θέσει η διοίκησή της. Δεν τους απασχολούν οι προσω-
πικές ή οικογενειακές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του καθενός, ούτε βέ-
βαια τα προβλήματα που θα προκύψουν μετά από μία βεβιασμένη,
λανθασμένη απόφαση.

Για αυτό το λόγο συνάδελφοι, σας τονίζουμε :

Πριν βάλετε την υπογραφή σας για την αποχώρηση από την
τράπεζα που θα επηρεάσει καταλυτικά τη ζωή σας, θα πρέπει να
μελετήσετε όλες τις παραμέτρους (ιδιαιτέρως τις ασφαλιστι-
κές/συνταξιοδοτικές σας προϋποθέσεις) και βεβαίως οι Σύλλο-
γοί μας είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να
λάβετε απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Ό
πως κάθε χρόνο, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποστέλλει επιστολή στην οποία σας ζητά
την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συνέχιση κατα-
βολής της επικουρικής σας σύνταξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, αρχικά απεστάλη αυτή η επιστολή ηλε-
κτρονικά σε όσους συναδέλφους είχαν δώσει τα στοιχεία του e-mail τους στο Τα-
μείο. Τo ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποστέλλει εν συνεχεία την επιστολή και ταχυδρομικά σε
ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους συναδέλφους (και σε αυτούς που την έλαβαν ηλεκτρο-
νικά).

Όπως έγινε τα δύο τελευταία χρόνια το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σας ζητά μόνο την επισυνα-
πτόμενη στην επιστολή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογρα-
φής από αρμόδια Δημόσια Αρχή (Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ) ή ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας www.gov.gr.

Οι συνάδελφοι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υπεύθυνη δήλωση μέσω του
gov.gr θα συμπληρώσουν στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης το εξής κείμενο :

Α. Πρώτη Περίπτωση, ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ συμπληρώνετε την κάτωθι παράγραφο :

«ΠΑρΕΧΩ εργασία-απασχόληση (ή αυτοαπασχολούμαι ή ασκώ ελεύθερο

επάγγελμα) με οποιουδήποτε είδους σύμβαση, σε οποιοδήποτε εργοδότη.
Χρονικό διάστημα εργασίας η αυτοαπασχόλησης ή άσκησης ελεύθερου
επαγγέλματος κ.λπ.:
Από…………………………………..έως….…………………………………………»

ή

Β. Δεύτερη Περίπτωση, ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ συμπληρώνετε την κάτωθι παράγραφο:

«ΔΕΝ ΠΑρΕΧΩ εργασία-απασχόληση (δεν αυτοαπασχολούμαι, δεν
ασκώ ελεύθερο επάγγελμα), με οποιουδήποτε είδους σύμβαση, σε οποι-
οδήποτε εργοδότη.»

Μετά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας ή την υπεύθυνη δήλωση μέσω
του gov.gr, μπορείτε να αποστείλετε το δικαιολογητικό είτε ταχυδρομικά (Ευπόλι-
δος 8, 10551 Αθήνα), είτε στο FAX (2103248004), είτε στο e-mail (info@tapiltat.gr),
το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παρά το γεγονός ότι έχετε ακόμα χρόνο στη διάθεσή σας μέχρι τη λήξη της προ-
θεσμίας, σας προτρέπουμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και την
αποστολή του δικαιολογητικού, προκειμένου να μην το αμελήσετε σε μεταγενέ-
στερο χρόνο και υποστείτε ως συνέπεια τη διακοπή της σύνταξής σας.

Κατάθεση ετήσιων δικαιολογητικών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Δυναμική εκκίνηση και άκρως θετική ανταπόκριση των συναδέλφων στο
Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ» από το Συνεταιρισμό μας 
Σπεύσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα με τα
μοναδικά οφέλη για  εσάς και την οικογένειά σας!

Σ
το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας σας παρουσιάσαμε
το Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ» από το Συνεταιρι-
σμό μας, το οποίο επεξεργάστηκαν, σχεδίασαν και διαπραγματεύτηκαν

οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας συνάδελφοι Νίκος Αλεξό-
πουλος και Μαρία Φιλιπποπούλου.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει στα μέλη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ πρόσβαση σε σημαντικές πα-
ροχές υγείας, υψηλών προδιαγραφών, με άκρως προνομιακή τιμή και με
ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάρτες «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΕΛΠΙΔΑ PLUS» και
σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός, προσφέρεται η δυνατότητα με πολύ
μικρό κόστος να μηδενιστεί η συμμετοχή στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια περίθαλψη όλης της οικογένειας!

Η εκκίνηση του Προγράμματος από 1η Δεκεμβρίου βρήκε πραγματικά πολύ
θετική ανταπόκριση στους συνάδελφους μας που το αγκάλιασαν από την
πρώτη στιγμή, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα οφέλη που τους παρέχει.

Ο σχεδιασμός μας για την πρωτοποριακή πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει
στόχο να καλύψει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όσο το δυνα-
τόν περισσότερους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, αφού πραγματικά
πρόκειται για ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα που κατέστη εφικτό μόνο χάρη
στις διαρκείς προσπάθειες των ασφαλιστικών μας συμβούλων και του Συ-
νεταιρισμού μας. Και οι προσπάθειές μας βέβαια δε σταματούν εδώ, αφού

με βάση το πρό-
γραμμα και τις κάρτες
«ΕΛΠΙΔΑ», σύντομα
πιστεύουμε ότι θα
έχουμε ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα
πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης για όλους
τους Ιονικάριους σε
όλη την Ελλάδα.

Σας καλούμε όλους να
εξετάσετε αναλυτικά
το πρόγραμμα, τις παροχές και τα οφέλη του, να το συγκρίνετε με άλλα,
αντίστοιχα προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά, προκειμένου να
διαπιστώσετε τη… μοναδικότητά του και να σπεύσετε να συμμετάσχετε σε
αυτό για εσάς τους ίδιους και τις οικογένειές σας!

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα υγείας παρακα-
λoύμε επικοινωνήστε με το Συνεταιρισμό μας και την
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (τηλ. 2103250692-3-4) ή με το Σύλ-
λογο Συνταξιούχων (τηλ. 2103615765 – 2103640541).

Ό
πως γνωρίζετε, οι συνταξιούχοι συνάδελφοι που αποχώρησαν
μέχρι 31.12.13 συνεχίζουν να καλύπτονται από το ομαδικό ασφα-
λιστήριο της τράπεζας με την ασφαλιστική GENERALI (πρώην AXA). 

Είμαστε βεβαίως πάντα στη διάθεση των συναδέλφων που τους αφορά για
να τους βοηθήσουμε σε ό,τι σχετικό χρειαστούν, αλλά υπενθυμίζουμε ορι-
σμένα βασικά σημεία του ασφαλιστηρίου:

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα•
της χώρας και εν συνεχεία να λάβετε την αποζημίωσή σας

Το πρόγραμμα είναι απολογιστικό – Δηλαδή, σε καμία περίπτωση•
δεν καταβάλλει τη δαπάνη απ’ ευθείας η ασφαλιστική στο νοση-
λευτικό ίδρυμα

Βασική προϋπόθεση για να δικαιούστε αποζημίωση είναι η είσο-•
δος στο νοσηλευτικό ίδρυμα να γίνει με ΕΟΠΥΥ

Για να μπορέσετε να πάρετε την αποζημίωσή σας θα πρέπει να•
αποστείλετε ταχυδρομικά τα ανάλογα τιμολόγια και απαιτούμενα
δικαιολογητικά και θα εξοφληθείτε προσωπικά στο λογαριασμό
σας με το 80% της δαπάνης (με ετήσιο ανώτατο πλαφόν 10.000
ευρώ)

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση Λεωφόρος•
Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα

Την αίτηση αποζημίωσης μπορείτε να τη βρείτε στις ιστοσελίδες•
των Συλλόγων μας – Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα να κατε-
βάσετε την αίτηση, θα επικοινωνήσετε με τις γραμματείες των

Συλλόγων μας προκειμένου να σας την αποστείλουν

Οι συνάδελφοι βεβαίως μπορούν να πάρουν αποζημίωση και σε•
περίπτωση εισόδου τους σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Σε
αυτήν την περίπτωση αποστέλλετε το εισιτήριο (στο οποίο ανα-
γράφεται τι χρειάστηκε να κάνετε κατά την παραμονή σας στο νο-
σηλευτικό ίδρυμα, π.χ. επέμβαση) και η ασφαλιστική καθορίζει το
ύψος της αποζημίωσης. Επιπλέον, αν έχετε και διάφορες σχετικές
αποδείξεις (π.χ. από προσωπική νοσοκόμα), τις αποστέλλετε επί-
σης και λαμβάνετε πίσω το 80% της δαπάνης. 

Δυστυχώς επειδή έχει παρατηρηθεί ότι οι υπεύθυνοι της ασφαλιστικής δεν
απαντούν στα τηλέφωνα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε
μαζί τους, μπορείτε να τους στείλετε e–mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση customer@generali.gr ή σε περίπτωση αδυναμίας σας να το κά-
νετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογό μας προκειμένου να
μεσολαβήσουμε.

Το πρόγραμμα αυτό για τους εν λόγω συναδέλφους σε συνδυασμό με την
κάρτα “ΕΛΠΙΔΑ PLUS”του Συνεταιρισμού μας, για όσους την αποκτήσουν,
μειώνει ή ακόμα και μηδενίζει τη συμμετοχή στα συμβεβλημένα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι Σύλλογοί μας είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω
διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας βοηθήσουμε και
να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ομαδικό ασφαλιστήριο
της τράπεζας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γ ια  τους  αποχωρήσαντες  μέχρ ι  31 .12 .13  συνταξ ιούχους  
συναδέλφους  που  καλύπτοντα ι  από το  ομαδ ικό  ασφαλ ιστήρ ιο  της  τράπεζας   
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συνέχεια στη σελ. 9

Το  χ ρ ο ν ι κό  τ η ς  α πο φ α σ ι σ τ ι κ ή ς  σ υ μ β ο λ ή ς  τ η ς
Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ σ τ ι ς  α υ ξ ή σ ε ι ς  τω ν  

συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων 
τ η ς  Ι ο ν ι κ ή ς  μ ε τά  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή

το υ  Ν ό μ ο υ  Κα τ ρ ο ύ γ κα λ ο υ ( 4 3 8 7 / 2 0 1 6 )
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Συλλόγου μας και συνολικά του
χώρου της Ιονικής εδώ και πολλά χρόνια ήταν αδιαμφισβήτητα
η εξασφάλιση του συνυπολογισμού των αυξημένων ασφαλί-
στρων που καταβάλαμε (μετά το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλε-
ξόπουλου που έκανε δεκτό η Εθνική Αναλογιστική Αρχή) στον
υπολογισμό των συντάξεων των συναδέλφων συνταξιούχων της
Ιονικής. Ο συνυπολογισμός των αυξημένων ασφαλίστρων είχε
ως αποτέλεσμα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης και συνεπώς
αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις για το σύνολο των
συνταξιούχων συναδέλφων μας του χώρου της Ιονικής.

Ο
Σύλλογός μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, από την πρώτη
στιγμή που ίσχυσε ο νόμος Κατρούγκαλου για τον υπολογισμό,
καθώς και των επανυπολογισμό των συντάξεων, διαπιστώσαμε ότι

μέσα από τις διατάξεις του νόμου, μας δινόταν η δυνατότητα να τεκμηριώ-
σουμε με αδιάσειστα στοιχεία τους λόγους που όχι μόνο θα απέτρεπαν τη
μείωση των συντάξεών μας, αλλά θα προκαλούσαν και την αύξησή τους και
προβήκαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που θα θεμελίωναν τους ισχυ-
ρισμούς μας.

Ο τέως Διευθυντής του ΤΑΠΙΛΤ και τότε Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, αξιοποιώντας τις γνώσεις
του και το αρχείο του από το 1962, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας
σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, θεμελίωσαν με βάση τις διατάξεις του
νόμου το δικαίωμα των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ όχι μόνο να μην υπο-
στούν μειώσεις στις συντάξεις τους, αλλά να προκύψουν και αυξήσεις.
Το εμπεριστατωμένο αυτό υπόμνημα αποδείκνυε με έγκυρα στοιχεία (όλα
τα σχετικά ΦΕΚ κ.λπ.) το υψηλό ασφάλιστρο που κατέβαλλε τόσο ο εργοδό-
της, όσο και ο εργαζόμενος στο ΤΑΠΙΛΤ.

Το υπόμνημα αυτό μαζί με τα στοιχεία του αρχείου του συναδέλφου Νίκου
Αλεξόπουλου υποβλήθηκε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, στην ΗΔΙΚΑ,
στον e-ΕΦΚΑ αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κοινοποίηση στο Ταμείο μας.

Οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου,
αφού το μελέτησαν και διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία που τους είχαμε
παραθέσει ήταν όλα ακριβή, αποδέχθηκαν τον πίνακα που τους είχαμε
συνυποβάλει με το αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης βάσει ασφαλί-
στρου, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ακόμα και διπλάσιο από το πο-
σοστό ασφαλίστρου του ΙΚΑ (20%). Μάλιστα τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ δεν
έκρυψαν τον αιφνιδιασμό τους και διερωτήθηκαν πώς μια συνδικαλι-
στική οργάνωση έχει τις δυνατότητες για μελέτη και σύνταξη ολοκλη-
ρωμένου υπομνήματος με ακριβή υπολογισμό και προσδιορισμό των
ποσοστών αναπλήρωσης βάσει των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της!

Επιπλέον, δεν αφήσαμε στην τύχη και στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τη διεκπε-
ραίωση της διαδικασίας του υπολογισμού των αυξημένων ποσοστών ανα-
πλήρωσης. Αντίθετα, φτιάξαμε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα και το
παραδώσαμε στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποδοθούν σωστά
όλες οι εισφορές μας, κάθε χρόνου, κάθε μήνα, το οποίο αποτύπωνε σωστά
τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών μας, διαμορφώθηκε το πρόγραμμα για
τον υπολογισμό και επανυπολογισμό των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ με γνώ-
μονα τον πίνακα του υπομνήματός μας και μάλιστα όταν προέκυπτε οποι-
οδήποτε ερώτημα, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι ήταν πάντα σε
ετοιμότητα και έδιναν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

Τελικά ποιοι ήταν οι «μηδίσαντες» και «ριψάσπιδες»;
Την ίδια περίοδο, δεχόμασταν λυσσαλέο πόλεμο από το τότε Προεδρείο του
Συλλόγου Συνταξιούχων. Οι κκ. Κολλάτος, Καραδελή, Βέργος και οι συνερ-
γάτες τους μας εγκαλούσαν, χαρακτηρίζοντάς μας “μηδίσαντες” και “ρι-
ψάσπιδες”, επειδή σπεύσαμε να προασπιστούμε τα συμφέροντα των
συναδέλφων μας και αφού εξετάσαμε προσεκτικά το Νόμο Κατρούγκαλου
(Ν.4387/2016), προνοήσαμε και καταθέσαμε το υπόμνημα και τον πίνακα
αυξήσεων των συντάξεων ώστε να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό και
επανυπολογισμό οι αυξημένες εισφορές μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη
μειώνονται, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων να αυξά-
νονται οι συντάξεις μας… 

Ενώ εμείς καταβάλαμε προσπάθειες για να γίνει αποδεκτό το υπόμνημα
που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συντάξεών μας, το τότε θλι-
βερό Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων έστελνε επιστολές (βλ.
κάτω) ζητώντας να μη γίνει δεκτό το υπόμνημά μας και να υπολογι-
στούν οι συντάξεις μας με βάσει τα αρχικά ποσοστά αναπλήρωσης. Ευ-
τυχώς για όλους τους Ιονικάριους, δεν εισακούστηκαν…

Νομίζουμε κάθε συνάδελφος μπορεί να κρίνει την υπεύθυνη και συνετή δια-
χείριση των θεμάτων μας από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε σχέση με τους ανού-
σιους χειρισμούς της προαναφερθείσας ομάδας που τότε βρισκόταν στο
Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων και είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω
σκοπιμότητας έβλαπταν τα συμφέροντα της Ιονικής Οικογένειας…
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Το χρονικό της αποφασιστικής συμβολής της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
στις αυξήσεις των συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων της

Ιονικής μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016)
Τα τεράστια οφέλη του επανυπολογισμού… στις τσέπες
των συνταξιούχων συναδέλφων μας!
Μετά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλαμε και αφού το υπόμνημά
μας έγινε αποδεκτό, έκτοτε νομίζουμε ότι όλοι οι προερχόμενοι από την Ιο-
νική συνάδελφοι έχουν αντιληφθεί την τεράστια σημασία και επιτυχία αυτής
της διαδικασίας για τις συντάξεις τους!

- Στους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες προ 12.5.16) όχι
μόνο δε μειώθηκε η σύνταξη - όπως έγινε στο 99% των συνταξιούχων
άλλων Ταμείων - αλλά απέκτησαν αρνητική προσωπική διαφορά (μπο-
ρείτε να τη δείτε στο κάτω μέρος του ενημερωτικού σημειώματος
συντάξεων) και κατά αυτό το ποσό αυξήθηκαν οι συντάξεις τους. 

Οι παλαιοί συνταξιούχοι έλαβαν το 1/5 αυτής της αύξησης το 2019, μέχρι
να φτάσουν πλέον στα 5/5 το 2023 (με αύξηση κάθε χρόνο 1/5). Αυτό ση-
μαίνει ότι όποια αύξηση δοθεί πλέον στις συντάξεις, οι παλαιοί συνταξιούχοι
θα τη λάβουν ολόκληρη. 

- Τα ευεργετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας ήταν ακόμα πιο άμεσα
αντιληπτά στους νέους συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες μετά από
τις 13.5.16 και την ισχύ του Νόμου Κατρούγκαλου), των οποίων οι
συντάξεις υπολογίζονται με τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης που
πετύχαμε. Μάλιστα, αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στη συνταξιοδοτική
απόφαση, αφού πρώτα αναφέρεται το ποσοστό αναπλήρωσης του
Νόμου και αμέσως μετά προστίθεται ένα επιπλέον ποσοστό αναπλήρω-
σης λόγω των αυξημένων εισφορών, που τις περισσότερες περιπτώσεις
είναι η μισή και πλέον ανταποδοτική σύνταξη. Αλλά και αυτός ο υπολο-
γισμός γίνεται και σε νέα βάση, δηλαδή με το συντάξιμο μισθό να αφορά
τις πάσης φύσεως αποδοχές, πράγμα που σημαίνει ότι οι συντάξεις των
νέων συνταξιούχων είναι τελικά μεγαλύτερες από αυτές των παλαιών
συνταξιούχων.

Επειδή μάλιστα δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, για τους παλαιούς συντα-
ξιούχους έχουμε προκαλέσει και έχουμε κάνει πιλοτική δίκη με το νομικό μας
συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου στην οποία διεκδικούμε να
γίνει ο υπολογισμός των συντάξεων και των παλαιών συνταξιούχων με
βάση τις πάσης φύσεως αποδοχές. Η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ εκδικάστηκε
στις 14.1.22 και αναμένουμε την απόφαση. 

υποβάλαμε περισσότερες από 1.000 ενστάσεις για τη
διόρθωση του επανυπολογισμού
Όταν εκδόθηκαν για πρώτη φορά (με τεράστια καθυστέρηση) τα πρώτα
ενημερωτικά σημειώματα των συναδέλφων στους οποίους είχε γίνει ο επα-
νυπολογισμός της σύνταξής τους από 1.1.19, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι
είχαν εντοπίσει σφάλματα, τα οποία προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κατα-
θέτοντας περισσότερες από 1.000 ενστάσεις μέσω του Συλλόγου μας. Ου-
σιαστικά επρόκειτο για λανθασμένη εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου
(Ν4387/2016) και αφορούσαν διάφορες κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων
συναδέλφων.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια που είχε εντοπίσει αυτά τα σφάλματα από την
πρώτη στιγμή, δεν έμεινε μόνο στις ενστάσεις, αλλά, όπως σας ενημερώναμε
όλο αυτό το διάστημα, με συνεχείς επιστολές και επαφές με τους αρμοδί-
ους, προσπαθούσε ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα προς όφελος των
συναδέλφων.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και επανειλημμένα διαβήματα προς τον e-
ΕΦΚΑ, πολλά από αυτά τα σφάλματα πράγματι διορθώθηκαν τον Απρί-
λιο του 2021 (όταν έγινε επιτέλους και ο επανυπολογισμός των συντάξεων
των περίπου 500 συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει από τον Ιανουά-
ριο του 2019).

Ωστόσο, κάποια άλλα σφάλματα στον επανυπολογισμό των συντάξεων πα-
λαιών συνταξιούχων παρέμειναν και συνεπώς συνεχίσαμε τις προσπάθειές
μας για τη διόρθωσή τους, έστω και μεμονωμένα κατά περίπτωση, τα οποία
και λύνονται σταδιακά με δική μας επιμέλεια μετά την επανεξέταση των εν
λόγω συντάξεων.

Η μεγάλη επιτυχία της ανάκλησης συντάξεων
Μία από τις διαδικασίες που κινητοποίησαν οι Σύλλογοί μας και απέβη προς
μεγάλο όφελος πολλών συναδέλφων μας ήταν τα αιτήματα ανάκλησης
των συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας που έχουν συνταξιο-
δοτηθεί προ της εφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου, όμως ήταν… τυχεροί
μέσα στην ατυχία τους και καθυστέρησε η απόφαση συνταξιοδότησής τους,
με αποτέλεσμα να εκδοθεί μετά την 12.5.2016 (όταν και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.
Κατρούγκαλου).

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι εργάζονται πάντα για το καλύτερο δυνατό
για τους συναδέλφους και… ξεσκονίζουν κάθε ασφαλιστική διάταξη. Στηρι-
ζόμενοι σε μία παλαιότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (συγκεκριμένα τη βρήκε η
συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου) και με τη συνδρομή του νομικού
μας συμβούλου δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, ανακαλύψαμε τη δυ-
νατότητα να ζητηθεί ανάκληση των εν λόγω συνταξιοδοτικών αποφάσεων

των συναδέλφων μας, εφόσον βέβαια αυτό ήταν προς το συμφέρον του
συνταξιοδοτούμενου και να υπολογιστεί η σύνταξη με το Νόμο Κατρούγκα-
λου. 

Ενημερώσαμε τα μέλη των Συλλόγων μας για αυτή τη δυνατότητα ώστε να
προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εξετάσουμε τις περιπτώσεις
τους και τι συνέφερε τον καθένα. Πράγματι, η συναδέλφισσα Φιλιπποπού-
λου που διεύθυνε την όλη διαδικασία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες επί
μακρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι συ-
νέφερε η ανάκληση για κάθε συνάδελφό μας ξεχωριστά.

Εν συνεχεία, πάντα με την καθοδήγηση των Συλλόγων μας και της ασφαλι-
στικής μας συμβούλου συναδέλφισσας Μαρίας Φιλιπποπούλου, κατατέθη-
καν οι εν λόγω αιτήσεις στο ΤΑΠΙΛΤ, το οποίο όμως δυστυχώς βρισκόταν
επί μακρόν σε τέλμα, συσσωρεύοντας εκατοντάδες υποθέσεις συναδέλφων.

Όπως γνωρίζετε όμως, μετά από τις επίμονες ενέργειες των Συλλόγων μας,
στο ΤΑΠΙΛΤ αποσπάστηκε μία νέα υπάλληλος και είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα αιτήματα των ανακλήσεων έχουν ήδη
προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, η διαδικασία των ανακλήσεων
επιβεβαιώνει πανηγυρικά τους υπολογισμούς των ασφαλιστικών μας
συμβούλων και τις προσδοκίες των συναδέλφων, αφού διαπιστώνονται
αυξήσεις που – χωρίς υπερβολή – ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ
μηνιαίως!

Βεβαίως, αυτές οι αυξήσεις είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν και τα
αντίστοιχα αναδρομικά, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι αρκετά μεγάλα
ποσά για τον κάθε δικαιούχο.

*Κατά τον ίδιο τρόπο που επιτύχαμε αυξήσεις στις συντάξεις μας, είχε προ-
ηγηθεί η διεκδίκηση και επίτευξη για αυξημένο εφάπαξ : 

Ο Νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι οι συνταξιούχοι όλων των ειδικών
ταμείων θα ελάμβαναν το 45% του μέσου όρου του μισθού τους ως εφάπαξ.
Αφού αποδείξαμε ότι για αρκετά χρόνια πληρώναμε επιπλέον ασφάλιστρο
(εργαζομένου και εργοδότη) κατορθώσαμε για τα έτη από την αρχή του ερ-
γασιακού βίου μέχρι και το 1992 να πάρουμε το 90% (δηλαδή το διπλάσιο!),
από το 1992 μέχρι το 2001 το 67,5% και από το 2002 και εντεύθεν λαμβά-
νουμε το 45%. 

Και βεβαίως, δε σταματήσαμε εκεί, αφού συνεχίσαμε με νομικές ενέργειες και
πετύχαμε τους καταλογισμούς ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει η
τράπεζα και μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζεται η προσπάθειά μας να
διεκδικήσουμε το 100% του εφάπαξ για όλους τους συναδέλφους της Ιονι-
κής, όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό μας και είμαστε αισιόδοξοι
ότι θα πετύχουμε και αυτή τη διεκδίκησή μας! 

Οι συνάδελφοι της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις
χάρη στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μετά από την ενδελεχή ανάλυση που σας παραθέσαμε, είμαστε βέ-
βαιοι ότι όλοι μπορείτε να αντιληφθείτε πόσα θα είχαμε χάσει όλοι οι
συνάδελφοι της Ιονικής, εάν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν είχε κινητοποι-
ηθεί έγκαιρα με στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες όσον
αφορά το Νόμο Κατρούγκαλου.

Όλες αυτές οι προσπάθειές μας στο θέμα του επανυπολογισμού των
συντάξεων με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες έγιναν χάρη στο
εξαιρετικό ασφαλιστικό μας επιτελείο, ουσιαστικά έφεραν τους συ-
ναδέλφους της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις! Πρόκειται βεβαίως για
μία τεράστια επιτυχία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς όφελος όλων των προ-
ερχομένων από την Ιονική. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε βαθύτατα όλους τους ασφαλι-
στικούς και νομικούς μας συμβούλους, τους νομικούς μας συνεργάτες και
τα στελέχη του Συλλόγου που χάρη στις άοκνες, συντονισμένες προσπάθειές
τους, τη συνεχή εγρήγορσή τους, την επιμονή και υπομονή τους, κατόρθω-
σαν να φέρουν εις πέρας αυτό το τεράστιο έργο για το χώρο της Ιονικής. 

συνέχεια από σελ. 8
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Χωρίς να θέλουμε να συμμετάσχουμε στην εθνική ονείρωξη ότι
οι Έλληνες επιστήμονες υπερέχουν ή είναι κορυφαίοι απαραι-
τήτως στους κλάδους τους, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κά-

ποιοι σημαντικοί Έλληνες οι οποίοι έχουν επιδράσει αποφασιστικά
στις σύγχρονες επιστήμες.
Δυστυχώς, τους περισσότερους από αυτούς δεν τους γνωρίζουμε,
αφού η ηθική παρακμή της χώρας μας τις τελευταίες δεκαετίες απαι-
τεί να γνωρίζουμε κάθε… μαϊντανό του lifestyle, αλλά όχι συμπατριώ-
τες μας που προσφέρουν με τις ικανότητες και το έργο τους στην
ανθρωπότητα…
Για αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι οι περισσότεροι που θα διαβάσετε το
ακόλουθο άκρως ενδιαφέρον αφιέρωμα-συνέντευξη, δεν έχετε ακου-
στά τον Γιώργο Παξινό, έναν από τους κορυφαίους νευροεπιστήμονες

παγκοσμίως, που αν και γεννήθηκε στην Ιθάκη, έγινε επί σειρά ετών
μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας (πλέον μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα
σε Ελλάδα και Αυστραλία) – προφανώς γιατί η μακρινή ήπειρος του
παρείχε τα απαραίτητα εφόδια για το σπουδαίο ερευνητικό του έργο.
Εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κ. Παξινό και είναι πραγματικά
πολύ μεγάλη μας τιμή που δέχτηκε να μας μιλήσει. Στη σύντομη συ-
ζήτηση που είχε μαζί του ο Πρόεδρος των Συλλόγων μας, συνάδελφος
Σαράντος ΦΙλιππόπουλος, άλλωστε, αποτυπώνεται η πολύ ενδιαφέ-
ρουσα προσωπικότητά του, η επιστημονική του αρτιότητα και πι-
στεύουμε ότι αξίζει να διαβάσετε το βιογραφικό και τη συνέντευξή
του, αφού τα επιτεύγματά του, η ζωντάνια του λόγου του και οι εύ-
στροφες, στοχευμένες απαντήσεις του δεν μπορούν παρά να κεντρί-
σουν το ενδιαφέρον κάθε αναγνώστη!

Καλησπέρα κ. Καθηγητά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε.

- Καλησπέρα σας. Το όνομά σας; Επειδή δεν έχω τις σημειώσεις μου. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος. Λακεδαίμονας, από την πατρίδα του Λεωνίδα, την
Αρχαία Σπάρτη (Μαγούλα).

- Και σε φωνάζουν Σαράντη;

Όχι, Σαράντο. Το όνομα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στα μέρη μας εκεί, λόγω
ενός μοναστηριού των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.  

- Ωραία. Επομένως θα σε αποκαλώ Σαράντο. 

Να τα πάρουμε λίγο με τη χρονολογική σειρά…  Γεννηθήκατε στην Ιθάκη. Με-
γαλώσατε εκεί; Πήγατε σχολείο στην Ιθάκη;

- Τελείωσα εκεί το Λύκειο το 1962 και τον επόμενο χρόνο έφυγα για τις ΗΠΑ. 

Και πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον για τη νευροεπιστήμη; Οι επιστημο-
νικές σας αναζητήσεις σας οδηγήσαν στο εξωτερικό; Να φανταστούμε ότι η
Ελλάδα δεν μπορούσε να «χωρέσει» τις αναζητήσεις σας;

- Τότε ήταν δύσκολο και ίσως να είναι ακόμα, τα παιδιά από την επαρχία, χωρίς
χρηματικό κεφάλαιο, χωρίς κάποια βοήθεια να μελετήσουν. Εγώ ήθελα κι έτσι
πήγα στις ΗΠΑ που παρείχαν την ευκαιρία, μπορούσες να πάρεις δάνειο και με-
τέπειτα μία υποτροφία. 

Εν τέλει βρήκατε την «Ιθάκη» σας στην Αυστραλία, της οποίας είστε μόνιμος
κάτοικος εδώ και δεκαετίες. Σας παρείχε το κατάλληλο περιβάλλον για τις
έρευνές σας;

- Πλέον βρίσκομαι το μισό διάστημα στην Ελλάδα και το μισό στην Αυστραλία.
Αλλά πράγματι η Αυστραλία στην επιστημονική έρευνα πάει καλά. Παραδείγματος
χάριν, στα Νόμπελ οι Αυστραλοί πάνε πολύ καλά, αναλογικά και με τον πληθυσμό.
Τα πανεπιστήμιά τους λειτουργούν καλά και μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω
την έρευνα που ήθελα. Όμως έμεινα εκεί επειδή μου άρεσε και η κοινωνία τους.
Δηλαδή μπόρεσα να σπουδάσω, αλλά ένιωσα ότι ήταν πιο ήπια κοινωνία από
αυτήν των ΗΠΑ, όπου βρισκόμουν προηγουμένως, όπου υπάρχουν πιο έντονες
φυλετικές διακρίσεις. Και ο Καναδάς μου άρεσε, όπου επίσης μελέτησα, αλλά προ-
τίμησα το Σίδνεϊ από το Μόντρεαλ.

Έχετε εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήμια;

- Κοιτάξτε, τα πανεπιστήμια χρειάζονται χρήματα για να λειτουργήσουν. Οι
άνθρωποι που εργάζονται στα πανεπιστήμια το κάνουν υπό δύσκολες συνθήκες.
Εκτός από τη μάθηση, είναι δύσκολο να γίνει έρευνα που θα μπορούσε ακόμα και
να βοηθήσει την οικονομία. Σε αυτό η Αυστραλία υπερέχει, στη χρηματοδότηση
των πανεπιστημίων. 

Όλοι, καθηγητές και φοιτητές, βέβαια ήμασταν εναντίον της επιβολής διδάκτρων.
Αλλά στην Αυστραλία εφαρμόζουν το εξής σύστημα. Δίνονται χαμηλότοκα δάνεια
στους φοιτητές για τα δίδακτρα και τα ξεπληρώνουν όταν πλέον φτάσουν στο
μέσο όρο του μισθού στην Αυστραλία. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνονται
άμεσα και τα πανεπιστήμια έχουν χρήματα. Αυτό το σύστημα προέρχεται από
την Αγγλία. Όταν εφαρμόστηκε ήμασταν όλοι εναντίον, αλλά τώρα δεν παραπο-

νιέται κανείς. Κανένα κόμμα
δεν αναφέρει ότι δεν πρέπει
να πληρώνεται η παιδεία
από αυτούς που επωφε-
λούνται από αυτήν. Ίσως
πρέπει να το σκεφτούμε και
στην Ελλάδα.  

Στις διαδικτυακές αναζητή-
σεις, σας αναφέρουν συχνά
ως το «χαρτογράφο» του
ανθρώπινου εγκεφάλου.
Και όχι μόνο ελληνικές
πηγές. Θεωρείστε από τους
πλέον επιδραστικούς, σύγ-
χρονους επιστήμονες στον
κλάδο σας. Δεν είμαστε ει-
δικοί, αλλά είμαστε βέβαιοι
ότι αυτή η «χαρτογρά-
φηση» έχει ανοίξει τους
ορίζοντες σε διάφορα επι-
στημονικά πεδία. Μπο-
ρείτε να μας διαφωτίσετε εν συντομία;

- Η χαρτογράφηση του εγκεφάλου βοηθά ως εξής. Εν πρώτοις τους ίδιους τους
επιστήμονες. Ένας επιστήμονας δεν αγαπά τίποτα περισσότερο από το να κατα-
σκευάσει ένα μοντέλο ασθένειας σε ένα πειραματόζωο. Εμείς του παρέχουμε τους
Άτλαντες για να δημιουργήσει το μοντέλο και να δει πώς εφαρμόζεται η έρευνα
στο πειραματόζωο και μετέπειτα να μεταφέρει τις πληροφορίες στον άνθρωπο.
Να δει αν μπορεί στο πειραματόζωο να χρησιμοποιήσει διάφορα φάρμακα που
να μπορούν να χρησιμεύσουν και στον άνθρωπο. 

Βοηθά επίσης και σε περιπτώσεις επέμβασης στον εγκέφαλο, όπου χρειάζονται οι
«συντεταγμένες» του εγκεφάλου. Ανοίγοντας το χάρτη μας, ξέρει πού βρίσκεται
στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο τελευταίος χάρτης που φτιάχνουμε τώρα αφορά
τις μαγνητικές τομογραφίες. Είναι όπως κάθε χάρτης, ένας google map, για να
μπορέσεις να προχωρήσεις από ένα σημείο σε άλλο. 

Τι σας έχει διδάξει τελικά η έρευνα του ανθρώπινου εγκεφάλου μετά από όλες
αυτές τις δεκαετίες;

- Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι πόσο παρόμοιοι είμαστε με τα άλλα ζώα. Δηλαδή
με τον αρουραίο, έχουμε ορισμένες διαφορές, αλλά εμείς βρήκαμε και ομοιότητες
που δεν ήταν γνωστές. Δεν έχουμε διαφορές στις δομές με τους πρωτεύοντες, δη-
λαδή μεταξύ ημών και του χιμπαντζή, της μαϊμούς, του γορίλα. Δηλαδή, σε οτι-
δήποτε άλλο, μπορεί να ομοιάζουμε με το θεό, αλλά στον εγκέφαλο είμαστε
φτιαγμένοι κατ’ εικόνα του χιμπαντζή! 

Έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλός μας στο διάβα της ιστορίας;

Γιώργος Παξινός
Ο  χα ρ τ ογ ρ ά φ ο ς  τ ο υ  
ανθρώπινου εγκεφάλου

«Σε οτιδήποτε άλλο, μπορεί να ομοιάζουμε με το θεό, αλλά στον εγκέφαλο
είμαστε φτιαγμένοι κατ’ εικόνα του χιμπαντζή»

Stefanos Proios

Stefanos Proios
το

Stefanos Proios

Stefanos Proios
Σύδνεϊ μου έδωσε δουλειά και όχι το Μοντρεάλ.
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- Εδώ και 100.000 χρόνια όχι. Με τον χιμπαντζή, απέχουμε περίπου 5-7 εκατ. χρό-
νια και έκτοτε δεν είχαμε κοινούς απογόνους. Αλλά νωρίτερα, είχαμε τους ίδιους
προγόνους. Η ιδιαιτερότητά μας είναι ότι έχουμε μεγάλο εγκέφαλο, όπως η κα-
μηλοπάρδαλη έχει μεγάλο λαιμό. Αυτό συνέβη εδώ και περίπου μισό εκατομμύριο
χρόνια. Ο μεγάλος εγκέφαλος μπόρεσε να υποστηρίξει τη δημιουργία γλώσσας.
Έκτοτε και για 100.000 χρόνια θεωρώ ότι δεν έχει αλλοιωθεί σημαντικά ο εγκέ-
φαλος. Βλέπουμε άλλωστε, π.χ. ότι με τους Αβορίγινες χωριστήκαμε πριν από πε-
ρίπου 100.000 χρόνια αλλά έχουμε τις ίδιες ικανότητες. Δεν είμαστε τόσο
σπουδαίοι όσο θεωρούμε. Και αυτό με ώθησε να γράψω το μυθιστόρημά μου
«Ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας», το οποίο δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο
από τις εκδόσεις Καλέντη. Είναι ένα μυθιστόρημα που εξηγεί τι είναι ο άνθρωπος,
σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη. Είμαστε ένας ακόμα πρωτεύοντας με την ιδιαι-
τερότητα του μεγάλου εγκεφάλου. Αλλά είμαστε κι εμείς ένα ζώο του πλανήτη. 

Και αν το σκεφτεί κανείς με αυτόν τον τρόπο, ότι έχουμε κατασκευάσει πυρηνικά
όπλα που μπορούν να καταστρέψουν εμάς και τα άλλα έμβια όντα και τα αφή-
νουμε στα χέρια διαφόρων πολιτικών, είναι ένα ρίσκο που παίρνουμε. Γιατί εμείς
πιστεύουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι κατ’ εικόνα του θεού. 

Ένα από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο μου είναι ότι ζημιώνουμε το πε-
ριβάλλον μας και κάνουμε τη ζωή των απογόνων μας πολύ δύσκολη. Και δεν έχει
γίνει ευρέως αντιληπτό. Για αυτό και έγραψα το βιβλίο. Αν ο εγκέφαλός μας ήταν
μικρότερος, δε θα είχε την ικανότητα να υποστηρίξει τη γλώσσα και την επιστήμη
που έχει δώσει σήμερα την τεχνολογία που απειλεί την ύπαρξή μας. Αν ο εγκέ-
φαλός μας ήταν μεγαλύτερος, θα λυνόταν το πρόβλημα και πιθανώς να δοθεί
λύση. Ουσιαστικά στο βιβλίο λέω ότι ο εγκέφαλος δεν είναι το κατάλληλο μέγεθος
για τη διαβίωση του ανθρώπου στον πλανήτη. Ίσως πρέπει να απαρνηθούμε
αυτά που βλάπτουν τον πλανήτη και την ύπαρξή μας. 

Η Γη, π.χ. είναι στο λεγόμενο Goldilocks Zone, δηλαδή έχει την κατάλληλη από-
σταση από τον Ήλιο ώστε να μην τα καίει όλα, αλλά και για να μην είναι όλα πα-
γωμένα. Ο εγκέφαλός μας δεν είναι στο Goldilocks Zone. 

Επειδή στο Σύλλογό μας είμαστε οι περισσότεροι συνταξιούχοι, η άσκηση
αποτελεί ασπίδα για την άνοια; 

- Για τον εγκέφαλο τα τρία πιο σημαντικά είναι η άσκηση – δηλαδή περπάτημα,
τρέξιμο, κολύμπι, κωπηλασία, ποδήλατο κ.λπ. -, μετέπειτα οι καλές ανθρώπινες
σχέσεις – κάτι που στην Ελλάδα το έχουμε σε μεγάλο βαθμό – και τρίτον η δια-
τροφή. Όσον αφορά τι να αποφεύγουμε, οτιδήποτε ενοχλεί την καρδιά, ενοχλεί
και τον εγκέφαλο, π.χ. το κάπνισμα, η παχυσαρκία κ.λπ.. Βοηθώντας τη λειτουργία
της καρδιάς, βοηθάς και τον εγκέφαλο. Άλλωστε, την άνοια, μόνο μπορούμε να
την καθυστερήσουμε. Αν ζήσει κάποιος 100 χρόνια είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
έχει άνοια. 

Υπάρχει πρόοδος στην αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων,
όπως η άνοια; 

- Ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχει, άλλοι αμφιβάλλουν. Το φάρμακο που έχει βγει
και θεωρείται ότι βοηθά, εγώ τάσσομαι με αυτούς που το θεωρούν επικίνδυνο.
Βοήθησε μερικούς, αλλά σε άλλους είχε σημαντικές παρενέργειες, όπως αιμορρα-
γίες στον εγκέφαλο. Δε θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα φάρμακο για την άνοια που να
το αποδέχεται σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα. Και θεωρώ ότι δε θα υπάρξει
κάτι που να κάνει μεγάλη διαφορά όταν έχει έρθει η άνοια. Ίσως να βρεθεί κάτι
που να την καθυστερεί, δηλαδή να καθυστερεί τη συσσώρευση των ουσιών που
πιθανώς την προκαλούν, δηλαδή την αιτία της άνοιας. Για να γιατρέψουμε την
άνοια πρέπει να αναστήσουμε τους νεκρούς νευρώνες. Αδύνατον. Πιθανώς να
μπορέσουμε να αποτινάξουμε ορισμένες ουσίες που επιδεινώνουν την άνοια και
συνεπώς αυτό να επιφέρει μία βελτίωση. Αλλά να γιατρευτεί η άνοια, δεν το νο-
μίζω. 

Σύμφωνα με μία γνωστή δήλωσή σας, ερωτευόμαστε με τον εγκέφαλο;

- Μόνο με τον εγκέφαλο. Κάποτε του Αγίου Βαλεντίνου…

Στην Ελλάδα βέβαια ο προστάτης των ερωτευμένων, αλλά και των Συλλόγων
της Ιονικής, είναι ο Άγιος Υάκινθος. Τον γιορτάζουμε στις 3 Ιουλίου. 

- Να είστε καλά και να τον γιορτάζετε και να επωφελείστε από την αγάπη. Πήγα
λοιπόν να βρω κάρτες και βρήκα μόνο με καρδιές, καμία δεν είχε το σχήμα του
εγκεφάλου. Αναγκάστηκα να γράψω ένα γράμμα σε μία εφημερίδα στην Αυστρα-
λία που έλεγε «λατρεία μου, σε αγαπώ, από τα βάθη του εγκεφάλου μου». Και μία
δημοσιογράφος με ρώτησε αν ισχυρίζομαι ότι η καρδιά δεν έχει τίποτα να κάνει
με τον έρωτα. Και της απάντησα ότι αν σε μία μεταμόσχευση καρδιάς λάβω την
καρδιά της, δεν πρόκειται να ερωτευτώ τον άνδρα σου. Και μου απάντησε «τι
κρίμα, είναι τόσο καλός άνθρωπος»… 

(γέλια) Πολύ πετυχημένο!

Πιστεύετε ότι τα ρομπότ κάποια στιγμή θα έχουν εγκέφαλο και συναισθή-
ματα;

- Πολλοί φίλοι στη ρομποτική μου λένε ότι αυτό θα συμβεί. Και τους απαντώ ότι
για την ώρα δεν έχω δει κανένα Macintosh να έχει ερωτευτεί ένα IBM… Ούτε καν
ένα άλλο Macintosh… Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ύλη. Αλλά η νευροεπιστήμη δεν
έχει δώσει εξήγηση στον έρωτα. Ξέρουμε ότι για ορισμένα πράγματα ευθύνεται ο
εγκέφαλος. Για όλα τα συναισθήματα. Αλλά δεν ξέρουμε πώς είναι η υποκειμενική
αντίληψη της αγάπης, της πείνας κ.λπ.. Δεν ξέρουμε πώς δημιουργούνται οι αι-
σθήσεις. Ξέρουμε ότι ευθύνεται ο εγκέφαλος. Στο βιβλίο μου μπορεί κάποιος να
τα βρει αυτά, εκλαϊκευμένη νευροεπιστήμη. Αλλά η νευροεπιστήμη ξέρει ορισμένα
πράγματα, αλλά είναι άλλα που δεν τα γνωρίζει, αλλά δεν ανατρέχει σε ναούς και
σε θεούς για να τα βρει. Δε θεωρεί ότι είναι κάτι άυλο μέσα μας. Ακόμα και η ψυ-
χολογία, η επιστήμη που μελετά κατ’ εξοχήν τη συμπεριφορά, κανένας ψυχο-
λόγος δε χρησιμοποιεί τον όρο ψυχή. Είναι κάτι το περιττό. 

Αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτά, ας διαβάσει το βιβλίο μου. Μου πήρε 21 χρόνια
να εκλαϊκεύσω την επιστήμη, αλλά κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο
για το ποιοι είμαστε, τι είναι ο άνθρωπος, πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία βιώ-
σιμη κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να προσπαθήσουμε να
διαμορφώσουμε μία κοινωνία ώστε να μην κάνουμε το πιο ανήθικο πράγμα, δη-
λαδή αυτή η γενιά να θέσει τις συνθήκες για την εξαφάνιση των απογόνων της.
Γιατί αυτό κάνουμε. 

Διατρέχουμε σοβαρά πλέον αυτόν τον κίνδυνο. 

- Δε θεωρώ ότι το κατανοούμε, ότι μπορούν να συμφωνήσουν τα κράτη. Βλέ-
πουμε τώρα και την κλιματική αλλαγή.

Πόσο ατελέσφορες είναι οι προσπάθειες. Είναι γνωστό ότι έχετε ενεργή περι-
βαλλοντική δράση. Θεωρείτε ότι η ανθρωπότητα προλαβαίνει να σώσει «οτι-
δήποτε αν σώζεται» ή δεν έχουμε βάλει μυαλό;

- Στην Αίγυπτο που έγινε η συνάντηση δεν έγινε πρόοδος. Και ένα από τα πιο ση-
μαντικά πράγματα είναι η αύξηση του πληθυσμού, γιατί αν είναι διπλάσιος ο πλη-
θυσμός, είναι διπλάσια και η επιβάρυνση στον πλανήτη. Και θεωρώ ότι ως ένα
σημείο σε αυτό το ζήτημα ευθύνονται και οι θρησκείες που έχουν εμμονή με το
σεξ. Δε χωράνε στις κρεβατοκάμαρες του λαού. Αν θέλει κάποιος να κάνει παιδιά,
να κάνει. Αλλά αν δε θέλει, να μην πιέζεται, να μπορεί να πάρει μέτρα αντισύλλη-
ψης κ.λπ.. Πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της θρησκείας, της επιστή-
μης, της κουλτούρας, με σκοπό να επιτευχθεί μία δίκαιη διαβίωση των ανθρώπων
στον πλανήτη.  

Πλέον με τι ασχολείστε περισσότερο στην καθημερινότητά σας; Με τη νευ-
ροεπιστήμη ή το περιβάλλον;

- Τώρα με το περιβάλλον, αλλά θα επιστρέψω στη νευροεπιστήμη. Μου αρέσει,
την αγαπάω, είναι και χόμπι για μένα. Αλλά πιο σημαντικό είναι το περιβάλλον. 

Πρόσφατα εκδόθηκε και το πρώτο λογοτεχνικό σας βιβλίο «Ο Αμαζόνιος ανά-
μεσά μας». Μας μιλήσατε για αυτό και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας.
Διαβάζοντάς κάποια άρθρα για αυτό, καταλαβαίνουμε ότι συνδυάζει την
αγωνία σας για το περιβάλλον με το ερευνητικό σας πεδίο. Θα μας μιλήσετε
για αυτό;

- Το βιβλίο καταπιάνεται με διάφορα φιλοσοφικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Μία ερώτηση που άπτεται των θρησκειών και της χριστιανοσύνης συγκεκριμένα,
είναι τι θα έκανε κάποιος αν γεννιόταν σήμερα και είχε το γενετικό προίκισμα του
Ιησού. Είναι μυθοπλασία βέβαια. Μία γεννετίστρια από την Αυστραλία πάει στο
Ισραήλ και κάνει μία τρομακτική ανακάλυψη. Βρίσκει τα οστά και τον εγκέφαλο
που τα αποδίδει στον Ιησού. Αποσπά dna και με τα ωράριά της καταφέρνει να
δημιουργήσει έναν κλώνο. Το dna του κλώνου για να μην κινδυνεύσει το διαιρεί
σε δύο. Το ένα δίδυμο γεννιέται από την ίδια στην Αυστραλία, το άλλο σε παρέν-
θετη μητέρα στην Αργεντινή. Και όπως διαφορετικοί γλύπτες θα λάξευαν διαφο-
ρετικά κομμάτια από το ίδιο κομμάτι μάρμαρο, έτσι και διαφορετικά
περιβάλλοντα πλάθουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Τα δύο μονοζυγωματικά δί-
δυμα θα συναντηθούν για μία μόνο στιγμή και θα χαθούν για πάντα, στον Αμα-
ζόνιο σε αντίθετες όχθες όσον αφορά το ζήτημα του περιβάλλοντος. Ο ένας
κατασκευάζοντας ένα υδροηλεκτρικό φράγμα και ο άλλος αντιτίθεται σε αυτό. 

Επιστρέφετε συχνά στην Ελλάδα και την Ιθάκη;

- Μισό χρόνο ζω στην Ελλάδα και στην Ιθάκη τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Για το τέλος, σας αφήνουμε ελεύθερο να απευθύνετε ένα μήνυμα στους ανα-
γνώστες – συναδέλφους μας. 

- Εύχομαι ο εγκέφαλός τους να συρρικνωθεί λιγότερο από ό,τι αναμένεται για την
ηλικία τους! Και για να το πετύχουν αυτό, ας ελέγξουν ό,τι είπαμε νωρίτερα! 

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Παξινός έχει καταξιωθεί διεθνώς για την προσφορά του στην Ια-
τρική και για τις μοναδικές παγκοσμίως χαρτογραφήσεις του εγκεφά-
λου. Είναι καθηγητής Ψυχολογίας και Ιατρικών Επιστημών στο
Neuroscience Research Australia του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας
Ουαλίας στο Σίδνεϊ.
Γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1944 στη Λεύκη Ιθάκης. Οι επιστημονικές
του αναζητήσεις τον οδήγησαν μακριά από την Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές
του στο Πανεπιστήμιο Berkeley στην Καλιφόρνια και μεταπτυχιακά στο πα-
νεπιστήμιο McGill στον Καναδά. Έπειτα πέρασε ένα μεταδιδακτορικό έτος στο
Yale. Από το 1973 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νew South Wales στο Syd-
ney, όπου και διαμένει διατηρώντας όμως επαφή και με τα καλύτερα Πανεπι-
στήμια και Ερευνητικά Κέντρα ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οι εργασίες του στη νευρολογία και νευροπα-
θητική, οδήγησαν στην καταπολέμηση του Πάρκινσον και του Αλτσχάιμερ. Ο
κ. Παξινός έως τώρα έχει φτιάξει δύο χάρτες του ανθρώπινου εγκεφάλου,
έναν του στελέχους και έναν του υπόλοιπου εγκεφάλου. Οι έρευνες όμως συ-
νεχίζονται, καθώς δεν έχουν γίνει οι βασικές μελέτες για τον φλοιό του εγκε-
φάλου. Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με 9 κορυφαία διεθνή βραβεία:  The Warner
Brown Memorial Prize από το Πανεπιστήμιο Berkeley, 1968, το βραβείο Walter
Burfitt το 1992, Βραβείο Αριστείας στην Επιστημονική Συγγραφή, Assoc Amer
Publishers το  1999, το Ramaciotti Μετάλλιο Αριστείας στην Βιομετρική Έρευνα
το 2001, The Alexander von Humbolt Foundation Prize το 2004. Είναι ο συγγρα-
φέας του «The rat brain in stereotaxic coordinates», (Ο Εγκέφαλος του Αρου-
ραίου σε Στερεοταξικές ορίζουσες), το οποίο κατατάσσεται στην 10η θέση
στον κατάλογο των πενήντα πιο δημοφιλών επιστημονικών συγγραμμάτων
σε όλο τον κόσμο. Επίσης, έχει γράψει 38 βιβλία για τη δομή του ανθρώπινου
εγκεφάλου αλλά και των ζώων. Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Νευροεπιστήμης
της Αυστραλίας, μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών (FAA), της
Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας (FASSA) και του Εθνικού
Συμβουλίου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (NHMRC) της Αυστραλίας. Είναι επί-
σης, AO (Officer in the General Division of the Order of Australia for Service to
Neuroscience), Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών,  Επίτιμος Πρόεδρος στην Σχολή Ψυχολογίας του City Unity
College Αθηνών και συντάκτης διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Σε μελέτη
που ανακοινώθηκε το 2021, συμπεριλήφθηκε στους 63 Έλληνες ιατρικούς επι-
στήμονες που θεωρείται ότι είχαν ιστορική συμβολή στην Ιατρική πρόοδο την
περίοδο 1821-2021.
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Νίκος Καραγιάννης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 60 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος Καραγιάννης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Μενίδι, ως διευθυντής στη Χίο και ως υποδιευ-
θυντής στη Μεταμόρφωση, τη Συγγρού, την Κηφισιά και τη Νέα Κηφισιά. Τον
Νίκο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και είναι θλιβερό το γεγο-

νός ότι μόλις πρόσφατα είχε συνταξιοδοτηθεί. Καταγόταν από τη Χίο και ήταν ιδιαιτέρως ζωό-
φιλος, με μεγάλη αγάπη στους σκύλους, έχοντας μάλιστα αναπτύξει και σχετική δράση, αφού
πρόσφερε τη βοήθειά του σε πολλούς κυνοφιλικούς ομίλους και μάλιστα, μέσα από την πολύ-
χρονη παρουσία του στο χώρο είχε εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνολογικού Ομίλου
Ελλάδος. Είμαστε βέβαιοι ότι όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του θα
κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στην κόρη του Κυ-
ριακή και τη συνονόματη μητέρα του, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Παρασκευή 25.11,
ώρα 14:00 μ.μ. στον ιερό ναό Παμεγγίστων Ταξιαρχών στο κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου
Νέας Φιλαδελφείας και ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.

Αναστασία Μπούρα-Βούλγαρη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών η συναδέλφισσά μας Αναστασία Μπούρα-Βούλγαρη,
η οποία είχε υπηρετήσει στο σύνολο της εργασιακής της πορείας στο κατάστημα Ιτέας. Την
Αναστασία διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή
να συνυπηρετήσουν μαζί της θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή
τους πορεία. Στα παιδιά της Παναγιώτη, Σταυρούλα και Αρχοντούλα, τον αδερφό της Γιώργο
και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία
της συναδέλφισσας έγινε στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Γαλαξιδίου και ακολούθησε η ταφή
της στο κοιμητήριο Γαλαξιδίου.
*Σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης συναδέλφισσας δεν δημοσιοποιούμε
φωτογραφία της.

Γιάννης Παπανδρέου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Παπανδρέου,
ο οποίος είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στο Κεντρικό, αρχικά σαν εργαζόμενος,
στη συνέχεια ως διευθυντής στο Εμπορικό τμήμα αποκτώντας πολύ μεγάλη
εμπειρία και εν τέλει ως διευθυντής στο Κεντρικό. Στη συνέχεια προήχθη στη
θέση του Προσωπάρχη και η σπουδαία του σταδιοδρομία στην Ιονική Τράπεζα

ολοκληρώθηκε στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Τον Γιάννη διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και σε εξαιρετικό βαθμό η εργατικότητα. Η αφοσίωσή του είχε ως αποτέλεσμα να
γνωρίζει άψογα το αντικείμενό του, με αποτέλεσμα τη σπουδαία του καριέρα στην τράπεζα.
Αν και υπηρέτησε σε υψηλές θέσεις στην τράπεζα και ήταν πράγματι ένας αυστηρός, αλλά δί-
καιος συνάδελφος, διατηρούσε πάντοτε άριστες σχέσεις με όλους τους συναδέλφους, τους
οποίους πάντοτε αντιμετώπιζε με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Άλλωστε, η πολυετής πορεία του
στην τράπεζα και οι θέσεις που ανέλαβε τον έκαναν γνωστό ουσιαστικά σε όλους τους συ-

ναδέλφους της Ιονικής που έτρεφαν μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του. Ένα στοιχείο
μάλιστα που τον χαρακτήριζε ιδιαιτέρως ήταν το ενδιαφέρον που έδειχνε να μεταδίδονται οι
γνώσεις από τα παλαιότερα στα νεότερα στελέχη προς αμοιβαίο όφελος των ιδίων και βεβαίως
της τράπεζας. Ο εκλιπών αγάπησε βαθιά την Ιονική Τράπεζα και υπήρξε ένα από τα πλέον
εμβληματικά στελέχη της. Στα παιδιά του, την επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Δήμητρα
(Ρούλα) και το γιο του Βασίλη, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, ώρα
12 το μεσημέρι στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου στη Λεωφόρο Ηρακλείου, ενώ η ταφή του έγινε
την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 12 το μεσημέρι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον Πλάτανο Ναυ-
πακτίας, κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας.

Βασίλης Μαντικόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλης Μαντικό-
πουλος. Ο Βασίλης διακρινόταν από το ήθος, τη συνέπεια και την εργατικότητα
και είχε μία μακρά και άκρως επιτυχημένη σταδιοδρομία στην τράπεζα που βα-
σίστηκε στις σημαντικές γνώσεις επί του αντικειμένου της διεθνούς τραπεζικής.
Ο εκλιπών είχε ως αφετηρία της πορείας του την Εμπορική Τράπεζα στην Αλε-

ξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά μετά από πολιτικές αναταράξεις που εξανάγκασαν πολλούς Έλ-
ληνες Αιγυπτιώτες να παλιννοστήσουν, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ιονική Τράπεζα,
τοποθετούμενος πάντα ως Διευθυντής στους Αμπελοκήπους, την Κηφισιά, τη Φίλωνος, το Ψυ-
χικό και στο τέλος στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Εξωτερικού. Οι άρτιες γνώσεις επί του
αντικειμένου του, αλλά και πολλών ξένων γλωσσών, οδήγησαν τη διοίκηση της τράπεζας να
τον τοποθετεί επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε όλα τα θέματα που είχαν να κάνουν με
τις κάρτες και διεθνή τραπεζικά ζητήματα. Ο Βασίλης ήταν ένας από τους παλαιότερους συ-
ναδέλφους της Ιονικής και βεβαίως ενέπνεε το σεβασμό σε όλους τους συναδέλφους που είχαν
την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνυπηρετήσουν μαζί του. Στις δύο κόρες του, την – επίσης
συναδέλφισσά μας – Καίτη και την Τζένη και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Τρίτη 15.11.22 στον Άγιο
Τρύφωνα Κηφισιάς και ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο Κηφισιάς.

Σταύρος Συκιώτης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 102 ετών ο συνάδελφός μας Σταύρος Συκιώτης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης, στα Γιάννενα, στη Λευ-
κάδα ως διευθυντής, στο κατάστημα Διοικητηρίου, στην Πύλη Αξιού ως διευθυντής
και στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τον Σταύρο διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Ήταν ένας από τους παλαιότερους συναδέλφους και

βεβαίως στην επιτυχημένη σταδιοδρομία του στην τράπεζα πρόλαβε τις ένδοξες εποχές της.
Όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του, θα κρατήσουν τις καλύτερες
αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στο γιο του Αριστείδη και τους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου
έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Αρίστη Ζαγορίου, την Τετάρτη 23.11.22, ώρα 12 το μεσημέρι.
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
“ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” - Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας
Εκδότης - Διευθυντής - υπεύθυνος κατά το Nόμο: Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Ανανιάδης Βασίλειος,
Αναστασίου Αναστασία, Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης
Γεώργιος, Γεωργίου Αριστείδης, Γιακωβάκης Δημήτριος, Γιαννόπουλος
Ιωάννης, Κυριαζής Ιωάννης, Μάγγου Αντιόπη, Παπανδρέου
Γεώργιος, Σοφιανόπουλος Ιωάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος,
Σωτήρχου Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
Γραφεία: Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα, τηλ: 2103250692-4, fax: 2103311278
Πανεπιστημίου 38, 10679 Αθήνα, τηλ: 2103615765, 2103640541, fax:
2103614287
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Έφυγε από κοντά μας
σε ηλικία 56 ετών η
έγκριτη νομικός Ευ-

σταθία (Έφη) Καλαντζή που
συνέδραμε την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ επί σειρά ετών στο
θέμα της διεκδίκησης των
ασφαλιστικών εισφορών από
την τράπεζα. Πολλοί από εσάς
μπορεί να μη γνωρίζετε το
όνομά της, η Έφη όμως συν-
δέθηκε άμεσα μέσα από τη
θέση ευθύνης της ως νομικός

σύμβουλος του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΕΤΕΑΕΠ και του e-ΕΦΚΑ με
μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας!
Η Έφη λοιπόν, δεν είναι πια μαζί μας. Η Έφη με το ξεχωριστό
χαμόγελο, η δραστήρια, η καλοσυνάτη Έφη, έφυγε για το με-
γάλο ταξίδι και σίγουρα θα λείψει σε όσους είχαμε την τιμή να
τη γνωρίζουμε.
Η Έφη ήταν ξεχωριστή για πολύ κόσμο. Αλλά εμείς συγκεκρι-
μένα, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που προερχόμαστε
από την Ιονική Τράπεζα, τη γνωρίσαμε μέσα από την επαγγελ-
ματική της ιδιότητα, λόγω της συνεργασίας της με ασφαλιστι-
κούς φορείς. Και πραγματικά, αυτή η γνωριμία ήταν τύχη και
επιτυχία ταυτόχρονα για όλους εμάς τους προερχόμενους
από την Ιονική, γιατί η Έφη από τη θέση ευθύνης της συνέ-
βαλε αποφασιστικά σε σημαντικές επιτυχίες του χώρου μας.
Επειδή η Έφη λόγω της ιδιότητάς της ως νομική σύμβουλος
ασφαλιστικών φορέων δραστηριοποιείτο, ανάμεσα σε άλλες
υποθέσεις, στη διεκδίκηση διαφυγόντων ασφαλιστικών εισφο-
ρών, ασχολήθηκε και με τη δική μας υπόθεση που αφορούσε
το ασφαλιστικό μας ταμείο. Η συνεργασία μας ήταν από την
πρώτη μέρα αψεγάδιαστη, αφού η Έφη είχε πάντα ψηλά τη
σημαία της εντιμότητας, της ανιδιοτέλειας και του διαρκούς
αγώνα.
Αλλά και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, συνέπειας και
αποτελεσματικότητας. Γιατί η συνεργασία μας είχε σαν απο-
τέλεσμα να διεκδικηθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που

χάρη στην κοινή προσπάθεια της Έφης και των νομικών μας
συμβούλων, τα χρήματα αυτά περιέρχονται πλέον στον ασφα-
λιστικό φορέα, αφού δικαιωθήκαμε πανηγυρικά.
Ο αγώνας μας αυτός δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.
Αντίθετα, πολλοί προσπάθησαν να μας βάλουν τρικλοποδιές.
Αλλά και όταν στην πορεία εμφανίζονταν απρόοπτα εμπόδια
και παράπλευρες ενέργειες για να μειώσουν το μέγεθος της
επιτυχίας της απόφασης, η Έφη ήταν πάντα εκεί δίπλα μας
και με σθένος, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα μας καθοδη-
γούσε για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και να αποφύ-
γουμε τους σκοπέλους. Πλέον η τράπεζα, τελεσίδικα, εδώ και
καιρό έχει υποχρεωθεί να καταβάλλει αδιαλείπτως τα χρήματα
που επιδικάστηκαν σε βάρος της και αυτό σε μεγάλο βαθμό
είναι έργο και της Έφης.
Η Έφη υπήρξε ιδιαίτερη προσωπικότητα στο χώρο της κοι-
νωνικής ασφάλισης ως έμμισθη δικηγόρος φορέων αυτής,
αλλά και ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών του
Υπουργείου. Υπηρέτησε την κοινωνική ασφάλιση με συνέπεια
και όραμα επί σειρά ετών.
Από το 2008 διετέλεσε δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., από το 2017 έως το 2020 διετέλεσε δικηγόρος
με έμμισθη εντολή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και από τον Μάρτιο του
2020 διετέλεσε δικηγόρος με έμμισθη εντολή του e-EΦΚΑ.
Υπήρξε νομικός υψηλού κύρους και απαράμιλλου ήθους και
βεβαίως έχαιρε ευρύτερης εκτίμησης και αναγνώρισης από
τους συναδέλφους της.
Όλα αυτά βέβαια μοιάζουν λεπτομέρειες τελικά μπροστά στην
οδύνη που προκαλεί η απώλειά της, αλλά καταδεικνύουν
έστω και ενδεικτικά το μεγαλείο της τόσο ως άνθρωπος όσο
και ως δικηγόρος.
Εκείνο όμως που σίγουρα μας κάνει περήφανους είναι ότι εί-
χαμε την τιμή να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με έναν
άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και ανιδιοτέλεια
το λειτούργημά της και ειλικρινά πιστεύουμε ότι αν στη δημό-
σια ζωή υπήρχαν κι άλλοι σαν την Έφη, η κοινωνία μας θα
ήταν πολύ καλύτερη.
Βέβαια, η απώλειά της είναι τεράστια για την οικογένειά της.
Η Έφη είχε δημιουργήσει μία πολύ όμορφη και ευτυχισμένη

οικογένεια με το σύζυγό της Φώτη, έχοντας αποκτήσει δύο
γιους, τον Νίκο και τον Σταύρο και είναι σίγουρο ότι η απώλειά
της ανατρέπει της ζωή τους. Πιστεύουμε όμως, με οποιαδή-
ποτε μορφή ή τρόπο, η Έφη θα τους προσέχει και θα τους
φροντίζει πάντα από εκεί ψηλά.
Η Έφη πάλεψε με σθένος την ασθένειά της μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή, παρέμεινε δυνατή και αισιόδοξη. Επέδειξε μονα-
δική γενναιότητα και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μιλούσαμε
μαζί  της, καταλήγαμε εν τέλει να μας δίνει η ίδια θάρρος…
Ήταν μαχήτρια, παρούσα και συνεπής μέχρι τέλους.
Εκ μέρους σύσσωμης της Ιονικής Οικογένειας εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσης.
Η εξόδιος ακολουθία της Έφης έγινε στις 26.11.22, ώρα 11:30
π.μ. στο παρεκκλήσι Αγίου Λαζάρου στο Α’ κοιμητήριο Αθη-
νών.

Καλό ταξίδι Έφη! 
ΟΙ Ιονικάριοι θα σε θυμόμαστε πάντα!

Κ Α Λ Ο Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ε Φ Η !


