
ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ
Γενική Συνέλευση 
προ του αδιεξόδου

Συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά και αγωνιάτε, δικαιολογημένα, για την
απελπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο επικουρικός μας φορέας.
Όμως, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Όταν ο σύλλογός μας συμμετείχε
στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ τα αποθεματικά του ταμείου ήταν 403 εκατ. ευρώ.
Έξι χρόνια μετά, τα αποθεματικά του περιορίζονται στο ποσό των 246 εκατ.
ευρώ;  Η μόνη περίοδος που έγιναν σοβαρές προσπάθειες για εξυγίανση και
εκσυγχρονισμό του ταμείου, λειτουργία της ανταποδοτικότητας των εισφορών,
έλεγχος για τις παράνομες συντάξεις, εφαρμογή μηχανογράφησης και απόπει-
ρες για καταστατικές τροποποιήσεις προς θετική κατεύθυνση ήταν στο διά-
στημα 2003-5, όταν ο σύλλογός μας συμμετείχε στη διοίκηση του επικουρικού
μας φορέα με τον πρόεδρό του Σαράντο Φιλιππόπουλο. Δυστυχώς, παρότι εί-
χαμε κάνει έναν τεράστιο αγώνα για να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα και
τη λειτουργία στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, εν τέλει κυριάρχησε ο λαϊκισμός και
η άγνοια με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.

Επιπρόσθετα, μία ιδιαιτέρως μελανή εξέλιξη στη διοίκηση του ταμείου ήταν
και η προσπάθεια ποινικοποίησης που επιδίωξαν οι κύριοι που το διοικού-
σαν τα τελευταία χρόνια εναντίον της διοίκησης της περιόδου 2003-5. Προ-
σπάθεια που εξελίχθηκε σε Βατερλό γι’ αυτούς που το επιδίωξαν.
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Διαπλοκή: 
Η Σκιά που σκεπάζει την Ελλάδα

Η κρίση χρέους που αντιμετώπισε η πατρίδα μας πριν από 4 περίπου χρόνια
πολύ σύντομα έλαβε έναν πολύ ευρύτερο χαρακτήρα αποκαλύπτοντας τις πο-
λυεπίπεδες, εσωτερικές αντινομίες, αντιφάσεις και αδυναμίες της Ελλάδας. Η
κρίση υπήρξε ένας ορμητικός οδοστρωτήρας που ισοπέδωσε σχεδόν κάθε στα-
θερά στο σύστημα αξιών και θεσμών της ελληνικής πολιτείας: κόμματα, συνδι-
καλιστικούς φορείς, νεολαία και εν γένει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της
χώρας μας. Και όταν μιλάω για «σχεδόν» κάθε σταθερά, κυριολεκτώ. Γιατί -δυ-
στυχώς- από αυτό των τσουνάμι της αλλαγής και της αποσύνθεσης, υπήρξε και
μία που όχι μόνο δε… βούλιαξε, αλλά ζει και βασιλεύει! Η μόνη που δείχνει να
αντέχει και να συνεχίζει την παντοκρατορία της είναι η διαπλοκή που όχι μόνο
έμεινε αλώβητη, αλλά δυστυχώς εμφανίζει σημάδια… γιγάντωσης! Πολλές
φορές στο παρελθόν, στα λόγια μονάχα όπως αποδείχτηκε, έχει καταγγελθεί
από τους πολιτικούς φορείς η διαπλοκή με βαρύγδουπες, μάλιστα, εκφράσεις
που ακόμα ηχούν στα αυτιά μας για «νταβατζήδες», διαπλεκόμενα, νονούς κλπ.
Η σκληρή αλήθεια, όμως, παραμένει ότι  καμία κυβέρνηση ποτέ όχι μόνο δεν
κατάφερε κάποιο πλήγμα, αλλά ούτε καν μπόρεσε να «ακουμπήσει» έστω και
στο ελάχιστο τις δραστηριότητες της λεγόμενης διαπλοκής. 

Οφείλουμε, βέβαια, να ομολογήσουμε ότι υπάρχει λογική σε αυτήν τη διαμορ-
φωθείσα κατάσταση, καθώς εκτός από την τεράστια ισχύ της, η διαπλοκή έχει
σαφώς σχέδιο και στρατηγική. Και όταν κάποιος πορεύεται με σχέδιο είναι σί-
γουρο ότι αργά ή γρήγορα θα αποκομίσει οφέλη από αυτήν την πρακτική. Σε
αντίθεση δηλαδή με ό,τι συμβαίνει με την ελληνική πολιτεία και τους θεσμούς
της από την πρώτη σιγμή της ύπαρξής τους, που δεν είχαν, δεν έχουν και δε
φαίνεται να προετοιμάζουν οτιδήποτε που να θυμίζει οργάνωση…

Το δεκανίκι της φαυλότητας
Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει περίεργο το γεγονός και να αναρωτηθεί

πώς είναι δυνατόν εν μέσω κρίσης η διαπλοκή να απλώνει ακόμα περισσότερο
τα πλοκάμια της, να διαμορφώνει, να χειραγωγεί και να καθοδηγεί απόλυτα την
κοινή γνώμη. Εντούτοις, το φαινόμενο δεν είναι καθόλου περίεργο -αντίθετα
αποτελεί φυσική συνέπεια της κατάστασης- αν σκεφτούμε καλύτερα τα πράγ-
ματα και την παράνοια που επικρατεί γύρω μας. Σε ένα διαλυμένο κράτος, με
θεσμούς-φαντάσματα και με το συντριπτικά μεγάλο μέρος της κοινωνίας να
υποχωρεί προς τη φτώχεια, με την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη απούσα,
δεν είναι λογικό ο μέσος πολίτης να αρπάξει την πρώτη χείρα, έστω και φαινο-
μενικής, βοηθείας που θα του προσφερθεί για την υποτιθέμενη επιβίωσή του;
Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαπλοκή ελέγχει σήμερα το 90% των ΜΜΕ στην
Ελλάδα στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο; Είναι αδιανόητο σήμερα, όταν έχουν
κλείσει οι στρόφιγγες και αργοπεθαίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συν-
τηρούνται οι καναλάρχες με δανεικά. Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο που πρέπει
να ερευνηθεί και να τιμωρηθούν όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις δοσοληψίες.
Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαπλοκή ελέγχει απόλυτα το τραπεζικό σύ-
στημα, φτάνοντας ακόμα και στο προκλητικό σημείο με «περίεργες» αποφάσεις
και τεχνάσματα να καθιστά συστημικές και να ενδυναμώνει σε απόλυτο βαθμό
τράπεζες που σύμφωνα με εκθέσεις της Black Rock έπρεπε να κλείσουν;

Ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό κορυφαίους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη
και η λειτουργία των κομμάτων; Ή μήπως, τέλος, υπάρχει η παραμικρή αμφι-
βολία στο μυαλό του μέσου Έλληνα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, ότι
χωρίς τα δεκανίκια της διαπλοκής η σημερινή κυβέρνηση δε θα μπορούσε να
αντέξει ούτε ένα 24ωρο; ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ! 

«Χειρόφρενο» στην εξέλιξη και την πρόοδο
Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ η διαπλοκή υποκαθιστά και ελέγχει

τους θεσμούς, ούτε για να κρατήσει τα προσχήματα δεν πιέζει για τη διόρθωση
της κατάστασης και την αποκατάσταση της οργάνωσης και δομής αυτού του
απέραντου  τρελοκομείου της Ελλάδας. Οι αιτίες είναι απλές και μπορούν να
κατανοηθούν από κάθε πολίτη. Η διαπλοκή δε θέλει να χτυπηθεί η παραοικο-
νομία, αφού αυτή αποτελεί την κύρια πηγή ζωής της. 
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Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Τιτάνια»,
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, διεξάγεται η πιο κρίσιμη Γενική Συνέλευση στην
ιστορία του συλλόγου συνταξιούχων. Η Συνέλευση ξεκινά στις 8.30 πμ και η
συμμετοχή σου είναι απαραίτητη για να βάλεις φρένο στην επιχειρούμενη διάλυση
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ από την ομάδα του Ντίνου και του Βέργου σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους του κ. Γκιάτη, Πετράκη, Λάτση και Τσιακούλια που έχουν οδηγήσει
τον επικουρικό μας φορέα σε πλήρη απαξίωση, με μεγάλη πιθανότητα να μην
είναι σε θέση εντός μικρού χρονικού διαστήματος να καταβάλει το επικουρικό βοή-
θημα. Με τη συμμετοχή σου καταδικάζεις την ολέθρια διαχείριση της διοίκησης
του συλλόγου συνταξιούχων που λειτούργησε με ιδιοκτησιακή λογική, ζημιώνοντας
τα οικονομικά του συλλόγου. Με τη συμμετοχή σου θα ανακόψεις τον επικίνδυνο
εναγκαλισμό των συλλόγου συνταξιούχων με τη διοίκηση της τράπεζας και θα την
υποχρεώσεις να αναλάβει τις ευθύνες της για το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της μεγάλης μάχης για το εφάπαξ. Το δί-

μηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη των προσπα-
θειών που έχουμε καταβάλει για την υπόθεση του εφάπαξ των συναδέλφων της
Ιονικής. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους μας ότι είμαστε πεπει-
σμένοι πως σε αυτό το διάστημα θα προκύψουν σημαντικές εξελίξεις για το τερά-
στιο αυτό θέμα των εργαζομένων - ασφαλισμένων της Ιονικής και είμαστε
περισσότερο αισιόδοξοι από κάθε άλλη φορά για τη θετική έκβασή του. Η διοίκηση
της τράπεζας πρέπει να καταλάβει σύντομα ότι η αφερεγγυότητά της και η εξαπά-
τηση των ασφαλισμένων της Ιονικής στη συγκεκριμένη υπόθεση θα την οδηγήσει
σε οδυνηρή ήττα, ώστε να αλλάξει στάση έστω και την ύστατη στιγμή. Σαν σύλλο-
γος έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες που πιστεύουμε ότι μπορούν να συνδρά-
μουν στο δίκαιο αγώνα μας και έφτασε η στιγμή να δρέψουμε τους καρπούς αυτών
των προσπαθειών. 
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Ημέρα κρίσης 
Οι πιο σημαντικές εκλογές 

στην ιστορία του συλλόγου συνταξιούχων
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Δε θέλει πολιτικούς με ήθος, βούληση και αποφασι-
στικότητα γιατί έτσι θα κινδυνεύσει να τεθεί στο περι-
θώριο. Δεν έρχεται σε σύγκρουση με ξένα οικονομικά
και πολιτικά κέντρα εξουσίας που υπαγορεύουν
ακραίες πολιτικές λιτότητας για να μας καταστήσουν το
φτωχό συγγενή της Ευρώπης γιατί θα επωφεληθεί,
έστω και πρόσκαιρα, από αυτήν την εξέλιξη. Δε θέλει
αμφισβήτηση της ακραίας μονεταριστικής πολιτικής
που εκπορεύεται από τη Γερμανία διότι υπάρχει κίνδυ-
νος να ανατραπούν τα ισχύοντα δεδομένα για την πο-
ρεία και λειτουργία της χώρας. 

Και είναι δεδομένο ότι δεν επιθυμεί και μάχεται κάθε
σκέψη και προσπάθεια βελτίωσης του εσωτερικού πο-
λιτικού σκηνικού. Με τα ανυπέρβλητα εμπόδια που
θέτει απομακρύνει κάθε ελπίδα, φρενάροντας όχι μόνο
την ανανέωση των πολιτικών κομμάτων, αλλά και την
ανάδειξη μίας νέας γενιάς ικανών πολιτικών και ηγετι-
κών φυσιογνωμιών που θα μπορούν να κρατήσουν
γερά τα γκέμια και να οδηγήσουν την Ελλάδα στην
έξοδο του σκοτεινού τούνελ που διέρχεται όλα αυτά τα
χρόνια. Αντίθετα, συνεχίζει ακάθεκτη να χρησιμοποιεί
προς όφελός της την πολιτική ολιγαρχία που εδώ και
δεκαετίες αποτελεί τον πιο πιστό σύμμαχό της σε
βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Είναι ξε-
κάθαρο ότι τη βολεύει η ανεπάρκεια και η ατολμία όλων
όσοι συμμετέχουν στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και
την αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας όποτε το χρειάζε-
ται ακόμα και ακραία μέσα, όπως πλέον είναι η Χρυσή
Αυγή, που σε καμία περίπτωση δεν έχει οτιδήποτε
«επαναστατικό» στην ουσία της, αλλά αποτελεί, όπως
και κάθε φασιστικό μόρφωμα διαχρονικά, το «μακρύ

χέρι» του συστήματος και εν προκειμένω της διαπλο-
κής. 

Dum spiro spero…
Οι παραπάνω διαπιστώσεις για το απόλυτο σκότος

που κυριαρχεί μοιάζουν να είναι καταδικαστικές ακόμα
και για τη φανέρωση μίας αχτίδας φωτός που θα φέρει
την ελπίδα, την προσδοκία και την ανακούφιση στον
ελληνικό λαό. Από την άλλη, όμως, η ελπίδα μπολιάζει
στις ψυχές των ανθρώπων παντοτινά και έχει πάντα το
τελευταίο λόγο. Λογικά και ρεαλιστικά σκεπτόμενος,
εγώ πραγματικά πιστεύω πως αυτά τα φαινόμενα που
οδήγησαν την κοινωνία μας στο χείλος της καταστρο-
φής, μπορούν να νικηθούν. Σημαντικά στοιχεία που συ-
νηγορούν στην περιθωριοποίηση της διαπλοκής είναι
αυτά που εμφανίζονται στις έρευνες, αφού 2/3 Έλληνες
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν μπορούν να επιλέ-
ξουν έναν πολιτικό φορέα που να τους εκφράζει, δίνον-
τάς τους διέξοδο και προοπτική. Και βέβαια, διαπλοκή
χωρίς την έμμεση ή άμεση στήριξη της κοινωνίας δε
νοείται. Επίσης, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος…
κανένας κυριαρχεί στην καταλληλότητα για τη διακυ-
βέρνηση της χώρας, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι ο
ελληνικός λαός είτε περιμένει από τα υπάρχοντα κόμ-
ματα να αναδιοργανωθούν ταχύτατα και να εκφράσουν
τις αναγκαιότητες και τις αγωνίες του, είτε να γεννηθεί
κάτι καινούργιο που θα κυριαρχήσει και έχοντας τη
λαϊκή επιδοκιμασία θα συμπαρασύρει τα κακώς κείμενα
και πρώτα και πάνω από όλα τη διαπλοκή, τις δομές
και τη λειτουργία της. Κανένα πολιτικό κόμμα μέχρι σή-
μερα δεν έθεσε ξεκάθαρα και με σοβαρότητα σε προ-

τεραιτότητα το στόχο καταπολέμησης της διαπλοκής
που αποτέλεσε τη βασική αιτία και το καρκίνωμα για τη
σημερινή κατάσταση της χώρας. Είμαι σίγουρος ότι
όποια πολιτική δύναμη το επιδιώξει ξεκάθαρα και με ει-
λικρίνεια θα έχει τη στήριξη ενός σημαντικού μέρους
της ελληνικής κοινωνίας. Κανένας βέβαια δεν είναι
τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι στο καπιταλιστικό
σύστημα που ζούμε, φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς
και παραγοντισμού μπορούν να εξαφανιστούν. Το και-
νούργιο που προσδοκούμε και πιστεύω ότι θα έρθει,
έτσι κι αλλιώς δε θα ευαγγελίζεται ότι θα εξαφανίσει και
ισοπεδώσει τη διαπλοκή και τα παράγωγά της, αλλά
θα έχει την επιδοκιμασία της συντριπτικής πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού και θα θέσει σαν προτεραιότητα την
οργανωμένη επαναλειτουργία του κράτους και την επα-
νόρθωση των θεσμών. Επομένως, πιστεύω ακράδαντα
ότι όπως το νερό τρυπά το βράχο και οποιαδήποτε πα-
ρέμβαση δε δύναται να το σταματήσει να βγει στην επι-
φάνεια, έτσι και η δημιουργία μίας καινούργιας
πρότασης είναι αδύνατον να παρεμποδίζεται εσαεί από
οικονομικά, πολιτικά, εκδοτικά και οποιασδήποτε άλλης
μορφής συμφέροντα που έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα
τον τόπο. Αυτό που πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό
από όλους, όμως, είναι ότι τα χρονικά περιθώρια στε-
νεύουν. Όσο πιο σύντομα και ξεκάθαρα εμφανιστεί
αυτή η πρόταση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δυνα-
μική που θα διαμορφώσει μέσα από τα σπλάχνα της
κοινωνίας ώστε να μην μπορεί να της σταθεί κανείς εμ-
πόδιο! Και σε αυτό το σημείο είναι που όλοι πρέπει και
μπορούμε να βοηθήσουμε.  Οψόμεθα!

Σαράντος φιλιππόπουλος

Διαπλοκή: 
Η Σκιά που σκεπάζει την Ελλάδα

ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ
Γενική Συνέλευση προ του αδιεξόδου
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Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι οι κύριοι αυτοί δεν πλήρωσαν από την τσέπη
τους τα ποσά των δικαστικών δαπανών, τα οποία έφτασαν περίπου το 1 εκατ.
ευρώ (!), χρεώνοντάς τα στο ΤΑΠΙλΤΑΤ. Πρόσφατα, μάλιστα, με μία ανακοίνωση
-αλήθεια ποιος την έγραψε;- που κυκλοφόρησε ο κ. Πετράκης, συνεργάτης του κ.
Γκιάτη που παριστάνει τον πρόεδρο του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, προσπαθεί να αναδείξει τα τρα-
γικά αδιέξοδα του επικουρικού μας φορέα. Εδώ, λοιπόν, τίθεται ξεκάθαρα το ερώ-
τημα: την ευθύνη για την τεράστια βλάβη που υπέστη το ταμείο τα έξι αυτά χρόνια,
ποιος θα την αναλάβει; 

Οι διορισμένες και «εκλεγμένες»  διοικήσεις των έξι ετών ουσιαστικά κατεδάφισαν
τον επικουρικό μας φορέα. Πρώτο τους χαρακτηριστικό η εμπάθεια. Δεύτερο στοιχείο
της πολιτικής τους η άγνοια. Τρίτο στοιχείο η απόρριψη από τον κ. Γκιάτη της πρό-
τασης της ΟΤΟΕ για μία λύση οικουμενικής Διοίκησης, αποτελούμενης από τους
προέδρους των συλλόγων.

Οι κύριοι αυτοί πήραν, απόφαση με πλειοψηφία στο ΔΣ 5-4 ψήφους για διπλα-
σιασμό των συντάξεων. Στη συνέχεια μείωσαν τις συντάξεις στο ήμισυ. Θα μας πουν
τελικά πότε έπραξαν σωστά; Την πρώτη ή τη δεύτερη φορά που οι ίδιοι άνθρωποι
πήραν αυτές τις αντιφατικές αποφάσεις; 

Παράλληλα, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κρύβουν την ύπαρξη δικαστικής από-
φασης που κρίνει παράνομη τη μείωση των συντάξεων λόγω του ότι ελήφθη με από-
φαση του ΔΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν το θάρρος και το σθένος να αναφερθούν
στο γεγονός με την συγκεκριμένη ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Πετράκης. Η κατα-
στροφική πολιτική τους έχει φέρει το ταμείο προ των πυλών της κατάργησης κατα-
βολής του βοηθήματος και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τους εν ενεργεία με
αποτέλεσμα σύλλογοι, αλλά και συνάδελφοι να καταβάλλουν προσπάθειες να τους
επιστραφούν οι εισφορές τους από το ταμείο.

Ώρα για αλλαγές
Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε κάτι: το ταμείο είναι αυτοδιαχειριζόμενο, σωματει-

ακής μορφής και κανένας δε θα φιλοτιμηθεί να το στηρίξει οικονομικά στο αδιέξοδο
που έχει περιέλθει. 

Η μόνη διέξοδος που υπάρχει, λοιπόν, σε αυτό το… βομβαρδισμένο τοπίο είναι η

σύσταση ενός οικουμενικού προεδρείου, που θα  αποτελείται από τους προέδρους
των συλλόγων, το οποίο θα αναλάβει και το έργο  της  απόδοσης ευθυνών, αστικών
και ποινικών, σε αυτούς που με τις αποφάσεις τους ζημίωσαν το ταμείο. Ο σύλλογος
μας δεν θα απουσιάσει από αυτές τίς διαδικασίες καθώς θεωρεί χρέος του να προ-
σπαθεί πάντα να προστατεύει τα συμφέροντα όχι μόνο των  μελών του αλλά όλων
των συναδέλφων που προέρχονται από την Ιονική. 

Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για την επικουρική, και όχι μόνο, ασφάλιση μας,  και
απαιτούν την εγρήγορση και την συμπαράταξη όλων των συναδέλφων που προέρ-
χονται από την Ιονική για να αποτρέψουμε δυσάρεστε εξελίξεις. Σ’ αυτό το σημείο
δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και τον Οικονομικό απολογισμό του Ταμείου και
ειδικότερα τα βασικά του στοιχεία από τα οποία αναδεικνύεται, για άλλη μια φορά
δυστυχώς, η ανικανότητα της Διοίκησης αφού συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η ανε-
ξέλεγκτη αύξηση των δαπανών παρά την μεγάλη μείωση των εσόδων που έχει υπο-
στεί:

- Λειτουργικά έξοδα (πλην συντάξεων, Αποσβέσεων και προβλέψεων) 
2012: 1.360.898 € 2011: 1.123.619 €  αύξηση: 237,279 €  (+21%)
- Έσοδα: 
Εισφορών 2012: 17.614.381 € λοιπά: 2012: 6.549.121 €  
2011: 19.433.766 € 2011: 15.373.014 €
Διαφορά: -1.819.385 € (-9%) Διαφορά: -8.823.893 € (-57%)

Σας καλούμε, λοιπόν, συνάδελφοι  να πάρετε μαζικά μέρος στη Γενική Συνέ-
λευση που διεξάγεται στο ξενοδοχείο «Νοβοτέλ» το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και σαν
μία πρώτη ενέργεια ζητάμε να καταψηφιστεί ο οικονομικός απολογισμός του Ταμείου.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια να παραιτηθεί η ανύπαρκτη, τωρινή διοίκηση και να υπο-
στούν τη βάσανο της δικαιοσύνης αυτοί που οδήγησαν το ταμείο στο σημερινό, τρα-
γικό σημείο. 

Οι εισφορές, τα χρήματα και οι συντάξεις των ασφαλισμένων είναι μία ιερή υπο-
χρέωση που πρέπει όλοι να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Επομένως, εμείς
φωνάζουμε τέρμα στην ατιμωρησία και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για έξοδο
από το τέλμα. Γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι μαζικά σε αυτήν τη διαδι-
κασία για να καταδικάσετε τους υπεύθυνους του αδιεξόδου.
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Εκλογές Συλλόγου Συνταξιούχων
Ημέρα κρίσης 

Γιατί αποτελεί αδιάψευστο γεγονός ότι η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα
Πειραιώς λειτούργησαν καταστρεπτικά για το ταμείο λόγω των αναδιαρθρώσεων και
των συγχωνεύσεων με τη μη εισροή νέων μελών, με αποτέλεσμα αυτές οι εξελίξεις
να πάρουν τη μορφή συνταγής θανάτου του επικουρικού μας φορέα. Η απερχόμενη
διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων ποτέ δεν έθεσε αυτά τα ζητήματα και ποτέ δεν
τα διεκδίκησε από την τράπεζα, αφού αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τις επιλογές
του κ. Γκιάτη. Με τη συμμετοχή σου δίνεις τη δυνατότητα στους συναδέλφους που
έχουν όρεξη για ανιδιοτελή προσφορά να διοικήσουν το σύλλογο με ήθος, συνέπεια,
εντιμότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και να αναγκάσουν τις τράπεζες
να αναλάβουν τις σαφείς υποχρεώσεις που έχουν έναντι του επικουρικού μας ταμείου.
Οι επικείμενες εκλογές του συλλόγου συνταξιούχων αποτελούν ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι για τη λειτουργία του και θα κρίνουν πολλά για το μέλλον του και συνακόλουθα
των συνταξιούχων συναδέλφων μας. Ο σύλλογός μας κρίνει απαραίτητο εν όψει των
εκλογών να καταθέσει τη θέση και τις απόψεις του. Κατανοούμε, βέβαια, ότι υπάρχει
ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας που έχει προβληματιστεί και απογοητευτεί
από τη διαρκή αντιπαράθεση μεταξύ του συλλόγου μας και του συλλόγου συνταξιού-
χων, αλλά πιστεύουμε ότι, πλέον, με βάση τη λειτουργία των δύο συλλόγων πρέπει
να έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας αναφορικά με το ποιος υπηρετεί τα συμφέροντα
των συναδέλφων.  Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε απερίφραστα ότι αποτελεί
τιμή για μας η ξεχωριστή δράση του συλλόγου της Ιονικής αυτά τα 14 χρόνια μετά την
πώληση της Τράπεζας. Έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή και μπορούμε να σας κοι-
τάμε στα μάτια. Αντιμετωπίσαμε ως σύλλογος την προσπάθεια ισοπέδωσης των
εργαζομένων της Ιονικής με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που
αποδεικνύεται  από τις 850 δικαστικές αποφάσεις που, με τη στήριξη του συλ-
λόγου μας, δικαίωσαν τους συναδέλφους μας σε διάφορα ζητήματα στα οποία
βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με την τράπεζα (βλαπτικές μεταβολές, καταγγελία
συμβάσεων, προαγωγές, αποζημίωση του Ν2112). Θα θέλαμε και ο σύλλογος
συνταξιούχων να γνωστοποιήσει αν στήριξε έστω κι ένα συνταξιούχο σε οποι-
αδήποτε διεκδίκησή του έναντι της τράπεζας. Δυστυχώς, γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι ποτέ δεν στήριξε κανέναν αυτή η ομάδα που βρέθηκε συμπτωματικά
στη διοίκησή του. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια μόνο ο σύλλογός μας συνέ-
δραμε ουσιαστικά στις υποθέσεις που αφορούσαν συνταξιούχους συναδέλ-
φους μας.Τα κορυφαία ασφαλιστικά μας ζητήματα όπως η ένταξη του ΤΑΠΙλΤ
στο ΙΚΑ, με τους όρους του καταστατικού μας, αντιμετωπίστηκαν αποκλειστικά
και μόνο από το σύλλογό μας. Η ομάδα του Ντίνου και του Βέργου όχι μόνο δε
στήριξε την προσπάθεια για την ένταξη του ΤΑΠΙλΤ στο ΙΚΑ, αλλά αντίθετα την
πολέμησε λυσσαλέα, επιτιθέμενη προσωπικά εναντίον του προέδρου μας Σα-
ράντου φιλιππόπουλου, χωρίς μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη γι’αυτήν της τη
στάση στη συνέχεια, όταν έγινε φανερό ότι αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε μία από
τις σημαντικότερες επιτυχίες στα ασφαλιστικά μας ζητήματα. Σε ένα άλλο ση-
μαντικό θέμα, τον καταλογισμό σε βάρος της τράπεζας του ποσού των 39,8
εκατ. ευρώ -μετά τους χειρισμούς του προέδρου του συλλόγου μας, Σαράντου
φιλιππόπουλου, του τότε προέδρου του ΤΑΠΙλΤ Νίκου Κάβουρα και του μέλους
του ΤΑΠΙλΤ Γιάννη Χρυσικού- που εισέρρευσαν στο ταμείο με αποτέλεσμα να
λάβουν τα χρήματα της άρσης του πλαφόν εκατοντάδες συνταξιούχοι συνάδελ-
φοί μας και πολλές εκατοντάδες ακόμα το σύνολο του εφάπαξ που δικαιούντο,
οι κύριοι αυτοί όχι μόνο δε συνέβαλαν στη συγκεκριμένη διαδικασία και τη θε-
τική του  εξέλιξη, αλλά είχαν και πλήρη άγνοια του θέματος. Η περίοδος 2003-5
που συμμετείχε ο σύλλογός μας στη διοίκηση του ΤΑΠΙλΤΑΤ αποτέλεσε την κα-
λύτερη περίοδο στη διοίκηση και τον εκσυγχρονισμό του επικουρικού μας τα-
μείου. Στα δε οικονομικά αποτελέσματα παραλάβαμε αποθεματικό 303 εκ. ευρώ
και παραδώσαμε 404 εκ. Η συνέχεια είναι, δυστυχώς, γνωστή. Οι διορισμένες
διοικήσεις που ήταν η επιλογή του κ. Γκιάτη και στις οποίες συμμετείχαν ο Ντί-
νος και ο Βέργος, οδήγησαν τον επικουρικό μας φορέα στη σημερινή απελπι-
στική κατάσταση, καθώς προσπάθησαν να ποινικοποιήσουν την περίοδο
διαχείρισης στου συλλόγου μας (2003-5), προσπάθεια στην οποία βέβαια απέ-
τυχαν οικτρά, φορτώνοντας, όμως, το ΤΑΠΙλΤΑΤ με δικαστικές δαπάνες περί-
που 1 εκατομμυρίου (!!!). Η εμπλοκή τους στο ΤΑΠΙλΤΑΤ έχει οδηγήσει τον
ασφαλιστικό μας φορέα σε πλήρες αδιέξοδο, αφού κινδυνεύει άμεσα με διά-
λυση.

Επομένως, η παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας στη διοίκηση του συλλόγου συν-
ταξιούχων, που αποτελεί και την πλέον μαύρη σελίδα του συλλόγου σε όλη την πε-
ρίοδο λειτουργίας του, πρέπει να σταματήσει  εδώ.  Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι
κύριοι αυτοί είχαν απομακρυνθεί από τη διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων, αλλά
δυστυχώς λόγω της αποστασίας του κ. Βασματζή, που αρχικά είχε εκλεγεί με τη στή-
ριξη του συλλόγου μας, επανήλθαν από την πίσω πόρτα, για να συνεχίσουν το κατα-
στρεπτικό τους έργο και να οδηγήσουν το σύλλογο στην πλήρη απαξίωση και στα
σημερινά τραγικά του αποτελέσματα.

φως στο τούνελ
Και επειδή μας αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο βασικότερος λόγος

της παρουσίας των συγκεκριμένων ανθρώπων στη διοίκηση του συλλόγου είναι η
παντελής αδιαφορία των συναδέλφων που εξέρχονται στη σύνταξη, να ασχοληθούν
ενεργά με το σύλλογο συνταξιούχων. 

Το τελευταίο διάστημα, όμως, ενεργοποιήθηκε μία ομάδα συναδέλφων που
συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι μετέχουν στην επικείμενη εκλογική
διαδικασία διεκδικώντας την ψήφο σας. Προκειμένου ο σύλλογος συνταξιούχων
να αλλάξει σελίδα και να εξέλθει από την απαξίωση και το αδιέξοδο στο οποίο
τον έχουν οδηγήσει, αισθανόμαστε την ανάγκη να στηρίξουμε αυτούς τους συ-
ναδέλφους που πρόσφατα βγήκαν στη σύνταξη, οι περισσότεροι εκ των οποίων,
μάλιστα, στερούνται συνδικαλιστικής δραστηριότητας κατά το παρελθόν και η
μόνη, ειλικρινής τους φιλοδοξία είναι να προσφέρουν στην αναγέννηση του συλ-
λόγου: 

Συνάδελφοι, πλέον το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: Ή υπερψηφίζονται οι συνάδελ-
φοί μας που διαθέτουν εντιμότητα, ήθος, συνέπεια και όρεξη για προσφορά ή ο
σύλλογος συνταξιούχων θα συνεχίσει να τρέχει χωρίς φρένα προς το γκρεμό με
όχημα την παρέα του Ντίνου και του Βέργου υπό την πλήρη καθοδήγηση του κ.
Γκιάτη. 

Αλήθεια, προτιμάτε στη διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων συναδέλφους
που με μεράκι και όρεξη προτίθενται να ασχοληθούν και να βοηθήσουν σε όλα
τα φλέγοντα ζητήματα (και είναι πολλά) που σας αφορούν ή την τωρινή διοίκηση
που λόγω ανικανότητας και άγνοιας (και ίσως όχι μόνο…) έχει εναντιωθεί, ουσια-
στικά, σε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη υπήρξε στα ασφαλιστικά μας ζητήματα (βλ.
ένταξη ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με όρους του καταστατικού μας, καταλογισμός υπέρ τα-
μείου 39,8 εκατ. ευρώ κλπ) τα τελευταία χρόνια; Προτιμάτε άτομα που ποτέ δεν
έδωσαν δικαίωμα με τη συμπεριφορά τους και παραμένουν αγαπητά σε όλους
τους συναδέλφους ή εκείνους που αντί να ασχολούνται και να κοπιάζουν για τις
εκατοντάδες υποθέσεις των συναδέλφων στα δικαστήρια, αδιαφορούν και έχουν
κοινή πορεία με τον κ. Γκιάτη, τη δράση του οποίου γνωρίζουν όλοι οι Ιονικάριοι;
Η απόφαση είναι δική σας…

Νέα εποχή με καθαρούς όρους
Επειδή πλέον ο θεσμός του συνδικαλισμού βρίσκεται στον πυθμένα της αξιο-

πιστίας του ελληνικού λαού και των εργαζομένων, είναι καλό όλα τα συλλογικά
όργανα να λειτουργούν με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και όρους. Ο σύλλογός
μας, θεωρώντας τη διαφάνεια θεμελιώδη λίθο της ύπαρξής του, δημοσιοποιεί
κάθε χρόνο αναλυτικούς ισολογισμούς, δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε
συνάδελφο που το επιθυμεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά πεπραγ-
μένα μας. Αντίθετα, ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ως προς την οικονομική δια-
χείριση του συλλόγου συνταξιούχων, η διοίκησή του δεν επιτρέπει τον έλεγχο
συγκεκριμένων δαπανών, παρά την εξώδικη πρόσκληση 75 συνταξιούχων συ-
ναδέλφων μας.  Θεωρούμε αναγκαίο, ιδιαίτερα ετούτη  την περίοδο της συνολικής
απαξίωσης θεσμών και συλλογικών προσπαθειών, να επιδιωχθεί μέσω των θε-
σμοθετημένων διαδικασιών ή και  της δικαστικής οδού, στην έσχατη περίπτωση,
ο οικονομικός έλεγχος όλων των δαπανών του συλλόγου συνταξιούχων.

Κρίνουμε, λοιπόν, επιβεβλημένο, μετά την εκλογή της νέας διοίκησης, τον
έλεγχο των οικονομικών σε βάθος δεκαετίας, από ορκωτούς λογιστές, ώστε να
μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τα αποτελέσματά του. 

Και αυτή η απαίτηση δεν έχει να κάνει με  εκδικητικότητα και στείρα αντιπαρά-
θεση, αλλά πιστεύουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι επιθυμούν και απαιτούν, ιδιαίτερα
τη σημερινή περίοδο, την αντικειμενική  πληροφόρηση  και την απόλυτη διαφά-
νεια στη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, ώστε έτσι να αποκατασταθεί
η εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση. Και αυτό θα γίνει, μόνο, αν έρθουν όλα στο
φως. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μία νέα εποχή ανοίγεται για το σύλλογο συντα-
ξιούχων. Πρόθεση, επιδίωξη και επιθυμία μας είναι η νέα διοίκηση του συλλόγου
συνταξιούχων να αποκαταστήσει τις συναδελφικές σχέσεις με το σύλλογο μας.
Και τότε, πλέον, πιστεύουμε ότι μερίδα των συναδέλφων μας που έχει απομα-
κρυνθεί λόγω της διαρκούς αντιπαράθεσης και ρήξης θα επανέλθει και θα ασχο-
ληθεί με τις δραστηριότητες του συλλόγου συνταξιούχων και τα κοινά. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυλΙΟ ΕΞΕλΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤρΟΠΗ ΟΣΤΟΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟυλΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔρΟυλΑΚΗ ΣΟφΙΑ
ΖΑΒΑΚΟΠΟυλΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ ΜΗλΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΚΟΠΟυλΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ
ΚΑρΑΔΕλΗ ΑΘΗΝΑ ΣΒΑρΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑρΑΔΕλΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟλλΑΤΟΣ  ΓΕΩρΓΙΟΣ                                        ΚΟλλΑΤΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ                                         
ΚρΙΚΕλλΗ - ΓΚλΑΒΟΠΟυλΟυ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚρΙΚΕλλΗ - ΓΚλΑΒΟΠΟυλΟυ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΜΠΟυρλΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ λΑΜΑΚΙΑΣ ΣΠυρΙΔΩΝ
ΠΑρΑΣΚΕυΟΠΟυλΟυ ΑΝΝΑ ΜΑΚρΗΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
ΤΣΑΜΟυρΑΣ ΧρΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
φΙλΙΠΠΟΠΟυλΟυ ΜΑρΙΑ ΜΠΟυρλΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
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ΤΣΑΜΟυρΑΣ ΧρΗΣΤΟΣ
ΧρυΣΑΝΘΟΠΟυλΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
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Περί ισολογισμού ο λόγος…
Ο σύλλογός μας δημοσιοποιεί και φέτος τον οικονομικό του απολογισμό,

όπως κάνει ανελλιπώς όλα τα χρόνια της ύπαρξής του, επειδή πιστεύουμε
ακράδαντα ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος είναι αδιαπραγμάτευτα και θεμελιώδη
στοιχεία της λειτουργίας μας. Για το λόγο αυτό όλες οι δαπάνες είναι σύμφωνες
με τους κανόνες χρηστής διοίκησης και απόλυτα εναρμονισμένες με τις κατα-
στατικές διατάξεις του συλλόγου μας, εγκρίνονται πάντα ομόφωνα από το ΔΣ
και ελέγχονται από τα εκλεγμένα όργανα. Είναι σαφές ότι οποιοδήποτε μέλος
μας θέλει, μπορεί ανά πάσα στιγμή, καθόλη τη διάρκεια του έτους, να προ-
στρέξει στο λογιστή και στον ταμία μας και να ελέγξει τη νομιμότητα δαπανών
και παραστατικών. Στο επόμενο φύλλο μας θα δημοσιεύσουμε τον ετήσιο  οι-
κονομικό απολογισμό για την έγκυρη ενημέρωσή σας, αλλά και για να μπορέ-
σει ο κάθε συνάδελφος να τον συγκρίνει με τους απολογισμούς του συλλόγου
συνταξιούχων της Ιονικής και των βοηθηματούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Σε πρό-
σφατο, μάλιστα, εξώδικο που απέστειλαν συνταξιούχοι συνάδελφοι για
το θέμα του ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων του συλλόγου βοη-
θηματούχων, ο κ. Βέργος απάντησε εγγράφως ότι «το εκάστοτε υπό-
λοιπο του ταμείου είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό.
Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα ισολογισμού». Άρα μάλλον στο μέλλον δεν
πρόκειται να εκδώσει ξανά ισολογισμό, αφού άλλαξε και τους κανόνες
της λογιστικής!           

Κάτι «σάπιο» υπάρχει στα «βασίλεια» 
του Ντίνου και του Βέργου

Πρόσφατα έφτασε στα χέρια μας κείμενο συνταξιούχων συναδέλφων, μελών
του συλλόγου συνταξιούχων, με το οποίο ζητούν λεπτομερή αναφορά για μία
σειρά δαπανών του συλλόγου. Και η απορία μας, λοιπόν, είναι εύλογη: Από
το 2007, δηλαδή επί επτά χρόνια, δεν έχει συντάξει και δημοσιοποιήσει κανέ-
ναν οικονομικό απολογισμό η διοίκηση του κ. Ντίνου προς τα μέλη; Επτά χρό-
νια τώρα δε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, διαχειριζόμενοι εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ; φαίνεται ότι προτάσσεται η «ιδιοκτησιακή» λογική που
τους διακατέχει και δεν έχουν αντιληφθεί τι υπηρετούν και γι’ αυτό οι συγ-
κεκριμένοι κύριοι αρνούνται να χορηγήσουν στους 75 συνταξιούχους συ-
ναδέλφους τα στοιχεία για τις συγκεκριμένες δαπάνες του συλλόγου! Πού
είναι το δημοκρατικό πνεύμα και η ευαισθησία για τα οποία κόπτονται και αρέ-
σκονται να επιδεικνύουν και να προβάλλουν υποκριτικά μέσα από την εφημε-
ρίδα τους; Είναι αδιανόητο όταν η κοινωνία μας έχει διαλυθεί και διέρχεται δια
πυρός και σιδήρου και όταν η χώρα μας μαστίζεται από ακραία διαφθορά, τα
συλλογικά όργανα να λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται, όμως, ότι
οι συνάδελφοι κατάλαβαν πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και αποφάσισαν να
πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για να καθαρίσουν τον κόπρο του Αυ-
γίου. Εξ άλλου, σιμά κοντά έρχονται και οι εκλογές του Οκτώβρη… 

Άρχισαν τα όργανα
Έχουμε ασκήσει επανειλημμένως σκληρή κριτική για την ανάλυση εξόδων

των συλλόγων του κ. Ντίνου  και του κ. Βέργου. Σκεφτόμασταν, μάλιστα, ότι
αν πέφταμε τόσο έξω, οι συγκεκριμένοι κύριοι, με βάση το δημοσίευμά μας
στην εφημερίδα του συλλόγου μας, θα μας είχαν στείλει εξώδικες επιστολές
για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας μας να επανορθώσουμε ή σε άλλη πε-
ρίπτωση, κάτι που δεν είναι βέβαια στην φιλοσοφία τους, θα μας έδιναν τις
απαραίτητες εξηγήσεις για τα διογκωμένα έξοδα των συλλόγων που διοικούν.

Επειδή, λοιπόν, ούτε ο κ. Ντίνος ούτε ο κ. Βέργος φαίνεται να έχουν τη βού-
ληση ή την ευαισθησία, εμείς μέσα από το γενικό χάος της ανάλυσης των εξό-
δων που παρουσίασαν, προσπαθούμε να αναλύσουμε όλες τις πτυχές της
υπόθεσης για τα οποία υπάρχουν κάποια σημεία που μας έκαναν ιδιαίτερη εν-
τύπωση… 

Μία σκοτεινή υπόθεση 
Το Μάιο του 2011 εξήγγειλαν, με δειγματοληπτική αποστολή ανακοινώσεων,

την πραγματοποίηση πανελλαδικής ψηφοφορίας για την επικύρωση της από-
φασής τους για αύξηση της εισφοράς προς το σύλλογο, όπου περιλαμβάνεται
και η εισφορά  0,10% υπέρ ΟΣΤΟΕ  (από 0,25% σε 0,35% ,+40% - Ανακοί-
νωση Νο 2/9.5.11). Δυστυχώς, το δημοψήφισμα αποδείχθηκε… μαϊμού, αφού
ουδέποτε στήθηκαν κάλπες και ούτε τα αποτελέσματά του δημοσιεύτηκαν
ποτέ, ενώ απάντησαν αρνητικά σε αίτημα συνταξιούχων συναδέλφων να τους
παραδώσουν τα στοιχεία αποστολής και παραλαβής από post restant των φα-
κέλων ψηφοφορίας της επαρχίας,  όπως ορίζει η συγκεκριμένη διαδικασία.
Επομένως, για να νομιμοποιήσουν την αύξηση αυτή, προκειμένου να εισπράτ-
τεται η εισφορά υπέρ ΟΣΤΟΕ μέσω του ΙΚΑ, οδηγήθηκαν στη διαδικασία αυτή,
προφανώς, καθ’ υπόδειξη των υπηρεσιών του ΙΚΑ, προς το οποίο δεσμεύτη-
καν για την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, παράγραφος 1,
πράγμα που ουδέποτε έπραξαν. Γιατί, για την τροποποίηση του καταστατικού,
εκτός από τη διενέργεια πανελλαδικού δημοψηφίσματος, απαιτείται και η επι-
κύρωση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτι που επίσης δε υλοποιήθηκε.

Επομένως, η αύξηση αυτή που είναι παράνομη και αντικαταστική πρέπει να

ακυρωθεί και να επιστραφούν τα επί πλέον εισπραχθέντα ποσά στους δικαιού-
χους συνταξιούχους.  

Στο δεκαπλάσιο
Από την ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων του συλλόγου

βοηθηματούχων στην εφημερίδα «Συνταξιούχος της Ιονικής» προκύπτουν
σαφή ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν από τη διοίκησή του: 

Συγκεκριμένα, στην ανάλυση εξόδων με τίτλο «Ανακοινώσεις» υπάρχει ένα
κονδύλι 27.505 €. Εμείς, αποστέλλοντας κάθε φορά ανακοινώσεις, έχουμε ελά-
χιστα έξοδα. Πήραμε προσφορά από τέσσερα τυπογραφεία για τις ανακοινώ-
σεις που εξέδωσαν (10 στην τριετία με τρεις διαστάσεις Α4 ασπρόμαυρες) και
οι προσφορές ήταν από 275 €  έως 350 € ! Εδώ τίθεται ένα μέγα ερώτημα. Ή
οι τυπογράφοι τρελάθηκαν, ή οι κκ. Ντίνος και Βέργος κατά λάθος προ-
σέθεσαν ένα μηδενικό παραπάνω στο συνολικό κόστος και έτσι για τις
10 ανακοινώσεις που εξέδωσαν έγραψαν στην ανάλυση εξόδων ότι κό-
στισαν 27.505 €, αντί του ορθού 2.750 €. Και δεν μπορεί να είναι και τα
δύο σωστά. Σωστά; 

Σκάνδαλο διαρκείας 
συλλόγου συνταξιούχων

Κατ’ αρχάς, ο δημοσιευμένος ισολογισμός δεν απεικονίζει τη σωστή θέση
του συλλόγου κατά την 30/6/2013. Από πού αποδεικνύεται; Περιήλθε στα
χέρια μας από την ΟΣΤΟΕ έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο σύλλογος
έχει οφειλή προς την ομοσπονδία από παλιές οφειλές 23.845 €. Πού
απεικονίζεται η υποχρέωση αυτή; Πουθενά. Παραθέτουμε την επιστολή
που πήραμε από την ΟΣΤΟΕ για του λόγου το αληθές:

Και το ουσιαστικότερο ερώτημα. Η εισφορά στην ΟΣΤΟΕ που εισπράττεται
από κάθε συνάδελφο συνταξιούχο πρέπει να αποδίδεται εξ ολοκλήρου.Συμ-
βαίνει αυτό; Γιατί δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές όταν κατ’ έτος εισπράτ-
τονται επιπλέον περίπου 31.000 €; Γιατί έχει γίνει ρύθμιση για μηνιαία
καταβολή 500 € όταν τα χρήματα υπάρχουν; 

Αλήθεια πού πάνε τα επί πλέον ποσά που εισπράττει ο σύλλογος από τους
συναδέλφους υπέρ ΟΣΤΟΕ όταν η μηνιαία εισφορά τους είναι 41 λεπτά και ο
σύλλογος εισπράττει 2-3 € κατ’ άτομο; (εισφορά ΟΣΤΟΕ 2012: 9.950 €. Άρα
2.000 μέλη επί 0,41 € επί 12 μήνες = 9.840.

σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



Iούνιος - Ιούλιος 2013 5Ενημέρωση

Σπόνσορας του Ντίνου… ο Βέργος !
Συνεχίζουμε την ανάλυση εξόδων του συλλόγου βοηθηματούχων του κ. Βέρ-

γου. Η τριετής οικονομική ανάλυση δείχνει τη διαρκή αρνητική οικονομική θέση
του συλλόγου. Παρά ταύτα, ο κ. Βέργος αποδεικνύεται γαλαντόμος, αφού στα
έξοδα εμφανίζεται να καλύπτει εξ ολοκλήρου την έκδοση της εφημερίδας του
συλλόγου συνταξιούχων με 19.638 €. Εδώ πλέον καταλύεται κάθε έννοια λο-
γιστικής, διαδικασιών και αποφάσεων. Η αποθέωση της υπόθεσης είναι ότι
χρεώνεται ο σύλλογος για κάθε φύλλο της τετρασέλιδης εφημερίδας για το
2012 με το ποσό των 2.150 € ! Χώρια βέβαια που δε νομιμοποιείται - βάσει
καταστατικού - τέτοια παροχή.

Ο σύλλογός μας εκδίδει τη «Συλλογική Ενημέρωση», με ιλουστρασιόν χαρτί,
με οχτώ σελίδες και διπλάσιο τιράζ-αριθμό φύλλων, με το κόστος να ανέρχεται
στο… ήμισυ του κόστους της εφημερίδας «Συνταξιούχος της Ιονικής»!

Δεν πιστεύουμε ότι θα μας απαντήσουν αυτοί οι κύριοι, οπότε αφήνουμε τα
συμπεράσματα σε σας. Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα δημοσιοποι-
ήσουμε ένα έγγραφο που αποκαλύπτει πλήρως το μέγεθος αυτής της υπόθε-
σης!

Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις
Στο φύλλο 36 (Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013) είχαμε σχο-

λιάσει εκτενώς τις «ομορφιές» στις δαπάνες του συλλόγου βοηθηματούχων,
ζητώντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που είχαμε θέσει. Στην πρό-
σφατη έκδοση της εφημερίδας τους η μόνη σχετική αναφορά που γίνεται είναι
ότι τα σχόλια του συλλόγου μας είναι «πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμέ-
νοι». 

Αυτό τους ενόχλησε! Αντί να υπάρχει μία ουσιαστική και λεπτομερής απάν-
τηση για όλα αυτά τα οποία παρατέθηκαν αναλυτικά και σχολιάστηκαν, αυτοί
οι κύριοι για μία ακόμα φορά έμειναν στις υπεκφυγές και τις ασάφειες! Άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή. 

Επιτέλους, θα πρέπει να δώσουν μία πειστική απάντηση και εξήγηση, όχι
τόσο σε εμάς, αλλά στα μέλη τους, για το πού ξοδεύονται τα χρήματά τους,
αλλά και αν «πιάνουν τόπο» όλες αυτές οι δαπάνες; Φτάνει πια η υποτίμηση
των συναδέλφων! Εμείς δε θεωρούμε το θέμα λήξαν και τους καλούμε εκ νέου,
αν μπορούν, να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα συγκεκριμένα και
«καυτά» ερωτήματα που τους είχαμε θέσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πα-
ραμείνουν έκθετοι στα μάτια τα δικά μας, των μελών τους, όλων των συναδέλ-
φων και όχι μόνο…

Περί ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ
Η  Γ.Σ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είχε προσδιοριστεί αρχικά να λάβει χώρα το αργότερο

μέχρι τις 31/5. Πληροφορηθήκαμε, όμως, ότι τελικά μετατέθηκε για τον Οκτώ-
βριο. Ψάχνοντας λίγο το θέμα βρήκαμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό η υπο-
χρέωση σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Συνέλευσης πρέπει να γίνεται το πολύ
σε ένα πεντάμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους για το οποίο τίθενται σε
έλεγχο τα πεπραγμένα της διοίκησης. 

Φαίνεται, όμως, ότι η διοίκηση έχει δική της ερμηνεία για το πεντάμηνο που
ορίζει το καταστατικό... Γι’ αυτό και κάποιο μέλος της διοίκησης, όταν ρωτήθηκε
σχετικά γι’ αυτήν την παρατυπία, απάντησε -άκουσον άκουσον- ότι το πεντά-
μηνο είναι για την προκήρυξη των εκλογών και όχι για τη σύγκληση της Συνέ-
λευσης!

Δε μας αρέσει να γινόμαστε καχύποπτοι, αλλά ελάτε λίγο στη θέση μας.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως για την ορθή και χρηστή λειτουργία τέ-
τοιων θεσμών απαιτείται απόλυτη διαφάνεια, καθώς διαχειρίζονται τις εισφορές
των ασφαλισμένων. Δεν μπορούμε λοιπόν από την πλευρά μας να μη σας ενη-
μερώσουμε για αυτές τις εξελίξεις και να μην αναρωτηθούμε τι σκοπιμότητες
εξυπηρετούσε αυτή η αναβολή. Γιατί ίσως κάτι να κρύβεται πίσω από αυτήν
την εξέλιξη και να μην είναι τελικά και τόσο αθώα...

Κατά συνέπεια, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα άτομα που έχουν
τη στήριξη από το σύλλογο του κ. Γκιάτη στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν
έχουν καμία δυνατότητα να προσφέρουν το ελάχιστο στον επικουρικό μας
φορέα. Και επειδή πρέπει να μιλάμε με ονόματα, ο κ. Πετράκης και ο κ. Τσια-
κούλιας, καθώς και ο κ. Ντίνος με τον κ. Βέργο δεν… παίρνουν μυρωδιά για
το τι θα πει ασφαλιστικό. Επομένως είναι αδύνατο να σχεδιάσουν οποιαδήποτε
δυνατότητα λύσης. 

Αμέσως μετά τις εκλογές των συνταξιούχων θα κινήσουμε όλες τις απαραί-
τητες διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει μία διοίκηση που θα μπορέσει να
μαζέψει τα κομμάτια του επικουρικού μας φορέα ασφάλισης που βρίσκεται στα
πρόθυρα διάλυσης. 

Εφάπαξ και Αποζημίωση Ν2112 ή πώς
ο κ. Γκιάτης ψαρεύει σε θολά νερά

Φυσικά δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η τελευταία ανακοίνωση του  κ.
Γκιάτη (119/5.9.2013) στην οποία κόπτεται για την ισχύ της σύμβασης του 1981
μετά την καταγγελία της από την τράπεζα και δηλώνει ότι θα διαπραγματευθεί
και δε θα μείνει απλός θεατής και… μπλα.. μπλα…μπλα…. 

Από κουβέντες, όμως, έχουν χορτάσει οι συνάδελφοι και όλοι πιστεύουν ότι
όλα αυτά έγιναν εν γνώσει του κ. Γκιάτη ή, αν μη τι άλλο, με την ανοχή του.
Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η προ μηνός ανακοίνωσή του για πρωτοβου-
λία για νέα πρόταση στο Ασφαλιστικό;  

Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, ανακατεύει και το δικό μας εφάπαξ με την
αποζημίωση του Ν2112, ζητήματα για τα οποία, ενώ εμείς έχουμε διατυπωμέ-
νες απόλυτα ξεκάθαρες απόψεις, αυτός ψαρεύει σε θολά νερά. Τον ρωτάμε
λοιπόν και πάλι ευθέως: 

Ποια είναι η θέση σου για τη μη καταβολή από την τράπεζα της νόμιμης
αποζημίωσης του Ν2112 στους συνταξιοδοτούμενους της τέως Ιονικής,
οι οποίοι αναγκάζονται να τη διεκδικούν στα δικαστήρια; Σε πόσες περι-
πτώσεις υπερασπίστηκες, στα δικαστήρια, το δίκαιο των προερχομένων
από την Ιονική για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης;  Από πού απορρέει
το δικαίωμά σου να διαπραγματεύεσαι με την τράπεζα την ορθή εφαρ-
μογή του Ν2112;  

Η αποζημίωση του Ν2112 είναι απλά θέμα «εφαρμογής νομικής ρύθμισης»,
όπως γράφεις, ή απόλυτο δικαίωμα των εργαζομένων και υποχρέωση του ερ-
γοδότη που απορρέει από το Νόμο; Γιατί συνδέεις την αποζημίωση με την πε-
ρικοπή του εφάπαξ και το αναφέρεις σαν να κάνεις χάρη στους συναδέλφους
της Ιονικής και της Εμπορικής; Ποιες είναι, μέχρι τώρα, οι ενέργειές σου για
την αποκατάσταση του εφάπαξ της Ιονικής; Γιατί από το ύφος της ανακοίνωσης
προκύπτει η απόλυτη αδιαφορία σου (μόνο;) για την τύχη του και η μοιρολα-
τρική αποδοχή των τετελεσμένων.

Εμείς ούτε είχαμε και ούτε έχουμε καμιά αμφιβολία για τη στάση σου και σ’
αυτό το θέμα για τους προερχόμενους από την Ιονική σήμερα, αλλά και για το
τι περιμένει τους προερχόμενους από την Εμπορική αύριο.

Γι’ αυτό συνάδελφοι μη βιάζεστε και μην παρασύρεστε από υφέρπουσες
φήμες γιατί μόνο κακό κάνουν. Απευθυνθείτε στο σύλλογό μας πριν πάρετε
αποφάσεις που, ίσως, καθορίσουν αποφασιστικά το μέλλον σας.

Νομίζουν ότι θα μας φιμώσουν… Απατώνται οικτρά!
Δυστυχώς, πλέον πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα φαινόμενα άνισης μεταχεί-

ρισης στην τράπεζα έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο σε κάθε επίπεδο της
λειτουργίας της. Το τελευταίο διάστημα είχαμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και
mails από συναδέλφους που έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες εκτός τράπεζας
που μας ενημέρωναν ότι εδώ και δύο περίπου μήνες ήταν αδύνατη η είσοδός
τους στην ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr). 

Ερευνήσαμε αυτές τις καταγγελίες και προσπαθήσαμε να δούμε πού οφεί-
λεται το πρόβλημα γιατί, αρχικά, δε θέλαμε να πιστέψουμε ότι η τράπεζα θα
μπορούσε να δώσει εντολή να φραγεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, κα-
ταπατώντας το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην ενημέρωση και επι-
στρέφοντας σε γκρίζες εποχές της χώρας μας. 

Και όμως, αποδείχτηκε πως δε σεβάστηκαν ούτε αυτό το βασικό δημοκρα-
τικό δικαίωμα μπροστά στα συμφέροντά τους και τη σχέση που έχουν με το
σύλλογο του κ. Γκιάτη! 

Δυστυχώς, μέσα από τις επαφές που είχαμε με κάποιους αρμόδιους για τη
λειτουργία του διαδικτύου, από τα λεγόμενά τους προέκυπτε αβίαστα ότι μάλ-
λον επρόκειτο για αποτέλεσμα συγκεκριμένων οδηγιών. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου για την πρό-
σβαση των συναδέλφων στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, η τράπεζα όχι
μόνο δε συμμορφώνεται, αλλά προκαλεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό! Εννο-
είται ότι δε μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια και καταθέσαμε νέα αγωγή με την
οποία ζητάμε την ίση μεταχείριση των δύο συλλόγων, ώστε όλοι οι συνάδελφοι
να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν από πού θα ενημερώνονται καλύτερα για
ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους θέματα. 

Στο… κυνήγι του Νικολακάκη!
Έχουν περάσει 14 χρόνια από την απόφαση πώλησης της τράπεζας που

σαφώς είχε οδυνηρές επιπτώσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων της Ιονικής. 

Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Χαρακτηριστική είναι αυτή του «αγαπη-
μένου» σας κ. Νικολακάκη που αφού διέσυρε τον αγώνα μας με τις ενέργειές
του στην περιβόητη εκείνη ΓΣ των μετόχων της τράπεζας που αποφάσισαν
την πώληση, είχε και την… αντιπαροχή του. Στα 14 αυτά χρόνια δεν πάτησε
ούτε μία μέρα να εργαστεί στην τράπεζα, γεγονός που σίγουρα θα αποτελεί
κάποιου είδους ρεκόρ, ενώ παράλληλα μισθοδοτείτο κανονικά. 

Εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν μία τράπεζα που ανα-
κεφαλαιοποιείται με χρήματα του ελληνικού λαού να έχει τον κ. Νικολακάκη 14
χρόνια σε διακοπές; 

Σε αυτό μόνο η κ. Κονιδάρη μπορεί να μας απαντήσει, αφού φέρει το μεγα-
λύτερο μερίδιο της ευθύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αμέτοχη ευθυνών είναι
και η διοίκηση της τράπεζας που ανέχτηκε αυτήν την κατάσταση. Εκείνο που
πληροφορούμαστε εμείς, πάντως, είναι ότι ο κ. Νικολακάκης ζει και βασιλεύει
και ετοιμάζει τις εξορμήσεις του για τη νέα κυνηγετική περίοδο, αφού αρέσκεται
σε αυτό το σπορ. Εξ άλλου, αφού δεν εργάζεται ΠΟΤΕ, με κάποιο τρόπο πρέ-
πει να γεμίζει τον άπλετο ελεύθερο χρόνο του…

σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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Σας παρουσιάζουμε τον αρχιμανδρίτη Γερβάσιο που έχει
αφιερώσει τη ζωή του στην απάλυνση του πόνου των
απανταχού φυλακισμένων

Ο «άγιος των φυλακισμένων»

Γεννήθηκε στον Αιμιλιανό Γρεβενών το 1931, ένα
από τα πέντε παιδιά μίας φτωχής οικογένειας. Ίσως
επειδή και ο ίδιος γνώρισε στερήσεις, μπορεί να κατα-
λάβει καλύτερα τι σημαίνει ζωή στερημένη από το με-
γαλύτερο αγαθό, την ελευθερία. Ο Πατέρας Γερβάσιος
(κατά κόσμον Γεώργιος Ραπτόπουλος) έχει συμβάλει
ταπεινά, τα τελευταία 35 χρόνια, στην αποφυλάκιση
15.000 και πλέον απόρων φυλακισμένων στην Ελλάδα
και σε 80 χώρες των πέντε ηπείρων, συγκεντρώνοντας
πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για την εξαγορά των
ποινών τους. Διορισμένος, από το 1959, τακτικός ιερο-
κήρυκας στις ακριτικές Μητροπόλεις (κατά σειράν) Ζι-
χνών Νευροκοπίου, επτά χρόνια, άλλα τόσα στη
Σιδηροκάστρου, δεκατρία στη Σερρών και Νιγρίτης και
άλλα δέκα στη Μητρόπολη Κασσανδρείας.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή των Αποκρεών το Μάρ-
τιο του 1978. Είναι η Κυριακή που διαβάζεται στη Θεία
Λειτουργία η ευαγγελική περικοπή της κρίσεως : «εν
φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με». Αυτή η φράση τον
ενέπνευσε να ασχοληθεί με τους ανθρώπους που για
μικροαπάτες -τους επονομαζόμενους φτωχοδιάβολους-
κυρίως, βρίσκονται στη φυλακή και δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να εξαγοράσουν την ποινή τους ή να καλύψουν
τα δικαστικά τους έξοδα. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε
ανεπίσημα από τότε ως «Ημέρα του Φυλακισμένου»
και αργότερα ως «Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων
Κρατουμένων».

«Οι εύποροι εξοφλούν την ποινή τους αμέσως μετά
την καταδίκη τους για το αδίκημα που διέπραξαν. Οι
άποροι όμως οδηγούνται στη φυλακή. Την ποινή αυτών
των κρατουμένων εξαγοράζουμε, ύστερα από έγγραφο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Φυλακής, η οποία γνω-
ρίζει την οικογενειακή τους κατάσταση και την αδυναμία
τους να εξαγοράσουν την ποινή τους μόνοι τους», ση-
μειώνει ο σεβάσμιος πατέρας.

Ο π. Γερβάσιος ούτε που μπορούσε να φανταστεί
όταν ξεκινούσε να επισκεφθεί για πρώτη φορά φυλακές
(τότε την αγροτική φυλακή Κασσάνδρας) τι θα ακολου-
θούσε. Ο μοναχικός δρόμος του έβρισκε σιγά-σιγά αν-
ταπόκριση, τον ακολουθούσαν στην αρχή λίγες
δεκάδες άνθρωποι και έφτασε μετά από 10 χρόνια να
επισκέπτεται φυλακισμένους συνοδευόμενος από κομ-
βόι 85 λεωφορείων και δεκάδων αυτοκινήτων, συνο-
λικά 5000 ανθρώπων! Μετέτρεψε την επίσκεψη στη
φυλακή σε γιορτή αγάπης με χιλιάδες καλεσμένους,
πρόθυμους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. 

Επί δέκα χρόνια οι επισκέψεις γίνονταν στην ίδια φυ-
λακή. Πέρα από τη λειτουργία, ο πατέρας Γερβάσιος
φρόντιζε, κάτι που κάνει ακόμα και σήμερα, να διοργα-
νώνει για τους κρατούμενους ψυχαγωγικές εκδηλώ-
σεις. 

Το 1985, η "Διακονία Αποφυλάκισης Απόρων Κρα-
τουμένων και Φυγόποινων" εντάχθηκε στους τομείς της
Αδελφότητας "Η Οσία Ξένη", την οποία είχε ιδρύσει,
από το 1966, ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος. Από το
1989, οι επισκέψεις επεκτάθηκαν σε όλες της φυλακές
της Ελλάδας.

Η Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων

και Φυγοποίνων συμπαραστέκεται όχι μόνο στους κρα-
τουμένους αλλά και στις οικογένειές τους, δίνοντας σε
κάποιες περιπτώσεις και υποτροφίες στα παιδιά τους
για να σπουδάσουν.

Μότορσιπ «Θανάσης», δράση στα 
πέρατα του κόσμου και… Πάσσαρης!

Για τον ίδιο δεν έχει σημασία η φυλή, το χρώμα ή η
θρησκεία των κρατουμένων. Γι’ αυτό και έχει επεκτείνει
τη δράση του στα πέρατα της γης! Η αρχή των επισκέ-
ψεων σε φυλακές του εξωτερικού έγινε το 1999, όταν
και τον κάλεσαν οι τρεις καταδικασμένοι εις θάνατον δια
αγχόνης έλληνες ναυτικοί (Κώστας Καστανιάς, Τάσος
Κοντογιάννης και Νίκος Ζαγκελίδης) του μότορσιπ
«Θανάσης» που κρατούνταν στις φυλακές Ελ Κανάτερ
της Αιγύπτου. Ο πατέρας Γερβάσιος συνέχισε να βρί-
σκεται στο πλευρό των τριών ναυτικών μέχρι την απε-
λευθέρωση του ενός (Καστανιάς), αφού οι άλλοι δύο
είχαν αποβιώσει, όταν ήρθε η πολυπόθητη απόφαση
απελευθέρωσης. Φαίνεται, όμως, ότι η ανταπόκρισή
του σε αυτό το κάλεσμα ενεργοποίησε εκ νέου τον αει-
κίνητο γέροντα που είδε μπροστά του να ανοίγονται
νέοι δρόμοι και προοπτικές για την προσφορά αγάπης
και αλληλεγγύης στους κρατούμενους όλου του κό-
σμου. Ακολούθησαν πολλές επισκέψεις σε χώρες των
Βαλκανίων, της Ευρώπης, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το
Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Μαδαγασκάρη, την Κύπρο, κ.ά. Ο
δε κατάλογος των αποφυλακισθέντων, ακόμα πιο μα-
κροσκελής και εντυπωσιακός: Από την Αγγλία μέχρι το
Πακιστάν και άλλες χώρες της Ασίας, την Τουρκία, την
Τσετσενία και την Αμπχαζία, Ιράν, Ιράκ, Παλαιστίνη, τη
Λατινική Αμερική και την Αυστραλία, χώρες της Αφρικής
και της Ασίας.

Ο ίδιος ταπεινά υποστηρίζει ότι μπορεί να μην ξέρει
τη γλώσσα των φυλακισμένων που επισκέπτεται, ξέρει,
όμως, να ακούει τη φωνή τους. Όπου και αν βρέθηκε,
τον δέχθηκαν με σεβασμό και αγάπη. Έχει μάθει να σέ-
βεται τους ανθρώπους, τις παραδόσεις τους, να ακούει
τα προβλήματά τους και να τους βοηθά όπως μπορεί,
μεταφέροντας το μήνυμα αγάπης του Ιησού.

Σε μία από αυτές τις «εξορμήσεις» του, μάλιστα, συ-
νάντησε το Πάσχα του 2009 και έναν από τους πιο επι-
κίνδυνους εγκληματίες που γνώρισε η σύγχρονη
Ελλάδα, τον Κώστα Πάσσαρη. Για τον Πάσσαρη γνώ-
ριζε όσα και όλοι οι Έλληνες. Πολλά τα αδικήματά του,
περίπτωση, όμως, να μην ανταποκριθει στο κάλεσμά
του, δεν υπήρχε. Για τον ίδιο, είναι και ο κρατούμενος
αυτός ένα απολωλός πρόβατο. Στο πρόσωπο του
Κώστα Πάσσαρη δεν είδε αυτό του δολοφόνου. «Λη-
στές και φονιάδες είναι όλοι παιδιά μου, εγώ σαν κλη-
ρικός βλέπω μόνο χαμένα παιδιά», δηλώνει ο ίδιος και
συμπληρώνει πως ήταν χρέος του να επισκεφθεί τον
έγκλειστο, όταν πριν από χρόνια ζήτησε να τον δει.

«Ας μην ξεχνάμε ότι και στην καρδιά του πιο μεγάλου
εγκληματία, υπάρχει πάντα η σπίθα της ανθρωπιάς. Με
εξορμήσεις που κάνουμε στις φυλακές, αυτό πράτ-
τουμε: προσπαθούμε να ανάβουμε αυτές τις σπίθες
των κρατουμένων συνανθρώπων μας», τονίζει ο πατέ-

ρας Γερβάσιος, απαντώντας σε όσους επέκριναν την
απόφασή του να επισκεφθεί τον περιβόητο κακοποιό. 

υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης
Ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος μπορεί να μην είναι γνω-

στός στο ευρύ κοινό, αλλά το έργο του σίγουρα δεν έχει
περάσει απαρατήρητο. Απόδειξη οι δεκάδες τιμητικές
διακρίσεις που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια της ανι-
διοτελούς προσπάθειας και προσφοράς του. 

Για το μάθημα κουράγιου, ελπίδας και ταπεινοφρο-
σύνης που προσφέρει εδώ και 35 χρόνια, "οργώνον-
τας" τις φυλακές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, του
απένειμε, το 2008, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του
Φοίνικα. Τον Οκτώβριο του 2012 επιφανείς προσωπι-
κότητες της Ελλάδας προσυπέγραψαν την υποψηφιό-
τητά του για το Νόμπελ Ειρήνης, Φιλανθρωπίας και
Κοινωνικής Προσφοράς. Μία ακόμη ηθική ικανοποί-
ηση, την οποία ο ίδιος εκλαμβάνει ως τιμή για την πα-
τρίδα και την εκκλησία, αλλά και αναπτέρωση του
ηθικού όλων των ανθρώπων που έχουν συνδράμει όλα
αυτά τα χρόνια τη διακονία. Η κάθε μία ιστορία τον ση-
μαδεύει, αλλά η μεγαλύτερη αποζημίωσή του είναι να
βλέπει την ανακούφιση που νιώθουν οι κρατούμενοι.
Κανένα βραβείο δεν αγγίζει την ψυχή του όσο η προ-
σφορά του στον άνθρωπο. Μεγάλη ικανοποίηση νιώθει
και για το γεγονός ότι συνέβαλε στο να αλλάξει η νοο-
τροπία του κόσμου για τους κρατούμενους. Με χαρά
διαπιστώνει όλο και περισσότερες προσπάθειες ευαι-
σθητοποίησης του κόσμου, τοπικά από διάφορες μη-
τροπόλεις της Ελλάδας, καλώντας τους πιστούς να
δώσουν το παρών σε επισκέψεις σε σωφρονιστικά
ιδρύματα. 

«Εάν μου πείτε για φυλακή
έγινα πουλί και πέταξα»

Ο ίδιος δηλώνει παντού ότι νιώθει πληρότητα και ευ-
τυχία, την οποία μπορεί να μην γνωρίζουν άνθρωποι
που ζουν μέσα στη δόξα, στα πλούτη και στις κάθε
λογής κοσμικές ανέσεις.

«Ο Χριστός καταδικάζει την αμαρτία, αλλά αποδέχε-
ται τον αμαρτωλό. Είναι όπως ο γιατρός που μισεί και
πολεμάει την αρρώστια, αλλά αγαπάει τον άρρωστο. Ο
Ιησούς δεν είπε ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βα-
λέτω»; 

Τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η χώρα μας ο
ίδιος αναφέρει τις ολοένα και αυξανόμενες δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι έγκλειστοι στις φυλακές: «Οι
κρατούμενοι μας ζητούν παπούτσια, εσώρουχα, σαμ-
πουάν, είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα. Σήμερα δεν
υπάρχει κανένας μικροποινίτης που να μην τον έχουμε
βοηθήσει. Δίνουμε χρήματα στις οικογένειες των από-
ρων κρατουμένων και επιδοτούμε τις σπουδές των παι-
διών τους. Υπάρχουν όμως τεράστιες ελλείψεις και στις
φυλακές. Ακόμα και το φαγητό που δίνουν στους κρα-
τούμενους το μείωσαν για να κάνουν οικονομία. Η θέρ-
μανση είναι πολυτέλεια. Η κατάσταση είναι τραγική». 

Και όμως, δεν το βάζει κάτω. Γνωρίζει, εξ άλλου, ότι
η συμπόνοια φωλιάζει στις καρδιές των ανθρώπων
ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο
ότι το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών προέρχονται από
απλούς, φτωχούς ανθρώπους και παρά την κρίση τα
χρήματα δεν έχουν μειωθεί.

Και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παρά τους
κακοήθεις που τον έχουν κατηγορήσει ακόμα και για
ιδιοτελείς σκοπούς, ο ίδιος δηλώνει χωρίς περιστροφές
πως οι φυλακές είναι αυτές που τελικά… απελευθερώ-

«Αυτός είναι ο προορισμός μας, να διακονούμε τον όποιο κρατού-
μενο, που πέρα από την ποινή του, είναι άνθρωπος», είναι τα σφύ-
ζοντα από αγάπη και ειλικρινή αλληλεγγύη λόγια του Πατέρα
Γερβάσιου. Του αρχιμανδρίτη που τον αποκαλούν -όχι άδικα- «άγιο
των φυλακισμένων» για τη δράση του στα «κολαστήρια των
ψυχών» τα τελευταία 35 χρόνια.

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΤρΟυΠΗΣ ΧρΗΣΤΟΣ 

Έφυγε από κοντά μας αναπάντεχα σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος. Υπη-
ρέτησε στα Καταστήματα Ομόνοιας, Κάτω Αχαΐας, Πειραιά, Σκρα, Στουρνάρη, Συντάγματος,
Μενιδίου, Καματερού και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Τερψιθέας, Ωρωπού και στο
Γουδή.  Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Δημήτρης.

Υπηρέτησε στα Καταστήματα Νέας Σμύρνης, Μενιδίου, Νέας Φιλαδέλφειας  και στο Αιγά-
λεω. Την τελευταία δεκαετία υπηρέτησε στην Διεύθυνση Επιθεώρησης. Τον διέκρινε το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυ-
πητήρια.

ΜΑΝΩλΑΣ ΗλΙΑΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ηλίας.

Υπηρέτησε στο Κατάστημα της Ρόδου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αντώνης. Υπη-

ρέτησε στο Κατάστημα της Κομοτηνής. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΝΤΟΝΑΣ λΕΩΝΙΔΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88  ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Λεωνίδας.

Υπηρέτησε στο Κατάστημα Συντάγματος και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟυ ΕλΕΝΗ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή Ελένη σύζυγος του αείμνηστου συ-

νάδελφού μας Γεωργίου. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

νουν την ψυχή του: «Θα είμαι ευτυχής, όπως τούτο το
λέω στους κρατούμενους κάθε φυλακής, αν η καρδιά
μου χτυπήσει τον τελευταίο της χτύπο στις επισκέψεις
μου αυτές, σε κάποια φυλακή. Έχω τέτοια όρεξη, τέτοια
αγάπη, τέτοιο μεράκι, που αν μου πείτε τώρα να φύγω
για την Ιρλανδία, να φύγω για την Αλάσκα, έφυγα αμέ-
σως. Εάν μου πείτε για φυλακή έγινα πουλί και πέ-
ταξα»!!!

Το προσωπικό του σύνθημα είναι «η ζωή μας
είναι σύντομη. Ας βιαστούμε να κάνουμε το καλό
στον κόσμο». Εμείς από την πλευρά μας δεν μπο-
ρούμε παρά να υποκλιθούμε στο μεγαλείο της

ψυχής του Πατέρα Γερβάσιου και να γίνουν τα
λόγια αυτά του «άγιου των φυλακισμένων» παρά-
δειγμα προς μίμηση για όλους. 

Για όσους επιθυμούν να συνδράμουν το έργο της
Διακονίας Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων και
Φυγοποίνων μπορούν να επικοινωνήσουν με τους κά-
τωθι τρόπους:

Αδελφότητα «Οσία Ξένη» Τ.Θ. 10147, Τ.Κ. 54110,
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 23920 25866, 23920 22252, 
φαξ: 23920 25478

Mail: info@diakonia-filakon.gr

Σε μία
από τις
επισκέ-
ψεις του
στις ρου-
μανικές
φυλακές
με τον
Κώστα
Πάσσαρη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Κύριε Γκιάτη, κάποιοι δεν ξεχνούν…
Και επειδή τα πολλά και μεγάλα λόγια είναι φτώχεια και τα έχουν πει πολλοί, εμείς, σε αντί-

θεση με άλλους «εργατοπατέρες», ό,τι σας έχουμε υποσχεθεί κατά καιρούς γι’αυτό το φλέγον
ζήτημα, το έχουμε κάνει πράξη. Και αυτό το κάνουμε γιατί ο κ. Γκιάτης εμφανιζόμενος πάλι ως
ο «πατερούλης» των συναδέλφων της Ιονικής σε πρόσφατες συγκεντρώσεις του διατείνεται
αφενός ότι η τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι των συναδέλφων της Ιονικής στο θέμα
του εφάπαξ και αφετέρου ότι αυτός σε επικείμενη επιχειρησιακή σύμβαση που θα υπογράψει,
θα αποκαταστήσει το εφάπαξ καλύπτοντας την πρόσφατη μείωση με την καταβολή της απο-
ζημίωσης του Ν2112. Και νομίζει ότι μας κάνει και χάρη! Κύριε Γκιάτη να σας ενημερώσουμε,
λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση είναι νόμος του κράτους και έχει επικυρωθεί από 450
πρωτόδικες και εφετειακές αποφάσεις που κέρδισαν με τη στήριξη του συλλόγου μας οι ασφα-
λισμένοι συνάδελφοί μας. Παράλληλα, αν τυχόν δεν το γνωρίζετε ούτε αυτό, τον τελευταίο
χρόνο έχει εκδοθεί σειρά αποφάσεων για την καταβολή της αποζημίωσης και προς όφελος
των συναδέλφων της πρώην Πίστεως. Μπορεί η τράπεζα σε πρώτη φάση να μας εξαπάτησε
με τεχνάσματα, αλλά να είναι σίγουρη ότι θα καταβάλει στο ακέραιο την εγγύησή της για το
εφάπαξ της Ιονικής και στον τελευταίο ασφαλισμένο. Γιατί δεν μπορεί μία τράπεζα που θέλει
να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία να μη σέβεται τις δεσμεύσεις
και τις υπογραφές της απέναντι στους εργαζομένους της. Επίσης, αν κάποιοι στη διοί-
κηση της τράπεζας νιώθουν ότι θίγονται που θέτουμε τόσο ανοιχτά το θέμα και θεωρούν
ότι είμαστε εμείς που προσβάλλουμε την τιμή και την υπόληψη της τράπεζας, τότε μπο-
ρούν να στραφούν ποινικά εναντίον μας, ώστε να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη
για το δίκαιο ή όχι των αιτημάτων μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σημαντική αυτή
υπόθεση στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, στο οποίο θα σας παραθέσουμε με κάθε
λεπτομέρεια τις ολοκληρωμένες πλέον ενέργειες του συλλόγου μας και τα αποτελέσματά τους.

Και για να μπουν επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους, πλέον είμαστε αναγκασμένοι,
επειδή ο κ. Γιάτης ξεχνάει τις υπογραφές του, να καταθέσουμε το ντοκουμέντο κατά την υπο-
γραφή ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ:
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ΚΑρΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1137/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμημα-
τάρχη Β΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του
Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2008 ο συνάδελφός μας Απόστο-
λος. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές δια-
φορές 7.677,69 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και 450 €
για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την από-
φαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 5.000,00
€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστά-
θιος Γραμμένος.

ΧΑλΚΙΟΠΟυλΟυ  ΧΑρΙΤΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 1033/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Χα-
ριτίνη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομι-
μοτόκως το ποσό των 25.796,63€, ως νόμιμη
αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή
εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή
πρακτική το ποσό των 24.996,93€ και συνολικά το ποσό
των 50.793,56 € νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δα-
πάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με
βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΣΤΑυρΙΝΙΔΟυ ΧΑΙΔΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 719/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Χάϊδω. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 26.978,71€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφά-
παξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρα-
κτική το ποσό των 28.759,31€ και συνολικά το ποσό των
55.738,02€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη
400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέ-
χεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση
την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΜΑρΔΙΚΗΣ ΕυΑΓΓΕλΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 41/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας
Ευάγγελος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει
νομιμοτόκως το ποσό των 50.719,95€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920),  καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΓΕΩρΓΙΑΔΟυ ΕλΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1322/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Ελένη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της  καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 56.689,44€ ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 2000€. Η
απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δέχεται επι-
πλέον, ότι με το άρθρο 74 Ν. 3863/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3899/2010, μειώθηκε μόνο ο

χρόνος προειδοποιήσεως της απόλυσης, παρέμεινε δε
αμετάκλητο το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος
Ταμπάκης. 

ΜΠΟΓλΟυ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1264/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμημα-
τάρχη Α΄ από 1/1/2005 και εν συνεχεία στο βαθμό του Εν-
τεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός
μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές
διαφορές 12.327,61 €, 3.000,00 € για ηθική βλάβη και
500€ για δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο κήρυξε την
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των
5.000,00 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευστά-
θιος Γραμμένος.

ΚΟυΚΟυλΗ-ΔΕρΒΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 1080/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κα-
τερίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 49.724,52€, ως νόμιμη
αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.000€ για δικαστική δα-
πάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα.
Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΠΟρΤΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 253/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δη-
μήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 35.217,84€, ως νόμιμη
αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη
1.103€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΚΟλΟΚΟΤρΩΝΗ ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2080/2012 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Σοφία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομι-
μοτόκως το ποσό των 34.217,74€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟυ 
Με την υπ’ αριθμ. 17/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας
Αναστάσιος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει
νομιμοτόκως το ποσό των 34.509,70€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.100€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου.

λΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤρΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν 717/2013 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του
Υποδιευθυντή από 1/1/2005 ο συνάδελφός μας Δημή-
τρης. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Ευ-
στάθιος Γραμμένος. 

ΚΟλΕΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 661/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας
Ιωάννης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 35.838,34€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.100€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΜΑΚΑρΗ – ΑΓΓΕλΑΚΗ ΜΑρΓΑρΙΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 451/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Μαργαρίτα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της  καταβάλλει
νομιμοτόκως το ποσό των 35.905,52€ ως νόμιμη αποζη-

μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κων-
σταντίνος Αυγουστής. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟυλΟυ ΜΑρΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 41/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Μαρία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 33.269,66€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.040€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΠΑΠΑλΕΟΝΤΗ ΕλΠΙΝΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 941/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προ-
σκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων εργασίας και τις βε-
βαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων, που
είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζη-
μίωση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.
Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΑρΑΠΟΣΤΟλΟυ ΟυρΑΝΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1920/2013 απόφαση του Εφετείου

Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’αριθμ. 309/2010 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δι-
καιώθηκε η συνάδελφός μας Ουρανία. Η Τράπεζα υπο-
χρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των
23.634,86, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΟυ ΒΑΣΙλΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 950/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βα-
σιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομι-
μοτόκως το ποσό των 12.520,48€, ως νόμιμη αποζημίωση
που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 252/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κων-
σταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νο-
μιμοτόκως το ποσό των 31.154,14€, ως νόμιμη
αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.000€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου. 

ΓΚρΑΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Mε την υπ' αριθμόν 1315/2013 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφο-
ρών) ο συνάδελφός μας Γκραικιώτης Νικόλαος προάγεται
στο βαθμό στου Προισταμένου Ταμία Α΄. Την υπόθεση χει-
ρίστηκε νομικά ο Δικηγόρος Γραμμένος Ε. Ευστάθιος

ΑΝΔρΟυλΑΚΗ ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1144/2013 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας
Σοφία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομι-
μοτόκως το ποσό 35.803,27€ ως νόμιμη αποζημίωση που
προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), και
1.095,00 € για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστά-
θιος Γραμμένος.

ΤΑΓΑρΑΣ ΗλΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2005/2012 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας
Ηλίας. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομι-
μοτόκως το ποσό των  41.093,36€, ως νόμιμη αποζη-
μίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920),καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος
Πολυχρονιάδης.

Iούνιος - Ιούλιος 20138 Ενημέρωση

Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK
προερχομένων εκ της Ιονικής

Εκδότης- Διευθυντής – υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συντακτική ομάδα: Γεώργιος Ανδριώτης, Θωμάς Γεωργίου,
Δημήτρης Ευταξίας, Φάνης Κυριόπουλος,
Δημήτρης Μπρέγιαννης, Βαγγέλης Παινέσης,
Σαράντος Φιλιππόπουλος, Γιάννης Χρυσικός
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

210 3311279, fax: 210 3311278
E-mail: syilte@otenet.gr 


