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Σημείωμα εκδότη

Tις τελευταίες ημέρες του περασμένου έτους σάρωσε
την πρωτεύουσα ένα ανεξέλεγκτο κύμα βίας με διαφο-
ρετικές πηγές και αποδέκτες. Το “πλούσιο” αστυνομικό
ρεπορτάζ δεν άφηνε περιθώριο καμίας αμφιβολίας.
Ένοπλες, αιματηρές ληστείες, συμπλοκές των αστυνο-
μικών οργάνων με κακοποιά στοιχεία, ανταλλαγή πυ-
ροβολισμών μέρα μεσημέρι σε κεντρικά και
πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας, ανεξέλεγκτη διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών, ξεκαθαρίσματα λογαρια-
σμών με νεκρούς, βανδαλισμοί των γνωστών -
αγνώστων στη δημόσια περιουσία, μέχρι και τρομο-
κρατικό χτύπημα είχε να παρουσιάσει το τέλος του
2016 για την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και της δη-
μοκρατίας... 

“Σικάγο γίναμε”;;;
Όχι ακριβώς, αλλά σίγουρα η αύξηση του δείκτη της
εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα είναι ραγδαία.
Αυτές οι ειδήσεις που κάποτε μονοπωλούσαν επί σειρά
ημερών τα δελτία ειδήσεων και τους τίτλους των εφη-
μερίδων, πλέον περνούν στα “ψιλά” και δεν κάνουν
ούτε... πρωτοσέλιδο. Αιτία βεβαίως η κατακόρυφη αύ-
ξησή τους. Αλλά ίσως αυτή η απάθεια, η ανοχή και η
έξη σε αυτά τα φαινόμενα ως κάτι το “φυσιολογικό”,
αποτελεί ένα από τα ενδεικτικότερα παραδείγματα της
παρακμής της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες
με αποκορύφωμα τα χρόνια της κρίσης. 
Προσωπικά έπεσα σε βαθιά περισυλλογή σκεπτόμε-
νος τον καταιγισμό αυτών των φαινομένων βίας και
εγκληματικότητας -πολλές φορές εντός του ίδιου
24ώρου!- συνδυαστικά με τις εικόνες ντροπής που
αντικρίζω καθημερινά στο κέντρο της πόλης, όπου βρί-
σκονται και τα γραφεία του συλλόγου μας. Καθώς το
οργανωμένο έγκλημα δεν είναι ακριβώς το... “φόρτε”

μου, παίρνοντας
αφορμή από τις προ-
σωπικές μου εμπει-
ρίες θα αναφερθώ
εκτενέστερα στο φαινό-
μενο της ανεξέλεγκτης

διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών και των βανδαλι-
σμών που μαστίζουν την Αθήνα και αποτελούν μέρος
του κύματος βίας που τη σαρώνει τα τελευταία χρόνια
και της κατάστασης παρακμής και φόβου που επικρα-
τεί σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Η επιδρομή της “κουκούλας”!
Μπορεί την περίοδο της κρίσης η έξαρση των φαινο-
μένων βίας να είναι ακόμα περισσότερο αισθητή, αλλά
προσωπικά θεωρώ ότι εν πολλοίς βασίζεται στην
“κουλτούρα της βίας” και της ανοχής στην εγκλημα-
τικότητα που αναπτύχθηκε και διάβρωσε την κοινωνία
μας σταδιακά καθ' όλη την περίοδο της Μεταπολί-
τευσης, δημιουργώντας εν δυνάμει βίαιες συμπε-
ριφορές και εστίες έντασης, που τώρα απλά
εκρήγνυνται.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  2 0  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  
ξεκινά ο ανυποχώρητος αγώνας μας!

Με τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μας έξω από το Κεντρικό Κατάστημα και
ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα απαντάμε στην προκλη-
τική αδιαλλαξία και τις μεθοδεύσεις της διοίκησης της Alpha Bank που
κωφεύει ενώπιον των δίκαιων αιτημάτων μας:
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ΑΑ ν οχ υ ρ ω τ ην οχ υ ρ ω τ η

ΠΠ ο λ ηο λ η

Έ φ τ α σ ε η ώ ρ α ν α
λ ά μ ψ ε ι η α λ ή θ ε ι α !
Μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν  η
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  το υ  Σ υ λ λό γ ο υ  Σ υ ν τα ξ ι -
ο ύ χω ν  κα  Α θ η ν ά  Κα ρ α δ ε λ ή !

- Όλες οι εξελίξεις στα
“μέτωπα” του εφάπαξ

Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο   Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ
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Α Κ Υ Ρ ΗΑ Κ Υ Ρ Η η  τ ρ οποπο ί η σ η  το υ  κα τα σ τα τ ι κο ύη  τ ρ οποπο ί η σ η  το υ  κα τα σ τα τ ι κο ύ
το υ  ε π ι κο υ ρ ι κο ύ  μ α ς  φ ο ρ έ α !το υ  ε π ι κο υ ρ ι κο ύ  μ α ς  φ ο ρ έ α !

Ά μ ε σ ε ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  γ ι α  τ η  δ ι ά σ ω σ η  τ ω νΆ μ ε σ ε ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  γ ι α  τ η  δ ι ά σ ω σ η  τ ω ν••
ε π ι κ ο υ ρ ι κ ώ ν  μ α ς  σ υ ν τ ά ξ ε ω νε π ι κ ο υ ρ ι κ ώ ν  μ α ς  σ υ ν τ ά ξ ε ω ν

-  Π λ ή ρ η ς  α π ο κα τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  ε φ ά π α ξ  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς  κα ι  σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χο υ ς  τ η ς  Ι ο ν ι κ ή ς
-  Ά μ ε σ η  σ τ ε λ έ χω σ η  τ ο υ  Κ λ ά δ ο υ  Κ ύ ρ ι α ς  Σ ύ ν τ α ξ η ς  τ ο υ
ΤΑ Π Ι ΛΤ  ( Ι Κ Α )  μ ε  π ρ ο σ ω π ι κό  π ο υ  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι
σ τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ!
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Συνέχεια από σελ. 1

Τα τελευταία 40 χρόνια, με επίκεντρο βέβαια την Αθήνα, σπάνια υπήρξε εκτόνωση
αυτών των εντάσεων, με την αλόγιστη χρήση βίας και εγκληματικών ενεργειών που
στρέφονταν κατά του κοινωνικού συνόλου να κυριαρχούν, προσβάλλοντας τα δημο-
κρατικά ιδεώδη και την αισθητική της σπουδαίας αυτής πόλης.
Ειδικότερα, μία μικρή κατηγορία συμπολιτών μας επιλέγει έναν ακραίο τρόπο έκφρα-

σης της αγανάκτησης και της αντίδρασης για τα
κακώς κείμενα που σίγουρα παρατηρούνται στη
σύγχρονη Ελλάδα. Οι επονομαζόμενοι και “κου-
κουλοφόροι”, που το τελευταίο διάστημα
έχουν... ξεσαλώσει, έχοντας μετατρέψει περιο-
χές της Αθήνας σε άβατο! Και όχι μόνο για τις
αστυνομικές δυνάμεις εναντίον της καταστολής
των οποίων στρέφονται, αλλά ακόμα και για
τους απλούς πολίτες και τα ΜΜΜ! Στην περιοχή
γύρω από το Πολυτεχνείο τους τελευταίους

μήνες δεν κυκλοφορούν λεωφορεία και τρόλεϊ τις βραδινές ώρες αφού οι επιθέσεις και
οι εμπρησμοί οχημάτων είναι αλλεπάλληλοι. 
Εξυπακούεται ότι δεν κατακρίνω την ιδεολογική τους τοποθέτηση, αφού στα πλαίσια
ενός δημοκρατικού καθεστώτος είναι θεμιτό και απαραίτητο να υπάρχουν αυτές οι δυ-
νάμεις. Εξ άλλου οι περισσότεροι “μεθύσαμε” την περίοδο της νιότης μας από τη γλυκιά
γεύση της αμφισβήτησης και της ανατροπής του συστήματος. Επιπλέον το άσυλο, το
οποίο χρησιμοποιείται για την οργάνωση και εφαρμογή των καταστρεπτικών “επιδρο-
μών”, αποτέλεσε μία μεγάλη κατάκτηση του πνευματικού κόσμου και συνεχίζει να είναι
αναγκαίο και χρήσιμο σε ένα πλαίσιο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών
μίας πραγματικά δημοκρατικής πολιτείας.
Ωστόσο, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια
και τείνει μάλιστα να παγιωθεί, προσβάλλει κάθε πολίτη με δη-
μοκρατικό φρόνημα και αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά
και τον ίδιο τον αντιεξουσιαστικό χώρο και τους αγώνες που συ-
νεχίζει να δίνει για την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί κανείς δεν
μπορεί να ισχυριστεί ότι ο εμπρησμός ενός Δημόσιου Μέσου
Μεταφοράς αποτελεί πράξη επανάστασης και δη ότι συμβάλλει
με οιονδήποτε τρόπο στον αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη! Το
αντίθετο μάλλον ισχύει...
Παράλληλα, το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο είναι το ορμητήριο αυτών των ανεγκέφαλων
-που πιθανώς να καταδικάζονται και από ένα μεγάλο μέρος των υποτιθέμενων συντρό-
φων τους αφού αυτές οι ενέργειες δε συνάδουν και δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς
και τις επιδιώξεις του αναρχικού κινήματος- αποτελεί μία ιστορική προσβολή προς ένα
διαχρονικό σύμβολο της Παιδείας και κυρίως της Δημοκρατίας μας και τις πραγματικά
ηρωικές πράξεις αντίστασης που έχουν διαδραματιστεί σε αυτόν το χώρο. 
Οι βάνδαλοι, οι “μπαχαλάκηδες”, οι κουκουλοφόροι ή όπως αλλιώς λέγονται,
καπηλεύονται την ιστορία αυτού του ιστορικού ιδρύματος και με τις αποτρόπαιες
ενέργειές τους εκμηδενίζουν κάθε έννοια δημοκρατίας και ανοχής. Είναι επιτα-
κτική ανάγκη να χτυπηθεί το γκέτο των Εξαρχείων, όχι στην ιδεολογική βάση
της περιοχής, αλλά να υπάρξει παρέμβαση στα φαινόμενα ακραίας παραβατι-
κότητας.

“Παζάρι θανάτου”
Εξαρτημένα άτομα σε άθλια κατάσταση περιφέρονται ανα-
ζητώντας την επόμενη -μέχρι την τελευταία- δόση τους.
Χρήστες και διακινητές κάνουν το “deal” ανερυθρίαστα σε
πλατείες και σοκάκια σε κεντρικά σημεία μπροστά στα
μάτια περαστικών. “Βαποράκια” και τσιλιαδόροι, “εισπρά-
κτορες” και μπράβοι δραστηριοποιούνται, ενώ την ίδια ώρα
αμέριμνοι πολίτες παρακολουθούν εμβρόντητοι στο πολυ-
σύχναστο κέντρο της Αθήνας. 
Δεν πρόκειται για την υπερβολική περιγραφή ενός τυχαίου
γεγονότος. Είναι οι εικόνες που συναντάμε καθημερινά
στην πρωτεύουσα, στην περιφέρεια του Πολυτεχνείου, στην Πλατεία Βάθης, στο Πε-
δίον του Άρεως, στην Πλατεία Βικτωρίας, στην Κεντρική Αγορά... Τα περιφερόμενα το-
ξικοεξαρτημένα άτομα που χρήζουν της φροντίδας της Πολιτείας, έχουν απολέσει τους
βασικούς κανόνες ζωής και αξιοπρέπειας, κάνοντας αλόγιστη χρήση ουσιών, δημιουρ-
γώντας παράλληλα σοκ σε αυτόν που αντικρίζει την πράξη τους, που είναι το χειρότερο
σημείο που μπορεί να καταλήξει ο άνθρωπος έχοντας χάσει το νόημα της ζωής του,
τις χαρές που μπορεί να ζήσει, την ύπαρξή του ουσιαστικά. 
Εξελίσσεται ένα ανεξέλεγκτο “παζάρι θανάτου” με γεωμετρική αύξηση των θαμώνων
του στα χρόνια της κρίσης που μας προσβάλλει ως δημοκρατική πολιτεία και ως κοι-
νωνία. Το μείγμα  ανεργίας, απογοήτευσης, ανέχειας και έλλειψης προοπτικής οδηγεί
νέους και νέες στο σκοτεινό μονοπάτι από το οποίο σπάνια υπάρχει γυρισμός. Μία
ακόμα τραγική πραγματικότητα της κρίσης. Αλλά από αυτές τις πραγματικότητες
που σπανίως αποτυπώνονται στις μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία για την
“πρόοδο” ή την “καθυστέρηση” μίας χώρας. Φτάνει οι οικονομικοί δείκτες να είναι
“θετικοί”...
Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και ουσίας να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινό-
μενο. Δυστυχώς, με την τροπή που έχει λάβει πλέον η κατάσταση στη χώρα μας, είναι
ξεκάθαρο ότι για τα επόμενα χρόνια η ανεργία και δη στους νέους θα κυμαίνεται σε
πολύ υψηλά επίπεδα. Και ενώ για να χτυπηθεί πραγματικά το πρόβλημα από τη ρίζα
του θα έπρεπε η Πολιτεία να είναι σε θέση να προσφέρει σε όλους αυτούς τους βασα-
νισμένους ανθρώπους μία καλύτερη προοπτική ζωής, γνωρίζοντας ότι αυτό δε θα συμ-
βεί άμεσα, θα πρέπει να επέμβει και με διαφορετικούς τρόπους.

“Βαποράκια” και... τάνκερ 
Πέραν των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που αποτελούν τη γε-
νεσιουργό αιτία και εκτρέφουν αυτήν τη μάστιγα, το έτερο δηλητηριώδες παρακλάδι
της ρίζας της ραγδαίας εξάπλωσης των ναρκωτικών δεν είναι βεβαίως τα λεγόμενα
“βαποράκια”, αλλά οι μεγαλέμποροι του θανάτου που βρίσκονται στο παρασκήνιο,
με τα... τάνκερ γεμάτα με ναρκωτικά που φτάνουν στη χώρα μας...
Η εξάπλωση των ναρκωτικών και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα διακίνησής τους
αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο. Στο όνομά τους σε διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη
ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, επηρεάζονται ολόκληρα οικονομικά συστήματα, διε-
ξάγονται πόλεμοι! Ενδεικτική της βαρύνουσας σημασίας τους είναι σε πολλά κράτη η
συνεργασία ή έστω η ανοχή των επίσημων θεσμών με τα πανίσχυρα ναρκο-καρτέλ
και η ασυλία που απολαμβάνουν οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών. 
Θεωρώ ανεπίτρεπτο σε μία χώρα που έχει πολυάριθμες ανοιχτές πληγές, να μην κα-
ταβάλλονται προσπάθειες να επουλωθούν αυτές που αφορούν τη νεολαία μας. Η χώρα
που γέννησε τη δημοκρατία και ο ελληνικός λαός που ακόμα διατηρεί υψηλό επίπεδο
λειτουργίας του θεσμού της οικογένειας, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν αμείλικτα αυτού
του είδους τα παρακμιακά φαινόμενα. Σίγουρα απαιτείται η παρέμβαση των Αρχών για
να βελτιωθούν οι εικόνες ντροπής που αντικρίζουν οι πολίτες σε κεντρικά σημεία της
Αθήνας. Επειδή όμως το παράπονο της ατιμωρησίας των μεγαλοδιακινητών νομίζω
είναι διάχυτο και στην ελληνική κοινή γνώμη, πρωτίστως οι όποιες ενέργειες της Πολι-
τείας θα πρέπει να στραφούν εναντίον τους. Όταν θέλεις να εξολοθρεύσεις έναν
εχθρό, στοχεύεις κυρίως στο κεφάλι και την καρδιά, όχι στα άκρα του...

Πρόληψη (κυρίως) και καταστολή
Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα είναι δύο έννοιες που

στη συνείδηση του πολίτη είναι συνυφασμένες με την αστυνομία
και την προσπάθεια καταστολής τους.
Πριν όμως φτάσουμε στο σημείο της καταστολής, αφού
δηλαδή έχει λάβει χώρα η πράξη, πρέπει να αναρωτη-
θούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τέτοιου

είδους παραβατικές συμπεριφορές, ξεκινώντας μάλιστα
από την εφηβική ηλικία.

Η πρόληψη της παραβατικότητας αποτελεί ένα νέο τρόπο σκέ-
ψης και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων και ελπίζω να υπάρξει
ένας σοβαρός σχεδιασμός, η θέσπιση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ο κατάλ-
ληλος προγραμματισμός υλοποίησής της, που σε συνδυασμό με τη σταδιακή εξασθέ-
νιση των συνεπειών της κρίσης, μελλοντικά να αποδώσει καρπούς για τη μείωση των
εγκληματικών ενεργειών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση του αι-
σθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Απαιτούνται άμεσες λύσεις
Ωστόσο, επειδή η κατάσταση στο κέντρο της πρωτεύουσας έχει φτάσει στο απροχώ-
ρητο, καλώς ή κακώς στα έσχατα που έχουμε βρεθεί, απαιτείται ως ένα σημείο και ένας
άμεσος, αποτελεσματικός, τακτικός, κατασταλτικός σχεδιασμός των εγκληματικών φαι-
νομένων.  
Μάλιστα, οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κάποιες σο-
βαρές, αν και αποσπασματικές, προσπάθειες για την καταπολέμηση των εγκληματικών
φαινομένων και των παραβατικών συμπεριφορών, που έχουν αποφέρει σημαντικές
επιτυχίες. Δεν είναι αυτό αρκετό όμως. Μερικές απόπειρες δεν αποτελούν σχεδία διά-
σωσης στον ωκεανό των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχουν κλονίσει σοβαρά
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. 
Η εκπόνηση και άμεση εφαρμογή ειδικού σχεδίου με στόχο να ανακοπεί το κύμα
βίας, η ενισχυμένη αστυνόμευση, ιδιαίτερα στους πλέον πολυσύχναστους δρόμους
της Αθήνας και η διάθεση επιπλέον ένστολων αστυνομικών, μπορούν να αποτελέ-
σουν, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, έναν αποτρεπτικό παράγοντα προς τα παντός
είδους κακοποιά στοιχεία και τις ακραίες συμπεριφορές που προσβάλλουν τη λειτουρ-
γία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Η κραυγή αγωνίας της Αθήνας
Σαν πολίτης, αλλά και σαν γονέας, είμαι υποχρεωμένος να διαβιβάσω αυτό το άρθρο
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο Νικόλαο Τόσκα, τον οποίο θεωρώ ένα έντιμο,
πρόθυμο και ικανό πολιτικό στέλεχος, κάνο-
ντας έκκληση να συνεχιστούν οι σοβαρές
προσπάθειές του, έστω με τους περιορισμέ-
νους πόρους και δυνάμεις που διαθέτει. 
Να καταρτιστεί μία μακρόπνοη στρατηγική,
αλλά και ένα πλάνο άμεσης αντιμετώπισης
των  βίαιων κρουσμάτων εγκληματικότητας
των τελευταίων ετών. Η παρουσία των δυνά-
μεων Προστασίας του Πολίτη οφείλουν να δίνουν το παρών σε κεντρικά σημεία σε
24ωρη βάση, ώστε να μην αφήνουν ελεύθερο το πεδίο δράσης στον εγκληματικό θίασο
των βανδάλων, των διακινητών του θανάτου, των ληστών, των διαρρηκτών και στις
κακουργηματικές ενέργειες που καταστρώνουν.
Αυτό δε σημαίνει ότι θα φτάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να επανέλθουμε στο αστυ-
νομικό κράτος των μεταπολεμικών χρόνων, αλλά σίγουρα υπάρχει τρόπος η παρου-
σία των οργάνων της τάξεως να είναι αισθητή και συνάμα διακριτική. 
Εξ άλλου, αν η χώρα και ιδιαίτερα η παραδομένη στο έγκλημα Αθήνα έχει τρομάξει
από την έκρηξη των βίαιων κρουσμάτων εγκληματικότητας του τελευταίου διαστήμα-
τος, αν δώσουμε χώρο στην ανομία, αυτή θα είναι μόνο η αρχή...

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Α θ ή ν α ,  Α ν ο χ ύ ρ ω τ η  Π ό λ η

Οι εμπρησμοί λεωφορείων αποτελούν
πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο

Εικόνες ρουτίνας από το
κέντρο της Αθήνας, με νεα-
ρούς τοξικοεξαρτημένους
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Συνάδελφοι, 
Όπως γνωρίζετε η υπόθεση του σκανδάλου
στο ταμείο υγείας μας έχει οδηγηθεί ενώ-
πιον της δικαιοσύνης και πλέον έφτασε η
ώρα της κρίσεως ώστε επιτέλους να λάμψει
η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες, αν
υπάρχουν, στους υπαιτίους.
Στις 27-01-2017 ξεκίνησε η μεγάλη δίκη της υπόθε-
σης του σκανδάλου του Ταμείου Υγείας με κατηγο-
ρούμενη, μεταξύ άλλων, τη Γενική Γραμματέα του
Συλλόγου Συνταξιούχων κα. Αθηνά Καραδελή, η
οποία κατηγορείται για την αξιόποινη πράξη της
απάτης κατά του δημοσίου κατ’ επάγγελμα και
κατ’ εξακολούθηση, αλλά και αυτή της πλαστο-
γραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση.
Εμείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσουμε από τους
κατηγορούμενους το τεκμήριο της αθωότητας και θα
περιμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης, ωστόσο σε
συνδικαλιστικό επίπεδο αλλά και ηθικής τάξης,
θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η κα Αθηνά
Καραδελή, που βρίσκεται ανάμεσα στους κατη-
γορούμενους, να συνεχίζει να κατέχει τη θέση του
Γραμματέα στο Σύλλογο Συνταξιούχων ενώ εκ-
κρεμεί μία τόσο σοβαρή κατηγορία. Πιστεύουμε
ότι η κα Καραδελή για λόγους δεοντολογίας και ομα-
λής λειτουργίας του Δ.Σ. όφειλε να είχε ήδη παραιτη-
θεί, από την πρώτη στιγμή που της έγινε γνωστό από

τις δικαστικές αρχές το κατηγορητήριο και ειδικά δε
μετά την κύρια ανάκριση, όταν μάλιστα της επιβλή-
θηκαν και οι περιοριστικοί όροι από τον Απρίλιο του
2015. Παρά ταύτα, η κα Καραδελή δεν είχε την ευθι-
ξία να παραιτηθεί, πιστεύοντας ίσως ότι αυτή η στάση
της θα ωφελούσε στη σοβαρή δικαστική της εκκρε-
μότητα, παραμένοντας και συλλέγοντας ευχαριστή-
ριες επιστολές από όποιον ζητούσε τη συνδρομή του
συλλόγου ακόμα και για ανούσιες υποθέσεις.
Το πλέον τραγελαφικό και προκλητικό δε όλων,
είναι ότι όχι μόνο παραμένει στη θέση της, αλλά
από το προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου
του Συλλόγου Συνταξιούχων της έχει ανατεθεί και
έχει αποδεχθεί να είναι η υπεύθυνη των θεμάτων
του Κλάδου Υγείας που απασχολούν τους συντα-
ξιούχους μας!

Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ  σ τ α θ ε ρ ά  π ρ ο -
σ η λ ω μ έ ν η  σ τ η  δ ι α φ ά ν ε ι α  κ α ι  τ η ν
κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ η ς  δ ι α φ θ ο ρ ά ς
Ο σύλλογός μας που επί σειρά ετών έθετε μέσω συ-
νεχών δημοσιευμάτων τους έντονους προβληματι-
σμούς του για τον τρόπο λειτουργίας του ταμείου και
το έλλειμμα οργάνωσής του που το άφηνε έκθετο σε
φαινόμενα διαφθοράς που το είχαν πλήξει κατά και-
ρούς, συνέβαλε με αποφασιστικό τρόπο στην ανά-
δειξη της υπόθεσης, που έλαβε διαστάσεις

απασχολώντας κατά καιρούς τα έντυπα και ηλεκτρο-
νικά ΜΜΕ.
Τα αρμόδια θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης εξετά-
ζοντας μόνο μία μικρή περίοδο λειτουργίας του τα-
μείου για την οποία υφίστανται παραστατικά,
κατέληξε στην παραπομπή στελεχών του ταμείου,
ασφαλισμένων μελών του και – δυστυχώς – συνδι-
καλιστικών στελεχών. Εκφράζουμε την εμπιστοσύνη
μας στην ελληνική δικαιοσύνη και τη βεβαιότητά μας
ότι θα προχωρήσει σε μία δίκαιη δίκη και θα αντιμε-
τωπίσει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τα περιστατικά που
αναδείχθηκαν μέσα από την έρευνα της ανακρίτριας
και το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και είχαν
καταστήσει το ταμείο υγείας μας εστία παρανομιών
και διαφθοράς.
Ο σύλλογός μας, σταθερά προσηλωμένος στις αξίες
της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, θα συ-
νεχίσει τις προσπάθειές του για κάθαρση και μετά την
εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, για την εξεύρεση περαι-
τέρω υπευθύνων που έπληξαν τόσο οικονομικά όσο
και ηθικά το ταμείο ασφάλισής μας, ώστε να καταλο-
γιστούν οι ευθύνες σε όσους θεώρησαν ότι είχαν βρει
το κατάλληλο πεδίο δράσης σε ένα φορέα κοινωνικής
αρωγής, για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη.
Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε
στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και θα σας ενημερώ-
νουμε λεπτομερώς για τη διαδικασία της εκδίκασης
και τα αποτελέσματά της.

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η   Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Υ   ΤΑ Μ Ε Ι Ο Υ   Υ Γ Ε Ι Α Σ

Έ φ τ α σ ε  η  ώ ρ α  ν α  λ ά μ ψ ε ι  η  α λ ή θ ε ι α !
Μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν  η  Γ ε ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς•
τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν  κ α .  Α θ η ν ά  Κ α ρ α δ ε λ ή !  

ΑΠοΦΑΣη -  ΚολΑΦοΣ ΓΙΑ  τη  ΔΙοΙΚηΣη  του  τΑΠΙλτ-Ατ:

Α Κ υ ρ η η τροποποίηση του 
καταστατικού του επικουρικού μας φορέα!

Συνάδελφοι,
Με απόφασή του την Παρασκευή 30/12/2016, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την ανακοπή που είχε ασκή-
σει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνοκάρτας για την ακύρωση
της τροποποίησης του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Ο σύλλογός μας, που είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την έντονη αντί-
δρασή του στην παράνομη τροποποίηση που είχε επιχειρηθεί από τη διοίκηση
του επικουρικού μας φορέα, είχε συμμετάσχει στην εκδίκαση της υπόθεσης
ασκώντας πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανακοπής που είχε καταθέσει ο
Σύλλογος Συνταξιούχων της Εθνοκάρτας.
Πρόκειται βεβαίως για μία τεράστια επιτυχία και δικαίωση τόσο του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων της Εθνοκάρτας όσο και της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
που επανειλημμένως είχε εκφράσει τη βεβαιότητά της για την ακυρότητα της
τροποποίησης του καταστατικού και δεν είχε δεχτεί να συμμετάσχει στις πα-
ράτυπες διαδικασίες που αυτό όριζε. Σε αντίθεση βέβαια με την ηχηρή απου-
σία του Συλλόγου Συνταξιούχων από την εκδίκαση, που προφανώς την ίδια
περίοδο είχε επικεντρώσει το μικροσυνδικαλιστικό του ενδιαφέρον στην ανού-
σια και διχαστική παρέμβασή του στην υπόθεση του οικοπέδου της Κινέττας.
Παράλληλα, αποτελεί και μία απόφαση – καταπέλτη εναντίον της ανεύθυνης
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που έχει οδηγήσει τον επικουρικό μας φορέα στο
χείλος της διάλυσης και σίγουρα δημιουργεί νέα δεδομένα στην πολύπαθη
υπόθεση της επικουρικής μας ασφάλισης.
Πλέον δεν υφίσταται άλλη διέξοδος για την εξυγίανση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από
την απομάκρυνση των τωρινών διοικούντων του και την ανάληψη της
διοίκησής του από υπεύθυνα στελέχη που θα οδηγήσουν το ταμείο στην
υλοποίηση του διαχρονικά εκπεφρασμένου στόχου του συλλόγου μας
για την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, που αποτελεί τη μοναδική, υπεύθυνη και
ρεαλιστική προοπτική διάσωσης της επικουρικής μας ασφάλισης για το
σύνολο των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Άμεσες πρωτοβουλίες για τη διάσωση των επικουρικών
συντάξεων των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
Είναι πλέον απόλυτα σαφές ότι για τους συνταξιούχους, σημερινούς και μελ-
λοντικούς, του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δεν υπάρχει καμιά προοπτική να εξασφαλίσουν
αξιοπρεπείς επικουρικές συντάξεις για τις οποίες έχουν πληρώσει εισφορές
για μια ζωή.
Οι αιτίες της κατάρρευσης της επικουρικής μας ασφάλισης, με επικουρική
σύνταξη 50 ευρώ το μήνα, είναι γνωστές και οι ευθύνες δεδομένες.
Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, πέρα από τις τεράστιες ευθύνες  των δι-

οικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, υπάρχουν αναμφισβήτητα και μεγάλες ευθύνες της
Πολιτείας.  
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης υπάγεται στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης και επομένως η Πολιτεία και ιδιαίτερα το εποπτεύον
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όφειλε και οφείλει να λάβει
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους ασφαλισμένους και
τους  συνταξιούχους  του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Συγκεκριμένα, ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ  997/1979 στο άρθρο 3, προ-
βλέπει ότι στην περίπτωση που ένας επικουρικός ασφαλιστικός φορέας δεν
μπορεί να χορηγεί παροχές ισοδύναμες με εκείνες του ΕΤΕΑΜ, μπορεί οιαδή-
ποτε οργάνωση των εργαζομένων ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να
ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ ή σήμερα στο ΕΤΕΑΕΠ, που αποτελεί τη διάδοχη
κατάσταση του ΕΤΕΑΜ .

• επειδή λοιπόν, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2084/1992, το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα υποχρεω-
τικής ασφάλισης,
• επειδή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν μπορεί πλέον να διασφαλίσει παροχές ισο-
δύναμες με αυτές του ΕΤΕΑΕΠ, με την περιουσία του να μειώνεται συνε-
χώς, είναι υποχρέωσή μας να αναλάβουμε περαιτέρω
πρωτοβουλίες.
Στην κατεύθυνση αυτή και μετά  την ανάλυση των νέων δεδομένων με
τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους, η απόφασή μας είναι
να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση των συντάξεών μας. 

Έτσι λοιπόν άμεσα θα προβούμε:
1. Στην κατάθεση αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων από ομάδα συνταξιούχων για τη συγχώνευση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και υπολογισμό των συντάξεων με το
καθεστώς του νέου ενιαίου ταμείου.
2. Στην κατάθεση αγωγής  κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και του Ελληνικού
Δημοσίου με στόχο τη διασφάλιση συντάξεων ισοδύναμων με εκεί-
νες του ΕΤΕΑΕΠ.

Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση από την
πλευρά του Υπουργείου,  θα επιδιωχθεί να υπάρξει πρότυπη δίκη με στόχο
την επιτάχυνση της διαδικασίας και ταυτόχρονα την αποφυγή, σε πρώτη φάση,
της συμμετοχής στην αγωγή του συνόλου των ενδιαφερομένων.
Επειδή όμως σε κάθε περίπτωση η υπόθεση, ανεξάρτητα από τη διαδικασία
που θα ακολουθήσουμε , αφορά το σύνολο των συναδέλφων, σας καλούμε
όλους να επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας για να δηλώσετε συμμετοχή, έτσι
ώστε να καθορίσουμε τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουμε.

Συνέχεια από σελ. 1

Συνέχεια από σελ. 1
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•  Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΕΠ
Σ υ ν ά δ ε λφ ο ι ,
Στα πλαίσια της συνεχούς ενασχόλησης και παρακολούθησης από την ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ των εξελίξεων στο μείζον θέμα του εφάπαξ βοηθήματος, στε-
λέχη του συλλόγου μας είχαν συνάντηση την Τρίτη 7/2/17 με τον πρόεδρο του
ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) κ.
Αθανάσιο Καποτά.
Σας ενημερώνουμε ότι η εξέλιξη των εφάπαξ βοηθημάτων μετά την 1/1/2017
έχει ως εξής:

Χαρακτηριστικά ο κ. Καποτάς μας ανέφερε ότι η εντολή που δόθηκε στις•
υπηρεσίες από τη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ στις 2/1/2017 ήταν «συνεχίστε
ό,τι κάνατε μέχρι τώρα», επομένως οι υπηρεσίες συνεχίζουν κανονικά
την έκδοση των αποφάσεων των εφάπαξ βοηθημάτων.
Μετά από παρέμβαση του συλλόγου μας, η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ υπέ-•
βαλε αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
την έγκριση του απαραίτητου κονδυλίου για όλες τις αιτήσεις που εκκρε-
μούν. Κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο διευθυντή του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πληρο-
φορηθήκαμε ότι το κονδύλι που ζήτησε το ΕΤΕΑEΠ για την επανεκκίνηση
της καταβολής του εφάπαξ εγκρίθηκε και θα είναι άμεσα στη διάθεση του
ταμείου. Τα ποσά αυτά προέρχονται από τις μνημονιακές δόσεις και τα
αποθεματικά του ταμείου παραμένουν για να συνεχιστεί η καταβολή μετά
τη λήξη στις 30/6/17 των κονδυλίων αυτών.
Κατόπιν παρέμβασης του συλλόγου μας, η νομική υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ•
ολοκλήρωσε αυθημερόν την επεξεργασία του νέου σχεδίου απόφασης
χορήγησης του εφάπαξ ώστε να αρχίσουν να εκδίδονται αποφάσεις.
Οι υπηρεσίες που θα εκδίδουν τις αποφάσεις των εφάπαξ βοηθημάτων•
θα στεγαστούν σύντομα στο κτίριο του ΤΑΠΙΤ (ξενοδοχοϋπαλλήλων), Ακα-
δημίας 58. Έχουν οριστεί η νέα διευθύντρια (κ. Ελένη Μελάνη) και η νέα
προϊσταμένη (κ. Θεοδώρα Γεωργά) και οι δύο αποσπασμένοι υπάλληλοι
του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ θα απασχολούνται αποκλει-
στικά με την έκδοση των αποφάσεων των εφάπαξ βοηθημάτων. Ο σύλ-
λογός μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα
πετύχουμε την άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας του ταμείου με το απαραί-
τητο προσωπικό προκειμένου να εκδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
αποφάσεις. Δυστυχώς βέβαια, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις
του υπουργείου δεν έχει προχωρήσει στην πίστωση του κονδυλίου για
την απόδοση του εφάπαξ στους δικαιούχους. Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι
στιγμής έχουν εκδοθεί περίπου 80 αποφάσεις και οι 50 περίπου εξ αυτών
των δικαιούχων έχουν ήδη πιστωθεί το εφάπαξ βοήθημά τους.
Σίγουρα η μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του υπερταμείου στα•
νέα του γραφεία στη συμβολή των οδών Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους
παρουσιάζει στασιμότητα. Ωστόσο, αυτό προς το παρόν λειτουργεί θετικά
καθόσον η μετακόμιση θα δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις
στην έκδοση των αποφάσεων, ενώ βέβαια θα πρέπει προηγουμένως να
πιστωθεί το ως άνω κονδύλι. Για το επόμενο δίμηνο Απριλίου - Μαΐου το
ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει να ζητήσει νέα έγκριση από το υπουργείο.
Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα σας ενημερώνουμε ότι οι οφει-•
λές προς το δημόσιο μπορούν να παρακρατούνται από το δικαιούμενο
εφάπαξ και θα σας πιστώνεται το υπόλοιπο.
Ο σύλλογός μας παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες και είμαστε έτοιμοι•
να παρέμβουμε διορθωτικά μέσω των ασφαλιστικών και νομικών μας
συμβούλων σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί.

Π  ρ  ο  σ  ο  χ  ή  !Π  ρ  ο  σ  ο  χ  ή  !
Σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι την απόδειξη είσπραξης του εφάπαξ θα πρέπει
να την υπογράφετε με την κάτωθι επιφύλαξη:
«Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου ιδίως
όσον αφορά τη συνταγματικότητα των διατάξεων για τη μείωση
του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαι με βάση τις διατάξεις
του καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του Πρώην ΤΑΠΙΛΤ».
Επιπλέον, επειδή οι υπάλληλοι του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ πιστεύουν
λανθασμένα  ότι δεν έχετε δικαίωμα να κρατάτε αντίγραφο της απόδειξης εί-
σπραξης του εφάπαξ, θα πρέπει αμέσως μετά την επιφύλαξη και την υπο-

γραφή της απόδειξης, να φροντίσετε εσείς οι ίδιοι να κρατήσετε ένα φω-
τοαντίγραφο και μετά να παραδώσετε την απόδειξη στο ταμείο.

Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Υ Μ Ε  Ο Λ Ο Ι  Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ !
( τ υ π ι κ ή  π ε ρ α ί ω σ η  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς )

Όπως μας ενημέρωσε ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Απόστολος Παπακων-
σταντίνου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του εφάπαξ, θα πρέπει όλοι οι
συνάδελφοι που λάβατε και θα λάβετε στο εξής εφάπαξ βοήθημα, να υποβά-
λετε ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εντός προθεσμίας 3 μηνών από
την ημερομηνία που παραλάβατε την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ. Με
την ένσταση θα ζητάμε τη διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος μεταξύ του ποσού
που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και του ποσού που μας
χορήγησε το ΕΤΕΑΕΠ με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 35 παρ.
4 &5 του ν. 4387/2016.
Επομένως, μην αμελήσετε μόλις λάβετε την απόφαση να συμπληρώ-
σετε αμέσως στην τελευταία σελίδα την ημερομηνία παραλαβής, να την
υπογράψετε και να κρατήσετε φωτοαντίγραφο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύλλογό μας
και συγκεκριμένα την υπάλληλό μας κ. Αγγελική Λάζου που είναι η υπεύθυνη
για το θέμα των ενστάσεων, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσετε:

τα μισθολόγια των 2 τελευταίων μηνών πριν την αποχώρησή•
σας από την τράπεζα για να σας υπολογίσει τη διαφορά που δι-
καιούστε

και φωτοαντίγραφα:
της απόφασης χορήγησης εφάπαξ•
της απόδειξης είσπραξης•
της οριστικής απόφασης χορήγησης σύνταξης•
των αιτήσεων χορήγησης σύνταξης και εφάπαξ•

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι έχετε ήδη πάρει αποφάσεις εφάπαξ θα πρέ-
πει να σπεύσετε για την υποβολή της ένστασης εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας.

Συνεχίζονται κανονικά οι ομαδικές αγωγές για τη
χορήγηση της διαφοράς του εφάπαξ βοηθήματος
Συνάδελφοι θέτουμε υπ’ όψη σας ότι η ένσταση αποτελεί μια απαιτούμενη τυ-
πική διαδικασία και ότι η αγωγή είναι αυτή με την οποία θα διεκδικήσουμε ου-
σιαστικά τη διαφορά του εφάπαξ.
Από το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρωσαν ότι εφεξής, λόγω
της αλλαγής του νομικού πλαισίου, οι ομαδικές αγωγές διεκδίκησης της δια-
φοράς του εφάπαξ βοηθήματος θα υποβάλλονται αμέσως μετά την υποβολή
της ένστασης (το αποτέλεσμα της οποίας θεωρείται δεδομένο), αντίγραφο της
οποίας μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνονται στη δικο-
γραφία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕφΑΠΑΞ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ!
Ο μεγάλος όμως στόχος που έχει θέσει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αφορά την
πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ, σύμφωνα με την υποχρέωση της τράπε-
ζας για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι και την απο-
χώρηση του τελευταίου εργαζόμενου που προέρχεται από την Ιονική. Άλλωστε
η τράπεζα φρόντισε και απέδωσε πλήρες και προσαυξημένο εφάπαξ στους
προερχόμενους από την Τράπεζα Πίστεως συναδέλφους...
Επειδή δυστυχώς, η διοίκηση της Alpha Bank συνεχίζει να κωφεύει στις απα-
νωτές δικαστικές δικαιώσεις μας και να αγνοεί την ανάληψη των υποχρεώ-
σεών της, η αγωνιστική μας κινητοποίηση για τη δικαίωση των αιτημάτων μας
αποτελεί πλέον μονόδρομο!

Χρέος όλων μας είναι η καθολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που•
έχει προγραμματίσει ο σύλλογός μας (βλ. σελ. 5), με αφετηρία τη μό-
νιμη εγκατάστασή μας έξω από το Κεντρικό τη Δευτέρα 20 Μαρτίου
και ταυτόχρονες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα!

Ε ν ω μ έ ν ο ι  θ α  ν ι κ ή σ ο υ μ ε !

Ό λ ε ς  ο ι  
ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  σ τ α
“ μ έ τ ω π α ”  τ ο υ

ε φ ά π α ξ
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Συνάδελφοι,

Ε ίχαμε εκφράσει κατά το παρελθόν την ευχή και επιθυμία ο νέος χρό-
νος να αποτελέσει εφαλτήριο συνεννόησης και διαλόγου με την τρά-
πεζα σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ιονική οικογένεια.
Δυστυχώς, οι προσπάθειες του συλλόγου μας για συνεννόηση εξελή-
φθησαν ως αδυναμία και αντιμετωπίστηκαν με αδιαλλαξία και αδιαφο-
ρία! Η αλαζονεία και η αμέλεια της διοίκησης να δώσει λύση στο θέμα
του εφάπαξ και της υποστελέχωσης του κλάδου σύνταξής μας, αποτε-
λούν τη σταθερή πολιτική της απέναντι στα αιτήματά μας και επομένως
είναι καιρός να τους υπενθυμίσουμε ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί
μεν να είναι ένας σύλλογος που προάγει το διάλογο και απορρίπτει τις
ακρότητες, ωστόσο, αποτελεί τη συνδικαλι-
στική δύναμη που εκφράζει το σύνολο της ιο-
νικής οικογένειας και όταν το κρίνουμε
αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να
ξεκινήσουμε δυναμικό και αταλάντευτο αγώνα
με ακλόνητη πίστη στην τελική δικαίωσή μας!
Ο σύλλογός μας αποφάσισε την έναρξη
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στην
Αθήνα τη Δευτέρα 20/3/2017 και ώρα 9:00
π.μ. με τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μας έξω
από το Κεντρικό στην οδό Σταδίου! Η προ-
κλητική αδιαφορία της διοίκησης στα δίκαια αι-
τήματά μας, θα βρει την απάντηση που της αρμόζει:

Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  ε φ ά π α ξ
Η μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου μας για την πλήρη αποκατάσταση του εφά-
παξ για όλους τους συναδέλφους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα έχει
πάρει πλέον απόλυτα θετική τροπή, με τη στρατηγική μας να έχει αρχίσει να
αποδίδει καρπούς και τη δικαίωσή μας να πλησιάζει.
Δυστυχώς, η διοίκηση της Alpha Bank συνεχίζει να κωφεύει στις απανωτές δι-
καστικές δικαιώσεις μας και να αγνοεί την ανάληψη των υποχρεώσεών της. Ενώ
υφίστανται δικαστικές αποφάσεις για καταλογισμούς ύψους 21,7 εκατ. ευρώ σε
βάρος της τράπεζας για καθυστερούμενες εισφορές περασμένων ετών και είμα-
στε έτοιμοι να επιδιώξουμε άμεσα την υλοποίηση και νέων καταλογιστικών απο-
φάσεων, θεωρούμε αδιανόητη τη στάση της διοίκησης, που μας απέστειλε
εξώδικο σχετικά με την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας ασκώντας
αναίρεση στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών!
Ο σύλλογός μας, εξαντλώντας και σε αυτήν την περίπτωση κάθε περιθώριο συ-
νεννόησης, επιχείρησε με την από 27/1/2017 επιστολή που απηύθυνε στους κκ
Δημήτριο Μαντζούνη(Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank) και Σπύρο Φιλάρετο
(Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής COO), να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για
τη διευθέτηση της σοβαρής εκκρεμότητας της απόδοσης πλήρους εφάπαξ στους
προερχόμενους από την Ιονική σύμφωνα με την εγγυητική ευθύνη και τη συμ-
βατική υποχρέωση της τράπεζας.
Η τράπεζα οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι πλέον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
διαλόγου και αν δε βρεθεί συναινετική λύση, θα κληθεί σύντομα να καταβάλει
πολλαπλάσια δαπάνη! Δηλώνουμε έτοιμοι να καταγγείλουμε αυτήν τη στάση
στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Alpha Bank και να κλιμακώσουμε τις κι-
νητοποιήσεις μας μέχρι την αδιαπραγμάτευτη αποκατάσταση του εφάπαξ για
όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την Ιονική!

Διάλυση του  κλάδου  κύρ ιας  σύνταξης
Έχουμε επανειλημμένως επισημάνει το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης
που πλήττει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες του κλάδου κύριας
σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ (ΙΚΑ), έχοντας οδηγήσει την υπηρεσία σε πλήρες αδιέξοδο
και τους συναδέλφους μας που περιμένουν πλέον τρία έτη για να εξυπηρετη-
θούν, σε απόγνωση. Ο σύλλογός μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες
για την επίλυση του ζητήματος, απευθυνόμενος τόσο προς τη διεύθυνση της
τράπεζας όσο και προς τους αρμόδιους φορείς του ΙΚΑ. Παρά την κατ' εξακο-
λούθηση δικαίωση των θέσεών μας από το ΙΚΑ, δυστυχώς οι ενέργειές μας βρή-
καν ένα απροσπέλαστο τείχος από την πλευρά της τράπεζας και δη της
αρμόδιας Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Ωστόσο, πλέον η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Η στελεχιακή
ένδεια των υπηρεσιών του κλάδου κύριας σύνταξής μας σε συνδυασμό με την
αποχώρηση από τις 31/12/2016 της προϊσταμένης του κλάδου, ουσιαστικά κα-
θιστούν αδύνατη τη λειτουργία του!
Επειδή η επιδείνωση του προβλήματος διευρύνεται και κλιμακώνεται σε επίπεδα
που έχουν καταστήσει τον κλάδο κύριας σύνταξής μας ουσιαστικά μη ενεργό και
καθώς ο σύλλογός μας δεν έλαβε ουσιαστική απάντηση στην από
30/12/2016 επιστολή που απέστειλε ως έσχατη απόπειρα συνεννόησης στον Εντε-
ταλμένο Γενικό Διευθυντή COO της AlphaBank κο. Σπύρο Φιλάρετο, ήρθε η ώρα
της δυναμικής αναμέτρησης με τη διοίκηση και προσωπικά με τη Διευθύντρια Αν-
θρωπίνου Δυναμικού κα. Πηνελόπη Κονιδάρη, την οποία θεωρούμε υπεύθυνη.

Π ο λ ι τ ε ί α  κ α ι  Τ ρ ά π ε ζ α  
ο φ ε ί λ ο υ ν  α π α ν τ ή σ ε ι ς

Σε μία περίοδο που τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα δέχονται ανηλεείς
επιθέσεις και ο ελληνικός λαός και οι συνάδελφοί μας υποφέρουν από τα συνε-
χιζόμενα, αντιλαϊκά, δυσβάστακτα μέτρα που είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μας
ωθούν ακόμα πιο βαθιά στο σκοτεινό τούνελ της λιτότητας, της ανεργίας και της
αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού, η τράπεζα και η Πολιτεία οφείλουν να δώ-
σουν απαντήσεις:

Πώς είναι δυνατόν μία τράπεζα που ανακεφα-•
λαιοποιήθηκε με τα χρήματα και τις θυσίες του
ελληνικού λαού, να συνεχίζει την πολιτική των
προσλήψεων των “ημετέρων συγγενών και λοι-
πών φίλων” με αδιαφανείς και αναξιοκρατικές
διαδικασίες;
Με ποιες διαδικασίες συνήφθησαν τα δάνεια•
ΑΜΚ της τράπεζας και πού στηρίζεται η νομιμό-
τητά τους και αν σήμερα υφίσταται ενημερότητα
και αποτελεσματική εξόφλησή τους.
Ποιος ευθύνεται για τα “θαλασσοδάνεια” και αν•
έχουν αποδοθεί ευθύνες σε αυτούς που τα χο-

ρήγησαν και κατά προέκταση τι έχει κάνει η συντεταγμένη Πολιτεία και οι
αρμόδιοι θεσμοί της για αυτό το τεράστιο θέμα.
Πού οδεύει το μείζον θέμα των “κόκκινων” δανείων που αφορά τη μεγάλη•
πλειονότητα του ελληνικού λαού, αλλά και του πλέον υπερδανειοδοτημένου
κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων; Απαίτησή μας είναι μέσα από μία διαδι-
κασία ανοιχτού διαλόγου να υιοθετηθεί μία ριζοσπαστική πρόταση, που να
μπορεί να δώσει ρεαλιστική και ορθολογική λύση και διέξοδο, μέσα από μία
κατεύθυνση που θα ανακουφίσει όσους χρωστούν και ταυτόχρονα θα προ-
στατεύσει την αξία των ακινήτων και τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Ό π ο υ  δ ε ν  π ί π τ ε ι  δ ι ά λ ο γ ο ς ,  
π ί π τ ε ι  Α Γ Ω Ν Α Σ !

Δυστυχώς, οι καλές μας προθέσεις και οι συνδικαλιστικές αρχές που πρε-
σβεύουμε και στην πράξη υπηρετούμε, για πρόταξη του διαλόγου και της συ-
νεννόησης, συνάντησαν την αδιαφορία και αναλγησία της τράπεζας.
Αφού η διοίκηση αποφεύγει να δώσει λύσεις σε δύο καθοριστικής σημασίας θέ-
ματα του χώρου μας, όπως έχει υποχρέωση, αγνοώντας προκλητικά τα κελεύ-
σματά μας για συνεργασία, είμαστε αναγκασμένοι τους υπενθυμίσουμε την
αγωνιστική μας ετοιμότητα και δυναμική.

Συνάδελφοι,
Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η προκλητική αδιαφορία
της τράπεζας απέναντι στα αιτήματά μας, πρέπει να βρει τη δυναμική
και μαζική απάντηση που της αξίζει. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ικα-
νοποίηση των καθολικών και δίκαιων αιτημάτων της ιονικής οικογέ-
νειας θα αρχίσει να ξεθωριάζει!

- Σε αυτήν την αναμέτρηση δε δικαιολογείται η απουσία κανενός! 
- Οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΜΑΖΙΚΑ να εγκαταστα-
θούμε σε μόνιμη βάση έξω από το Κεντρικό Κατάστημα, εκεί όπου
θα χτυπά τις επόμενες μέρες η καρδιά της ιονικής οικογένειας!

Με το αγωνιστικό μας φρόνημα, που τόσες φορές έχουμε επιδείξει
στο παρελθόν, να υπενθυμίσουμε τη δύναμή μας στους διοικούντες,
διεκδικώντας όσα δικαιωματικά μας ανήκουν και να αντιπαρατάξουμε
στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας τη μαχητική μας φωνή και την απα-
ράμιλλη θέληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας:

Α υ τ ή  η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  κ α ι  α ν α μ έ τ ρ η σ η  μ ε  τ η ν  τ ρ ά π ε ζ α
π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  τ ο  “ ν υ ν  υ π έ ρ  π ά ν τ ω ν  α γ ώ ν α ”  μ α ς  κ α ι
μ ο ν α δ ι κ ή  δ ι έ ξ ο δ ο ς  θ α  ε ί ν α ι  η  τ ε λ ι κ ή  μ α ς  ν ί κ η !

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ώρα 9:00 π.μ.

Τ ί ς  π τ α ί ε ι ; ; ; ;

Α Μ Ε Σ Η  Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Λ Α Δ Ο Υ  Κ Υ -
Ρ Ι Α Σ  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ  Τ Ο Υ  Τ Α Π Ι Λ Τ  ( Ι Κ Α )   Μ Ε
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  Π Ο Υ  Ν Α  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι
Σ Τ Ι Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  Τ Ο Υ

Π Λ Η Ρ Η Σ  Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Φ Α Π Α Ξ
Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ο Λ Ο Ι    Μ Α Ζ Ι    Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε !
Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι    Θ Α    Δ Ι Κ Α Ι Ω Θ Ο Υ Μ Ε !

Δίνουμε δυναμικό παρών με
τον αγωνιστικό μας παλμό έξω
από το Κεντρικό Κατάστημα !

Συνέχεια από σελ. 1
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2016... πρόσωπα, ιστορίες και γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που μας2016... πρόσωπα, ιστορίες και γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που μας
πέρασε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με την ευχή το 2017 να είναι καλύτερο...πέρασε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με την ευχή το 2017 να είναι καλύτερο...

Το 2016 υπήρξε αναμφίβολα μία χρονιά απο-
χωρισμών τόσο από σημαντικές προσωπικότη-
τες, όσο ακόμη περισσότερο από σταθερές στην
καθημερινότητά μας. Ή τουλάχιστον από όσα
είχαμε αφεθεί να λογίζουμε ως σταθερές.
Χρονιά μετάβασης σε ένα νέο κόσμο, όχι απα-
ραίτητα καλύτερο από τον προηγούμενο... Αυτό
είναι το 2016, μια χρονιά σοκαριστικά απρόβλε-
πτη, γεμάτη ανατροπές και ιστορικά γεγονότα,
μέσα από ένα άλμπουμ που προσπαθεί να αφη-
γηθεί τη σύγχυση, τα δυνατά συναισθήματα και
την αγωνία της χρονιάς που έφυγε.

Προσφυγική κρίση
Η προσφυγική κρίση κορυφώθηκε μέσα στο 2016. Η χώρα μας υποδέχθηκε το κύμα
των βασανισμένων ανθρώπων, αλλά δυστυχώς χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν στα νερά
της Μεσογείου. Και ενώ διεθνείς προσωπικότητες έφτασαν στα ελληνικά νησιά για
συμπαράσταση (από τον Πάπα μέχρι την Αντζελίνα Τζολί), έκλεισε η Βαλκανική οδός
και οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες συνεχίζουν να βιώνουν τη ζωή των “κολασμένων”...

Ο μαραθώνιος διαγωνισμός
για τις τηλεοπτικές άδειες, οι
4 «νικητές» και οι πολλοί «χα-
μένοι» και τελικά  η ακύρωση
του νόμου Παππά από το
ΣτΕ, απασχόλησε την επικαι-
ρότητα για μήνες. 

Οι αγρότες βγαίνουν στους
δρόμους διαμαρτυρόμενοι
εναντίον του ασφαλιστικού,
ενώ πραγματοποιούν και...
απόβαση στο Σύνταγμα με τα
τρακτέρ τους!

Ο Κωστής Στεφανόπουλος,
τέως Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας (1995-2005) και
από τους πλέον αγαπητούς
στον ελληνικό λαό, απεβίωσε
σε ηλικία 90 ετών τον περα-
σμένο Νοέμβριο.

Πόλεμος στη Συρία
Τα τελευταία 6 χρό-
νια του εμφυλίου οι
νεκροί, ανέρχονται
σε 310.000  και οι
άνθρωποι που εγκα-
τέλειψαν τη χώρα
φτάνουν τα 9 εκα-
τομμύρια. Ένας πατέρας θρηνεί

έχοντας στην αγκαλιά του
τη νεκρή κόρούλα του

Η λάμψη στα μάτια, η ελπίδα και η επιθυμία για
παιχνίδι δε χάνεται ποτέ στα παιδιά. Ούτε στους
λασπότoπους της Ειδομένης και της Μόριας...

Αφρικανοί πρόσφυγες στριμωγμένοι σε θαλάσσιες
“νεκροφόρες” προσπαθούν να διασώσουν όσους
παραδόθηκαν στις άγριες διαθέσεις του Αιγαίου

Ντέηβιντ Μπάουι, Λέοναρντ Κοέν,Τζιν
Γουάιλντερ, Μοχάμεντ Άλι, Πρινς, Ουμπέρτο
Έκο, Ντάριο Φο, Τζορτζ Μάικλ, Αντρέι
Βάιντα, Γιόχαν Κρόιφ, αλλά και η ποδοσφαι-
ρική ομάδα της Τσαπεκοένσε, μεταξύ άλλων
στις διεθνείς λίστες. 
Δημήτρης Μαρωνίτης, Άννα Συνοδινού,
Νίκος Παναγιωτόπουλος, Θάνος Ανεστό-
πουλος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Παναγιώτης
Τέτσης, Πέτρος Φυσσούν, Κώστας Κουτσο-
μύτης, ΓΙάννης Βόγλης στην Ελλάδα.

“Μαύρη” χρονιά
Το 2016 ήταν μια
«μαύρη» χρονιά
για τις τέχνες, τα
γράμματα και τον
πολιτισμό παγκο-
σμίως, αλλά και
στη χώρα μας.
Διάσημοι καλλιτέ-
χνες, συγγραφείς,
αθλητές, άφησαν
την τελευταία τους
πνοή και ο θάνα-
τός τους προκά-
λεσε παγκόσμια
συγκίνηση. 

Ελλάδα

Ο Ομπάμα έρχεται... ο Κάστρο φεύγει!
Χαρακτηριστική συγκυρία της μετάβασης σε μία
νέα εποχή: Ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέπτεται
την Κούβα -πρώτη επίσκεψη προέδρου ΗΠΑ
εδώ και 88 χρόνια-, ενώ ο λαός της Κούβας
αποχαιρετά τον Κομαντάντε της Επανάστασης.

Το Air Force 1 προσγειώνε-
ται στην Κούβα

Ο ιστορικός ηγέτης της Κού-
βας Φιντέλ Κάστρο πεθαίνει

Ο Ταγίπ Ερντογάν σταματά απόπειρα πραξικοπήματος. Με αφορμή το γεγονός
προχώρησε σε μαζικές εκκαθαρίσεις σε στρατό, δικαιοσύνη και δημόσιο. Την ει-
κόνα του πολιτικού χάος στην Τουρκία συνθέτουν οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια,
η εμπόλεμη κατάσταση, το Κουρδικό και οι συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις.

Τη νύχτα της 15ης Ιουλίου τα τανκς βγαίνουν
στους δρόμους

ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε με σχεδόν κι-
νηματογραφικό τρόπο τη δολοφονία του Αντρέι
Καρλόφ, του Ρώσου πρέσβη στην ΆγκυραΤουρκία = ΧΑΟΣ
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Μία χρονιά - σύνορο ανάμεσα σε δύο εποχές
Παγκόσμιο ΣΟΚ! Ο Ντόναλντ
Τραμπ είναι ο νέος Πλανητάρχης.
Ο ακροδεξιών αντιλήψεων μεγιστάνας,
διέψευσε τα προγνωστικά και επικρά-
τησε της Χίλαρι Κλίντον το Νοέμβριο.
Έχει ήδη προλάβει να δείξει τις “αγνές”
προθέσεις του με το αντιμεταναστευτικό
διάταγμα, τις εξαγγελίες για το τείχος στα
σύνορα με το Μεξικό και τις επιλογές
σκληροπηρυνικών συνεργατών στα
Υπουργεία, που συμβάλλουν στην πε-
ραιτέρω ενίσχυση της αποσταθεροποί-
ησης του διεθνούς περιβάλλοντος.

2016... αθλητικές ιστορίες
Στους 31ους Ολυμπιακούς Αγώνες
στο Ρίο, η Ελλάδα κατέκτησε 3
χρυσά, 2 χάλκινα και 1 ασημένιο
μετάλλιο -η 5η πιο επιτυχημένη πα-
ρουσία της. Λευτέρης Πετρούνιας,
Άννα Κορακάκη, Κατερίνα Στεφα-
νίδη, Σπύρος Γιαννιώτης, Παναγιώ-
της Μάντης και Παύλος Καγιαλής
χάρισαν χαμόγελα στους Έλληνες.
Το 2016 άφησε πίσω του ένα υπέ-
ροχο ποδοσφαιρικό παραμύθι, με
την Πορτογαλία του “δικού μας”
Φερνάντο Σάντος να κατακτά για
πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα, “σοκάροντας” τη διοργα-
νώτρια Γαλλία στην παράταση,
μέσα στο “σπίτι” της, τον Ιούλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης “αποχαι-
ρετά” με μοναδικό τρόπο τον αξε-
πέραστο Δημήτρη Διαμαντίδη που
είπε αντίο στη σπουδαία καριέρα
του, στους συγκλονιστικότερους τε-
λικούς στην ιστορία του ελληνικού
πρωταθλήματος μπάσκετ που κα-
τέληξε στους “ερυθρόλευκους”.

BREXIT
Τον Ιούνιο του 2016, οι
Βρετανοί αποφάσισαν
με δημοψήφισμα την
έξοδο του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ένα
γερό χτύπημα στην
ενότητα της Ε.Ε. που
κλυδωνίζει όλο τον
κόσμο.

Η συγκλονιστική εικόνα ενός μικρού κοριτσιού που
κείτεται νεκρό, καλυμμένο, με την κούκλα δίπλα του,
μετά την επίθεση στη Νίκαια 

Ο εφιάλτης της τρομοκρατίας
Η τρομοκρατία επέστρεψε. Ήταν η χρονιά
που η Ευρώπη μέτρησε τις πληγές της πα-
ραπάνω από μία φορά. Οι επθέσεις σε Βρυ-
ξέλλες, Νίκαια,Βερολίνο, Κωνσταντινούπολη
κ.ά. κατέδειξαν την τρωτότητα της Ευρώπης
στην τζιχαντιστική τρομοκρατία. Το φαινό-
μενο όμως δεν θα πρέπει να αναλύεται ως
ανεξάρτητο, αλλά και υπό το πρίσμα της αυ-
τοκριτικής ως προς το μερίδιο ευθύνης της
Ε.Ε. για τη γιγάντωσή του.

Η Ελλάδα υποδέχτηκε τους ηγέτες των δύο
υπερδυνάμεων υπό δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας. Ο Μπάρακ Ομπάμα το Νοέμβριο επισκέ-
φθηκε την Ακρόπολη και ο Βλάντιμιρ Πούτιν το
Μάιο το Άγιον Όρος.  

Καλώς τους “ευεργέτες” μας...

“Κόφτης”, άγρια λιτότητα, φοροεπιδρομή και
επιπλέον μέτρα, περιλαμβάνει το “μενού” των
“θεσμών” για να κλείσει η αξιολόγηση που
κρατάει μήνες. Η διαδικασία συνεχίζεται...

 Το σκοτάδι της κρίσης επιμένει

Ο Πάπας
προσεύχε-
ται με
φόντο το
ισοπεδω-
μένο Αμα-
τρίτσε

Ισχυροί σεισμοί σε Ισημερινό, Ιαπωνία, Ταϊ-
βάν και Ιταλία και ο τυφώνας “Μάθιους” στην
Καραϊβική αφήνουν πίσω χιλιάδες νεκρούς.

Όταν “οργίζεται” η φύση...
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Δημοσιεύθηκε στις 8/3/2017 η απόφαση
621/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών για την υπόθεση της πώλησης από
το ΣΥΙΛΤΕ του οικοπέδου της Κινέττας

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 53 ετών η
συνάδελφός μας Βάσω. Είχε υπηρετήσει
στα Καταστήματα Πανόρμου, Κάτω Πατη-
σίων, Γαλατσίου και Αμπελοκήπων. Την
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Στο σύζυγό της Γιώργο Πετρό-
πουλο και τα δύο τους αγόρια, Θεόδωρο
και Νικόλαο, καθώς και στους οικείους της
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών η
συνάδελφός μας Μαρία. Είχε υπηρετήσει
στα Καταστήματα του Πύργου και Αρχαίας
Ολυμπίας. Την διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στο σύζυγό της
Θεόδωρο Γεωργιόπουλο και στα παιδιά
τους Παναγιώτη, Χρυσάνθη και Κατερίνα,
καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία
62 ετών ο συνάδελφός μας Μανώλης.
Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα 25ης
Αυγούστου και Δημοκρατίας του Ηρα-
κλείου Κρήτης. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Ειρήνη και τις κόρες τους Μαρία και
Εμμανουέλα, καθώς και  στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπη-
τήρια. 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία
62 ετών ο συνάδελφός μας Θεοδόσης
(Άκης). Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση
Χορηγήσεων της Ιονικής Τράπεζας. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Στη σύζυγό του επίσης συναδέλ-
φισσά μας, Ελένη Γεωργιάδου, στις κόρες
τους, Σίλβια και Μαριαλένα, καθώς και
στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια. 
ΠΑΣΑΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία
67 ετών ο συνάδελφός μας Οδυσσέας.
Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Μεγά-
ρων και Ελευσίνας. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Μίνα, τους γιους του Μιχάλη και
Λουκά, καθώς και στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία
69 ετών ο συνάδελφός μας Αλέξιος. Είχε
υπηρετήσει στο Κατάστημα της Κοζάνης.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η

εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αικατερίνη
και τις δύο τους κόρες, Θεοδώρα και Γε-
ωργία, καθώς και  στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΠΑΠΑΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο
συνταξιούχος συνάδελφός μας Μάρκος.
Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Κατε-
ρίνης και Λάρισας. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Θεοδώρα και τους γιους του Αθανάσιο
και Σωτήρη ,καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο
συνταξιούχος συνάδελφός μας Περικλής.
Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Μεσο-
λογγίου, Αμαρουσίου, ως Διευθυντής στα
καταστήματα Κολωνακίου, Κηφισιάς και
ως Περιφερειακός Διευθυντής στην Κρήτη.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στο γιο του και επίσης συ-
νάδελφό μας Αγαπητό, στον έτερο γιο του
Ανδρέα, στη σύντροφό του Μοσχούλα,
καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο
συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος.
Είχε υπηρετήσει καταστήματα Ερμού, Δι-
οικητηρίου και Ρούζβελτ Θεσσαλονίκης
ως Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Διευ-
θυντής. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στο γιο του Παύλο,
καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΣΤΑΡΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών η
συνταξιούχος συνάδελφός μας Ειρήνη.
Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Αγρινίου.
Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στα παιδιά της Θοεδώρα και
Γιώργο, καθώς και  στους οικείους της εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο
συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης.
Είχε υπηρετήσει ως Διευθυντής στο Κατά-
στημα των Ιωαννίνων, καθώς επίσης και
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Θεσσαλο-
νίκης και Λάρισας. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Ευαγγελία, την κόρη του Αριάδνη και
το γιο του Δημήτρη, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλ-
λυπητήρια. 

Μ α τ ι έ ς  σ τ ο  Π α ρ ε λ θ ό ν !Μ α τ ι έ ς  σ τ ο  Π α ρ ε λ θ ό ν !

Α θ λ η τ ι κ έ ς  Ο μ ά δ ε ςΑ θ λ η τ ι κ έ ς  Ο μ ά δ ε ς
Σ υ λ λ ό γ ο υ  Ι ο ν ι κ ή ςΣ υ λ λ ό γ ο υ  Ι ο ν ι κ ή ς

Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκαν συλλήβδην οι παρεμβάσεις τόσο του Συλλόγου
Συνταξιούχων ΙΛΤΕ και των Γ. Κολλάτου, Αθ. Καραδελή, Ξ. Γκλαβοπούλου, Η. Προ-
κόπη, Κ. Αναγνωστάκη και Ι.Βέργου, όσο και του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank
του κ. Γκιάτη, ως απαράδεκτες, λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος. Κατά την
άποψη μάλιστα του Εισηγητή Δικαστή της υπόθεσης, τα μέλη των δύο παραπάνω
Συλλόγων, που είτε αποχώρησαν από τον ΣΥΙΛΤΕ, είτε έπαψαν να είναι μέλη του
λόγω συνταξιοδότησης, δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στην περιουσία του
ΣΥΙΛΤΕ. Σημειώνεται εξάλλου στο σκεπτικό της απόφασης ότι οι παρεμβαίνοντες δεν
προσδιορίζουν αν θεωρούν την πώληση του ακινήτου βλαπτική για την περιουσία του
ΣΥΙΛΤΕ, αν θεωρούν ότι το οικόπεδο πωλήθηκε σε κατώτερη αξία από την πραγμα-
τική, αν συνέφερε το σωματείο να κρατήσει το ακίνητο ή να το πουλήσει, μετατρέ-
ποντας έτσι την περιουσία σε χρήματα κλ.π. Έγινε δηλαδή πλήρως αντιληπτό από
το Δικαστήριο ότι ουδεμία βάση υπήρχε στους ισχυρισμούς των παραπάνω δύο συλ-
λόγων, οι οποίοι χωρίς λόγο και χωρίς κανένα έννομο συμφέρον έσπευσαν να κινη-
θούν εναντίον του ΣΥΙΛΤΕ. 
Όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει, η αγωγή για την οποία εκδόθηκε η προαναφερό-
μενη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ασκήθηκε από ιδιοκτήτριες συνο-
ρεύοντος οικοπέδου 5 χρόνια μετά την πώλησή του και αφορούσε την ακύρωση των
συμβολαίων για τυπικούς λόγους, σχετικούς με τους όρους κατάτμησης και δόμησης
των ακινήτων της περιοχής. Η αγωγή στρεφόταν κατά του ΣΥΙΛΤΕ για τυπικούς λό-
γους, επειδή ήταν ο πωλητής του οικοπέδου. 
Με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κρίθηκε ότι ο ΣΥΙΛΤΕ προέβη στην
κατάτμηση του οικοπέδου του στην Κινέττα και στην πώληση των τμημάτων του,
έχοντας σκοπό να αξιοποιήσει την περιουσία του. Κρίθηκαν δε έγκυρες η 3η και η 4η
μεταβιβάσεις και ακυρώθηκε μόνον η πρώτη κατάτμηση, με την οποία μεταβιβάστηκε
το πρώτο τμήμα του οικοπέδου με σκοπό να συνενωθεί με όμορο οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας του αγοραστή. Η πρώτη κατάτμηση ακυρώθηκε επειδή κρίθηκε ότι δεν απο-
δείχθηκε ότι ο αγοραστής του πρώτου τμήματος ήταν πράγματι ιδιοκτήτης του όμορου
οικοπέδου. Κανένα σφάλμα δεν επιρρίφθηκε με την απόφαση στο ΣΥΙΛΤΕ, ούτε του
αποδόθηκε ευθύνη για την ακυρότητα της πρώτης κατάτμησης. Μάλιστα ο αγοραστής
του πρώτου τμήματος έχει ήδη ασκήσει αγωγή για την αναγνώριση της κυριότητάς
του στο όμορο οικόπεδο, για την οποία αναμένεται σύντομα η έκδοση απόφασης. Αν
η αγωγή του αυτή γίνει δεκτή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τότε και η πρώτη κατάτμηση
θα είναι νόμιμη.   
Σ υ ν ά δ ε λφ ο ι ,  
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως τον κατασυκοφαντικό ρόλο του κ. Κολλάτου
στην απόλυτα διαφανή πώληση του οικοπέδου στην Κινέττα. Με την ως άνω
απόφαση άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα της υπόθεσης, που θα ρίξει άπλετο φως
στη διαδικασία -όπως είναι η επιθυμία μας- ώστε να διαλυθούν τα σύννεφα που
προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι καλοθελητές. Οι επόμενες αποφάσεις θα
αποκαλύψουν πλήρως τόσο τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς, όσο και τη σκο-
πιμότητα αυτών των ενεργειών. 
Επειδή η δική μας αρχή είναι “άπλετο φως παντού” και την κάνουμε πράξη, δεν
ανεχόμαστε τέτοιου είδους συκοφαντίες. Θα στραφούμε σε βάρος όσων προ-
σπάθησαν να θίξουν την τιμή και υπόληψή μας, επιχειρώντας να υπονομεύσουν
τις απόλυτα διαφανείς πράξεις και λειτουργία του συλλόγου μας, ώστε να υπο-
στούν τις συνέπειες που τους αναλογούν. Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης.

Ομάδα Μπάσκετ Συλλόγου Ιονικής 1994:
Όρθιοι: Γ. Γάσπαρης, Β. Κόσκορης, Σ. Τζεβελέκος, Θ.
Λαγός, Π. Τσεμπεράς.
Καθήμενοι: Σ. Μαυρίκος, Μ. Μιχαλάκος, Π. Χιουρέας,
Σ. Ευαγγέλου, Α. Πιπιλιάγκας και “κερασάκι” η... μα-
σκότ μας, ο μικρός Κώστας Γάσπαρης!

Όρθιοι (από αριστερά): Σ. Φιλιππόπουλος, Ν. Κόκκινος,
Γ. Φραγκουλόπουλος, Ι. Στέφας, ο αείμνηστος Ο. Πασσα-
λής, Γ. Χειμάρρας, Ο. Σκουλίκας, Χ. Θάνος.
Καθήμενοι: Β. Σωτηράκος, Π. Τούρκας, Ι. Σοφιανόπουλος,
Γ. Αλπέτζος, Σ. Καρράς.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας:
Όρθιοι: Ι. Σοφιανόπουλος, Σ. Λέντας, Χ. Τριάντης, Ν.
Παπασπυρόπουλος, Κ. Τζίβας, Α. Τσατσαρίδης, Α.
Μελάς. Ι. Φαφατάς. Γ. Φραγκουλόπουλος, Θ. Ψύλ-
λιας, Ι. Σπυρόπουλος & ο Έφορος Σ. Γουβής.
Καθήμενοι: Δ. Μπαριτάκης, Π. Χρήστου, Η. Στασινό-
πουλος, Χ. Μακρυπίδης, Ν. Βαθιανίτης. Ι. Στέφας, Ι.
Κυριαζής, Β. Παπαποστόλης.

Η αθλητική παράδοση και παρακαταθήκη του
Συλλόγου της Ιονικής τεράστια: Η ποδοσφαιρική
ομάδα είχε την πιο “βαριά φανέλα” διαχρονικά,
αφού ήταν η πλέον επιτυχημένη στον τραπεζικό
κλάδο, με συνεχείς κατακτήσεις τίτλων.
Ο Σύλλογός μας όμως προήγαγε όλα τα αθλή-
ματα, με συμμετοχές στα πρωταθλήματα μπάσκετ,
βόλεϊ κλ.π.
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Και μετά την αξιολόγηση, ΤΙ;;;
Ανεξάρτητα από την ύστατη προσπάθεια των ακραίων νεοφιλελεύθερων,
συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης να εξωθήσουν την αξιολόγηση στο χεί-
λος του γκρεμού για να δημιουργήσουν εκ νέου κατάσταση ασφυξίας στην
ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, η πραγματικότητα είναι ότι υπήρ-
ξαν θετικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα σε αυτήν την υπόθεση. Πλέον, οι
ακραίοι αυτοί κύκλοι αρχίζουν να αποτελούν μειονότητα -αν και δεν πρέπει
να υποτιμούμε την κυρίαρχη και επιβλητική δύναμή τους- και πέραν των προ-
βλημάτων στη συνεννόηση με τους θεσμούς που δημιούργησε ο “χριστου-
γεννιάτικος μποναμάς” της Κυβέρνησης, υφίσταται ρεαλιστικά μία αισιόδοξη
προοπτική για τα πρώτα -έστω και ελάσσονα- μέτρα απομείωσης του χρέους
και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με θετικό αντίκτυπο για τη χώρα μας.
Αυτή είναι όμως απλά μία παράμετρος στα πολυεπίπεδα προβλήματα
και παθογένειες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και οι θεσμοί
στην πατρίδα μας.
Γιατί αν κάποιος θέλει να απομακρυνθεί από την επιδημία του λαϊκισμού που
έχει μολύνει το πολιτικό μας σύστημα και θελήσει να αναλύσει με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις, τότε αποκαλύπτεται η “άλλη
πλευρά του νομίσματος”... 
Όσο ευνοϊκές και αν είναι οι αποφάσεις σε επίπεδο δανειστών και ευρωπαϊ-
κών θεσμών, αν δε συνδυαστούν με τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η
χώρα εδώ και δεκαετίες, καμία σωτηρία δεν πρόκειται να υπάρξει για τα λαϊκά
στρώματα, καμία λύση για την επεκτεινόμενη φτωχοποίηση, καμία ελπίδα για
τους ανέργους, κανένα μέλλον για τη νεολαία μας.

Δυστυχώς στον τομέα της αντιμετώ-
πισης των παθογενειών που έχουν
βαθιές ρίζες στο ελληνικό κράτος, η
Κυβέρνηση βαθμολογείται κάτω από
τη βάση...
Η φοροδιαφυγή που στερεί την Πολι-
τεία από σημαντικά έσοδα που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν ανάσα
ζωής αλλά και να προκαλέσουν αί-

σθημα ισότητας στα αδύνατα στρώματα, δεν έχει χτυπηθεί. Αντίθετα, το φο-
ρολογικό μοντέλο νοσεί βαθύτατα και η μόνη απάντηση μέχρι στιγμής είναι η
“φοροεπιδρομή” που σαρώνει τα εισοδήματα των οικονομικά ασθενέστερων.
Το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν έχει αντιμετωπιστεί και συνολικά η διακίνηση
του μαύρου χρήματος συνεχίζεται απτόητη. Επιπλέον, το Δημόσιο εξακολου-
θεί να είναι εμποτισμένο από μία αντιπαραγωγική νοοτροπία, λειτουργώντας
σε βάρος του πολίτη με απόλυτη αναποτελεσματικότητα. Αν δεν περιοριστούν
αυτά τα φαινόμενα που μόνο ενδεικτικά αναφέραμε, δεν υπάρχουν πολλά
περιθώρια για ευνοϊκές εξελίξεις για τη χώρα μας και θα συνεχίσει να πορεύε-
ται σε έναν ατέρμονο δρόμο ανασφάλειας και παρακμής.
Μόνο η προώθηση σχεδιασμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση αυτών και
άλλων παθογενειών, σε συνδυασμό με τις όποιες έξωθεν θετικές εξελίξεις,
θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές, μακροχρόνιες, θετικές επιπτώσεις στην
ελληνική οικονομία και τη λειτουργία της Πολιτείας.
Ωστόσο, δε διαφαίνεται καμία τέτοια στροφή της Κυβέρνησης προς τη σωστή
κατεύθυνση. Σε όλα αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα -τουλάχιστον εξ
ίσου μεγάλης σημασίας με τη λεγόμενη αξιολόγηση- τα οποία είχε υποσχεθεί
ότι θα καταβάλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει, έχει να επιδείξει μηδενικό
έργο. Και το χειρότερο για τη χώρα μας είναι ότι δεν προμηνύεται καμία αλ-
λαγή στο πολιτικό σύστημα που να επιθυμεί να αφήσει παράμερα το λαϊκισμό
και να σκύψει το κεφάλι και να εργαστεί με στρατηγική και υπευθυνότητα για
τις πραγματικές ανάγκες της Ελλάδας. Όλα τα πολιτικά κόμματα αναλώνονται
σε ανούσιες αντιπαραθέσεις επί ανούσιων ως επί το πλείστον ζητημάτων.
Επομένως, τολμούμε να γίνουμε μάντεις κακών και να προβλέψουμε ότι αν
δεν υπάρξει ριζική μεταστροφή στη νοοτροπία του πολιτικού μας συστήματος
ώστε να χτυπηθούν οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν την οικονομία μας,
τότε οι αξιολογήσεις, τα μέτρα για το χρέος, οι μποναμάδες, θα χαθούν στην
πορεία και συγκεκριμένα για την Κυβέρνηση, θα απολέσει και την εμπιστο-
σύνη του ελληνικού λαού, αφού θα συνεχίσει να διαχειρίζεται σε βάθος χρό-
νου ένα ακόμα δυσβάστακτο μνημόνιο...

Χριστουγεννιάτικο «αυτογκόλ»!
Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που προηγείται με
βάση τις δημοσκοπήσεις στις προτιμήσεις του ελλη-
νικού λαού και σίγουρα είναι ένα παραδοσιακό και εν
δυνάμει κόμμα εξουσίας. Τόσο λόγω του ρόλου της ως Αξιωματική Αντιπολί-
τευση όσο και λόγω της δυναμικής που αναπτύσσει και τη φέρουν να είναι
πιθανή επόμενη κυβέρνηση, οφείλει να συμπεριφέρεται με αίσθημα ευθύνης
και με σοβαρότητα αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύει η πατρίδα μας,
ώστε να συμβάλει στη μετάλλαξη του πολιτικού σκηνικού και να δώσει ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο...
Δυστυχώς, αντί το δημοσκοπικό της προβάδισμα να την κινητοποιεί προς μία
πιο υπεύθυνη δράση και σχεδιασμό για το ενδεχόμενο ανάληψης της εξου-
σίας, υποπίπτει σε πρωτοφανείς γκάφες σε κορυφαία πολιτικά θέματα...

Στο τέλος του περασμένου έτους δημιουργήθηκε το ζήτημα με την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση που η Κυβέρνηση αποφάσισε να καταβάλει στους χα-
μηλοσυνταξιούχους εν όψει των εορτών. Όταν η πρόταση της Κυβέρνησης
ήρθε προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο, η Αξιωματική Αντιπολίτευση έβαλε...
αυτογκόλ, αφού δήλωσε παρών στην ψηφοφορία, για ένα θέμα που ανεξάρ-
τητα από τις σκοπιμότητες της Κυβέρνησης είχε τη συντριπτική λαϊκή υπο-
στήριξη και θεωρείται αυτονόητο για κάθε νοήμονα πολίτη!
Σαν να μην έφτανε το... αυτομαστίγωμα σε αυτό το ζήτημα, μόλις μετά από
μία εβδομάδα αποφάσισε να κάνει στροφή και να υπερψηφίσει τη μείωση
του ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν πληγεί από το προ-
σφυγικό, φανερώνοντας αφενός μεν τη σύγχυση που επικρατεί στις τάξεις
της και αφετέρου δε και τις εμμονές και τις εξαρτήσεις που έχει από διάφο-
ρους παράγοντες...
Ας μην έχουν αυταπάτες οι ιθύνοντες της ΝΔ και πιθανώς μελλοντικοί κυ-
βερνώντες της χώρας μας, ότι το δημοσκοπικό τους προβάδισμα προέρχεται
από την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει ο ελληνικός λαός το πρό-
γραμμα δράσης τους. Αντίθετα, είναι δεδομένο ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις
συνεχείς αστοχίες, παραλείψεις και υπαναχωρήσεις της Κυβέρνησης. 

Η πικρή αλήθεια είναι ότι ούτε η
αξιωματική αντιπολίτευση με
τον υποτιθέμενο αέρα του και-
νούργιου που θα ήθελε να κομί-
ζει ο σχετικά νέος σε ηλικία
πρόεδρός της κος Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, πείθει τους πολίτες
ότι μπορεί να δημιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες για να ξε-

φύγουμε από τη δίνη των τελευταίων ετών. 
Δυστυχώς, οι πολιτικοί φορείς στη χώρα μας ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ κάνουν
ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σβήνουν την ελπίδα από τον ελληνικό
λαό ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτήν τη χώρα.
Εξ άλλου, στις δημοσκοπήσεις μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει ότι ο
πραγματικός και με διαφορά νικητής είναι η απογοήτευση και η αγανάκτηση
προς το πολιτικό σύστημα...

2017... προβλήματα για την Ευρώπη και τον κόσμο

Το 2017 έφτασε και είναι φορτωμένο όχι με δώρα, αλλά με εκκρεμότητες,
αναταραχές, συγκρούσεις και αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι σε έναν ανά-
στατο κόσμο και μία ανήσυχη Ευρώπη.
Πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις στο νέο έτος θα αποβούν καθοριστικές για τη συ-
νοχή και τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον όπως τη γνω-
ρίζαμε μέχρι σήμερα.
Η απόφαση του βρετανικού λαού για το λεγόμενο Brexit ήδη αποτέλεσε ένα
ισχυρότατο πλήγμα για την Ε.Ε., μέχρι στιγμής κυρίως σε επίπεδο συμβολι-
σμού και μελλοντικά, εφόσον οριστικοποιηθεί, σε επίπεδο συνεπειών σε οι-
κονομικό και πολιτικό επίπεδο.  
Πέραν του προφανούς οικονομικού χάσματος που υφίσταται μεταξύ Βορρά
και Νότου, η Ευρώπη μετά το Brexit βιώνει και την πρώτη πολιτική της διαί-
ρεση. Στο Νότο πνέει πλέον ο άνεμος της κεντροαριστεράς, ενώ στο
Βορρά υψώνονται τα λάβαρα της Ακροδεξιάς.
Μέσα στο 2017 θα διεξαχθούν οι καθοριστικής σημασίας εκλογικές αναμε-
τρήσεις στους δύο κεντρικούς πυλώνες της Ένωσης, στη Γαλλία και τη Γερ-
μανία και είναι πιθανόν από την έκβασή τους να χαραχτεί η συνέχιση της
πορείας της Ενωμένης Ευρώπης ή ο κατακερματισμός της.
Βεβαίως, η κριτική για την κατεύθυνση που έχει λάβει η Ευρώπη και ο αντι-
δημοκρατικός τρόπος που δομήθηκε και τα συμφέροντα που έχει εξυπηρε-
τήσει, μας έχει απασχολήσει δεόντως και μέσα από τη συγκεκριμένη στήλη.
Ωστόσο, το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπαυσε να είναι ένας
φορέας συνοχής και σταθεροποίησης και η ενδεχόμενη διάλυση ή έστω ρι-
ζική μετάλλαξή του, μπορεί να επιφέρει κύμα σαρωτικών αλλαγών όχι μόνο
σε πανευρωπαϊκό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σκεφτείτε λοιπόν σε ποιο κόσμο θα πορευθούμε το 2017, με το ευρύτερο
τμήμα της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας σε εμπόλεμη κατάσταση, τον
Τραμπ Πρόεδρο των ΗΠΑ, τη Ρωσία του Πούτιν και την κινεζική μηχανή να
«διψούν» για μεγαλύτερο «κομμάτι της πίτας» και μία Ευρώπη που η συνοχή
και ύπαρξή της κρέμονται από μία κλωστή! Το νέο έτος παρουσιάζει τεράστιο
ενδιαφέρον παγκοσμίως σε γεωπολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο και πε-
ριμένουμε με αγωνία να δούμε τι «δώρα» θα φέρει τελικά το 2017 για την ει-
ρήνη και την ασφάλεια στον πλανήτη...
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Σε πρόσφατο δημοσίευμά του ο κος Πέτρος Τάτσης καταπιάνεται «με την
αφεντιά μου», όπως ο ίδιος αναφέρει και καταφέρεται εναντίον μου επειδή
τάχα η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προσέβαλε... την τιμή και την υπόληψη της Γενι-
κής Γραμματέως του Συλλόγου Συνταξιούχων, κας Αθηνάς Καραδελή...
Η προτροπή της πλειονότητας των συναδέλφων μου ήταν να μην ασχοληθώ
με τον κο Τάτση, δίνοντας αξία στο τραγελαφικό δημοσίευμά του. Ωστόσο,
προσωπική μου αρχή είναι ότι όταν κάποιος ασχολείται με τα κοινά, δεν πρέ-
πει να αφήνει σκιές να περιπλανώνται και
οφείλει να δίνει απάντηση στον «κάθε
Τάτση» που πετάει τη λάσπη του.
Σχετικά με τα ζητήματα που θέτει, επί του
προσωπικού μάλιστα, την καλύτερη
απάντηση του τη δίνουν οι συνάδελφοι εδώ
και χρόνια, με την εμπιστοσύνη που δεί-
χνουν στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, στις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις στις οποίες
συμμετείχα και είχαν πάντοτε την πλειοψη-
φία, αλλά και στο πρόσωπό μου, με την
ψήφο και την υποστήριξή τους.
Έχω αναφέρει επανειλημμένως ότι η ξεχω-
ριστή περίοδος της συνδικαλιστικής μου
δράσης ξεκίνησε από το 1999 μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας και
τη μεγάλη σύγκρουση που ακολούθησε με τη διοίκηση της Alpha Bank και
τους μηχανισμούς της, που προσπάθησαν να επιβάλουν στους συναδέλ-
φους της Ιονικής περιορισμένα δικαιώματα και ρόλο. Η επιτυχημένη προ-
άσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα,
σε σειρά μείζονων εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων και η αναγνώρισή
τους, αποτέλεσε την πλέον σημαντική δικαίωση τόσο σε σε συλλογικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο.
Τη συγκεκριμένη δε περίοδο αναμέτρησης με την τράπεζα και τους εργοδο-
τικούς μηχανισμούς, ο κος Τάτσης αποχώρησε από το Σύλλογο της Ιονικής
και εντάχθηκε στον εργοδοτικό σύλλογο!
Εξ άλλου, αναφέρει ο εν λόγω κύριος ότι θα έπρεπε να αφήσουμε τον ανα-
γνωρισμένο Σύλλογο Συνταξιούχων να αναπτύξει τη «δράση» του...
ΤΗΝ ΠΟΙΑ;;;;
Με το συμπάθιο, αλλά ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δράση της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε σύγκριση με το Σύλλογο Συνταξιούχων, δε χρει-
άζεται να μιλήσω εγώ, μιλούν τα αποτελέσματα από μόνα τους.

Ειλικρινά κε Τάτση, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα είχε συμβεί τα τελευταία•
χρόνια της λαίλαπας που έχει εκθεμελιώσει τα εργασιακά και ασφαλι-
στικά μας δικαιώματα, αν αφήναμε τις τύχες των συναδέλφων στους αν-
θρώπους που διοικούν το Σύλλογο Συνταξιούχων, που δυστυχώς
αποτελούν την απόλυτη έκφραση της συνδικαλιστικής παρακμής, ανι-
κανότητας και αδιαφορίας;
Για να μην επεκταθώ περαιτέρω στην περίοδο της ακραίας διαφθοράς•
που έπληξε το Σύλλογο Συνταξιούχων όταν στη διοίκηση βρίσκονταν
οι συνυποψήφιοί σας κκ Ντίνος και Βέργος, των οποίων επικροτού-
σατε τις ενέργειες που απαξίωσαν ολοκληρωτικά το σύλλογο... Επί των
θεμάτων αυτών έχουν αποφανθεί οι ορκωτοί λογιστές που διεξήγαγαν
έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία αυτής της περιόδου και σίγουρα κάποιοι
πρέπει να έχουν χάσει τον ύπνο τους...
Ως συνδικαλιστής λοιπόν, που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεστε πάνω και•
κύρια από όλα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων,
ειλικρινά, η πρότασή σας είναι να παραμείνουμε με αυτόν τον απαξιω-
μένο σύλλογο και τη στελεχιακή του ένδεια;;;; Έπρεπε δηλαδή να πα-
ρακολουθούμε άπραγοι τους συναδέλφους να στερούνται τις
κατακτήσεις δεκαετιών, επειδή στο Σύλλογο Συνταξιούχων δεν έχουν
την παραμικρή ιδέα πώς να αντι-δράσουν;;;;;

Γ ια  να  σοβαρευτούμε  λ ίγο ! ! !
Εξ άλλου, σίγουρα ο κος Τάτσης είτε έχει κακή πληροφόρηση είτε έχει μπερ-
δευτεί σχετικά με τις εγγραφές των συναδέλφων στο Σύλλογο Συνταξιού-
χων. Παρομοίως φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με τις
υποτιθέμενες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Για να
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εξυπακούεται ότι η ιδιότητα του μέλους
του Δ.Σ. του συλλόγου μας δε συνεπάγεται καμία οικονομική αμοιβή, ενώ
δεν καλύπτονται ούτε οι μετακινήσεις εντός πόλεως και οι τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες των μελών του Δ.Σ. (όπως συμβαίνει βεβαίως στο Σύλλογο
Συνταξιούχων), ενώ αντίστοιχα, είναι σαφής η οδηγία του συλλόγου μας
προς όλους τους αποχωρούντες συναδέλφους να εγγράφονται στο Σύλλογο

Συνταξιούχων.
Η πραγματική διάσταση των γεγονότων είναι ότι οι συνεργάτες σας•
έχουν τρομοκρατηθεί τόσο από την ενδεχόμενη εισροή νέων μελών που
υποστηρίζουν την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, που δεν αποδέχονται τις αιτήσεις
εγγραφής μας – γεγονός πρωτοφανές για συνδικαλιστικό σύλλογο που
αντί να επιθυμεί να αυξήσει τα μέλη του, εκδιώκει όσους θεωρεί ανεπι-
θύμητους!!!!

Γιατί βλέπετε, έχετε και το θλιβερό προ-•
νόμιο μετά την αγαστή συνεργασία σας
με τους κκ Ντίνο και Βέργο, να έχετε με-
τεξελιχθεί σε άμεσο συνεργάτη του κου
ΤΙΠΟΤΑ και της κας Γκλαβοπούλου,
των οποίων τη συνδικαλιστική πρακτική
(ή μάλλον απραξία) και (αν)αξιοπιστία
την έχουν κρίνει οι συνάδελφοι κι εγώ
δε χρειάζεται να προσθέσω κάτι.

Τώρα βέβαια, επιχειρεί ο κος Τάτσης να
«σηκώσει στις πλάτες του» και το αβάστα-
χτο φορτίο της κας Καραδελή.

Τιμή σας και καμάρι σας και σας αντεύ-•
χομαι κουράγιο! Ωστόσο, αποφεύγετε

να αναφερθείτε στην ουσία αυτής της υπόθεσης. Είναι δυνατόν η κα
Καραδελή να παραμένει στη θέση της ως Γραμματέας του Συλλό-
γου Συνταξιούχων και υπεύθυνη μάλιστα του τομέα υγείας, όταν
κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις στο σκάνδαλο του τα-
μείου υγείας μας;;; Εσείς δηλαδή κε Τάτση, που επίσης έχετε υπάρξει
συνδικαλιστής, η συνδικαλιστική σας ηθική αυτό υπαγορεύει; Δε βρί-
σκετε τίποτα περίεργο σε αυτήν την κατάσταση;;;

Και για να τελειώνουμε και με αυτές τις περιττές ανταλλαγές δημοσιευμάτων
και λεονταρισμούς του κου Τάτση.
Η ουσία είναι ότι η κα Καραδελή δικάζεται για σωρεία σοβαρών,
ποινικών αδικημάτων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
που αφορούν την εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ταμείου υγείας
μας. Ούτε εμείς είμαστε αυτοί που απήγγειλαν τις κατηγορίες,
ούτε το τεκμήριο της αθωότητας της αφαιρέσαμε. Αυτά είναι
στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ωστόσο, θεωρή-
σαμε δεδομένο (το αυτονόητο) ότι σίγουρα επρόκειτο για μία εξέ-
λιξη που όφειλαν να γνωρίζουν οι συνάδελφοι!

Ή μήπως διαφωνείτε και με αυτό;;;;•
Όλοι αυτοί που δυστυχώς έπληξαν επί σειρά ετών το Σύλλογο Συνταξιούχων
βυθίζοντάς τον στην ανυποληψία, λίαν συντόμως, με συντεταγμένες διαδι-
κασίες, θα αποτελέσουν θλιβερή συνδικαλιστική ανάμνηση και παράδειγμα
προς αποφυγήν για το μέλλον.

Σίγουρα αυτές οι εξελίξεις θα σας στενοχωρήσουν, αφού αφορούν κατά•
βάση τους άμεσους συνεργάτες σας, αλλά στη δημοκρατία τον πρώτο
λόγο έχουν οι πλειοψηφίες.

Κλείνω με την “αγωνία” που διακατέχει τον κύριο αυτόν για τις «δυσκολίες»
που περνάει η «αφεντιά» μου σχετικά με την υπόθεση της Κινέττας. Η
συγκεκριμένη διαδικασία αποτέλεσε μία τιμητική και απόλυτα επιτυχημένη
επιλογή για τα συμφέροντα των συλλόγων μας και των συναδέλφων, που
συνέχισαν να έχουν τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και συμπαράσταση
που τους αξίζει.

Αν έχετε την παραμικρή δυνατότητα να μας ψέξετε, σας προκαλώ να•
αναφερθείτε με στοιχεία, με αποδείξεις και ντοκουμέντα και όχι με αορι-
στίες. Δε θα τα καταφέρετε βέβαια, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν. Ρί-
ξατε τη λάσπη σας και ελπίζατε ότι κάπου θα πιάσει. Γελαστήκατε όμως
(βλ. σελ. 8).
Ωστόσο, μέσα στην παραζάλη σας, υπήρξατε τυχερός, γιατί αν•
είχατε προχωρήσει σε κατασυκοφαντικά δημοσιεύματα, όπως έκαναν οι
συνεργάτες σας κκ Κολλάτος, Καραδελή και Γκλαβοπούλου, θα είχατε
κι εσείς το προνόμιο να φορτωθείτε με μία αγωγή... Εξ άλλου, αφού με
χαρακτηρίζετε ως δικομανή, τουλάχιστον να σας ευχαριστήσω ως προς
αυτό και να δικαιολογήσω τον τίτλο μου!!!! Σύντομα η Ελληνική Δικαιο-
σύνη θα αποφανθεί επί των συγκεκριμένων κατηγοριών συκοφαντικής
δυσφήμισης και τότε, για μία ακόμα φορά, θα βυθιστείτε στις αοριστίες,
τις αερολογίες και τις κυβιστήσεις...

Υ.Γ. Σημειωτέον, για όσους συναδέλφους δε γνωρίζουν τον εν λόγω κύριο, υπήρξε συνδι-
καλιζόμενος στο χώρο της Ιονικής και η εκλογική απήχηση του ιδίου και της παράταξής του
ανερχόταν σε μονοψήφια νούμερα...

Σαράντος Φιλιππόπουλος

σχόλια που καίνε...
Τάτσης τη φτέρη έσειε ,  κακό του κεφαλιού του!
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Αποχώρηση Μπελώνη... “Συμφορά” που μας ενώνει! 
Σε ποιον να πούμε τον καημό μας και να μας καταλάβει... 
Το μέλλον της ιονικής οικογένειας διαγράφεται αβέβαιο μετά από την είδηση
της αποχώρησης του κου Κώστα Μπελώνη με την τελευταία “σιωπηρή” εθε-
λούσια έξοδο! Οι συνάδελφοι πανικόβλητοι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και
έχουν “σπάσει τα τηλέφωνα” στο σύλλογό μας εκφράζοντας την αγωνία για
το μέλλον τους! 
Η απώλεια αυτού του... γιγαντιαίου μεγέθους της Ιονικής έχει διττό χαρακτήρα.
Αφενός μεν οι συνάδελφοι θα πρέπει να μάθουν πλέον να επιβιώνουν χωρίς
την τρομερή συνδικαλιστική συμβολή του κου Μπελώνη και αφετέρου δε ο
κος Γκιάτης απώλεσε τον πλέον έγκριτο ασφαλιστικό του σύμβουλο, αφού τον
είχε τοποθετήσει υπεύθυνο αυτού του τομέα στο σύλλογό του.
Βάψτε τα μαύρα συνάδελφοι! Ο Μπελώνης οδηγήθηκε στην αποστρατεία και
πλέον η αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι βρίσκεται στο κατακόρυφο. Το κενό
του είναι δυσαναπλήρωτο και είναι λογικό οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε
απόγνωση, αφού πού θα βρουν κάποιον που να φτάνει έστω στο ελάχιστο
τις “καταπληκτικές”, “απίθανες”, “ανεπανάληπτες” ικανότητές του; Πού θα βρει
ο κος Γκιάτης στέλεχος της ίδιας ικανότητας, εμπειρίας και αποτελεσματικό-
τητας; Μαύρες μέρες ξημέρωσαν για την ιονική οικογένεια. Ο Μπελώνης φεύ-
γει, η παρακμή έρχεται!

Σκανδιναβικό φλασμπάκ
Οι ιστορίες... ιονικής, συνδικαλιστικής “τρέλας” η αλήθεια είναι ότι δεν τελει-
ώνουν ποτέ. Οι διάφοροι “απίθανοι” που δυστυχώς έχουν περάσει κατά και-
ρούς (και μερικοί συνεχίζουν ακόμα) από τις συνδικαλιστικές θέσεις, μας έχουν
χαρίσει πολύ υλικό για να θυμόμαστε, να γελάμε, αλλά και να κλαίμε...
Γυρνάμε το χρόνο πίσω όταν είχε μόλις ολοκληρωθεί ο μεγαλειώδης αγώνας
που είχαμε δώσει όλοι μαζί για την ανατροπή της πώλησης της Ιονικής Τρά-
πεζας. Οι συνάδελφοι προσπαθούσαν ακόμα να συνέλθουν από την τροπή
των εξελίξεων και να ισορροπήσουν στη νέα πραγματικότητα. Μόνο που αυτή
η εξισορρόπηση αποδείχθηκε κάπως πιο δύσκολη για μερικούς που προέβη-
σαν σε αδιανόητες ενέργειες!
Ο κος Βασιλάκης, πιθανώς απογοητευμένος από την τροπή που είχε πάρει η
υπόθεση της τράπεζας, με διάγγελμά του γνωστοποίησε στους συναδέλφους
ότι είχε κάνει αίτηση στη νορβηγική πρεσβεία για του χορηγηθεί η νορβηγική
υπηκοότητα ώστε να μεταναστεύσει προς... Σκανδιναβία μεριά.
Τελικά, αν και πέρασαν έκτοτε 16 χρόνια, δε μάθαμε τι απέγινε αυτό το αίτημα.
Απορρίφθηκε ή μήπως η Νορβηγία του έπεφτε κομματάκι μακριά και το ψύχος
ανυπόφορο, οπότε αποφάσισε να μείνει εδώ για να συνεχίσει να μας ταλαι-
πωρεί και τα επόμενα χρόνια;
Όπως προαναφέραμε, αυτές οι ιστορίες που δε χωρούν ούτε σε ολόκληρο βι-
βλίο (αν και θα ήταν ενδιαφέρουσα μία έκδοση με απίθανες ιστορίες από τους
διάφορους “φωστήρες” του χώρου μας) είναι ενδεικτικές του επιπέδου των ατό-
μων που πέρασαν μέσα από τις συνδικαλιστικές θέσεις επί σειρά ετών και απο-
τελούν την καλύτερη αιτιολόγηση των δεινών που ακολούθησαν. 
Ο δε Βασιλάκης, αφού δεν έγινε “Βίκινγκ”, επιμένει στην επάνοδό του στο συν-
δικαλιστικό τοπίο. Έλα όμως που οι εποχές που υπήρχε η ανοχή σε ανθρώ-
πους σαν αυτόν, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και επομένως πλέον οι απόψεις
και η υποτιθέμενη ευρηματικότητά του έχουν απήχηση στον εξής έναν: Ο ίδιος
είναι ο αρχηγός, ο ίδιος είναι και ο (μόνος) οπαδός!

Ο “φανταστικός” Νικολακάκης είχε το αλάθητο της... Πάπισσας!
Οι πιο φανατικοί από τους αναγνώστες μας θα θυμάστε ότι το “φαινόμενο Νι-
κολακάκης” ήταν ένα από τα πλέον “αγαπημένα” και μόνιμα θέματα στη συγκε-
κριμένη στήλη της “Συλλογικής Ενημέρωσης”. Και πώς να μην ήταν εξ άλλου,
αφού ο “υπάλληλος-φάντασμα” έδινε τροφή για συνεχή σχολιασμό με την...
εξαφάνισή του επί σειρά ετών από τα καθήκοντά του στην τράπεζα. 
Ωστόσο, κάποια στιγμή κουραστήκαμε κι εμείς με τη “φανταστική” παρουσία
του και το τελευταίο διάστημα δεν ασχολούμασταν μαζί του.
Πρόσφατα όμως, κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν την επιθυμία να επανέλ-
θουμε στο “φαινόμενο Νικολακάκης” και να μάθουμε τα νέα του κατά φαντασίαν
υπαλλήλου. Αφού λοιπόν ήταν απαίτηση των αναγνωστών μας, σας γνωστο-
ποιούμε έπειτα από νέες πληροφορίες που συλλέξαμε, ότι ο πρώην “αγαπη-
μένος” της στήλης συνεχίζει να διάγει έναν ευτυχισμένο και κυρίως ανέμελο
βίο, όπως ακριβώς έκανε όταν “υπηρετούσε” στην τράπεζα και επί 15ετία του
καταβαλλόταν κανονικά η μισθοδοσία και πληρώνονταν οι ασφαλιστικές του
εισφορές, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ούτε μία μέρα στην τράπεζα!
Πάντως, στη διάρκεια αυτής της μικρής έρευνας που κάναμε, βγάλαμε και...
λαβράκι! Σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος ο Νικολακάκης διαρρέει σε συναδέλ-
φους, διατηρεί άριστες σχέσεις με την κα Κονιδάρη και εφόσον κάποιος χρει-
αστεί κάποια εξυπηρέτηση, μπορεί να παρέμβει για να δώσει λύση στο
πρόβλημα! Έτσι λοιπόν εξηγούνται όλα και το μεγάλο μυστήριο της 15ετούς
εξαφάνισης του Νικολακάκη επιτέλους βρήκε τη λύση του! Ο Νικολακάκης
είχε τη δυνατότητα να πληρώνεται κανονικά, παραμένοντας άφαντος
από τη θέση του, επειδή είχε το... αλάθητο της “Πάπισσας” του τραπεζι-
κού χώρου, της μέγιστης προσωπάρχισσας κας Πηνελόπης Κονιδάρη!

Η ενότητα βρήκε... τοίχο!
Η μεγάλη εκτίμησή μας προς το συνάδελφο Δημήτρη Παναγιώτου είναι δεδο-
μένη. Έχουμε παρουσιάσει μάλιστα τη συνδικαλιστική του πορεία στη στήλη
της εφημερίδας μας “Ξεχωριστοί Άνθρωποι” (Φύλλο 25, Δεκέμβριος – Ια-
νουάριος 2011), καθόσον θεωρούμε ότι είναι ένα αξιοσέβαστο και με καθολική
αποδοχή μέλος της ιονικής οικογένειας.
Ο συνάδελφος συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι ένας ενεργός Ιονικάριος και
να ενδιαφέρεται για τα τεκταινόμενα του χώρου μας. Μάλιστα, η αγωνία και
επιθυμία του για τη συνδικαλιστική ενότητα του χώρου της Ιονικής καθοδη-
γούσαν πάντοτε τις ενέργειές του. Αυτή του η επιδίωξη τον οδήγησε πρόσφατα
σε μία ακόμα προσπάθεια για να πετύχει το διαχρονικό του όραμα.
Απευθυνόμενος τόσο στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ όσο και στο Σύλλογο Συνταξι-
ούχων, πρότεινε να υπάρξει διάλογος και με ομαλές διαδικασίες να ξεκινήσει
επιτέλους η συγχώνευση των δύο συλλόγων για το καλό και συμφέρον του
χώρου μας.
Η απάντηση του συλλόγου μας που είναι ένας φορέας με προσήλωση πάντοτε
στις αρχές της συναίνεσης, της συνεννόησης και της ενότητας του χώρου μας,
στην πρόταση μάλιστα μίας αξιοσέβαστης από όλους τους συναδέλφους προ-
σωπικότητας της Ιονικής που θα λειτουργούσε ως δικλείδα ασφαλείας των
διαδικασιών, δε θα μπορούσε παρά να είναι θετική.
Ωστόσο, όταν ο εκλεκτός συνάδελφος έθεσε το αντίστοιχο ερώτημα
στον κο Κολλάτο... βρήκε τοίχο. Δεν ήξερε πιθανώς πού έμπλεκε. Σε μας
αντίθετα, καμία έκπληξη δε μας προξένησε η στάση του κυρίου αυτού και των
συνεργατών του, καθώς έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι αφενός μεν δεν
τους απασχολεί η ενότητα του χώρου μας και αφετέρου δε ότι λέξεις και έν-
νοιες όπως διάλογος και επικοινωνία, τους είναι άγνωστες...
Εμείς βεβαίως επικροτούμε την ανυστερόβουλη ιονική πρωτοβουλία του συ-
ναδέλφου, αλλά δεν μπορούμε να μην καυτηριάσουμε τη συμπεριφορά του
κου Κολλάτου και της παρέας του, που θεωρούν ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων
είναι το “τσιφλίκι” τους και μπορούν να πράττουν κατά το δοκούν, ακόμα και
σε βάρος των συμφερόντων και σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη και καθο-
λική επιθυμία των Ιονικάριων για ενότητα στο χώρο μας.
Αυτοί οι άνθρωποι που και λόγω της δικής μας αφέλειας, βρέθηκαν στο πη-
δάλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων χάρη στις πρωτοβουλίες της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την εξυγίανσή του, πλέον οι ίδιοι είναι μία ανοιχτή πληγή για
το συνδικαλισμό του χώρου μας. Η κάθαρση που ευαγγελίζονταν απορρί-
φθηκε στον κάλαθο των αχρήστων και τώρα πλέον εισπράττουν ετησίως
140.000 ευρώ εισφορές με μηδενική δράση και αποτελεσματικότητα!
Βέβαια, υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο, υποτιμώντας το σφυρηλατημένο σε
δύσκολες εποχές στενό δεσμό του συλλόγου μας με την ιονική οικογένεια. Οι
ενέργειες για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων έχουν πλέον λάβει σάρκα
και οστά με την εκκίνηση της διαδικασίας συλλογής αιτήσεων για μομφή και
έκπτωση της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων, που δυστυχώς βάδισε
στο μονοπάτι της απαξίωσης που είχαν στρώσει παλαιότερα οι κκ. Βέργος
και Ντίνος. 

Προσεχώς: Επιστροφή στην πραγματικότητα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χώρος του διαδικτύου με την ταχύτητα και αμε-
σότητα που τον διακρίνει, “προσφέρεται” και για τη διακίνηση και διάδοση ψευ-
δών και κατασυκοφαντικών ειδήσεων, από διάφορους επιτήδειους “νταήδες
του πληκτρολογίου” που... βολεύονται από το πέπλο της ανωνυμίας για να
“κάνουν το κομμάτι τους”.
Δυστυχώς, πρόκειται για μία θλιβερή κατάσταση που μετρά λίγα μόλις χρόνια
δυναμικής διείσδυσης στην καθημερινότητά μας και ακόμα δεν έχουν βρεθεί
οι κατάλληλοι μηχανισμοί και δεν υφίσταται ικανοποιητική θεσμική διαδικασία
αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων δυσφήμισης και παραπληροφόρησης.
Η Ιονική υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρα σε όλους τους τομείς, αλλά κάποιοι φαί-
νεται ότι παρεξήγησαν αυτήν τη διάθεση “καινοτομίας” που διέπει διαχρονικά
την ιονική οικογένεια, αφού έχουμε το δυσάρεστο προνόμιο στο χώρο μας να
υφίσταται εκτεταμένη δράση “διαδικτυακών... ποντικών” που επιχειρούν
μέσα από αστήρικτα μυθεύματα και ασυναρτησίες να περιγράψουν μία “δική
τους”, εικονική πραγματικότητα. 
Σε όλους αυτούς, τα επώνυμα και ανώνυμα διαδικτυακά ψευτοπαλίκαρα που
διακινούν επί σειρά ετών ψευδή και κατασυκοφαντικά δημοσιεύματα, έχουμε
να τονίσουμε ότι σύντομα θα τους... βγάλουμε από την πρίζα και θα
αναγκαστούν να προσγειωθούν στην πραγματικότητα, που για τους ίδιους
περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο στα πορίσματα των ορκωτών λογιστών
που άπτονται της συνδικαλιστικής και συνεταιριστικής τους δράσης, καθώς
και εν συνεχεία θα αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύ-
νης που θα ασχοληθεί με τις παράνομες δραστηριότητές τους για να δώσει
την αρμόζουσα απάντηση σε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα. 
Όπως λέει και ο λαός μας, ήρθε η ώρα η... φαρμακομύτα να γράψει την πραγ-
ματικότητα, που δυστυχώς για ορισμένους αρχίζει το αμέσως επόμενο διά-
στημα. 

σχόλια που καίνε...
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ΣΒΩΛΟΥ - ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2536/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η συνάδελφος Ιωάννα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007 και ότι της οφείλονται οι προ-
κύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 8.092,22 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 820 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η
δικηγόρος κα.Ντέτα Πετρόγλου. H απόφαση αυτή έχει ιδιαί-
τερη σημασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη συγχώ-
νευση δικαριτική δυσμενής μεταχείριση των Ιονικάριων
από την Τράπεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρνη-
τικό στοιχείο για τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις. Ειδικό-
τερα κρίθηκε ότι: «...Πρέπει δε να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να
ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο έναντι της συγκρινόμενης
συναδέλφου της, η αμέσως μετά τη συγχώνευση των δύο
τραπεζών, απασχόληση της ενάγουσας ως απλής υπαλλή-
λου χωρίς ανάληψη θέσης ευθύνης, ανάλογης της ανω-
τέρω προϋπηρεσίας της στην απορροφηθείσα τράπεζα,
που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αλλά εμπίπτει στο
πλαίσιο αρνητικού αντικτύπου, που είχε η συγχώνευση για
μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθείσας τράπεζας,
όπως βεβαίωσε ενόρκως μετά λόγου γνώσεως λόγω της
συνδικαλιστικής ιδιότητάς του ως πρόεδρος του συλλόγου
εργαζομένων στην εναγομένη και προερχομένων εκ της Ιο-
νικής και Λαϊκής Τράπεζας ΑΕ, ο Σαράντος Φιλιππόπουλος
του Θεοδώρου, στην προαναφερόμενη ένορκη βεβαί-
ωση...».

ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 894/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Κώστα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 54.307,68€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ.2414/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Ηρακλή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 49.956,99 € νομιμο-
τόκως και καταδικάζεται η τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Αντώνιος
Ταμπάκης. 

ΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1484/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Αικατερίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 56.036,12 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ
Με την υπ’ αρ. 721/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ευσεβία
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 31.924,13 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2342/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Χαράλαμπος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως
από 1.1.2006 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης 2.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος. 

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 854/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Θεοδοσία έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και ότι
της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 1.102,08 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-

βης 1.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 200 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1534/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Τάσος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2005 και ότι του οφείλονται για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης 1.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1259/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Βασίλη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 34.744,98€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2010/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2005 και ότι
της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 9.957,42 €  νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αρ. 909/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Σοφία ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 30.814,68 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2007/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συ-
νάδελφο Ηλία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 26.685,75€ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 738/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Γεώργιος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2007 και ότι του οφείλονται μισθολογικές διαφορές νομιμο-
τόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 350 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΑΡΧΟΛΕΚΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1535/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών   επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ανδρονίκη έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007
και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
της βλάβης 1.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 910/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ελένη ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.205,36 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2011/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι
του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 7.090,48 €  νομιμο-
τόκως για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 500 €
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Με την υπ’ αρ. 2186/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του αεί-
μνηστου συναδέλφου μας Ανδρέα ως αποζημίωση του άρθρου
8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
28.568,43 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΑΛΑΪΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1050/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 30.835,64€ νομιμοτόκως,
για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης
99,78 € νομιμοτόκως, για μισθολογικές διαφορές λόγω μη
συνυπολογισμού της αναγνωρισμένης συνταξιοδοτικά γο-
νικής της άδειας για τον καθορισμό της valeur κλιμακίου
και της valeur πολυετίας της το ποσό των 6.118,12 € και για
μη χορηγηθείσες άδειες 3.594,18 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2335/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Βαγγέλη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 22.733,55€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.400€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ – ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αρ. 851/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ελένη ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 29.034,95 € νομιμοτόκως, καθώς και
600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2387/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Παύλο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 33.001,20 € νομιμοτόκως, για επανα-
χορηγούμενο ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απα-
σχόλησης 110,05 € και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 1.800 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΥφΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1487/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 48.056,68 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΛΕΥΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επι-
κυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Νίκο για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
47.087,16€ νομιμοτόκως και για πρόσθετη οικειοθελή αποζη-
μίωση το ποσό των 12.912,85€ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΧΟΥΜΗ-ΜΕΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2444/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Γιαννούλα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 14.300,86€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΑΛΑ  ΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1088/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Άννα έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και
ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 7.840,48 €  νομι-
μοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 2.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2444/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χριστίνα για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το
ποσό των 25.234,80€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.010 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΑΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2633/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 30.535,12€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.230€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΕΒΙΔΙΩΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 2652/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αγγελική
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 22.160,24€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


