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Αντεθνική πράξη οι εκροές 
καταθέσεων στο εξωτερικό
«Ο δειλός θεωρεί τον εαυτό του προσεκτικό, 
ο φιλάργυρος προνοητικό»
(Σενέκας, 4 μ.Χ-65 μ.Χ., Ρωμαίος φιλόσοφος)

Η πολιτική αναταραχή των τελευταίων μηνών με την αποτυχία εκλογής Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, την προκήρυξη και διενέργεια πρόωρων εκλογών
και την υπερψήφιση και άνοδο στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, που τουλάχιστον
η ρητορική του χαρακτηρίζεται από μαχητικό πνεύμα απέναντι στο μνημό-
νιο, καθώς και η μέχρι στιγμής δυστοκία της νέας κυβέρνησης και των ευ-
ρωπαίων εταίρων μας να βρουν μία κοινά αποδεκτή λύση, έχουν
δημιουργήσει ανάμικτα συναισθήματα στους έλληνες πολίτες, καθώς από
τη μία κυριαρχεί η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, αλλά από την άλλη υπο-
βόσκει ακόμα μία έντονη αβεβαιότητα για τις συνέπειες σε περίπτωση
σύγκρουσης με την τρόικα. 
Η κατακόρυφη αύξηση της ανασφάλειας που επικρατεί μεταφράζεται και σε
νούμερα με τη μεγάλη εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες το τε-
λευταίο διάστημα, που δυστυχώς τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs οι εκροές καταθέσεων από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα τους τελευταίους μήνες έφτασαν στα 18 δις ευρώ και
εκτιμάται πως οι καταθέσεις θα εξακολουθήσουν να δέχονται πιέσεις για
όσο διαρκεί η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης -
δανειστών. Είναι η κορύφωση μίας διαδικασίας που ξεκίνησε από την αρχή
της κρίσης, κορυφώθηκε το 2012, οπισθοχώρησε τα επόμενα δύο χρόνια
και έκανε τη δυναμική της επανεμφάνιση τους τελευταίους τρεις μήνες, κο-
στίζοντας συνολικά στις καταθέσεις των αποθεματικών των τραπεζών από
τον Ιανουάριο του 2010 (237,8 δις) μέχρι το Φεβρουάριο του 2015 (145 δις)
συνολικά 92,8 δις, ποσό που μεταφράζεται περίπου στο ¼ του ΑΕΠ της Ελ-
λάδας και πρόκειται βέβαια για τη μεγαλύτερη μείωση καταθέσεων στην
ιστορία των ελληνικών τραπεζών!  

Κανένας κίνδυνος!
Ως επικεφαλής ενός ιστορικού συνδικαλιστικού σωματείου τραπεζοϋπαλ-
λήλων βίωσα εκ του σύνεγγυς αυτήν την κατάσταση, αφού πολλοί προβλη-
ματισμένοι συνάδελφοι σε περιόδους όξυνσης των αντιπαραθέσεων και της
πολιτικής αστάθειας ζητούσαν τη γνώμη μου επί του θέματος, καθώς προ-
σανατολίζονταν να βγάλουν ένα ποσό ασφαλείας από τις καταθέσεις τους
στο εξωτερικό. Η δική μου απάντηση στους συναδέλφους που με προσέγ-
γιζαν έχοντας αγωνία για τις καταθέσεις τους και επειδή δε μου αρέσει να
μασάω τα λόγια μου, παρέμεινε σταθερή στα προηγούμενα χρόνια της κρί-
σης και δεν αλλάζει ούτε τώρα. Αφενός δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος,
όπως άλλωστε έδειξε η ροή των εξελίξεων, καθώς ουδέποτε αποχωρήσαμε
από το ευρώ ή κηρύξαμε πτώχευση και αφετέρου θεωρώ ανέντιμο και κα-
τακριτέο να υπονομεύουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της χώρας τον
αγώνα επιβίωσής της, όταν γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρήματα κινούν και στη-
ρίζουν την οικονομία, θέτοντας ο καθένας το εγώ του πάνω από την εθνική
υπόθεση. 
Επιπλέον, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη που το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα μπορούσε να «χτυπηθεί» τόσο από το εξωτερικό όσο και από το
εσωτερικό, σήμερα η μοναδική απειλή είναι εγχώρια και έχει να κάνει με το
αν οι καταθέτες «σηκώσουν» χρήματα ή όχι και σε ποιο βαθμό, γεγονός
που καθιστά ακόμα πιο ντροπιαστική την πράξη όσων αποσύρουν τις κα-
ταθέσεις τους και τις μεταφέρουν στο εξωτερικό.
Γνωρίζω ότι πολλοί από αυτούς είναι μικροκαταθέτες και παραθέτουν το
επιχείρημα ότι διαφέρουν από τους μεγαλοκερδοσκόπους που εξάγουν
εκατομμύρια, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τις καταθέσεις που
πάσχισαν να συγκεντρώσουν μία ολόκληρη ζωή. συνέχεια στη σελίδα 2

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σύλλογος Συνταξιούχων
Προκλητική περιφρόνηση των νόμων από το Προεδρείο- 
Να δημοσιευθεί άμεσα το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών!

Ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τη νομική μας συνεργάτιδα κα Ντέτα
Πετρόγλου ξεκινά ομαδική αγωγή για τη διεκδίκηση του ειδικού επιδόμα-
τος. Επίσης, έχουμε αναθέσει και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διεκ-
δίκησης της οικονομικής διαφοράς του μπόνους εθελουσίας σε σχέση με
το αντίστοιχο των συναδέλφων της Πίστεως και σύντομα θα σας γνωστο-
ποιήσουμε αν θα προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή.  
Με την επιχειρησιακή ΣΣΕ των ετών 2012-2014 διακόπηκε από 1.6.2012
η καταβολή του ειδικού επιδόματος, με τη ρητή όμως πρόβλεψη ότι «Το
Ειδικό Επίδομα για τους ασφαλισθέντες μέχρι την 31.12.1992 Υπαλλή-
λους, θα επαναχορηγείται ένα (1) μήνα πριν την οριστική αποχώρηση
από την Τράπεζα προκειμένου να μην υπάρχει καμία μεταβολή στον υπο-
λογισμό της σύνταξης και του εφάπαξ».         
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ!

Η ύπαρξη του επικουρικού μας φορέα κρίνεται
αυτήν την περίοδο - Μοναδική σανίδα σωτηρίας
η υπαγωγή του στο ΕΤΕΑ
Διανύουμε πλέον τις πιο κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της επικουρι-
κής μας ασφάλισης. Οι εξελίξεις δε χωρούν πλέον καμία αναβολή και
είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε ενώπιον της τελικής λύσης ή της τρα-
γωδίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Σε αντίθεση με άλλους "συνδικαλιστές" που
είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων,
οδήγησαν με τις ενέργειές τους το ταμείο στο χείλος της καταστροφής,
η Ιονική Ενότητα, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές και κατά καιρούς
κυβιστήσεις, έχει δηλώσει ότι η μοναδική λύση για τη σωτηρία
του επικουρικού μας φορέα που μπορεί να οδηγήσει σε διέξοδο
είναι η υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ.

συνέχεια στη σελίδα 8

Για μία ακόμα φορά, ο Κολλάτος και τα δεκανίκια του στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων, αγνοούν προκλητικά τους νόμους, τις επιθυμίες και αποφάσεις
των συναδέλφων. Υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του συλλόγου
αποφάσισε την πρόσκληση ορκωτών λογιστών με σκοπό να διερευνήσει
την τελευταία περίοδο οικονομικής διαχείρισης της απελθούσας διοίκησης. 
Δυστυχώς και παρά το γεγονός ότι το πόρισμα παραδόθηκε , έστω και
μετά από την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, στο προεδρείο του
συλλόγου, ο κος Κολλάτος, αντί να πράξει τα αυτονόητα, δηλαδή αφενός
να το δημοσιοποιήσει και αφετέρου να το παραδώσει σε όλα τα μέλη του
Δ.Σ. ώστε να το μελετήσουν και εν συνεχεία να κινήσουν όλες τις απαραί-
τητες διαδικασίες για την απόδοση των ευθυνών που τυχόν προκύπτουν,
ισχυρίζεται ότι το παρέδωσε σε νομικό προκειμένου να εκφράσει την
άποψή του.
Αγνοεί, λοιπόν, αυτός ο κύριος ότι το πόρισμα είναι δημόσιο έγγραφο και
οφείλει να το γνωστοποιήσει σε όλους τους συναδέλφους; Ή μήπως προ-
σπαθεί με έναν ακόμα ελιγμό να καθυστερήσει τις εξελίξεις για να προστα-
τεύσει αυτούς στους οποίους στηρίζεται για να κρατήσει τη θέση του και
στους οποίους αναφέρεται το πόρισμα των ορκωτών;;;   

συνέχεια στη σελίδα 4

Διαβάστε ακόμα:
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 80% ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (σελ. 4)
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Αντεθνική πράξη οι εκροές καταθέσεων στο εξωτερικό

Δεν παύει, όμως, να υπάρχουν ακόμα κάποιοι που είχαν το σθένος να κρατήσουν τα
χρήματά τους σε διάφορες μορφές καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ κάποιοι άλλοι «έξυ-
πνοι» υποτιθέμενοι συμπατριώτες μας «θωρακίζονται», βγάζοντας τα χρήματά τους
στο εξωτερικό. 
Ίσως, λοιπόν, να φανεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά όπως στην περίοδο της Κατο-
χής είχαμε τους διαβόητους μαυραγορίτες, οι οποίοι αγόραζαν σε τιμές ευκαιρίας και
πουλούσαν σε δεκαπλάσια τιμή, κερδοσκοπώντας έναντι του πεινασμένου ελληνικού
λαού, αντίστοιχα σήμερα οι… Ελληνάρες με την πρώτη ευκαιρία βγάζουν τα χρήματά
τους έξω για να έχουν κάλυψη σε περίπτωση χρεοκοπίας της χώρας.

Να οριστούν ρήτρες και να δημοσιοποιηθούν στοιχεία
Αν και πρόκειται για ένα θέμα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά μεγέθη της
χώρας μας που βρίσκονται σε συνεχή καθίζηση και κατά συνέπεια και την πραγματική
οικονομία, οι απελθούσες κυβερνήσεις δεν το προσέγγισαν με τη δέουσα σοβαρότητα
από την έναρξη της κρίσης και δεν επιχείρησαν τη ριζική αντιμετώπισή του ως όφειλαν.
Εξ άλλου, αυτό το φαινόμενο παραβιάζει και την ηθική αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης
των πολιτών από το κράτος. 
Υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί τρόποι για μία κυβέρνηση που έχει τη βούληση να
περιορίσει το φαινόμενο. Αυτή η βούληση, βέβαια, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν υπήρχε,
ίσως και γιατί πολλοί από όσους συμμετείχαν στις τελευταίες κυβερνήσεις να ανήκαν
σε αυτήν την κατηγορία… Πρέπει να επιβληθούν ρήτρες σε όσους εξάγουν τα χρήματά
τους αδικαιολόγητα στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα να γίνει και εξαντλητικός έλεγχος
με αυστηρότατους όρους για το πόθεν έσχες αυτών των χρημάτων και το κυριότερο να
εξεταστεί αν έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας. Οι τελευταίες ενέργειες εμπεριέχονται
στις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης δια στόματος της αρμόδιας αναπληρώτριας
Υπουργού Οικονομικών κας Νάντιας Βαλαβάνης και αναμένουμε να δούμε αν θα υλο-
ποιηθούν. Επίσης, πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και προϋποθέσεις
που υφίστανται εντός της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να υπάρξει αυστηρότατος έλεγ-
χος για αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο.
Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει χρέος έναντι των ρομαντικών Ελλήνων που ενισχύουν
με τις καταθέσεις τους τις τράπεζες και την ελληνική οικονομία, να δημοσιοποιήσει
μία λίστα με όσους  εξήγαγαν σημαντικές καταθέσεις στο εξωτερικό, καθώς πλέον
εγείρεται θέμα τιμής και σίγουρα θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στη συνέχιση
και διόγκωση του φαινομένου, μιας και η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη χώρα και λίγο-πολύ
όλοι γνωριζόμαστε. Να δημοσιοποιηθούν, λοιπόν, τα στοιχεία όλων αυτών που δια-
δραμάτισαν άθλιο ρόλο κατά τη διάρκεια της πιο κρίσιμης και δύσβατης περιόδου του
νεοελληνικού κράτους, υπονομεύοντας τη χώρα και τις τιτάνιες προσπάθειες και θυ-
σίες του λαού. Εξ άλλου, αν θέλουμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ακόμα κράτος δι-
καίου, δεν μπορεί να μην υφίσταται πρόβλημα να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία σε
άλλες υποθέσεις, όπως σε αυτήν των οροθετικών, αλλά να παραμένουν απόρρητα
στοιχεία όταν πρόκειται για υποθέσεις εθνικής σημασίας!
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν είχαν φύγει αυτά τα τεράστια κεφάλαια,
που όπως σημειώσαμε ανέρχονται σε περίπου 93 δις την τελευταία πενταετία και πα-
ραμένουν στην πλειονότητά τους μακριά από την Ελλάδα (οι καταθέσεις το 2014 βρί-
σκονταν στο -37% σε σχέση με το 2009), η οικονομική κατάρρευση είναι πολύ πιθανόν
να μην είχε φτάσει στα άκρα. Αν είχε διαφύγει ένας περιορισμένος αριθμός καταθέ-
σεων από αυτές που βρίσκονταν στην Ελλάδα προ κρίσης, αντιλαμβάνεστε σε πόσο
καλύτερη θέση θα βρίσκονταν οι τράπεζες, η πατρίδα μας δε θα βρισκόταν σήμερα
«στα σχοινιά» και πολλοί συμπατριώτες μας δε θα είχαν φτάσει στις ακραίες κατα-
στάσεις εξαθλίωσης υπό τις οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν σήμερα. 

Ποιο φιλότιμο;
Ίσως, λοιπόν, η συμπεριφορά αρκετών συμπατριωτών μας τα τελευταία χρόνια να
αποδεικνύει ότι έχει χαθεί το αίσθημα της αλληλεγγύης και το περίφημο ελληνικό φι-
λότιμο έχει πάει περίπατο. Όσο και να θέλουμε να λέμε ότι ο Έλληνας έχει εθνική συ-
νείδηση, αυτό τελικά για πολλούς είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Η εκροή των
καταθέσεων με την πρώτη αντιξοότητα αποδεικνύει με τον πλέον περίτρανο τρόπο
ότι οι έννοιες του πατριωτισμού και του φιλότιμου αποτελούν μία μακρινή ανάμνηση
για ένα μέρος των Ελλήνων. 
Γι’ αυτό και θα επιμείνω στην ακραία, ίσως, για κάποιους, αλλά πολύ λογική κατ’εμέ,
θέση ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια της δημοσιοποίησης των στοιχείων όσων
έβγαλαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό για να γνωρίζουμε ποιοι συμπατριώτες μας
κατά την περίοδο της κρίσης λιποψύχησαν και προχώρησαν σε αυτήν την επαίσχυντη
πράξη, μήπως και εν συνεχεία ορισμένοι ευαισθητοποιηθούν -ή και φοβηθούν- ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος να προκληθεί ένα λεγόμενο bank run, δηλαδή βίαιες αναλή-
ψεις μετρητών από καταθέτες, προκαλώντας συστημικό σοκ. 
Επομένως, αποτελεί υποχρέωση όλων να καταδείξουμε μία πατριωτική στάση στο
θέμα των καταθέσεων, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει και την κυβέρνηση από τις ευθύνες
της. Η επιλογή της διαρκούς αναβολής σύναψης συμφωνίας με τους ευρωπαίους εταί-
ρους και οι επικίνδυνες δηλώσεις περί… δημιουργικής ασάφειας κλπ, είναι λογικό να
προβληματίζουν τους συμπατριώτες μας για το τι μέλλει γενέσθαι και να δημιουργούν
μία γενικευμένη ανασφάλεια.
Συνεπώς, οφείλουμε  όλοι να επιδείξουμε σοβαρότητα και εθνική συνείδηση και με
την ανάλογη φερεγγυότητα να λειτουργεί και η κυβέρνηση, που στο πρώτο δίμηνο
της διακυβέρνησής της δεν έχει δώσει δείγματα αξιοπιστίας στον τομέα αυτό. Η στα-
θεροποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί επιτακτική ανάγκη και απαιτούμενο
παράγοντα για να μεταδοθεί ένα κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας στους καταθέτες και
συνολικά στους πολίτες ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Ας «χτίσουμε» όλοι ΜΑΖΙ το Συνεταιρισμό που μας αξίζει!

Στηρίξτε το έργο του Πατέρα Γερβάσιου! 
Δώστε ελπίδα στις βασανισμένες ψυχές των κρατουμένων!

Για την αποφυλάκιση απόρων κρα-
τουμένων:

1.Εθνική Τράπεζα Ελλάδος:
Αρ. Λογαριασμού: 217/296145-82
ΙBAN:GR500110217000002172961
4582
2.Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος:
Αρ.Λογαρ: 2323/07301012644-08

Για την ανέγερση του Ιερού Ναού
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Ίσως πολλοί να μη γνωρίζετε τη μακρά παράδοση του Συνεταιρισμού στους κόλπους
της ιονικής οικογένειας. Ο Συνεταιρισμός είναι ένας ιστορικός θεσμός που έχει εξυ-
πηρετήσει σχεδόν απρόσκοπτα επί δεκαετίες τους Ιονικάριους. Και για να συνειδητο-
ποιήσετε τις βαθύτατες ρίζες που έχει στη συνδικαλιστική μας κληρονομιά, όταν λέμε
απρόσκοπτα το εννοούμε, καθώς, μάλιστα, χάρη στο μεράκι και την προνοητικότητα
των συναδέλφων της εποχής κατάφερε να συσταθεί και να λειτουργήσει με επιτυχία
ακόμα και την περίοδο της Κατοχής (!), προσφέροντας πολύτιμη αρωγή στα μέλη του
που μαστίζονταν από τρομερά προβλήματα.  
Η επιτυχημένη και αποτελεσματική λειτουργία του αναδεικνύονται από τις ικανοποι-
ητικές υπηρεσίες που προσέφερε κατά το παρελθόν επί μακρόν στα μέλη του. Εντού-
τοις, λέμε στο παρελθόν και… σχεδόν απρόσκοπτα, γιατί δυστυχώς την τελευταία
δεκαετία την ευθύνη του είχαν αναλάβει άνθρωποι σαν τον Δημήτρουλα και τον Βέργο
που -όπως σε καθετί με το οποίο καταπιάνονται- απαξίωσαν τη λειτουργία του, οδη-
γώντας τον ουσιαστικά σε αδράνεια. 
Σας έχουμε γνωστοποιήσει στο παρελθόν ότι στα πλαίσια του μαζικού αιτήματος
απαλλαγής του συνδικαλιστικού τοπίου της Ιονικής από τα αφερέγγυα πρόσωπα του
Βέργου και της ομάδας του, μία από τις σημαντικές επιτυχίες μας ήταν η εκλογή νέας
διοίκησης στο Συνεταιρισμό που αποτελείται από τους συναδέλφους: Νίκος Αλεξό-
πουλος (Πρόεδρος), Χρήστος Ζαβακόπουλος (Αντιπρόεδρος), Δημήτρης Ευτα-
ξίας (Γενικός Γραμματέας), Νίκος Πετρόπουλος (Ταμίας) και Κώστας
Καραγιάννης (Μέλος Δ.Σ.), η οποία έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την εκκαθάριση
των εκκρεμοτήτων που κληρονόμησε από τις ανύπαρκτες διοικήσεις της τελευταίας
δεκαετίας και την προσπάθεια να μπουν τα οικονομικά του Συνεταιρισμού σε μία τάξη. 
Στόχος της νέας διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι η επαναλειτουργία του στα πλαίσια
διάφανων διαδικασιών. Απαραίτητη έχει κριθεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα
εκκινήσει διαδικασίες για ριζικές αλλαγές - καταστατικές τροποποιήσεις που θα ευ-
νοήσουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού Συνεταιρισμού που θα μπορεί να
ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες των συναδέλφων, διευρύνοντας τη δράση και
την αποτελεσματικότητά του. 

Καταστατική τροποποίηση μέσω δημοψηφίσματος
Και επειδή η νέα διοίκηση του Συνεταιρισμού επιθυμεί στη νέα εποχή ανοικοδόμησης
που εισέρχεται -σε πλήρη αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν- να έχουν τον πρώτο
λόγο η διαφάνεια και οι ίδιοι οι συνάδελφοι, ο πρωτεύων στόχος της τροποποίησης
του καταστατικού, το οποίο έχει ξεπεραστεί από τη σημερινή πραγματικότητα, θα υλο-
ποιηθεί με τη διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος επί του σχεδίου ενός σύγ-
χρονου καταστατικού που βρίσκεται σε επεξεργασία και όταν ολοκληρωθεί θα
αποσταλεί σε όλους, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο στέρεες βάσεις για την περαιτέρω
πορεία του Συνεταιρισμού προς ένα καλύτερο μέλλον. 
Θέλουμε να απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους συναδέλφους έχουν το ενδιαφέρον και
επιθυμούν να σταθούν αρωγοί σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια, να το γνωστο-
ποιήσουν στη διοίκηση του Συνεταιρισμού ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις, αλλά και οι δυνατότητες, να ξεπεράσει ο Συνεταιρισμός κάθε προσ-
δοκία προς όφελος των μελών του και συνολικά της ιονικής οικογένειας. Όλες οι πρω-
τοβουλίες που θα αναλάβει η νέα διοίκηση είναι προς το δικό σας συμφέρον, ξεκινούν
και τελειώνουν σε εσάς και εσείς θα πρέπει πάντα να είστε στην πρώτη γραμμή. Εξ
άλλου, στη νέα προσπάθεια πρέπει να συνδυαστεί η εμπειρία και η συνέπεια με τη
φλόγα της συμμετοχής της νέας γενιάς για την ωφέλιμη για όλους μας λειτουργία ενός
αποτελεσματικού Συνεταιρισμού.

«Πολλοί έχουν προκατάληψη για τους κρατούμενους και λένε: καλά να πάθουν. Οι άν-
θρωποι αυτοί στις φυλακές δικάστηκαν, εκτίουν την ποινή που τους επέβαλε η δικαιο-
σύνη. Όμως, αυτή η προκατάληψη τους πληγώνει. Ακόμη και στην καρδιά του
μεγαλύτερου ληστή υπάρχει η σπίθα της ανθρωπιάς».
Ο σύλλογός μας σας έχει παρουσιάσει κατά το παρελθόν μέσω της εφημερίδας μας
(βλ. φύλλο 38) το έργο του «Άγιου των φυλακισμένων», Πατέρα Γερβάσιου, στον οποίο
ανήκουν και τα παραπάνω λόγια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνδράμαμε με τη σειρά
μας να γίνει ευρύτερα γνωστή η δράση του μέσω της «Διακονίας αποφυλακίσεως από-
ρων και κρατουμένων» της Ορθόδοξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Οσία Ξένη».
Σίγουρα, οι φυλακισμένοι είναι άνθρωποι που έχουν υποπέσει σε σοβαρά λάθη, αλλά
σε κανέναν δεν αξίζει η απάνθρωπη εγκατάλειψη και η περιφρόνηση. Εναρμονιζόμενοι
με το πνεύμα της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης που προτάσσει την αλληλεγγύη
και ακολουθώντας την επιθυμία του Χριστού, σας κάνουμε έκκληση να καταθέσετε τη
συνδρομή σας προκειμένου αυτοί οι βασανισμένοι άνθρωποι να έχουν μία σημαντική
στήριξη εξερχόμενοι από τη φυλακή ή για ορισμένους να εξαγοραστούν οι μικρές ποι-
νές τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην κοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Διακονίας:
http://www.diakonia-filakon.gr/
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λεκτικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και κρινόμεθα πανταχόθεν. 
Πολλοί αναλυτές και μη πανηγυρίζουν για την ανανέωση της Βουλής, με την
εκλογή νεότερων ηλικιακά προσώπων στο βουλευτικό αξίωμα. Εμείς κρατάμε
μικρό καλάθι για αυτήν την ανανέωση γιατί κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στην
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και τα καταστροφικά αποτελέσματα για
την προαγωγή και βελτίωση του κοινοβουλευτικού και εν γένει πολιτικού βίου,
τα γνωρίζουμε όλοι. Εξ άλλου η ανανέωση, οι μεταρρυθμίσεις και η μετάλλαξη
του βαλτωμένου πολιτικού σκηνικού δε συμβαδίζουν απαραίτητα με την ηλικία.
Πάντως, αν κρίνουμε από την κα Μακρή, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες… 

Φειδώ στις δηλώσεις, “σπατάλη” στις πράξεις
Γενικότερα, όμως, τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης παρατηρήθηκε μία
έντονη... μεγαλοστομία από τα στελέχη της. Οι νέοι Υπουργοί, κατά κύριο λόγο
άπειροι σε τόσο σημαντικούς ρόλους, προέβησαν σε απανωτές δηλώσεις δια-
κηρύσσοντας με μεγάλη ευκολία την υλοποίηση των προεκλογικών τους υπο-
σχέσεων και τοποθετήθηκαν επί παντός επιστητού. Εμείς πιστεύουμε ότι οι
Υπουργοί οφείλουν να επιδεικνύουν πρωτίστως εργατικότητα, ήθος και συνέ-
πεια και να αφήνουν στην άκρη τις δηλώσεις, καθώς η ομιλιτικότητα σαφώς δεν
αποτελεί και το πιο... απαραίτητο προσόν για έναν πολιτικό, αν δε θέλει να ρέπει
προς το λαϊκισμό. 
Φτάνουν, λοιπόν, τα λόγια. Ο λαός όχι απλά χόρτασε, αλλά  μπούχτισε από
αυτά. Εξ άλλου, πλέον είναι δεδομένα και τα αποτελέσματα των προκατόχων
των σημερινών Υπουργών που τα παχιά τους λόγια και οι γενναίες υποσχέσεις
τους απεδείχθησαν "αέρας" και οι ίδιοι ακατάλληλοι έως ανεπαρκείς. Επομένως,
φειδώ στις δηλώσεις και σπατάλη στις πράξεις χρειάζονται οι νέοι Υπουργοί
που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζονται, όπως προαναφέραμε, από ένα ιδιαίτερο
στοιχείο που αναλόγως μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά ή θετικά, την απειρία.
Η συντριπτική πλειονότητ εξ αυτών αναλαμβάνουν υπουργικά καθήκοντα για
πρώτη φορά και κατά συνέπεια καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να περιμέ-
νουμε πρώτα τα αποτελέσματά τους και να τους κρίνουμε πλέον από αυτά.

Το μεγάλο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ
Σε κάθε περίπτωση, με τα θετικά και τα αρνητικά του, με τις αδυναμίες και τη
δυναμική του, με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με
άνεση την πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές και η λαϊκή ετυμηγορία του έδωσε
εντολή να κυβερνήσει την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια. 
Η νίκη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ περνά ένα αδιαμφισβήτητο μήνυμα. Ο ελληνικός λαός
εξέφρασε την επιθυμία του να απαλλαγούμε από τους δυσβάστακτους όρους
του μνημονίου, του οποίου υπήρξε σταθερά σφοδρός πολέμιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανε-
ξάρτητα από το ποιος υπερψήφισε τη νέα κυβέρνηση, η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων προσμένουν σε επιτυχή αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτι-
κής για την έξοδο από την οικονομική, πολιτική και ανθρωπιστική κρίση που
μαστίζει τη χώρα μας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις μπορούν να
αποβούν μοιραίες για την πατρίδα μας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε προβάλλοντας τη θέση της κατάργησης του μνημο-
νίου και παρά το γεγονός πρόκειται για παλλαϊκή απαίτηση, οι δυσκολίες δια-
φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι παρά τις πιέσεις και την
αποδοχή ενός συμβιβαστικού σχεδίου από την κυβέρνηση, η πορεία για την
έξοδο από την κρίση, αν και ακανθώδης, θα συνεχιστεί σταθερά.
Αυτό που προέχει είναι οι Υπουργοί που πήραν το βάπτισμα του πυρός να
συνειδητοποιήσουν τον ιστορικό τους ρόλο, να ξεπεράσουν τις δυνατότητες και
τον εαυτό τους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κρίσιμης ιστορικής
συγκυρίας και να επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η αριστερά που
για πρώτη φορά αναλαμβάνει καθήκοντα διακυβέρνησης στην Ελλάδα, δικαιού-
ται να λάβει πίστωση χρόνου -όσο το επιτρέπουν οι επείγουσες συνθήκες- για
να αναδείξει την πολιτική και την αποτελεσματικότητά της. Πρόκειται για ένα με-
γάλο στοίχημα και το μέλλον θα δείξει ποια θα είναι η έκβασή του.

Ανθρωπιστική κρίση
Η μεγάλη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, αν θέλει όντως να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες που δημιούργησε με τις εξαγγελίες της ως προστάτιδα των
αδυνάμων, θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που
δυστυχώς, θυμίζοντας πολύ παλαιότερες, ζοφερές περιόδους του ελληνισμού,
έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας ένα μέρος των συμπολιτών μας
στην εξαθλίωση. 
Το μείζον αυτό πρόβλημα έχει κινητοποιήσει όλες τις παραδοσιακές μορφές φο-
ρέων που ασχολούνται με την ανακούφιση των οικονομικά πληγέντων: την εκ-
κλησία, τις εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, την τοπική
αυτοδιοίκηση, το φιλότιμο του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, όμως, όπως έχει
πλέον διαφανεί, αυτές οι προσπάθειες δεν επαρκούν αν δεν υπάρξει πρόνοια
πρώτα και κύρια από την Πολιτεία. Η δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται αρχικά
στην καταγραφή και τον εντοπισμό των συνανθρώπων μας που έχουν υποστεί
τις συνέπειες της κρίσης σε ανυπέρβλητο βαθμό και βρίσκονται προ αδιεξόδου,
με διαφανή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, ώστε εν συνεχεία να καταρτιστούν οι
απαραίτητες δράσεις και τα κονδύλια για τη διάσωση και ενίσχυσή τους. 
Βεβαίως, είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται επί καθημερινής βάσης στις συζη-
τήσεις όλων, αλλά η ωμή πραγματικότητα της ανέχειας δεν μπορεί να γίνει κατα-
νοητή αν κάποιος δεν τη βιώσει. Γι’αυτό η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
πρέπει να τεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, να αναδείξει
το ανθρώπινο πρόσωπό της, σε αντίθεση με την προηγούμενη που συμπεριφέρ-
θηκε μονάχα με αναλγησία και ψυχρότητα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την
εφημερίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο
γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλι-
σμός, αυτός δηλαδή της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκά-
θαρα ένα αναχρονιστικό και παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει
προτάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της
πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλιστι-
κός χώρος.

Στίγμα για την πολιτική ζωή του τόπου
Ο τρόπος που θα διαχειριστεί κάποιος τη νίκη έχει μεγάλη σημασία και αναδει-
κνύει τις ικανότητές του, αλλά και τις προοπτικές για ακόμα μεγαλύτερους θριάμ-
βους. Η διαχείριση της ήττας είναι, όμως, που ξεχωρίζει τις μεγάλες
προσωπικότητες. Ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης και των οξύτατων πολιτι-
κών αντιπαραθέσεων, η απουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
μαρά από τη διαδικασία παράδοσης της πρωθυπουργίας στον άρτι εκλεγέντα
από τον ελληνικό λαό, Αλέξη Τσίπρα, δημιουργεί αλγεινή εντύπωση και είναι μία
πρωτόγνωρη ασέβεια για τα πολιτικά ειωθότα.
Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να μην παραβρεθεί σε μία από τις κορυφαίες
στιγμές του κοινοβουλευτισμού, αναδεικνύει τη μικρότητα της προσωπικότητάς
του, καθώς ενήργησε σαν... το μικρό παιδί που του πήραν το “παιχνίδι”, ενώ
παράλληλα κλιμακώνει την  ήδη αυξημένη ένταση μεταξύ των μεγάλων κομ-
μάτων, μετά και από την εισαγωγή της παντελώς ανήθικης θεωρίας των δύο
άκρων. Σίγουρα η ανώριμη αυτή απόφαση αναδεικνύει έλλειψη γενναιότητας,
δεν προάγει τον πολιτικό μας πολιτισμό και αποτελεί στίγμα  για την πολιτική
ζωή του τόπου, επιτείνοντας το βεβαρυμένο κλίμα της διαχείρισης σοβαρών
υποθέσεων που περισσότερο από ποτέ απαιτούν συναίνεση και εθνική ομο-
ψυχία από τους πολιτικούς ηγέτες. 
Το χειρότερο είναι ότι, αφού διέπραξε το μεγάλο unfair ενεργώντας παρορμητικά
και συνειδητοποίησε την κατακραυγή που δημιουργήθηκε σε βάρος του από το
όλο το φάσμα του πολιτικού σκηνικού, αντί να έχει το θάρρος να παραδεχτεί το
σφάλμα του, τις επόμενες μέρες δικαιολογήθηκε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση
που οφειλόταν στην κακή συνεννόηση. Περιττό να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο
επιτείνει την ανώριμη, “παιδιάστικη” συμπεριφορά του και επιβαρύνει τη θέση του
στα μάτια της κοινής γνώμης. Λάθη γίνονται, αλλά όποιος λαμβάνει μία λανθα-
σμένη πολιτική απόφαση, οφείλει αμέσως να το αναγνωρίσει και να ζητήσει συ-
γνώμη. Όλα τα άλλα είναι ανούσιες και φθηνές δικαιολογίες. 
Βέβαια, για να μη θεωρηθούμε εμπαθείς, η μνήμη μας δεν έχει καταγράψει πρό-
σφατα κάποιον έλληνα πολιτικό, από οποιονδήποτε χώρο, να ομολογεί δημόσια
“mea culpa” και πολύ αμφιβάλλουμε αν υπάρχει κάποιος στη σύγχρονη πολιτική
σκηνή που να έχει το σθένος να το κάνει.

Κι αν είναι ροκ… να τον φοβάστε!
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία στα εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ για το… ροκ στυλ
και την εκκεντρική εμφάνιση και συμπεριφορά του νέου «τσάρου» της οικονο-
μίας, Γιάννη Βαρουφάκη. Εμείς βέβαια δεν πιστεύουμε ότι τα ράσα κάνουν τον
παπά και με πάσα ειλικρίνεια του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα απαιτητικά
καθήκοντά του που παρουσιάζουν τρομερή δυσκολία, γνωρίζοντας ότι οι απο-
φάσεις του και η ικανότητά του να ανταπεξέλθει θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για
την πατρίδα μας. 
Βεβαίως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι παρά τη θετική άποψη μεγάλης μερίδας
των πολιτών για κάποιες από τις πρώτες κινήσεις του, δεν έλειψαν και  τα λάθη,
μερικά από αυτά, μάλιστα, ιδιαιτέρως σοβαρά. Και το πρώτο σφάλμα έγινε πριν
καλά καλά γίνει υπουργός, αφού φρόντισε να ανακοινώσει ο ίδιος την υπουργο-
ποίησή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. Σίγουρα αυτή
δεν ήταν η ιδανική εκκίνηση στην υπουργική του σταδιοδρομία αφού θα πρέπει
να καταλάβει ότι οι θεσμοί υφίστανται και νοηματοδοτούνται όταν τηρούνται και
όχι όταν χρησιμοποιούνται απλά για τους τύπους. 
Κύριε Βαρουφάκη, υποπέσατε στο πρώτο σας foul ανακοινώνοντας από μόνος
σας την υπουργοποίησή σας. Ας ελπίσουμε να είναι και το τελευταίο σας ή έστω
το πιο σοβαρό από όσα ακολουθήσουν. 

Κίτρινη κάρτα!
Και μιας και πιάσαμε τα… foul των πολιτικών τις μέρες πριν και μετά τις εκλογές,
ας ασχοληθούμε και με ένα ιδιαιτέρως σοβαρό ατόπημα της κυρίας Ραχήλ
Μακρή, στην οποία βγάζουμε κίτρινη κάρτα! Η εκλεγείσα βουλευτής, πλέον με
τον ΣΥΡΙΖΑ, κα Μακρή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας διατύ-
πωσε την αστήρικτη και λαϊκιστική άποψη περί δυνατότητας της Τράπεζας της
Ελλάδος για εκτύπωση χρήματος υπό προϋποθέσεις. Και ενώ αυτό το σενάριο
αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται στο μυαλό κανενός, με αποτέλεσμα η θέση της
να επικριθεί από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο, ακόμα και από πρωτοκλασάτα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια επέμεινε στην ορθότητα της άποψής της!
Αναφέραμε και προηγουμένως ότι είναι ίδιον των ελλήνων πολιτικών η… απο-
στροφή τους προς την παραδοχή των σφαλμάτων τους. Είναι πάντα όλοι τους
σωστοί! Προφανώς, λοιπόν, η υπερπληθώρα σωστών προτάσεων και πράξεων
ήταν που μας οδήγησε στην σημερινή κατάσταση… Είναι κρίμα μία νέα πολιτι-
κός να μην παραδέχεται και να μη ζητά δημόσια συγνώμη για ένα τόσο σοβαρό
ατόπημά της, ιδιαιτέρως σε καιρούς κρίσιμους που η Ελλάδα βρίσκεται κυριο- 
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Σημειωτέον ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας από το περιεχόμενο του
ελέγχου προκύπτει σωρεία παρανομιών του απερχόμενου προεδρείου στο
οποίο ήταν επικεφαλής ο Βέργος και οι συνεργάτες του. Αν όντως ισχύει
αυτό, τότε πρέπει κατά τη γνώμη μας να συγκληθεί άμεσα Γενική Συνέ-
λευση προκειμένου οι συνάδελφοι να αποφασίσουν για τις περαιτέρω
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο σύλλογος. 
Η Ιονική Ενότητα δε θα μπορούσε να παραμείνει άπραγη απέναντι στην
έκνομη, προκλητική συμπεριφορά του κου Κολλάτου και των υποστηρι-
κτών του. Τα μέλη του συλλόγου μας και εκλεγέντες στην τελευταία εκλο-
γική διαδικασία του Συλλόγου Συνταξιούχων, Μαρία Φιλιπποπούλου και
Χρήστος Ζαβακόπουλος, απέστειλαν την παρακάτω επιστολή στο Προ-
εδρείο του συλλόγου αιτούμενοι την άμεση παράδοση του πορίσματος των
ορκωτών ελεγκτών, το οποίο πλέον του ενός μηνός ο κος Κολλάτος αρ-
νείται να παρουσιάσει. 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 

Προς 
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
Πανεπιστημίου 38 – Αθήνα

Κύριε Κολλάτο,
Υλοποιώντας τη δέσμευση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέσαμε, σε
πρώτη φάση τουλάχιστον, στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών το διαχειριστικό
έλεγχο για τα οικονομικά της περιόδου 1-10-2010 έως 31-12-2013.
Το εν λόγω πόρισμα, όπως μας γνωρίσατε, σας παραδόθηκε επίσημα στις
16-1-2015. 
Καθότι σας το έχουμε ζητήσει τόσο προφορικά όσο και εγγράφως στο συμ-
βούλιο της 15-01-2015, αναμέναμε να μας παραδώσετε αντίγραφο του πο-
ρίσματος προκειμένου να το μελετήσουμε και να σχηματίσουμε γνώμη, την
οποία θα πρέπει να εκφράσουμε όταν φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο
Δ.Σ. του συλλόγου.
Παρότι έχει παρέλθει ένας μήνας καμία ειδοποίηση δεν είχαμε σχετικά με την
παραλαβή του. Αντίθετα ενημερωθήκαμε μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου
ότι το αποστείλατε μαζί με επιστολή προς τον δικηγόρο κ. Ευστάθιο Γραμ-
μένο και μάλιστα ότι προχωρήσατε σε αυτήν την κίνηση μετά από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ.  
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τέτοια απόφαση δε λήφθηκε από το Δ.Σ. και
οπωσδήποτε όχι ομόφωνα, η αποστολή του πορίσματος σε νομικό για την
έκφραση άποψης σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού του πορίσματος δεν
αναιρεί το αναφαίρετο δικαίωμα των μελών του Συλλόγου και ιδίως των
μελών του Δ.Σ. να λάβουν γνώση του πορίσματος. 
Έχετε κατά το νόμο υποχρέωση να ενημερώνετε τα μέλη του Δ.Σ. και μάλιστα
εγγράφως, ώστε να μπορούν, όταν κληθούν να αποφασίσουν για ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα, να εκφράσουν τη γνώμη τους τεκμηριωμένα και όχι να αιφ-
νιδιάζονται.  
Η μέχρι σήμερα στάση σας μόνο ως παρελκυστική μπορεί να χαρακτηρισθεί,
δημιουργώντας βάσιμες υπόνοιες ως προς τα πραγματικά κίνητρά σας. 
Επειδή, λοιπόν, η εντολή της Γ.Σ. ήταν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, να διε-
νεργηθεί άμεσα οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές και να γνωστο-
ποιηθεί το πόρισμά του, με σκοπό την κάθαρση στο Σύλλογο Συνταξιούχων,
θα πρέπει το πόρισμα άμεσα να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ., χωρίς
καμία καθυστέρηση. 
Δεδομένου εξάλλου ότι είμαστε εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας
και μάλιστα η κα. Φιλιπποπούλου Μαρία δεύτερη σε σταυρούς, μετά τον πα-
ραιτηθέντα Πρόεδρο κ. Χρυσικό, έχουμε αδιαπραγμάτευτα το απόλυτο δι-
καίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο του συλλόγου, πόσο μάλλον στο
πόρισμα ελέγχου των ορκωτών.
Ενόψει των παραπάνω σας καλούμε να μας παραδώσετε άμεσα αντίγραφο
του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών εντός 5 ημερών από τη λήψη της
παρούσης. 

Τα μέλη του Δ.Σ.

Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ                                   Χ. ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βέβαια, οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης είναι προφανείς σε κάθε σκεπτό-
μενο άνθρωπο, αφού είναι γνωστό ότι ο κος Κολλάτος στηρίζεται σήμερα
στους υπόλογους για σοβαρές ατασθαλίες στο Σύλλογο Συνταξιούχων και
χάρη σε αυτούς και τις δολοπλοκίες που ύφανε, ανεδείχθη πρόεδρος. Συ-
νάδελφοι, σας καλούμε να μένετε ενήμεροι μέσω της εφημερίδας και της
ιστοσελίδας μας για όλες τις εξελίξεις και να είστε σε συνεχή ετοιμότητα
ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για να απο-
καταστήσουμε τη νομιμότητα και την αξιοπιστία στο Σύλλογο Συνταξιούχων. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1      Σύλλογος Συνταξιούχων
Προκλητική περιφρόνηση των νόμων από το Προεδρείο-
Να δημοσιευθεί άμεσα το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών

Λύθηκε το θέμα της προκαταβολής του 80% της σύνταξης
με την έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης για
όσους το επιθυμούν

Αντιπροσωπεία των συλλόγων μας αποτελούμενη από τους συναδέλφους Σα-
ράντο Φιλιππόπουλο, Νίκο Αλεξόπουλο, Λάμπρο Μεραντζή και Θεόδωρο Μυ-
λωνά είχε συνάντηση με τη διευθύντρια των ειδικών ταμείων του ΙΚΑ κα
Δήμητρα Ζάγκου και με την προϊστάμενη του ΤΑΠΙΛΤ κα Ράνια Ανδρίκου, εξε-
τάζοντας διεξοδικά το θέμα της καταβολής προσωρινής σύνταξης, καθώς, όπως
σας έχουμε γνωστοποιήσει, υφίσταται σοβαρό πρόβλημα με τη συσσώρευση
600 αιτήσεων συνταξιοδότησης μετά τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου.
Επιπλέον, την Παρασκευή 13/2 έλαβε χώρα συνάντηση με τον υποδιοικητή
του ΙΚΑ κο Γιάννη Θεωνά προκειμένου να διευθετηθεί το οξύτατο πρόβλημα
της έλλειψης απαιτούμενου προσωπικού που υφίσταται στον κλάδο απόδοσης
συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ στα ειδικά ταμεία του ΙΚΑ.
Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης που σαφώς έχει επηρεάσει
την πλειονότητα των συναδέλφων μας που αποχώρησαν με την τελευταία εθε-
λούσια έξοδο, υφίσταται ένα γενικό αίτημα για τη συντομότερο δυνατόν από-
δοση της σύνταξης. Επειδή, όμως, οι ελλείψεις σε προσωπικό του αρμόδιου
κλάδου του ταμείου σε συνδυασμό με τη συσσώρευση του μεγάλου αριθμού
αιτήσεων συνταξιοδότησης θα δημιουργήσουν δεδομένα μεγάλες καθυστερή-
σεις, προκρίναμε τη λύση της προσωρινής σύνταξης με την καταβολή του 80%
περίπου της μηνιαίας σύνταξης. 

Οι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη της προσωρινής σύνταξης
Μετά τη διευθέτηση του θέματος  για τη δυνατότητα λήψης προσωρινής
σύνταξης που θα ανέρχεται, μάλιστα, στο 80% επί της συνολικής αποδοθείσας
σύνταξης, θα πρέπει όσοι επιθυμείτε να τη λάβετε, να συμπληρώσετε και να
υπογράψετε:

1. Αίτηση με την οποία θα αιτείστε τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων σας θα
συμπληρώνετε απαραίτητα τα χρονικά διαστήματα εργασίας σας και τους
φορείς ασφάλισης . Είναι απαραίτητο δε να δηλώνετε και το σύνολο των
ασφαλιστικών ετών που έχετε συμπληρώσει μέχρι την αποχώρησή σας.

Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε και να τα εκτυπώσετε στην ιστοσελίδα του
συλλόγου μας (ionikienotita.gr). 
Ακολούθως, θα πρέπει να τα αποστείλετε ή να τα καταθέσετε στο ΤΑΠΙΛΤ.

Ώρα προσέλευσης στο ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, Δραγατσανίου 8
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί,
το τμήμα συντάξεων του ΙΚΑ υπό την κα Ανδρίκου από 1/3/2015 θα εξυπηρετεί
τους συναδέλφους καθημερινά μόνο από τις 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. ώστε τις
υπόλοιπες ώρες της υπηρεσίας να έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το δύ-
σκολο έργο που έχει αναλάβει για τη διευθέτηση όλων των συνταξιοδοτικών
εκκρεμοτήτων μετά τις μαζικές αποχωρήσεις λόγω της εθελουσίας εξόδου.
Παράλληλα, επειδή το θέμα της απόδοσης της σύνταξης συναρτάται άμεσα με
την απόδοση του εφάπαξ, το οποίο προϋποθέτει τη λήψη οριστικής συνταξιο-
δοτικής απόφασης, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξή του ώστε να υλοποι-
ήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα οριστικών αποφάσεων για την απόδοση της
σύνταξης σε ικανοποιητικό χρονικό πλαίσιο.

Νέα επιτυχία του συλλόγου μας!
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛφΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟφΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η διεκδίκηση με αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών οφειλομένων
υπολοίπων αδειών συναδέλφων μας έληξε επιτυχώς με εξώδικο συμβιβα-
σμό, με την καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και του μεγαλύτερου μέ-
ρους των τόκων.
Ειδικότερα ο συνάδελφος Δημήτριος Παναγιώτου έλαβε για υπόλοιπα
αδειών το ποσό των 10.000€ πλέον 1.500€ για τόκους, η συνάδελφος Σε-
βαστή Βαδαλούκα το ποσό των 3.200€ πλέον 500€ για τόκους, η συνάδελ-
φος Φωτούλα Κανελλέα το ποσό των 1.700€ πλέον 300€ για τόκους και η
προερχόμενη από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Αναστασία Κου-
τρούπη το ποσό των 700€ πλέον 95€ για τόκους. Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.
Ο Σύλλογός μας ανέδειξε το ζήτημα αυτό με αποτέλεσμα να επέλθει
για μία ακόμα φορά η πλήρης δικαίωσή μας και των συναδέλφων μας.
Θυμίζουμε ότι με την ανακοίνωση Νο 123 του Συλλόγου Εργαζομένων για
τις οφειλές της τράπεζας από το υπόλοιπο αδείας, εξαναγκάσαμε τη διοί-
κηση της τράπεζας να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες των αδειών από 1/1
μέχρι 31/12/14, διότι ήταν υποχρεωμένη μέχρι τις 28/2 του τρέχοντος έτους
να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα υπόλοιπα αδειών του
έτους 2014. Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα είχε ήδη τακτοποιήσει τις
ανάλογες εκκρεμότητες μέχρι 31/12/14.
Καλούμε όσους συναδέλφους έχουν διαφορές στις πληρωθείσες άδειες του
2014 ή/και υπόλοιπα αδειών των ετών 2010-2013, που δεν τους έχουν κα-
ταβληθεί, να επικοινωνήσουν με το σύλλογό μας προκειμένου να προβούμε
σε δικαστική διεκδίκησή τους με ομαδικές αγωγές. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρή-
σιμο οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις αγωγές να προσκομίσουν:
α) τυχόν ημερολόγια παρουσίας ή άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύ-
πτουν τα υπόλοιπα αδειών τους, καθώς και β) τις αναλύσεις μισθοδοσίας
Δεκεμβρίου των αντίστοιχων ετών (αν υπάρχουν).
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Σε μία περίοδο συνεχών συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και προσπαθειών
για να διατηρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεκτημένα δικαιώ-
ματά μας, ο σύλλογός μας έχει θέσει ως τον κορυφαίο, αλλά συνάμα και
πλέον δύσκολο, στόχο των τελευταίων ετών την επαναφορά του περικομ-
μένου κατά 41.17% εφάπαξ στα προ της μείωσης επίπεδα. Κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα που δίνουμε με βάση την εγγυητική ευθύνη της τράπεζας
για κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι και την αποχώ-
ρηση του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής, η προσπάθειά μας περιε-
πλάκη ακόμα περισσότερο με τον αδιέξοδο μαθηματικό τύπο που επέβαλε
ο κος Βρούτσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένα ταμείο να προχω-
ρήσει στον υπολογισμό και την καταβολή του υπολειπόμενου εφάπαξ.    
Εμείς από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι αποτελεί υπόθεση τιμής για
το σύλλογό μας η δικαίωση των συναδέλφων σε αυτήν την τόσο σημαντική
υπόθεση. Με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα διαχει-
ριστήκαμε όλες τις εξελίξεις μέχρι σήμερα και είμαστε ιδιαιτέρως αισιόδοξοι
ότι αν σταθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ύψος των περιστάσεων, η επί-
τευξη του στόχου μας έχει τεθεί σε σωστές βάσεις. 
Οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση βρίσκονται σε μία πολύ κρίσιμη φάση.
Το ταμείο έχει αποδεχτεί τη γνωμοδότηση των επιστημονικών μας συνερ-
γατών, την οποία δωρίσαμε στο ΤΑΥΤΕΚΩ και έχει αποφασίσει για την εγ-
γυητική ευθύνη της τράπεζας ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη και της
κυβερνητικής επιτρόπου. Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, από ό,τι
πληροφορούμεθα, η νομική υπηρεσία του ταμείου προτίθεται να απαντήσει
στο εξώδικο που απέστειλε η τράπεζα αιτούμενη από το Δ.Σ. του ταμείου
να ακυρώσει την απόφαση που καλεί την τράπεζα να σεβαστεί την εγγυη-
τική της ευθύνη ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρό-
νοιας του ΤΑΠΙΛΤ. Εμείς περιμένουμε άμεσα από τη διοίκηση του ταμείου
να σταθεί υπεύθυνα και να επιβάλει το σύνολο του ελλείμματος που προ-
κύπτει από την αναλογιστική μελέτη σε βάρος της τράπεζας, καθώς έχει
ήδη εγκριθεί και από την αναλογιστική υπηρεσία του υπουργείου. 
Εν όψει αυτών των εξελίξεων ο σύλλογός μας απευθύνει εξώδικο, το οποίο
σας παραθέτουμε στη συνέχεια, στον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
του ΤΑΥΤΕΚΩ, τους καθιστά υπεύθυνους και τους καλεί άμεσα να υλοποι-
ήσουν αυτά που επιτάσσει η νομιμότητα και οι ασφαλιστικοί κανόνες. Σε
αντίθετη περίπτωση θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε τις ποινι-
κές και αστικές τους ευθύνες. Δεν πρόκειται να γίνουμε θύματα παρασκη-
νιακών μεθοδεύσεων και αθέτησης υποσχέσεων. Θα αντιδράσουμε
δυναμικά και θα απομονώσουμε όσους επιχειρούν να κινηθούν «πίσω από
τις κουρτίνες»  εξυπηρετώντας, ουσιαστικά, τα παράνομα, αντεργατικά
συμφέροντα της τράπεζας.

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Κοιν.: Γραφείο Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρλέτη 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ – «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Με την από 21.01.2015 και με αριθμ. πρωτ. εισερχ.
2507/2444/21.01.2015 αίτηση που υποβάλαμε προς το Ταμείο σας ζητήσαμε
την άμεση εφαρμογή της από 04.12.2013 πράξεως του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σας (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 37/04.12.2013), με την οποία  αποφα-
σίστηκε ομόφωνα (και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου):
«Η αποδοχή εγγυητικής ευθύνης της ALPHA BANK Α.Ε. για την κάλυψη
των ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του τέως ΤΑΠΙΛΤ μέχρι αποχω-
ρήσεως και των τελευταίων ασφαλισμένων – εργαζομένων της πρώην
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας». Η ανωτέρω απόφαση βασίζεται, όπως προ-

κύπτει από την αιτιολογία που περιλαμβάνει αυτή, σε σειρά στοιχείων, από
τα οποία θεμελιώνεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, η ως άνω εγγυητική ευθύνη
την οποία έχει αναλάβει η ALPHA BANK Α.Ε.

Περαιτέρω, όπως γνωρίζετε, ο Τομέας Πρόνοιας του πρώην
Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. και ήδη Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό πρό-
βλημα αναλογιστικού ελλείμματος που ανέρχεται στο ποσό των
59.022.000 ευρώ, όπως προκύπτει από την από 29.04.2013 τεκμηριω-
μένη αναλογιστική μελέτη που εκπόνησε η ειδικευμένη μελετητική εται-
ρεία «PRUDENTIAL Co Ltd». Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε, ως γνωστόν,
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7918/603/27.04.2014 πράξη
του Προϊσταμένου του Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών του Υπουρ-
γείου. Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν κατατεθεί εδώ και πολλούς μήνες στις αρ-
μόδιες Υπηρεσίες του Ταμείου σας, το οποίο τελεί αποδεδειγμένα σε πλήρη
γνώση αυτών. 
Όπως αναφέρουμε στην από 21.01.2015 αίτησή μας προς το Ταμείο σας, η
ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας δεν έχει εισέτι
εφαρμοστεί παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει και μάλιστα προ πολλού,
όπως είναι προφανές, ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου όφειλε το
Ταμείο σας, κατ’ ενάσκηση σχετικής δεσμίας αρμοδιότητας, να δράσει,
εκδίδοντας τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις. Τούτο δε παρόλες τις συ-
νεχείς οχλήσεις μας προς εσάς.   
Αποτέλεσμα της εν λόγω συνεχιζόμενης παράλειψης έκδοσης των αναγκαίων
πράξεων εφαρμογής της από 04.12.2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σας (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 37/04.12.2013) είναι ότι τα παρουσιαζό-
μενα και μη επιδεχόμενα αμφισβητήσεως ως προς το ύψος τους ελλείμματα
του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ και ήδη ΤΑΥΤΕΚΩ να εξακολου-
θούν να μεγεθύνονται επιτείνοντας έτι περαιτέρω το οξύ οικονομικό πρό-
βλημα του Ταμείου, γεγονός που περιορίζει ή καθιστά αδύνατη τη χορήγηση
των αντίστοιχων ασφαλιστικών παροχών στα μέλη μας. Ειδικότερα, είναι προ-
φανές ότι λόγω της συνεχιζόμενης αδράνειας στην εφαρμογή της ως
άνω αποφάσεώς σας σε βάρος της ALPHA BANK, επήλθε περιουσιακή
ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τόσο στην περιουσία του ΤΑΥΤΕΚΩ, όσο
και συγκεκριμένων μελών του Συλλόγου μας. Τυχόν δε συνέχιση της εν
λόγω αδράνειας εκ μέρους σας, θα επέλθει έτι περαιτέρω οικονομική
ζημία σε βάρος της περιουσίας των ανωτέρω.  

Ενόψει τούτων, σας δηλώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα προσβάλει
την τυχόν ρητή ή σιωπηρή (τεκμαιρόμενη από την πάροδο τριμήνου) απόρ-
ριψη του ως άνω από 21.01.2015 αιτήματός του. Πρωτίστως όμως, σας δη-
λώνουμε ότι, εφόσον έως την 26η Φεβρουαρίου 2015 το Ταμείο σας δεν
προχωρήσει στην κατά τα ανωτέρω εφαρμογή της ως άνω αποφάσεώς του,
ο Σύλλογός μας θα προβεί, άμεσα, όπως οφείλει εκ του Καταστατικού σκοπού
του, στις αναγκαίες νομικές ενέργειες για την αναζήτηση των τυχόν ποι-
νικών, αστικών και πειθαρχικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου και
προς αποκατάσταση της ως άνω περιουσιακής ζημίας του ΤΑΥΤΕΚΩ
και των μελών του.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΡ.Ν. -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 30-32
ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-7222007  

Οφείλουν οι διοικούντες την τράπεζα να καταλάβουν επιτέλους ότι οι συμ-
φωνίες και οι αποφάσεις πρέπει να τηρούνται. Εμείς δεν πρόκειται να λι-
ποψυχήσουμε και να κάνουμε πίσω, καθώς γνωρίζουμε το απόλυτο δίκαιο
του αιτήματός μας. Δυστυχώς, η διοίκηση της Alpha Bank για μία ακόμα
φορά αθέτησε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της, αλλά ο σύλλογός
μας έχει και τη δύναμη και τη νομιμότητα με το μέρος του, ώστε να επιβάλει
την υποχρέωση που υφίσταται από πλευράς τράπεζας να αποδώσει σε
όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Ιονικής ολόκληρο το εφά-
παξ και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα το κάνουμε πράξη.

ΕφΑΠΑΞ: Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Συνέχεια από τη σελίδα 1 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Η διάταξη αυτή φωτογράφιζε τους προερχόμε-
νους από την τέως Τράπεζα Πίστεως συναδέλ-
φους, αφού μόνον γι’ αυτούς το επίδομα αυτό
αποτελούσε συντάξιμες αποδοχές. Ο Σύλλογός
μας εξ αρχής κατήγγειλε ότι η εξαίρεση των ερ-
γαζόμενων της Ιονικής από την επαναχορήγηση
του ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα
απασχόλησης, στο μέτρο που οι αποδοχές του
μήνα αυτού λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού
της αποζημίωσης αποχώρησης του άρ.8 Ν.
13198/1955 αποτελεί άλλη μία άμεση διάκριση
σε βάρος των προερχομένων από την Ιονική.
Ήδη, η θέση μας αυτή δικαιώθηκε. Με δύο πρό-
σφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει να

επαναχορηγήσει κατά τον τελευταίο μήνα πριν
την αποχώρησή τους και στους προερχομένους
από την Ιονική υπαλλήλους της το ειδικό επί-
δομα προκειμένου να συνυπολογισθεί στη βάση
υπολογισμού της αποζημίωσης του άρ.8 Ν.
3198/1955, ανεξαρτήτως του ότι δεν περιλαμβά-
νεται στις συντάξιμες αποδοχές τους. Αυτό έχει
γίνει δεκτό και με σωρεία αποφάσεων του Μον.
Πρωτοδικείου Αθηνών. Τις υποθέσεις χειρίστηκε
νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου. 
Στο πλαίσιο των νομολογιακών αυτών εξελίξεων
καλούμε τους προερχόμενους από την Ιονική
συναδέλφους, που αποχώρησαν στο πλαίσιο
της εθελουσίας εξόδου, να έρθουν σε επαφή με
το Σύλλογό μας, προκειμένου να δηλώσουν

συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδί-
κηση τόσο του ειδικού επιδόματος κατά τον τε-
λευταίο μήνα απασχόλησης όσο και της
σχετικής διαφοράς στις αποζημιώσεις τους.
Προς τούτο καλό είναι να μας προσκομίσουν:
α) το φύλλο υπολογισμού του συνολικού ποσού
της εθελουσίας (νόμιμη αποζημίωση και παροχή
εθελουσίας), β) τη λύση της σύμβασης εργασίας
τους, γ) τις αναλύσεις μισθοδοσίας μηνός Μαΐου
2012 και του τελευταίου μήνα απασχόλησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: η σχετική προθεσμία είναι 6μηνη,
δηλ. για όσους αποχώρησαν τη 1.10.2014 λήγει
την 31.4.2014 κ.ο.κ.
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο περιοδεύων θίασος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει αποφασίσει να δώσει αγώνα μέχρις

εσχάτων με σκοπό… τη διάλυση του επικουρικού μας φορέα! Πέραν της
ακατανόητης επιμονής τους, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε ότι θα
έφταναν σε αυτό το σημείο, ώστε να επιστρατεύουν άτομα που προσο-
μοιάζουν περισσότερο σε ένα... θεατρικό θίασο, παρά στους εκπροσώ-
πους μίας υπεύθυνης διοίκησης ενός ασφαλιστικού ταμείου.
Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν το στόχο μετάπτωσης σε ασφαλι-

στικά προγράμματα και να ικανοποιήσουν τους εντολείς τους, δυστυχώς
έχουν μαζέψει κάθε “καρυδιάς καρύδι” προκαλώντας τη θυμηδία των συ-
ναδέλφων. Μόνο που οι ενέργειές τους μόνο ως αστείο δεν μπορούν να
εκληφθούν, καθώς προκαλούν αρνητικά σχόλια και απαξιώνουν ακόμα
περισσότερο τον επικουρικό μας φορέα, συμβάλλοντας στην αποσύνθεσή
του.
Εκτός, λοιπόν, από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους πρωταγωνιστές

του περιοδεύοντος (αφού ακόμα και την κάλπη η εφορευτική επιτροπή με
επικεφαλής τον κο Μπελώνη την «ταξιδεύει» από κατάστημα σε κατά-
στημα) θιάσου, είχαμε νέες «εισόδους» στο «καστ», βγαλμένες από το ξε-
χασμένο παρελθόν.

- Πρόσφατα, έθεσε εαυτόν στην υπηρεσία της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
και ο «γίγαντας» Αναστάσιος Λούρης, γνωστός στους περισσότερους συ-
νάδελφους που προέρχονται από την Ιονική. Αφού, λοιπόν, έκανε το…
αγροτικό του στο σύλλογο του κου Γκιάτη -ξύνοντας μολύβια- επιστρατεύ-
τηκε σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για να συμβάλει στην επίτευξη της «Με-
γάλης Ιδέας»! Ο κος Λούρης, ο οποίος με περισσή ταπεινοφροσύνη και
αυτογνωσία (;) παρουσίαζε τον εαυτό του ως τον… Έκτορα Μποτρίνι των
αρχείων της Alpha Bank, είχε ενεργή συμμετοχή στην πρόσφατη Γενική
Συνέλευση, ενώ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο και στην εκλογική διαδικασία. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, καθώς το σύνθημα που κυ-

κλοφορούσε παλιά στην Ιονική «ψηφίστε Λούρη, να φάτε… κουλούρι»,
επανέρχεται δριμύτερο!

Ο κος Λούρης, όμως, δεν ήταν η μόνη εντυπωσιακή μεταγραφή. Με το
βλέμμα στραμμένο στο (ανύπαρκτο, όπως θέλουν να το διαμορφώσουν)
μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης, οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχουν
επεκτείνει την εντυπωσιακή επιστροφή στο παρελθόν!

- Επανέφεραν και τον αποχωρήσαντα με την πρόσφατη εθελούσια έξοδο
κο Δριμάκη προκειμένου να ενημερώνει τους συναδέλφους περί της «ανα-
γκαιότητας» υπερψήφισης των τροποποιήσεων. Το γεγονός ότι αυτή η εξέ-
λιξη θα οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις των 20 ευρώ, «ξεχνά» να τους
το αναφέρει…
Πέραν, όμως, των «υποτυπωδών» παραλείψεών του, ο κος Δριμάκης η

αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται ανυπόφορος και ίσως θα έπρεπε
λίγο να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Το τι ακούμε από τους συναδέλφους
για τις συνεχείς ενοχλήσεις που δέχτηκαν από τον εκ νέου επιστρατευμένο
κο Δριμάκη, δε φαντάζεστε! Το θράσος του δεν έχει όρια αφού έφτασε στο
σημείο να περιοδεύει στα καταστήματα εφοδιασμένος με καταστάσεις ψη-
φοφορίας, φακέλους και ψηφοδέλτια -υποκαθιστώντας την εφορευτική επι-
τροπή- τα οποία έδινε σε συναδέλφους, προσπαθώνας να τους πείσει να
ψηφίσουν. Αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις μας παρουσιάζουν ως
"εκλογική διαδικασία" οι ιθύνοντες της διοίκησης, που η αλήθεια είναι ότι
συνάδουν με το γενικότερα χαμηλό επίπεδο λειτουργίας που έχουν καθιε-
ρώσει τόσα χρόνια στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Δυστυχώς βέβαια, ο Δριμάκης είναι
απλά ένας από τους τροχούς της αμάξης. Οδηγίες άλλων εκτελούσε και
είναι σαφές ότι κάθε λογικός συνάδελφος οφείλει πλέον να πανικοβάλλεται
από το “σημείο μηδέν” στο οποίο έχει βρεθεί το επικουρικό μας ταμείο.

Ο θίασος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει συμπληρωθεί και είναι έτοιμος να μας προ-
σφέρει άφθονο κλαυσίγελο. Γιατί οι πρωταγωνιστές του, που έχουν ανα-
λάβει τις τύχες του επικουρικού μας φορέα, μόνο ως ηθοποιοί θα
μπορούσαν να εκληφθούν και σε καμία περίπτωση ως προσωπικότητες
που θα φέρουν εις πέρας το ναυάγιο του ταμείου. Εκεί καταντήσαμε, λοι-
πόν, να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην πλέον κρίσιμη εποχή
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ανίκανα άτομα, όπως οι προαναφερθέντες...
Δυστυχώς, είναι ξεκάθαρο ότι οι κύριοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι με

όλες αυτές τις… επιστροφές στο παρελθόν, τις γραφικότητες, τις προπα-
γανδιστικές ανοησίες, την κατασυκοφάντηση και την παραπληροφόρηση,
δε γίνεται συνδικαλισμός. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να απαξιώνουν
(ακόμα περισσότερο από όσο το έχουν ήδη κάνει) το θεσμό του ταμείου
στις συνειδήσεις των συναδέλφων και να υπονομεύουν την προοπτική του.

Γην και ύδωρ για το μεγάλο στόχο!
Η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει πλέον πάρει φόρα και επιστρατεύει κάθε

μηχανισμό που διαθέτει για να οδηγήσει το ταμείο στη διάλυση και την επι-
κουρική μας ασφάλιση στην πλήρη απαξίωση. 
Οι συνάδελφοί μας «βομβαρδίζονται» καθημερινά με βροχή μηνυμάτων

στα οποία επιχειρείται η επεξήγηση του.. σωτήριου (ο θεός να το κάνει) έργου
της υπερψήφισης των τροποποιήσεων. Τα περιττά έξοδα, βέβαια, της απο-
στολής μηνυμάτων, της παρατεταμένης εκλογικής διαδικασίας και της απο-
στολής στα μέλη του ταμείου με χρέωση business-express του διαγγέλματος
του κου Πετράκη για την αναγκαιότητα της υπερψήφισης, χρεώνονται και κα-
λύπτονται συλλήβδην από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Με λίγα λόγια, το μοναστήρι να’ναι
καλά…
Το τέλος, όμως, αυτών των κυρίων είναι προ των πυλών. Μετά την ακύ-

ρωση όλων των ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί το τελευταίο διάστημα,
να είστε σίγουροι ότι θα φροντίσουμε όλες αυτές οι παράλογες δαπάνες να
επιβαρύνουν όσους τις ψήφισαν και έκαναν χρήση τους. Δυστυχώς, εκείνοι
που θα γλυτώσουν είναι οι ηθικοί αυτουργοί και εμπνευστές όλης αυτής της
υπόθεσης. Να ξέρουν, όμως, ότι η περίοδος της ατιμωρησίας και της ανευ-
θυνότητας έχει τελειώσει. Όταν ωριμάσουν οι σχεδόν… γινωμένες συνθήκες,
θα αποδοθούν ευθύνες και όποιος συντάσσεται με τους παρασκηνιακούς
πρωταγωνιστές της διάλυσης του επικουρικού μας ταμείου, σύντομα θα
κληθεί να τις αναλάβει.

Το ζήσαμε κι αυτό!
Στην τελευταία Συνέλευση-παρωδία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ζήσαμε σκηνές απεί-

ρου κάλλους. Η απελθούσα διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε για να παραβιάσει
την ετυμηγορία των συναδέλφων, ανατρέποντας την εκλογή προεδρείου
κατά πλειοψηφία και εμφανίζοντας τις επόμενες μέρες αποφάσεις μίας συ-
νέλευσης που δεν πραγματοποιήθηκε!
Πέραν όμως των τραγελαφικών καταστάσεων που διαδραματίστηκαν στο

Caravel, είχαμε και μία ιστορική «συμφιλίωση»! Πρώτον, η εμφάνιση και
μόνο, μετά από ένα μακρύ «ρεπό», του συνήθως άφαντου (από την τρά-
πεζα) Δημήτρουλα, αποτελεί είδηση πρώτου μεγέθους. Μετά την αναμενό-
μενη κατάρρευση του ονείρου της Ευρωβουλής, αποφάσισε να… αποτύχει
ως πρόεδρος της ανύπαρκτης Συνέλευσης. Και ξέρετε ποιους εμφάνισαν
σαν γραμματείς; Τον κο Λάτση και τον (κρατηθείτε) κο Κίσσα!!!
Για τους γνωρίζοντες, η συμπόρευση του Δημήτρουλα με τον Κίσσα ξεπερνά

κάθε σενάριο επιστημονικής φαντασίας! Αν κάποιος επιχειρούσε να παίξει
στο στοίχημα αυτήν τη συνεργασία πριν από λίγους μόλις μήνες, αμφιβάλ-
λουμε ότι θα υπήρχε εταιρεία να το αναλάβει και αν το έκανε είναι σίγουρο ότι
θα είχε αστρονομική απόδοση! Να, όμως, που στη ζωή όλα γίνονται...

Δείξε μου το φίλο σου…
Μπορεί το τέλος της σταδιοδρομίας του Δημήτρουλα στην τράπεζα να

επήλθε με την πρόσφατη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου και να συνηθί-
ζεται κάθε έπος να τελειώνει με το θρίαμβο του πρωταγωνιστή του, αλλά
εμείς λέμε να κάνουμε τη διαφορά και να σας μιλήσουμε για ένα στενό συ-
νεργάτη και φίλο του. 
Θα έχετε όλοι ακούσει τον κο Τάκο. Και αν όχι, επιτρέψτε μας να σας τον

παρουσιάσουμε. Συναγωνιστής στην πρώτη γραμμή του Δημήτρουλα, μας
απασχολούσε συχνά στο Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής, καθώς μετά
από κάθε εκλογική αναμέτρηση του συλλόγου ήταν πάντα το δεύτερο άτομο
(μετά τον Δημήτρουλα) που προσέφευγε στα δικαστήρια για να ακυρώσει τις
εκλογές ή να προσβάλει τις αποφάσεις της νόμιμα εκλεγμένης διοίκησής του. 
Ως εδώ καλά. Μπορεί να γίνονταν κουραστικοί, καθώς ποτέ δεν είχαν κα-

νένα απολύτως στοιχείο και απλώς αναδείκνυαν με την πρώτη ευκαιρία την
κακεντρέχειά τους, αλλά είχαν κάθε νόμιμο δικαίωμα να το πράξουν. Η συ-
νέχεια, όμως, είναι τραγική, καθώς η υπαγωγή του κου Τάκου στα νόμιμα
πλαίσια εξαντλείτο σε αυτά τα ασήμαντα ζητήματα. Ο κύριος αυτός, βλέπετε,
εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης από την τράπεζα εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ, με αποτέλεσμα να του καταγγελθεί η σύμβαση και αναμένεται να
υποστεί τις ποινικές συνέπειες ενώπιον της δικαιοσύνης.
Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η υπεξαίρεση αυτή οδήγησε στην απόλυση

τεσσάρων σοβαρών συναδέλφων που δεν είχαν καταφέρει να ανακαλύψουν
τη δράση του. Τους καταγγέλθηκε η σύμβαση και στο εξής οι οικογένειές τους
θα περάσουν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στην Ελλάδα της κρίσης. 
Και ερχόμαστε να ρωτήσουμε ευθέως τον κο Δημήτρουλα που έχει φιλο-

δοξίες που φτάνουν μέχρι το Στρασβούργο: Κύριε Δημήτρουλα είναι δυνατόν
να μην προσέχεις αυτούς που εμπιστεύεσαι ως στενούς σου συνεργάτες;
Είναι δυνατόν ο πιο κοντινός σου συνεργάτης και φίλος να εμπλέκεται σε
τέτοιου είδους αξιόποινες πράξεις και να καταστρέφει τέσσερις έντιμους
οικογενειάρχες; 
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Πάλι εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα…
Μετά την πρόσφατη αυθαίρετη διαγραφή των 2.181 συναδέλφων συνταξι-

ούχων από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι αναμνήσεις μας ξαναγύρισαν στην
αντίστοιχη περίπτωση, όταν και πάλι το 2004 η διοίκηση του επικουρικού
μας ταμείου είχε επιχειρήσει διαγραφή μελών και το μεγάλο αγώνα που
έδωσε η Ιονική Ενότητα ενάντια σε αυτήν την απόφαση. Ο αγώνας μας δι-
καιώθηκε τότε με την ιστορικής σημασίας απόφαση του Πρωτοδίκη Βενιζέ-
λου Μουράτογλου που ακύρωσε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
επειδή δεν είχαν προσκληθεί τα διαγραφέντα μέλη.
Σήμερα την υπόθεση αυτή χειρίστηκε η “Ιερή Συμμαχία” του Συλλόγου

Συνταξιούχων, Βέργος, Κολλάτος και Προκόπης. Τα αποτελέσματα είναι
γνωστά. Οι συνταξιούχοι της Ιονικής που εξήλθαν πριν το 1999 χάνουν την
ιδιότητα του μέλους, ύστερα από μία μεθοδευμένη επιλογή της διοίκησης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προκειμένου να επιτύχουν τις τροποποιήσεις που έχουν σχε-
διάσει. Τις τροποποιήσεις αυτές τις είχαμε εξ αρχής καταγγείλει σαν ολέθριες
και μοιραίες για τη συνέχεια του ταμείου, αλλά οι κκ Βέργος, Κολλάτος και
Προκόπης κώφευαν στις εκκλήσεις μας και συμμετείχαν στη διαδικασία.
Τώρα πλέον, αφού αντιλήφθηκαν το ολέθριο σφάλμα που διέπραξαν, οδη-
γώντας τους συνταξιούχους σε πανωλεθρία, αποφάσισαν να αποστασιοποι-
ηθούν των τροποποιήσεων! Τι μοιραίοι άνθρωποι, τι τραγικές συνέπειες! 
Παρόλα αυτά, ευτυχώς η Ιονική Ενότητα θέτει πρώτα και πάνω από όλα το

συμφέρον των συναδέλφων και θα επιχειρήσει νέα προσπάθεια ανατροπής
της διαγραφής των συνταξιούχων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η παρα-
νομη πράξη της διοίκησης του ταμείου έχει τεκμηριωθεί με απόλυτο
τρόπο και είναι βέβαιο ότι οι διαγραφές θα ακυρωθούν! Όπως και στο
παρελθόν, πάλι εμείς κληθήκαμε να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα εξ αι-
τίας των ενεργειών των ανεύθυνων και επικίνδυνων για τα συμφέροντά μας
συνδικαλιστών. 

Ποτέ δεν είναι αργά για μεταμέλεια
Το τελευταίο διάστημα, όπως θα έχετε διαπιστώσει, ο σύλλογός μας ση-

μειώνει απανωτές και σημαντικές επιτυχίες προς όφελος των συναδέλφων.
Ελπίζουμε βεβαίως να συνεχιστεί αυτό το σερί και να έρθουν ακόμα περισ-
σότερα και συχνότερα θετικά αποτελέσματα, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι
θα εξελιχθεί, καθώς αποτελεί πάγια αρχή μας να μην επαναπαυόμαστε,
μοχθώντας καθημερινά σαν να είναι η πρώτη μέρα για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων σας.
Θα θέλαμε, όμως, να αφιερώσουμε τις αλυσιδωτές επιτυχίες του συλλόγου

μας σε έναν "εκλεκτό" θαμώνα της στήλης. Αναφερόμαστε φυσικά στο συ-
νάδελφο Πέτρο Τάτση που αφιερώνουμε προς τιμήν του τις συνεχόμενες κα-
τακτήσεις μας. Τον ανυπέρβλητο αυτόν συνδικαλιστή που εκτός των
υπόλοιπων ασαφειών που εμπεριέχονταν στα συγκεχυμένα κείμενά του,
υπήρχε και συγκεκριμένη αναφορά στην αποτελεσματικότητα του συλλόγου,
που αναλύοντας το έργο μας αναφέρει ότι συνοψιζόταν στο: «…να
περνά ο Φιλιππόπουλος τους συναδέλφους από το ένα πεζοδρόμιο στο
άλλο». Μάλιστα...
Πέραν, λοιπόν, της εμφανούς αδυναμίας του να στηρίξει τις ειρωνείες του

με επιχειρήματα και της διάψευσής του από την πραγματικότητα, επιπλέον
η στάση του αναδεικνύει τη μικροψυχία του ανδρός που έχει πολλά χρόνια
παρουσίας στο συνδικαλισμό, όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί τις εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε να ασκήσει συνδικαλισμό η Ιονική
Ενότητα την τελευταία 15ετία, απέναντι στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και
μία τράπεζα με πανίσχυρους μηχανισμούς και παρόλα αυτά κατάφερε να
φέρει μεγάλες επιτυχίες και ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα.
Η Ιονική Ενότητα νίκησε! Κατοχύρωσε τη συνδικαλιστική αξιοπιστία, ενί-

σχυσε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων σε μία περίοδο γενικευμένης συν-
δικαλιστικής ανομβρίας και αναξιοπιστίας. Συνιστούμε επομένως στον κο
Τάτση να κάνει έναν απολογισμό του δικού του έργου και να... μασάει παρά
να μιλάει! Καλή είναι η εξαγωγή επανάστασης, τα μεγάλα λόγια και ο συνδι-
καλιστικός τακτικισμός, αλλά είναι τεράστια και η διαφορά της θεωρίας με την
πράξη. Ελπίζουμε, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι φωτογραφία και αλλάζει,
έστω εκ των υστέρων να αντιληφθεί το λάθος του και να ζητήσει συγνώμη.

Τι σου λένε οι φίλοι σου για μας;
Μπορεί αφενός πρώτιστο μέλημά μας να είναι η συνεπής υπεράσπιση των

συμφερόντων των συναδέλφων και οι συνδικαλιστικές κόντρες να αποτελούν
απλώς μία πιπεράτη διαδικασία που δε μας αφορά αν δεν επηρεάζει την
προώθηση αυτών των διεκδικήσεων, αλλά αφετέρου δεν μπορούμε να μέ-
νουμε ες αεί απαθείς απέναντι στην απαξίωση και το μηδενισμό ορισμένων.
Γι’αυτό λοιπόν συνάδελφε Τάτση, σε προκαλούμε να ρωτήσεις το σύντροφό

σου, συνάδελφο Δημήτρη Παναγιώτου, τον οποίο εμείς τιμούμε ως έναν ξε-
χωριστό αγωνιστή της αριστεράς και μάλιστα τον έχουμε παρουσιάσει πα-
λαιότερα στη στήλη της εφημερίδας μας «Ξεχωριστοί Άνθρωποι», για το
συνδικαλισμό που αναπτύσσει η Ιονική Ενότητα. Ρώτησέ τον πώς ενήργησε
ο σύλλογός μας στην υπόθεσή του και σε ακόμα έξι συναδέλφων στους
οποίους η τράπεζα κατήγγειλε τη σύβαση το 2012 λόγω συμπλήρωσης του
62ου έτους ηλικίας, δίνοντάς τους το 40% της νόμιμης αποζημίωσης. Μήπως
η Ιονική Ενότητα, η νομικός μας συνεργάτις κα Πετρόγλου και ο συνάδελφος

Φιλιππόπουλος κατάφεραν να υποχρεώσουν την τράπεζα, εξέλιξη πρό-
σφατη (βλ. σελ.12), να τους καταβάλει και το υπόλοιπο 60% με εξωδικαστικό
συμβιβασμό, αποζημιώνοντας το συνάδελφο Παναγιώτου με 49.000 ευρώ
και αντίστοιχα ποσά τους άλλους 6 απολυθέντες;
Ή μήπως κι αυτή η επιτυχία είναι για σένα ένα «απλό πέρασμα στην άλλη

πλευρά του δρόμου»;;;

Ο Τάτσης και τα... φαντάσματά του
Επίσης, κε Τάτση αναφέρεστε με στόμφο στα 2 εκατ. € που διαχειρίζεται ο

συνάδελφος Φιλιππόπουλος στο Σύλλογο Εν Ενεργεία και Συνταξιούχων
“Ιονική Ενότητα”. Και το πρόβλημα πού είναι; Θα υπήρχε πρόβλημα αν η
διαχείριση αυτή γινόταν με σπάταλο τρόπο και αν υπήρχαν υπόνοιες δια-
φθοράς και παρανομιών. Όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη στο Σύλλογο
Συνταξιούχων με τους συνυποψηφίους σας στις τελευταίες εκλογές!
Αλλά επειδή, προφανώς, δεν έχετε τίποτα παρόμοιο να προσάψετε για τη

διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, απλά επιδίδεστε σε άκρατο
κιτρινισμό του χειρίστου είδους, αναφέροντας αυτά τα ποσά χάριν εντυπω-
σιασμού. 
Κε Τάτση, για να τελειώνουμε γιατί δεν ανεχόμαστε ούτε καν υπόνοιες επί

του θέματος, η διαχείριση αυτών των ποσών έγινε με εντιμότατο τρόπο όλα
αυτά τα χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τεράστια έξοδα και διαρ-
κείς δικαστικοί αγώνες, χάρη σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν
στο Σύλλογο της Ιονικής και στην αποτελεσματική διαχείριση από πλευράς
τους, μεγεθύναμε την περιουσία του Συλλόγου, έστω και αν στηριζόμασταν
σε εισφορές μονάχα 300 μελών (αν και εσείς βέβαια δίνατε τις εισφορές σας
στο σύλλογο του «ευεργέτη» των Ιονικάριων, κο Γκιάτη)!
Αντί βέβαια, εσείς να νιώθετε ευτυχής με αυτήν την πραγματικότητα, προ-

σπαθείτε να μας λοιδορήσετε. Αλλά έτσι είναι. Πιθανώς οι τύψεις και οι ενο-
χές σας για τη συνυποψηφιότητά σας με τα άτομα που λυμαίνονταν το
Σύλλογο Συνταξιούχων, όπως προκύπτει από πρόσφατο πόρισμα ορκω-
τών ελεγκτών, σας έκαναν να χάσετε τα λογικά σας και να βλέπετε παντού
εχθρούς-φαντάσματα. 

Η "έκτη" αίσθηση...
Οι πρόσφατες εκλογές, εκτός των άλλων, μας βοήθησαν να συμπεράνουμε

ότι οι πολιτικές εκτιμήσεις και προβλέψεις του συνάδελφου Σαράντου Φιλιπ-
πόπουλου δεν είναι δα και το μεγαλύτερο προτέρημά του... 
Ο συνάδελφος διατυμπάνιζε με μεγάλη βεβαιότητα καθόλη τη διάρκεια της

προεκλογικής εκστρατείας ότι το νεοσύστατο ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσια-
λιστών του Γιώργου Παπανδρέου θα αποτελούσε την έκπληξη των εκλογών
και θα εισερχόταν, έστω και με το... φώτο-φίνις, στη Βουλή, πηγαίνοντας
κόντρα στην πολιτική λογική που συνοψίζεται στο ότι ένα κόμμα που βρίσκε-
ται εν ζωή μόλις 20 μέρες, δε θα μπορούσε τόσο σύντομα να κάνει τη μεγάλη
ανατροπή και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις τρέχουσες εκλογές.
Το ΚΙΝΗΜΑ, βέβαια, έμεινε εκτός Κοινοβουλίου και ο συνάδελφος έπεσε

έξω στις εκτιμήσεις του. Ίσως θα πρέπει, λοιπόν, κάποια στιγμή να μας εξη-
γήσει ο Σαράντος Φιλιππόπουλος τις σκέψεις του που τον οδήγησαν σε
αυτές τις εσφαλμένες εκτιμήσεις, αλλά και γενικότερα την προσήλωσή του
στις απόψεις και θέσεις του Γιώργου Παπανδρέου, που αυτήν την περίοδο,
τουλάχιστον, δεν απολαμβάνει της εκτίμησης του ελληνικού λαού. 
Το επόμενο διάστημα θα κριθεί κατά πόσον η νεοσύστατη προσπάθεια του

Γιώργου Παπανδρέου θα ευοδωθεί, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στις πολιτικές
εξελίξεις του τόπου, ώστε να δούμε αν θα αντιστραφεί με αυτόν τον τρόπο
το κλίμα για τις λανθασμένες εκτιμήσεις του συναδέλφου. Μέχρι τότε, το μόνο
σίγουρο είναι ότι δε θα του ζητήσουμε ποτέ να μας βοηθήσει με τους αριθ-
μούς στο... Τζόκερ, έχοντας στο νου μας ότι η λεγόμενη "έκτη" αίσθηση και
οι προφητικές ικανότητες δε συμπεριλαμβάνονται στα ατού του!

Για τα μάτια του κόσμου
Ο κος Γκιάτης, γνωστός για το τεράστιο «ενδιαφέρον» και την «αγωνία» του

για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Ιονική, έδρασε και πάλι! 
Προσφάτως εκδικαζόταν στο Διοικητικό Εφετείο η αγωγή του ΤΑΥΤΕΚΩ

εναντίον της τράπεζας για καταλογισμούς ύψους 20 εκατ. € εισφορών
παρελθόντων ετών που διεκδικούσε το ταμείο για λογαριασμό του κλάδου
πρόνοιας (εφάπαξ) του τέως ΤΑΠΙΛΤ. Στη συγκεκριμένη διαδικασία το ΤΑΠΙΛΤ
εκπροσωπήθηκε από τη νομικό του σύμβουλο, κα Καλαντζή, ο σύλλογός
μας από τη νομική συνεργάτιδά μας, ειδικευμένη σε ασφαλιστικά θέματα, κα
Αθηνά Πετρόγλου, ενώ άσκησε και πρόσθετη παρέμβαση ο σύλλογος του
κου Γκιάτη (ναι, σωστά διαβάσατε!!!) «υπέρ» των ασφαλισμένων.
Για λόγους που είχαν επεξεργαστεί και συμφωνήσει προηγουμένως η νο-

μική σύμβουλος του ΤΑΥΤΕΚΩ σε συνεργασία με τη νομική σύμβουλο του
συλλόγου μας, αιτήθηκαν την αναβολή της υπόθεσης. Δυστυχώς, ο νομικός
εκπρόσωπος του κου Γκιάτη επέμενε να εκδικαστεί η υπόθεση, ευθυγραμ-
μιζόμενος με το αίτημα του νομικού συμβούλου της τράπεζας!
Τελικά, αυτή η στάση ανέδειξε για μία ακόμα φορά πόσο «μοχθεί» και «κό-

πτεται» ο κος Γκιάτης για να κατοχυρωθεί το εφάπαξ στους Ιονικάριους. Από
αυτήν την εξέλιξη μπορεί κάποιος να βγάλει τα συμπεράσματά του για το
ρόλο και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας από εμάς… 
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Έχουμε τεκμηριώσει την άποψή μας με την πρόταση που έχει επεξερ-
γαστεί και θεμελιωθεί από τους ειδικευμένους ασφαλιστικούς και νομι-
κούς μας συμβούλους, κο Γιώργο Κουτρουμάνη, τέως Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου,
καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου Νομικής Αθηνών και κο Βασίλη Μαρ-
γιό, έγκριτο αναλογιστή και την οποία σας παρουσιάσαμε αναλυτικά στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (Νο 45).
Πλέον, η ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς σας και τις
οικογένειές σας για την υλοποίηση του στόχου της διάσωσης της επι-
κουρικής μας σύνταξης περνά σε σας τους ίδιους και είμαστε σίγουροι
ότι θα ανταποκριθείτε. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οφείλετε
να μας αποστείλετε υπογεγραμμένη την αίτηση για την υπαγωγή
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ που παραλάβατε με το προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου μας, ώστε να τις συγκεντρώ-
σουμε και να τις διαβιβάσουμε στον αρμόδιο Υπουργό Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κο Στρατούλη για να προχωρήσει η εφαρμογή της πρό-
τασής μας.
Η Ιονική Ενότητα βρίσκεται σε πυρετώδεις διεργασίες προκειμένου να
επιτύχει θετικά αποτελέσματα και σε αυτό το φλέγον ζήτημα που απα-
σχολεί όλους τους συναδέλφους και μετά από εντολή μας ο κος Κου-
τρουμάνης επεξεργάστηκε νέο υπόμνημα για την άμεση ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, το οποίο επίσης αποστείλαμε στον κο Στρα-
τούλη, καθώς είναι η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση που δίνει
λύσεις για όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους.

Πραξικοπηματική διαγραφή 2.181 συναδέλφων!
Δυστυχώς, σε μία περίοδο που κρίνεται η ύπαρξη του επικουρικού μας
ταμείου, βρέθηκαν σε καίριες θέσεις άτομα που είτε είναι ανίκανα να
διαχειριστούν την κρισιμότητα της κατάστασης είτε εξυπηρετούν άλλους
στόχους και συμφέροντα και πάντως όχι αυτά των συναδέλφων. Οι χει-
ρότεροι φόβοι μας για τις τραγικές συνέπειες της ανικανότητας, της απει-
ρίας και της ανεπάρκειας όσων έχουν επωμιστεί την ευθύνη της
υπόθεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έγιναν πραγματικότητα.
Καταδικάζουμε απερίφραστα την παντελώς αστήρικτη και ζημιογόνα
προσφυγή της ομάδας Βέργου, Κολλάτου και Προκόπη στα δικαστήρια
για διπλασιασμό των συντάξεων που άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου
διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Με την ανικανότητά τους οδηγούν με μαθη-
ματική ακρίβεια τα συμφέροντα των συναδέλφων σε ενταφιασμό!
Παράλληλα, σας έχουμε καταστήσει εδώ και αρκετούς μήνες γνωστές τις
αδιέξοδες προθέσεις των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που περιλαμβάνουν
τροποποιήσεις στο καταστατικό και τη νομική του μορφή. Η παρέα του
Κολλάτου, του Βέργου και του Προκόπη, παρά το γεγονός ότι διέψευδαν
αυτήν την εξέλιξη, αρχικά κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος στη διαδικασία
των καταστατικών τροποποιήσεων, αναδεικνύοντας, μάλιστα, τη βεβαι-
ότητά τους ότι θα οδηγήσουν στη διασφάλιση της επικουρικής μας σύντα-
ξης και τη βιωσιμότητα του ταμείου για 22 (!) έτη και μόνο όταν
συνειδητοποίησαν το καταστροφικό σφάλμα τους αποστασιοποιήθηκαν.
Καταγγέλλουμε τον άκρατο λαϊκισμό τους, αλλά και της διοίκησης
του ταμείου που επιμένει ότι αν τοποθετήσουμε ένα μέρος πα-
λαιών ασφαλισμένων στον Προκρούστη, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα έχει
βιωσιμότητα με μακροχρόνιο ορίζοντα. Για εμάς, είναι αδιανόητη
η επιλογή διαγραφής 2.181 συνταξιούχων  του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για να
εξυπηρετηθούν αποκλειστικά και μόνο αρρωστημένα σχέδια και
ύποπτες μεθοδεύσεις αποκλεισμού ενός σημαντικού αριθμού συ-
ναδέλφων από την επικουρική σύνταξη. 
Θεωρούμε πρωτοφανές το πραξικόπημα της διαγραφής. Εμείς γνωρί-
ζουμε πολύ καλά ότι αυτή η ενέργεια έγινε από καθαρή σκοπιμότητα για
να τεθούν σε εφαρμογή οι καταστατικές αλλαγές και να δοθεί συνέχεια
στην παράνομη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε να ακολουθήσει μεταβί-
βαση των αποθεματικών του και ένταξη ασφαλιστικών ομάδων σε προ-
γράμματα ασφαλιστικών εταιρειών αμφίβολης φερεγγυότητας και
αποτελεσματικότητας, εξέλιξη που βεβαίως πρέπει να αποτραπεί με
κάθε τρόπο. 

Αποφασίζομεν και διατάσσομεν!
Στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εκτυλίχθηκαν πρωτοφανή γεγο-
νότα που θύμισαν δυστυχώς σκηνές του σκοτεινού παρελθόντος. Με
πρωτοφανείς αντιδημοκρατικές πρακτικές η διοίκηση του ταμείου οδή-
γησε τη Συνέλευση σε αδιέξοδο. Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις ενέργειες
που μεθοδευμένα είχαν σχεδιάσει όσοι δε λογαριάζουν τη βούληση των
συναδέλφων που εκφράζεται μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών,
είχε ο γνωστός και μη εξαιρετέος Δημήτρουλας.
Ο άνθρωπος που φέρει τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση
του ταμείου, καθώς ήταν αυτός που προσέφυγε και ακύρωσε το πάγιο
εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο διεξάγονταν οι
εκλογικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την ισομερή κατανομή ανά χώρων
σε πρόσωπα στη διοίκηση και τη διατήρηση της ομαλότητας και της

Συνέχεια από τη σελίδα 1              ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οριστική λύση ή διάλυση!
ισορροπίας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Μας λυπεί αφάνταστα η εμφάνισή του στη
Συνέλευση και η σαφής εντολή που είχε λάβει από τη διοίκηση να πράξει
τα… δέοντα για να μηδενιστεί η διαδικασία.
Η Συνέλευση ξεκίνησε με την υπερψήφιση της πρότασης που κατέθεσε
ο εκπρόσωπος της Ιονικής Ενότητας, Σαράντος Φιλιππόπουλος, προ-
τείνοντας για το προεδρείο διεξαγωγής της Συνέλευσης τους συναδέλ-
φους Παναγιώτου Δημήτρη (Πρόεδρο) και Χρυσικό Γιάννη και Δάσκαλο
Χάρη (Γραμματείς). Οι εντεταλμένοι της διοίκησης έθεσαν σε εφαρμογή
τα σχέδιά τους, παρεμβαίνοντας με απόλυτο τρόπο και διακόπτοντας τη
μικροφωνική (!) ώστε να μην μπορεί πλέον το προεδρείο να προχωρήσει
τη διαδικασία. Εν συνεχεία, ανακοίνωσαν παράτυπα και εκτός των συντε-
ταγμένων διαδικασιών ότι επρόκειτο να επαναληφθεί η ψηφοφορία για
την εκλογή προεδρείου, παρακωλύοντας την εξέλιξη και την πρόοδο της
Συνέλευσης.
Όσοι συνάδελφοι έδωσαν το παρών στο Caravel για να παρακολουθή-
σουν και να διαμορφώσουν μία ενωτική διαδικασία προς όφελος όλων
μας, απογοητεύτηκαν από το θέατρο του παραλόγου που εξελίχθηκε.
Ενώ το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει οδηγηθεί σε τραγικά αδιέξοδα και ουσιαστικά έχει
πτωχεύσει, περίμεναν να ακούσουν προτάσεις για τη διάσωση της επι-
κουρικής μας σύνταξης. Αντ’αυτού, το προεδρείο, έχοντας σε ρόλο εντο-
λοδόχου τον Δημήτρουλα, οδήγησε τη Συνέλευση σε τέλμα! 

“Κατά φαντασίαν” Συνέλευση!
Και από τον πραγματικό ασθενή, που δεν είναι άλλος από το ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, μεταφερόμαστε στην κατά φαντασίαν… Συνέλευση που διακηρύττουν
οι πρωτεργάτες των μεθοδεύσεων. Το θράσος τους δεν έχει όρια αφού
τις επόμενες μέρες γνωστοποίησαν ότι η διαδικασία διεξήχθη κανονικά
και ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποφάσεων και εκλογή Εφορευτικής Επι-
τροπής! Αφού, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι όλα κύλησαν ομαλά σε αυτήν
την «παραδεισένια» Συνέλευση, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε
γιατί αρνούνται να μας να παραδώσουν όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν
τους ισχυρισμούς τους…
Και όσο για την ολοκλήρωση της φανταστικής Γ.Σ. που ενέκρινε (!) τον
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και εξέλεξε (!) Εφορευτική Επι-
τροπή, θα κληθούν άμεσα να αποδείξουν όσα ισχυρίζονται και τότε είναι
βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές κυβιστήσεις… Η προσδοκία τους είναι
να απαλλαγούν από τις διοικητικές τους ευθύνες. Αν νομίζουν, όμως, ότι
με ανύπαρκτο απολογισμό και χωρίς ψηφοφορία θα επιτύχουν το στόχο
τους, πλανώνται πλάνην οικτράν!
Σε όλους εμάς τους «άπιστους Θωμάδες» που δεν έχουμε αντιληφθεί τη
«μεγαλοφυή» στρατηγική της διοίκησης του ταμείου και την τεράστια
προσπάθεια που καταβάλλει για τροποποίηση του καταστατικού του, την
άντληση των αποθεματικών του και τη σύναψη ασφαλιστικών συμβο-
λαίων, είναι λογικό να δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά και θα επι-
μείνουμε για την πλήρη διαφάνεια όλων των διαδικασιών.

Εκλογική παρωδία!
Έχει καταστεί σαφές πλέον ότι οι άνθρωποι αυτοί που παριστάνουν τη
διοίκηση έχουν απαξιώσει πλήρως τον επικουρικό μας φορέα. Αντί να
έχουν το σθένος να αναλάβουν τις ευθύνες τους συνειδητοποιώντας ότι
κατά τη διάρκεια της θητείας τους το ταμείο οδηγήθηκε στο χείλος της κα-
ταστροφής, επιμένουν παντί τρόπω και πάση θυσία να παραμείνουν γαν-
τζωμένοι στις θέσεις τους μέσω της εκλογικής παρωδίας που διεξήγαγαν
για την τροποποίηση του καταστατικού.
Έχοντας, όμως, αποκαλύψει τις προθέσεις τους, είναι βέβαιο ότι κανένας
συνταξιούχος δε θα ακολουθήσει τις επιλογές τους. Παράλληλα, θα θέ-
λαμε να απευθυνθούμε στους εν ενεργεία συναδέλφους μας, τονίζοντάς
τους ότι δεν πρέπει να παρασύρονται από τις εξαγγελίες της διοίκησης
για διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης μέσω των καταστατικών τρο-
ποποιήσεων.  
Προσπάθησαν να σας πείσουν ότι με τη συμμετοχή σας στην εκλογική
διαδικασία και το δημοψήφισμα που διεξήγαγε η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
συνδράματε στην κατοχύρωση της επικουρικής σας ασφάλισης. Προσπά-
θησαν με συνεχείς οχλήσεις, μηνύματα και διαγγέλματα να προσελκύσουν
όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους για να νομιμοποιήσουν τη
διάλυση του ταμείου, αλλά και βγάζοντας… περιοδεία την κάλπη από κα-
τάστημα σε κατάστημα! Η πραγματικότητα, δυστυχώς, είναι ότι η συμμε-
τοχή και νομιμοποίηση κατ’αυτόν τον τρόπο των εκλογών-παρωδία,
αποτελεί την αρχή του τέλους του επικουρικού μας ταμείου.
Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι οι καταστατικές τροποποι-
ήσεις που επιχειρούνται και συνακόλουθα οι εκλογές για την υλο-
ποίησή τους είναι απόλυτα Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ε Σ !
Καταγγείλετε το παράνομο δημοψήφισμα των «καταστατικών τρο-
ποποιήσεων» που οδηγεί πλέον στον αποκλεισμό χιλιάδων συντα-
ξιούχων συναδέλφων μας και εν συνεχεία στην υφαρπαγή των
αποθεματικών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από ασφαλιστικά προγράμματα αμ-
φιβόλου αξιοπιστίας.                     (συνέχεια στη σελίδα 9)
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Ενωμένοι θα πετύχουμε!
Σε πλήρη αντίθεση με τη διοίκηση της περιόδου 2003-5 που ήταν η μο-
ναδική που αδιαμφισβήτητα επιχείρησε να υλοποιήσει ουσιαστικές με-
ταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον για τη διάσωση του ταμείου, οι κκ
Τσιακούλιας, Λάτσης, Πετράκης, Ξύστρας κλπ που παριστάνουν τη διοί-
κηση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και κυρίως ο κος Γκιάτης που δρα παρασκηνιακά
αποφασίζοντας την πολιτική και στρατηγική του ταμείου με συνέπεια την
απαξίωση του επικουρικού μας φορέα, επιχειρούν να εμφανιστούν ως
“σωτήρες”, παρουσιάζοντας το “μεγαλεπήβολο” και “καινοτόμο” σχέδιό
τους για την καταστατική τροποποίηση και την υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
σε ασφαλιστικά προγράμματα.
Βέβαια, παραλείπουν να αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή ουδεμία
σχέση έχει με την επαγγελματική ασφάλιση. Αντιθέτως, θα οδηγήσει στην
ουσιαστική κατάργηση της επικουρικής σύνταξης για ένα μεγάλο
μέρος των συνταξιούχων που θα λαμβάνουν συμβολικά ποσά που
θα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 30 ευρώ, ενώ παράλληλα δε δημιουργεί
καμία ασφαλή προσδοκία για ανεμπόδιστη καταβολή σύνταξης στους μελ-
λοντικούς συνταξιούχους που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στο επικου-
ρικό μας ταμείο.
Η Ιονική Ενότητα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυνάμεις και τους χώ-
ρους που έχουν αποφασίσει να αντιταχθούν στους κυρίους “αποφασί-
ζομεν και διατάσσομεν” που χρησιμοποιούν μεθόδους από το σκοτεινό
παρελθόν για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, παραβιάζοντας τους
νόμους απροκάλυπτα και εμφανίζοντας αποφάσεις ανύπαρκτων (!) Γε-
νικών Συνελεύσεων.
Ήδη ο σύλλογός μας από κοινού με άλλους συλλόγους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
έχει διαμορφώσει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που θα αποκαλύ-
ψουν το μέγεθος των παράνομων ενεργειών και τις πραγματικές επιδιώ-
ξεις τους. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα αποτελέσουν σύντομα το
Βατερλό τους και θα σημάνουν την οριστική απομάκρυνσή τους από το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Γιατί, αυτό ακριβώς φοβούνται! Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν οδηγη-
θούμε σε μία νόμιμη, συντεταγμένη διαδικασία για εκλογή διοίκησης
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, θα ελέγξουμε όλες τις αποφάσεις, όλες τις δαπάνες και
κάθε πτυχή λειτουργίας αυτής της δεκαετίας. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η
Ιονική Ενότητα αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την εξυγίανση του
επικουρικού μας φορέα και τη διερεύνηση όλων των ευθυνών της κατα-
στροφικής δεκαετίας.

Να είστε σίγουροι ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατό νόμιμο μέσο -γιατί
εμείς, εν αντιθέσει με άλλους, κινούμαστε πάντα στα πλαίσια της νομι-
μότητας- για να αποτρέψουμε τις αδιέξοδες επιλογές της διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που θα οδηγήσουν στην υφαρπαγή των αποθεματικών του
ταμείου. Εργαζόμαστε αδιαλείπτως για να αποτρέψουμε τη διάλυση του
επικουρικού μας φορέα και εν συνεχεία για να επιτύχουμε τη μοναδική
σοβαρή και βιώσιμη προοπτική που διαγράφεται πλέον, την υπαγωγή
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, που θα διασφαλίσει την απόδοση επικουρικής
σύνταξης στους εργαζομένους και την κατοχύρωσή της για όλους τους
συνταξιούχους.
Έχοντας τεκμηριώσει απόλυτα το θέμα της ακυρότητας της διαγραφής
με μία ολοκληρωμένη νομική επεξεργασία, έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι
οι διαγραφέντες συνάδελφοί μας θα ανακτήσουν την ιδιότητα του μέλους.
Η Ιονική Ενότητα, όπως και στο παρελθόν όταν βγήκε μπροστά και αντι-
μετώπισε με επιτυχία μία παρόμοια κατάσταση διαγραφής συναδέλ-
φων, προχώρησε στις 7/4/15 στην κατάθεση αγωγής για να ακυρώσει
όλες τις παράνομες ενέργειες της πλέον καταστροφικής διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
Είμαστε βέβαιοι ότι στα ασφαλιστικά μέτρα και την τακτική αγωγή θα ανα-
τραπούν από τη δικαιοσύνη οι αυθαιρεσίες και οι παρανομίες των διοι-
κούντων, ώστε να ανακτήσουν την ιδιότητα του μέλους οι διαγραφέντες
συνάδελφοί μας, το ταμείο να επιστρέψει στο δρόμο της νομιμότητας,
της προοπτικής και της συναδελφικής αλληλεγγύης.
Οφείλουμε να προχωρήσουμε εν συνεχεία στη σύγκληση μίας νόμιμης
Γ.Σ. που θα εκλέξει μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών τη διοίκηση
που χρειάζεται ο επικουρικός μας φορέας στην πλέον κρίσιμη περίοδο
της ύπαρξής του για να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που θα κατο-
χυρώσουν την επικουρική μας σύνταξη.
Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και σας καλούμε όλους να συμπαρα-
ταχθείτε μαζί μας και να βρίσκεστε στις επάλξεις για την υπερά-
σπιση του δικαιώματός μας στην επικουρική ασφάλιση. Η
προσπάθειά μας για την πλήρη αποκάλυψη της διοικητικής ομάδας
που οδηγεί στοχευμένα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην καταστροφή σας χρει-
άζεται όλους αρωγούς. Αν σταθούμε ενωμένοι απέναντι στις επι-
διώξεις τους και υλοποιήσουμε τη μοναδική φερέγγυα πρόταση και
επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική της Ιονικής Ενότητας για
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, τότε μόνο θα υπάρξει πραγ-
ματική προοπτική για την επικουρική ασφάλιση όλων των μελών
του ταμείου, εργαζομένων και συνταξιούχων.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οριστική λύση ή διάλυση!

Η Ιονική Ενότητα έχει υπάρξει πρωτοπόρος πολυάριθμες φορές στα συνδικαλιστικά
δρώμενα, με τις καινοτόμες προτάσεις και δράσεις της. Εμείς θεωρούμε ότι ο συν-
δικαλισμός πρέπει να είναι μία "ζωντανή" δραστηριότητα με ενεργή συμμετοχή στη
βελτίωση όχι μόνο του εργασιακού, αλλά συνολικά του βιοτικού επιπέδου των
μελών του. Γι'αυτό και συνεχίζουμε να διευρύνουμε το έργο μας σε ευρύτερα πεδία
για την πλαισίωση και διαμόρφωση της προσωπικότητάς σας, αναπτύσσοντας μία
ειδική επιτροπή που θα δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτισμού και ψυχαγωγίας
με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών τουρι-
στικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα, φυσιολατρικών εκδρομών και κάθε πολιτιστι-
κής δραστηριότητας που θα μας κεντρίζει το ενδιαφέρον.
Με την απόλυτη συνέπεια που διακρίνει το σύλλογό μας στη θέσπιση και υλοποί-
ηση των στόχων του, ξεκινάμε αυτήν τη νέα προσπάθεια που θα κριθεί από τη δική
σας συμμετοχή και υποστήριξη. Εγγύηση για τις σωστές βάσεις αποτελούν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα των συναδέλφων που επιλέγονται να στελεχώνουν
τις εκάστοτε πρωτοβουλίες του συλλόγου και είμαστε σίγουροι ότι και η νεοσύστατη,
ειδική πολιτιστική επιτροπή θα έχει επιτυχημένα αποτελέσματα. 
Η αρχή έχει ήδη γίνει καθώς έχουν βρεθεί συνάδελφοι με διάθεση, μεράκι και γνώ-
σεις που έχουν ριχτεί στη δουλειά ώστε οι δραστηριότητες αυτές να ξεκινήσουν
άμεσα και να στεφθούν σε αρχικό στάδιο, τουλάχιστον από οργανωτική επιτυχία.
Γιατί την πραγματική διαφορά θα την κάνετε εσείς που περιμένουμε να αγκαλιάσετε
αυτές τις προσπάθειες ώστε να καταστούν θεσμός και πηγή ψυχαγωγίας για τους
Ιονικάριους και τους δικούς τους ανθρώπους. 
Τα νέα για τις εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχόμενου θα σας γνωστοποιούνται μέσα
από την ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr), καθώς επίσης και από την εφημερίδα
μας. Η πρώτη πασχαλιάτικη εκδρομή στο Μαρόκο αποτελεί γεγονός και ακολουθεί
το τριήμερο της Πρωτομαγιάς η επόμενη στο Πήλιο. Εννοείται ότι θα χαρούμε ιδι-
αιτέρως να ακούσουμε τις προτάσεις σας και να καλωσορίσουμε σε αυτήν τη νέα
προσπάθεια όποιο συνάδελφο επιθυμεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.
Η πολιτιστική επιτροπή του συλλόγου μας έχει πραγματοποιήσει ένα δυναμικό ξε-
κίνημα και έχει ήδη τύχει ένθερμης υποδοχής από τους συναδέλφους. Μετά το παρ-
θενικό ταξίδι στο Μαρόκο και στα πλαίσια των "εξορμήσεών" μας, αποφασίσαμε
ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό. Στην περίοδο της κρίσης,
κρίνουμε απαραίτητη τη στήριξη με κάθε μέσο της ελληνικής οικονομίας και
ιδιαίτερα του τουρισμού που κατέχει ηγετική θέση και γι'αυτό οι περισσότερες
εκδρομές που θα διοργανωθούν θα είναι εντός των συνόρων. 

Εκδρομή στο Πήλιο την Πρωτομαγιά
Η δεύτερη εξόρμησή μας έχει προορισμό το μαγευτικό Πήλιο. Η αναχώρηση θα
γίνει τη 1/5 από τα γραφεία του συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοτζιά) και η
επιστροφή είναι προγραμματισμένη για τις 3/5. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περιήγηση στην πόλη του Βόλου και στα γραφικά
χωριά του Πηλίου, καθώς και επισκέψεις σε ιστορικά σημεία και αρχαιολογικούς
χώρους. Η πολιτιστική επιτροπή έχει προετοιμάσει ένα πλούσιο και γεμάτο πρό-
γραμμα στις φυσικές ομορφιές του Πηλίου που είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε
όσοι αποφασίσετε να μας ακολουθήσετε.  

Τιμές κατ’άτομο: 79 € σε δίκλινο και 75 € σε τρίκλινο. 
(Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: Διαμονή τριών ημερών και δύο διανυκτερεύσεων
στο νεόκτιστο ξενοδοχείο ‘Pelion Resort’ 4 αστέρων που βρίσκεται στον παραδο-
σιακό οικισμό της Πορταριάς, με πλούσιο πρωινό μπουφέ και τοπικά παραδοσιακά
προϊόντα, καθώς και όλες οι μετακινήσεις με πούλμαν).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
συλλόγου μας στα τηλέφωνα 210 3250692-3-4, ενώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες
πρόγραμμα της εκδρομής στην κατηγορία "Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις" της ιστο-
σελίδας μας (ionikienotita.gr). 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, επομένως... Σπεύσατε!

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  " δ ι α δ ρ ο μ έ ς "Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  " δ ι α δ ρ ο μ έ ς "

Η Ιονική Ενότητα... πάει θέατρο!Η Ιονική Ενότητα... πάει θέατρο!
Η Ιονική Ενότητα έχει εξασφαλίσει 60 θέσεις με μειωμένο εισιτήριο 13€
κατ’άτομο, για την παράσταση «Πιαφ» που παίζεται στο Θέατρο REX
στην σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη (Πανεπιστημίου 48), την Τετάρτη 29/4/15
στις 20.30 μ.μ.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη
γραμματεία του συλλόγου (210 3250692-3-4) προκειμένου να σας κρα-
τήσουμε τις θέσεις που επιθυμείτε. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση:

http://www.n-t.gr/el/events/piaf/
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Κόλαση! Γλώσσες φωτιάς και μανιασμένα κύματα.
Παγετός, βροχή και θυελλώδεις άνεμοι. Ατελείωτες
ώρες αβοήθητοι. Αγωνία για την επιβίωση. Το
σκηνικό που συνέθεσε την τραγωδία του Norman
Atlantic.
Σίγουρα δεν ήταν αυτά τα συναισθήματα και οι συνθήκες
που περίμενε να βιώσει η συνάδελφος Σοφία Μπιτχαβά όταν
ξεκινούσε για τις χειμερινές της διακοπές μαζί με την οικογέ-
νειά της το μοιραίο βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου. Η συνάδελ-
φος, ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους επιβιβάστηκαν
(απροειδοποίητα όπως εξομολογείται στη συνέχεια) στο
Norman Atlantic στην Ηγουμενίτσα με προορισμό την Ιταλία
και τελικά έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη, βγαίνοντας ζωντα-
νοί από μία τρομακτική εμπειρία. Αυτά που ακολούθησαν
τα έχουμε ακούσει όλοι από τους επιζώντες της τραγωδίας
και τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, αλλά ας αφήσουμε καλύτερα την
ίδια τη συνάδελφο να μας μιλήσει για τις στιγμές αγωνίας
που βίωσε με το σύζυγό της Γιώργο Αντωνάκη και τα δύο
τους παιδιά, Λεωνίδα και Αντρέα (ηλικίας 15 και 13 ετών,
αντίστοιχα). 

-Αρχικά Σοφία, να ευχηθούμε σε σένα και την οικογένειά σου να
είστε πάντε γεροί και δυνατοί. Πες μας για την πορεία του ταξιδιού
σας. Από πού επιβιβαστήκατε στο πλοίο;
Εμείς δεν ήμασταν από την αρχή του ταξιδιού στο πλοίο. Επιβιβαστή-
καμε στην Ηγουμενίτσα, δύο μόλις ώρες πριν το συμβάν. Είχαμε εισι-
τήριο για άλλο καράβι, το Hellenic Spirit, το οποίο μάλιστα είχαμε
επιλέξει γιατί είχαμε ταξιδέψει μαζί του κατά το παρελθόν και το εμπι-
στευόμασταν. 

-Πώς και ταξιδέψατε τότε με το Norman Atlantic;
Χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ενημερωθήκαμε από την
εταιρία τελευταία στιγμή στη θεώρηση των εισιτηρίων ότι θα ταξιδεύαμε
με άλλο πλοίο. Διαμαρτυρηθήκαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε
κάτι άλλο και όντας ήδη δυσαρεστημένοι επιβιβαστήκαμε. 

-Υπήρξαν κάποιες φωνές ότι το πλοίο ίσως και να ήταν υπερφορ-
τωμένο. Σου δόθηκε μία τέτοια αίσθηση;
Δεν μπορώ να πω ότι μου φάνηκε υπερφορτωμένο, όσον αφορά το
κομμάτι του κόσμου που είδα.  Εμείς το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίσαμε στην αρχή ήταν ότι ενώ είχαμε θέσεις με καμπίνες,
επειδή το πλοίο δεν ήταν επιβατηγό, αλλά φορτηγό (τα λεγόμενα ro-ro),
δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει όσους είχαν εισιτήρια με πληρωμένες
καμπίνες, με αποτέλεσμα να κοιμηθούμε στις αεροπορικές θέσεις. Το
καράβι ουσιαστικά έπρεπε να δέχεται μόνο φορτηγά και οδηγούς. 

-Πού βρισκόσασταν όταν έγινε το περιστατικό; 
Κοιμόμασταν στις αεροπορικές θέσεις και ξυπνήσαμε από τις φωνές.
Επικρατούσε αναταραχή και το μόνο που ακούστηκε από  τα μεγάφωνα
του πλοίου ήταν η προειδοποίηση “fire report” (συναγερμός φωτιάς) και
αυτό μία και μοναδική φορά. Δεν ακούσαμε ξανά καμία ειδοποίηση από
τους υπεύθυνους. Ούτε συναγερμός, ούτε τίποτα άλλο. 

Βγήκαμε έξω πανικόβλητοι χωρίς να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και
ποιο ήταν το μέγεθος της φωτιάς. Ο κόσμος δεν είχε καμία άλλη επί-
σημη ειδοποίηση και ουσιαστικά εμείς οι επιβάτες χτυπούσαμε τις πόρ-
τες στις καμπίνες για να βγουν όσοι κοιμόνταν. 

-Είχατε συνειδητοποιήσει εξ αρχής πόσο σοβαρή ήταν η κατά-
σταση; 
Από την αρχή συνειδητοποιήσαμε ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Όταν
βγήκαμε έξω οι φλόγες είχαν φτάσει ήδη σε μας. Ήταν περίπου 5 το
πρωί. Επικρατούσε σκοτάδι.  Μέσα στον πανικό της στιγμής δεν πή-

ραμε τίποτα που να μας προστατεύσει από τον καιρό. Ήταν ακόμα
νύχτα, έκανε πάρα πολύ κρύο, έβρεχε και είχε πολύ αέρα. 

-Είχατε ακούσει καθόλου για άτομα που κοιμόνταν στο γκαράζ,
από όπου προέρχονται και τα περισσότερα θύματα;
Ακούσαμε ότι στο γκαράζ υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Από εκεί νομίζω ότι
προκλήθηκε η φωτιά. Ίσως κάποιος άναψε φωτιά να ζεσταθεί, κάποιο
τσιγάρο. Ήταν παράνομο που επέτρεψαν σε κόσμο να περάσει τη
νύχτα στο γκαράζ.

-Έχει γίνει πολύς λόγος για ανεπαρκή αντίδραση του πληρώμα-
τος. Και από ό,τι μας δίνεις να καταλάβουμε έχεις την ίδια άποψη. 
Το πλήρωμα απαρτιζόταν από διάφορες εθνικότητες. Έλληνες, Ιταλοί,
Τούρκοι… Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και δεν
υπήρχε καμία απολύτως οργανωμένη βοήθεια προς τους επιβάτες. Κά-
ποιοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν, αλλά μεμονωμένα. Τα σωσίβια
τα βρήκαν οι οδηγοί από τις νταλίκες και τα έδωσαν στον κόσμο.

«Από τη μία πλευρά το πλοίο καιγόταν και από
την άλλη οι λέμβοι. Από τη μία τα κύματα, από
την άλλη οι φλόγες»
-Τη φωτιά προσπάθησαν να τη σβήσουν;
Κανένα σύστημα πυρόσβεσης δεν είδα να λειτουργεί. Από τη μία
πλευρά το πλοίο καιγόταν και από την άλλη οι λέμβοι. Από τη μία τα
κύματα, από την άλλη οι φλόγες.

-Πώς ήταν η κατάσταση στον εξωτερικό χώρο; Μεταξύ σας οι επι-
βάτες είχατε υπομονή, μπορέσατε να συνεννοηθείτε;
Όχι! Επικρατούσε πανικός, ο ένας έσπρωχνε τον άλλον και κοιτούσε
να σωθεί ή να σώσει τους δικούς του. Έψαχνα σωσίβια για τα παιδιά
μου και αρχικά βρήκα μόνο ένα για ενήλικα και το έδωσα στον μικρό-
τερο. Στη συνέχεια βρήκα ένα άλλο παιδικό και το αντικατέστησα.

-Με τις σωσίβιες λέμβους τι συνέβη;
Στη μία μπήκαν κάποια άτομα μέσα και έφυγε. Η άλλη, όμως, έπεσε
την ώρα που την έλυναν χωρίς κόσμο. Έφυγε η πρώτη βάρκα και
υπήρχε ένα ιταλικό πλοίο που προσπάθησε να διασώσει όσους ήταν
μέσα. 

«Το πιο φοβερό διάστημα στη ζωή μας, ήμασταν
μεταξύ ζωής και θανάτου»
-Μετά από πόση ώρα αρχίσατε να βλέπετε βοήθεια;
Πρώτα είδαμε το ιταλικό πλοίο και στη συνέχεια είδαμε το πλοίο της
Minoan. Τα ελικόπτερα ήρθαν στις 2.

-10 ώρες μετά δηλαδή! 
Ναι, μετά από 10 ώρες που ήμασταν χωρίς καμία καθοδήγηση από κα-
νέναν. Αυτή η αναμονή ήταν οι πιο συγκλονιστικές ώρες. Να μην ξέ-
ρουμε ποιος, πώς και αν θα μας διασώσει.  Το πιο φοβερό διάστημα
στη ζωή μας, ήμασταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

-Κατά τη διάρκεια της αναμονής είχατε πληροφόρηση για την επι-
χείρηση διάσωσης;
Καμία απολύτως πληροφόρηση, εμείς παίρναμε τηλέφωνο συγγενείς,
κανάλια και μας ενημέρωναν για την πορεία της επιχείρησης. Δεν είχαμε
καμία ενημέρωση από τους υπεύθυνους του πλοίου.

«Ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον, ενώ υπήρχαν
ηλικιωμένοι που δεν άφηναν τα παιδιά να ανε-
βούν!»
-Η έλευση των ελικοπτέρων εξομάλυνε κάπως την κατάσταση;
Αφού ήρθαν τα ελικόπτερα, αρχικά δεν έκαναν κάτι, απλά επιθεωρού-
σαν την κατάσταση. Μετά επικράτησε χάος. Όλοι κοιτούσαν πώς να
σωθούν, ενώ το πλήρωμα απουσίαζε. 

(συνέχεια στη σελίδα 11)

Η εμπειρία της συναδέλφου Σοφίας Μπιτχαβά από το φλεγόμενο Norman
Atlantic την καθιστά αυτομάτως την πλέον ξεχωριστή και γενναία προ-
σωπικότητα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να σας παρουσιάσουμε

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Η συγκλονιστική μαρτυρία της συναδέλφου Μπιτχαβά Σοφίας από το Norman Atlantic!
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος.  Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Γ΄ Σεπτεμβρίου και Καλύμνου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Κώστας. Υπηρέτησε στη Μη-
χανογράφηση. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Σταύρος.  Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Συντάγματος, Βάρκιζας και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΓΙΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βασίλης.  Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Ομήρου, Σπύρου Μερκούρη και Κηφισιάς. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Κώστας.  Υπηρέτησε στο
Κεντρικό Κατάστημα και στο ΤΑΠΙΛΤ. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βασίλης.  Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Αιγίου και Κιάτου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης.  Υπηρέτησε στα Κα-
ταστήματα Αεροδρομίου, Χίλτον, στο Κεντρικό και στη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. Τον διέκρινε
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Λευτέρης. Υπηρέτησε ως φύ-
λακας στο Κεντρικό Κατάστημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
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Στο τελευταίο κατάστρωμα υπήρχε ένα πλάτωμα στο οποίο έπρεπε να
ανέβουν από ένα μικρό πέρασμα όσοι επρόκειτο να φύγουν με τα ελι-
κόπτερα. Εκεί ανέβηκα την πρώτη φορά με τα παιδιά μου, καθώς και
με άλλα παιδιά και μανάδες, αλλά μας κατέβασαν γιατί δεν κατάφεραν
να προσεγγίσουν το σημείο και ξεκίνησαν τη διάσωση από ένα άλλο
σημείο. Κατεβήκαμε, αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε πάλι γιατί τα ελικό-
πτερα θα παραλάμβαναν επιβάτες και από εκεί.
Ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον, ενώ υπήρχαν ηλικιωμένοι που
δεν άφηναν τα παιδιά να ανεβούν! Ένας Ιταλός και ο λοστρόμος του
πλοίου έβαλαν μία τάξη ώστε να φύγουν πρώτα τα παιδιά που ήταν η
προτεραιότητα, ενώ εμάς δεν μας άφησαν. Αντί όμως να βάζουν παι-
διά, είδα να βάζουν Ιταλούς ή άλλους γνωστούς τους από προ-
ηγούμενα, ίσως, ταξίδια!

-Πόση ώρα μείνατε στο πλοίο; Πώς φύγατε; 
Τα παιδιά μου τελικά έφυγαν κατά τις 5 το απόγευμα. Έζησαν αυτό το
μαρτύριο για 12 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή μετά από 1,5 ώρα, περίπου 
στις 6.30.

-Όλες αυτές τις ώρες υπάρχουν μαρτυρίες ότι δε σας έδωσαν κά-
ποιες προμήθειες. Ούτε νερό;
Καθόλου νερό! Είχαμε μόνο σταγόνες από το θαλασσινό νερό με το
οποίο κατέβρεχαν για να σβήσουν τη φωτιά.

-Στη συνέχεια μεταφερθήκατε στην Ιταλία ή στην Ελλάδα;
Τα παιδιά στο πλοίο της Minoan. Εμένα με πήγαν στο Λέτσε. 

-Για την κατάσταση των παιδιών σου γνώριζες;
Ναι, ευτυχώς είχα πληροφόρηση ότι τα παιδιά ήταν καλά.

-Ο σύζυγός σου έμεινε πίσω;
Ο σύζυγός μου έμεινε πίσω για να βοηθήσει. Τελικά έφυγε μετά από
συνολικά 24 ώρες και μεταφέρθηκε στο ιταλικό πολεμικό πλοίο Σαν
Τζόρτζιο. Για μένα ήταν βασανιστικό που τον άφησα πίσω. Φοβήθηκα
μήπως δεν αντέξει από το κρύο και την αφυδάτωση, φοβόμουν αν θα
άντεχε το πλοίο. Τελικά, καταφέραμε να βρεθούμε όλοι μαζί μετά από
48 ώρες!
Βρεθήκαμε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση που ήμασταν ανήμποροι
να αντιμετωπίσουμε μέσα από το πλοίο. Είμαι 45 ετών και δεν είχα βρε-
θεί αντιμέτωπη ποτέ με κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Μόνο για τον Τιτα-
νικό ήξερα και βίωσα ένα παρόμοιο συμβάν. Ήμασταν πάρα πολύ
τυχεροί που σωθήκαμε, καθώς δεν είχαμε καμία βοήθεια.

-Σοφία σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να απευθυνθείς στους συ-
ναδέλφους και να μιλήσεις για τη δραματική σου εμπειρία. Σύσ-
σωμη η ιονική οικογένεια είναι στο πλευρό σου και εκφράζει τις
θερμότερες ευχές της σε σένα, το σύζυγο και τα παιδιά σου. Καλή
χρονιά και ελπίζουμε ότι αυτή η δυσάρεστη εμπειρία θα σας κάνει
ακόμα πιο δυνατούς και αγαπημένους. 

Το γνωστό γνωμικό λέει πως ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει κυριολεκτικά! Ευχόμαστε στην οικογέ-
νεια της συναδέλφου πάνω από όλα υγεία και κουράγιο για να αφήσουν
πίσω αυτήν την τρομακτική εμπειρία. 

Υ.Γ. Η συνάδελφος και η οικογένειά της στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυ-
χία τους και είναι ξανά όλοι μαζί, υγιείς και ασφαλείς. Κάποιοι άλλοι δυ-
στυχώς δεν τα κατάφεραν. Αποστέλλουμε στις οικογένειες των θυμάτων
τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μας και τους ευχόμαστε να πα-
ραμείνουν δυνατοί μπροστά στη μεγάλη αυτή δοκιμασία. 
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Σας ευχαριστούμε!
Πριν από περίπου 3 μήνες εγκαινιάσαμε την ανα-
νεωμένη ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr), πιστοί
στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε με κάθε
τρόπο τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και το
στόχο μας να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις. Απο-
δείχθηκε περίτρανα ότι όλοι οι συνάδελφοι αγκα-
λιάσατε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας κι αυτό
άλλωστε επιβεβαιώνεται από την επισκεψιμότητα
και τα «χτυπήματα» που έχει σε καθημερινή βάση. 
Πλέον, μετά την εφημερίδα του συλλόγου μας
«Συλλογική Ενημέρωση» που κατά γενική ομο-
λογία αποτελεί τη ναυαρχίδα ενημέρωσης της ιο-
νικής οικογένειας, ήρθε και η ιστοσελίδα να
καλύψει το σύγχρονο κύκλο ενημέρωσης και να
ολοκληρώσει την επικοινωνία μας.
Έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή της
λειτουργίας της ότι η ιστοσελίδα μας θα αποτελεί
τη φωνή και θα δίνει βήμα σε κάθε Ιονικάριο. Ανή-
κει σε όλη την ιονική οικογένεια και μπορούν να
εκφραστούν οποιεσδήποτε πολιτικές, συνδικαλι-

στικές, κοινωνικές και επαγγελματικές απόψεις. 
Επίσης, μέσα από την ιστοσελίδα θα αναδει-
κνύονται καθημερινά όλες οι θεσμικές και επαγ-
γελματικές δραστηριότητες του συλλόγου μας,
όπως η λειτουργία του Συνεταιρισμού, η υπηρε-
σία αιμοδοσίας, οι πολυποίκιλες πολιτιστικές
δραστηριότητες, καθώς και η κεντρική επιδίωξη
της Ιονικής Ενότητας για την προώθηση προ-
γραμμάτων εργασίας και την καταπολέμηση της
ανεργίας στις τάξεις των συναδέλφων και των
συγγενικών τους προσώπων. Ο τελευταίος ση-
μαντικός στόχος που αναφέρουμε βρίσκεται υπό
επεξεργασία από τη διοίκηση για την καλύτερη
δυνατή εφαρμογή του και πιστεύουμε ότι σύντομα
θα δοθεί η δυνατότητα, αφού προηγουμένως
αποσταλούν βιογραφικά από τους συναδέλφους
και τα συγγενικά τους πρόσωπα που ενδιαφέ-
ρονται, να αποκτήσουν ισχυρή πρόσβαση στην
αγορά εργασίας, συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον
τρόπο στην καταπολέμηση της ανεργίας που
είναι ο εφιάλτης του σύγχρονου Έλληνα και ιδι-

αίτερα της νέας γενιάς. 
Επιπλέον, είναι δεδομένη η βελτίωση και διευκό-
λυνση της επικοινωνίας μας μέσω της ιστοσελί-
δας μας, καθώς θα έχετε τη δυνατότητα να
απευθύνεστε στο κέντρο εξυπηρέτησης συνα-
δέλφων που υπάγεται απευθείας στη διοίκηση
του συλλόγου και τις δομές λειτουργίας του, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλ-
φους, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια,
να εξυπηρετηθείτε από την πιο απλή ως την
πλέον σύνθετη υπόθεση που σας απασχολεί. 
Επειδή βασική αρχή μας είναι ότι όποιος επιθυ-
μεί να προοδεύει πρέπει να εξελίσσεται και να
αλλάζει, φιλοδοξία μας είναι η ιστοσελίδα μας να
βελτιώνεται συνεχώς. Και καθώς εσείς είστε
πάντα στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών
μας, μη διστάσετε να ασκήσετε την κριτική σας
στους τομείς που θεωρείτε ότι υπάρχει πρό-
βλημα και υστέρηση, αλλά και τις προτάσεις σας
για να καταστεί η ιστοσελίδα μας ακόμα πιο λει-
τουργική, χρήσιμη και αποδοτική για όλους.
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK
προερχομένων εκ της Ιονικής

Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Κορφιάτης Γιάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέ-
γιαννης Δημήτρης, Μυλωνάς Θεόδωρος, Σοφιανόπουλος
Γιάννης, Φιλιππόπουλος Σαράντος
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

210 3311279, fax: 210 331127
E-mail: syilte@otenet.gr 
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Κατά συρροήν… επιτυχίες! 
Νέα μεγάλη επιτυχία των συναδέλφων
και του συλλόγου μας

Γνωρίζετε πολύ καλά πως ο σύλλογός μας είναι το
μόνο συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο μπορείτε να
βασιστείτε για πραγματικά αποτελέσματα, μακριά από
ανούσιες εξαγγελίες και παροχολογίες. Επειδή πλέον
αποτελεί κοινή λογική ότι ο σύλλογός μας αποτελεί το
θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των συναδέλφων,
καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, αφή-
νουμε τις περιαυτολογίες για άλλους και σας ενημε-
ρώνουμε για μία ακόμα δικαίωση των προσπαθειών
μας, που βεβαίως γίνονται πάντα με γνώμονα τα συμ-
φέροντα των συναδέλφων.
Το Δεκέμβριο του 2012 η τράπεζα είχε απολύσει 6
συναδέλφους με μοναδική αιτιολογία ότι είχαν συμπλη-
ρώσει μέσα στο 2012 την ηλικία των 62 ετών, αν και
ήδη από το Φεβρουάριο του 2012 οι συμβάσεις εργα-
σίας τους είχαν καταστεί νομοθετικά (Ν. 4046/2012 &
ΠΥΣ 6/2012) αορίστου χρόνου. Κατά την απόλυσή
τους η τράπεζα τους κατέβαλε το 40% της αποζημίω-
σης απόλυσης λόγω πλήρους συνταξιοδότησης, αν
και κάποιοι εξ αυτών δε συμπλήρωναν τις σχετικές
προϋποθέσεις.
Με τη συμπαράσταση μας οι συνάδελφοί μας προ-
σέφυγαν δικαστικώς. Ήδη, μετά από επίμονες πιέ-
σεις του συλλόγου μας, η τράπεζα οδηγήθηκε σε
εξώδικο συμβιβασμό, καταβάλλοντας στους συνα-
δέλφους μας τη διαφορά μεταξύ της πλήρους απο-
ζημίωσης απόλυσης και της καταβληθείσας
αποζημίωσης πλέον τόκων από την απόλυσή τους
μέχρι την εξόφληση. Ειδικότερα, η τράπεζα κατέβαλε
για διαφορά αποζημίωσης: 1) στον Δημήτριο Πανα-
γιώτου το ποσό των 49.000€ πλέον τόκων, 2) στον
Λεωνίδα Αραβοσιτά το ποσό των 46.578,94€ πλέον
τόκων, 3) στον Αντώνιο Βεληβασάκη το ποσό των
33.930,54€ πλέον τόκων, 4) στην Αγγελική Μπουρ-
δούνη το ποσό των 26.961,34€ πλέον τόκων, 5)
στην Ειρήνη Τζαμπαζλή το ποσό των 27.361,56€
πλέον τόκων και 6) στη Σταματία Βούτση το ποσό
των 27.831,96€ πλέον τόκων.
Η θετική εξέλιξη των προαναφερθεισών υποθέσεων
ανοίγει νέους δρόμους και μπορεί να σηματοδοτήσει
μία νέα μορφή διεκδικήσεων και δικαίωσης των αιτη-
μάτων μας, καθώς, μάλιστα, θα ακολουθήσουν και
άλλες αντίστοιχες διεκδικήσεις συναδέλφων που απο-
λύθηκαν λόγω ηλικίας το 2013.
Την όλη διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού που
είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη δικαίωση των αιτημά-
των των συναδέλφων, χειρίστηκαν η συνεργάτιδά
μας, νομικός εργατολόγος, κα Ντέτα Πετρόγλου, από
κοινού με τον πρόεδρο του συλλόγου μας, συνάδελφο
Σαράντο Φιλιππόπουλο.

ΣΙΑφΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 5368/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαλαματή έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των
5.000 Ευρώ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΔΙΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 265/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ευάγγελο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
63.399,66€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΑΜΑΡΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 6554/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ελευθέριο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
51.853,96€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ' αρ. 2845/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Εμμανουήλ
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 48.948,90 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 500€ για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ
Με την υπ’ αρ. 854/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προ-
ερχόμενη από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Θεοδώρα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 28.621,44€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τό-
κους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 2057/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.998,05€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα.Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ' αρ. 2700/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 45.282,73 € και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση
και 1.400€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 5177/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Κωνσταντίνο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 39.908,06€
νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΙΓΑΛΑ-ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 6885/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χαρα-
λαμπία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
36.252,72€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΧΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ' αρ. 4746/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Νικόλαο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 52.704 € και επιπλέον αυτού τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 3.200 € για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΡΙΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Με την υπ' αρ. 5975/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ανδρέα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.

2112/1920) το ποσό των 32.136,26 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.500€ για δι-
καστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 6229/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Κων/νο για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 35.186,59€ και
επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση καθώς και για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα
πριν την αποχώρηση 110,05€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
Με την υπ' αρ. 4931/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ηλία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 32.874,66 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ' αρ. 4905/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Γεωργία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 51.549,67 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 600€ για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 6555/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Γεώργιο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
51.696,02€ νομιμοτόκως καθώς και για αποδοχές μη χορηγη-
θείσας άδειας 4.337,22€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ' αρ. 4904/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ευάγγελο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 45.693,60 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 600€ για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Με την υπ’ αριθμ. 6881/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Εμμανουήλ για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 41.096,85€
νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ' αρ. 4541/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σταματίνα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.525 € και επιπλέον αυτού τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 500€ για δικαστική
δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΛΑΡΗ φΑΝΗ 
Με την υπ' αρ. 6306/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Φανή για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 25.730,62 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους και τη δικαστική δαπάνη μέχρι την πλήρη εξό-
φληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος
Κατσακιώρης.

ΒΑΚΟΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1884/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Αθανασία Βακόλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 18.046,30€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 360€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

φΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ' αρ. 6448/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μιχαήλ που προέρχεται από
την πρώην τράπεζα Πίστεως έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάστηκαν μισθολο-
γικές διαφορές 3.718,79€, χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης που υπέστη 1.500€  και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι
τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα
στη δικαστική δαπάνη δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ύψους
300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμ-
μένος.


