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Έ ν α  γ λ υ κ ό π ι κ ρ ο  Α Ν Τ Ι Ο  μ έ χ ρ ιΈ ν α  γ λ υ κ ό π ι κ ρ ο  Α Ν Τ Ι Ο  μ έ χ ρ ι
ν α  α ν τ α μ ω θ ο ύ μ ε  ξ α ν ά  ν α  α ν τ α μ ω θ ο ύ μ ε  ξ α ν ά  
Γιατί θα βρισκόμαστε πάντα μέσα από τους
κοινούς αγώνες. Μέσα από την κοινή πορεία.
Μέσα από την ιονική οικογένεια!
(*Ένιωσα την υποχρέωση ως ελάχιστο φόρο τιμής να απευθύνω μία ευχαριστήρια επι-
στολή προς τους συναδέλφους που παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια στο Σύλλογο Εργα-
ζομένων, μιας και πλέον έχω συνταξιοδοτηθεί και θα συνεχίσω να ασκώ τα συνδικαλιστικά
μου καθήκοντα μέσα από τις τάξεις της Ιονικής Ενότητας και το χώρο των συνταξιούχων,
στηρίζοντας, όμως, πάντα τους αγώνες και τα αιτήματα των εργαζομένων).

Σάββατο, 30/6/2015. Μία ακόμα μέρα για πολλούς. Για μένα στο εξής μία ξε-
χωριστή, δύσκολη, αλλά συνάμα ευχάριστη μέρα.
Μετά από 35 χρόνια αδιάκοπης δράσης μέσα από τις γραμμές του
συνδικαλιστικού κινήματος, έφτασε η ώρα της αποχώρησης και της
ολοκλήρωσης μίας μακράς πορείας ζωής.
Ο πανδαμάτωρ και αδυσώπητος χρόνος ενώνει την κοινή μοίρα των ανθρώ-
πων. Δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν κατηγοριοποιεί, δεν πτοείται από κανένα ανά-
χωμα και εμπόδιο. Αποτελεί την απόλυτη έκφραση ισότητας και τη μοναδική
εξέλιξη στη ζωή που δεν μπορεί να αποτραπεί. Έτσι και για μένα τη 30ή Ιου-
νίου, ημερομηνία παραίτησής μου από τα συνδικαλιστικά δρώμενα των ερ-
γαζομένων, έκλεισε ένας από τους πλέον σημαντικούς κύκλους της ζωής μου,
μετά και από την παραίτησή μου από την τράπεζα κατά την τελευταία ημερο-
μηνία της τελευταίας διαδικασίας εθελουσίας εξόδου στις 30/12/14.
Ο νόμος, βέβαια, μου έδινε τη δυνατότητα να παραμείνω ακόμα ένα εξάμηνο
στο Σύλλογο Εργαζομένων, αλλά πλέον έφτασε οριστικά το πλήρωμα του
χρόνου για την αποχώρησή μου. Υπηρετώντας επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες
από το μετερίζι του συνδικαλισμού, ουσιαστικά  αφιέρωσα σε αυτήν τη δρα-
στηριότητα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Η πολυετής αυτή διαδρομή
έμοιαζε άλλες φορές με ανοιχτό αυτοκινητόδρομο που σε καλούσε να τον κα-
τακτήσεις και άλλες -συχνότερα η αλήθεια είναι- με Γολγοθά. Οι μάχες, οι
αγώνες, οι αγωνίες πολλές. Οι πίκρες ακόμα περισσότερες και οι χαρές λιγό-
τερες.  Κοινός παρονομαστής η πίστη σε αρχές, στη συνεχή προσπάθεια για
πρόοδο και την αποφυγή μετά βδελυγμίας του εφησυχασμού.  
Αυτή την ώρα κάνοντας μία αναδρομή, αξίζει να τονίσω ότι στο χρονικό αυτό
διάστημα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολιτευτικής περιόδου,
δώσαμε μεγάλους αγώνες, είχαμε σημαντικές νίκες και ιστορικές κατακτήσεις,
ενώ βέβαια υπήρξαν οι ήττες και οι απογοητεύσεις. Ο συνδικαλισμός εκείνης
της περιόδου είχε διαφορετικά λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην
άσκησή του σε σχέση με τις σύγχρονες επικρατούσες συνθήκες. Οι σοβαρές
πολιτικές αντιθέσεις, οι διαχωριστικές γραμμές, ακόμα και η διαχείριση της
εξουσίας, επέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα στις διεκδικήσεις των εργαζο-
μένων που διήνυσαν την πλέον εύφορη περίοδο της νεότερης ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90 ο συνδικαλισμός καθιερώθηκε
ως κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό μωσαϊκό της χώρας με μεγάλες κατακτή-
σεις για τους εργαζομένους χωρίς ιδιαίτερα κοπιώδεις διεργασίες, αν και ταυ-
τόχρονα αποτέλεσε και την περίοδο της μεγάλης παρακμής και εκτροχιασμού
της συνδικαλιστικής δράσης και λειτουργίας.
Έχω διατυπώσει και στο παρελθόν την άποψη και γνωρίζετε κι εσείς πολύ
καλά ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι εκκλησία, αλλά ένας διαρκής αγώνας με
τεράστιες προκλήσεις και σπάνιες χαρές. Εντούτοις, από τη μακρά αυτήν πο-
ρεία οφείλω να ομολογήσω ότι κρατώ μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου
για τον «πραγματικό συνδικαλισμό», όπως αρέσκομαι να χαρακτηρίζω
την περίοδο από τη μέρα της ιδιωτικοποίησης της Ιονικής Τράπεζας
μέχρι σήμερα.
Το σημείο καμπής για το χώρο μας που είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αλ-
λαγή των συνθηκών άσκησης του συνδικαλισμού δεν ήταν η κρίση που μα-
στίζει την πατρίδα μας, αλλά η πώληση της Ιονικής. Τότε, ήρθαμε ουσιαστικά
αντιμέτωποι με τις εχθρικές επιλογές της νέας διοίκησης της Alpha Bank, αλλά
και με την ανασφάλεια των μικρών, μεσαίων και ανώτερων στελεχών της τρά-
πεζας που είχαν θέσει ως βασική τους επιδίωξη την υποβάθμιση και περιθω-
ριοποίηση των συναδέλφων της Ιονικής. συνέχεια στη σελίδα 2

Υποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩΥποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ
για πλήρες εφάπαξγια πλήρες εφάπαξ

αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησής μαςαμέσως μετά την κατάθεση της αίτησής μας
για τη χορήγησή τουγια τη χορήγησή του

μετά πλήρων δικαιολογητικών, σύμφωναμετά πλήρων δικαιολογητικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Καταστατικού τουμε τις διατάξεις του Καταστατικού του

Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
ΑφοράΑφορά: : τους 636 συναδέλφους που τους 636 συναδέλφους που 

αποχώρησαν το 2014 με την εθελούσια έξοδο.αποχώρησαν το 2014 με την εθελούσια έξοδο.

ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ!ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ!
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ !
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !

Συνάδελφοι,
Έπειτα από κάλεσμα της Ιονικής Ενότητας και του ΣΥΙΛΤΕ, συγκεντρωθή-
καμε στις 5 Νοεμβρίου 2015, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να προβούμε
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το ΤΑΥΤΕΚΩ και προς την εργοδό-
τρια Τράπεζα ALPHA BANK για να διασφαλίσουμε το εφάπαξ βοήθημα που
δικαιούμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρό-
νοιας του ΤΑΠΙΛΤ. Σύντομα θα συζητήσουμε απ’ ευθείας και με τη Διοίκηση
της ανακεφαλαιοποιημένης ALPHA BANK. συνέχεια στη σελίδα 3

Η “Ιονική Ενότητα” δημιουργήθηκε με ένα όραμα ενότητας, αλληλεγγύης
και αποτελεσματικότητας για το συνδικαλιστικό χώρο της Ιονικής. Θέτοντας
σε προτεραιότητα το συμφέρον των συναδέλφων, προσπάθησε να αφήσει
πίσω ανούσιους διαχωρισμούς και αναχρονιστικές λογικές του παρελθόντος
που υποδαύλιζαν την αποτελεσματική λειτουργία του συνδικαλιστικού κι-
νήματος, θέλοντας να δώσει νέα, δυναμική πνοή στο χώρο της ιονικής οι-
κογένειας. Οι προκλήσεις, τα προβλήματα, τα εμπόδια πολλά, που στην
αρχή για πολλούς έμοιαζαν αξεπέραστα. συνέχεια στη σελίδα 4

Οι πρωτοβουλίες της «ΙΟΝΙΚΗΣΟι πρωτοβουλίες της «ΙΟΝΙΚΗΣ••
ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Ασπίδα προάσπισηςΕΝΟΤΗΤΑΣ» Ασπίδα προάσπισης
της Επικουρικής μας Σύνταξηςτης Επικουρικής μας Σύνταξης
Στέλνουμε στον κάλαθο των αχρήΣτέλνουμε στον κάλαθο των αχρή--••
στων τα άνομα σχέδια εργοδοτικώνστων τα άνομα σχέδια εργοδοτικών
συλλόγων και ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤσυλλόγων και ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

συνέχεια στη σελίδα 5

Επιτέλους η Πολιτεία παρεμβαίνει
γ ι  α   τ  η ν   α κ ύ ρ ω σ η

του νέου «ψευδοκαταστατικού» του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και έχουμε ήδη θέσει στη

διάθεσή της 
το νομικό μας επιτελείο

Στις 22/1/2016 το Ιονικό Αντάμωμα!
Διαβάστε λεπτομέρειες στη σελίδα 8
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Συνέχεια από Έ ν α  γ λ υ κ ό π ι κ ρ ο   Α Ν Τ Ι Ο
τη σελίδα 1 μ έ χ ρ ι  ν α  α ν τ α μ ω θ ο ύ μ ε  ξ α ν ά

Ένας συνδικαλισμός απαλλαγμένος από τις αγκυλώσεις και τα
κακώς κείμενα του παρελθόντος. Αυτά τα 15 πέτρινα χρόνια είναι
μία ξεχωριστή συνδικαλιστική περίοδος. Διότι πράγματι, έξω από
κομματικές, ιδεολογικές ή άλλες λογικές, αντιμετωπίσαμε με τους
συνεργάτες μου και τους πιστούς Ιονικάριους με ψηλά το κεφάλι
μία πανίσχυρη διοίκηση και τους μηχανισμούς της και κατορθώ-
σαμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάχωμα στη βλαπτική αντι-
μετώπιση των συναδέλφων μας της Ιονικής. Κατορθώσαμε να
ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στο εχθρικό σύστημα της
τράπεζας και να αναμετρηθούμε με δυνάμεις υπέρτερες, με πολύ
μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε να προστατεύσουμε με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο τους συναδέλφους που υπέστησαν συστημα-
τικό διωγμό, όπως συμβαίνει σε όλες τις συγχωνεύσεις και έλαβε
μεγάλες διαστάσεις στην περίπτωση συγχώνευσης Ιονικής-Πί-
στεως, με τη στοχοποίηση των προερχόμενων από την Ιονική με
σκοπό -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- να τεθούν στο περιθώριο.
Οι συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως δυσμενείς και κληθήκαμε να ασκή-
σουμε ένα συνδικαλισμό που ξεπερνούσε τις αντοχές και τις δυ-
νάμεις μας. Παρ’ όλα αυτά, με οδηγό την πίστη και το όραμα για
να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να επιτύχουμε ένα θε-
τικό ισοζύγιο στην αναμέτρησή μας με τις εχθρικές επιλογές της
τράπεζας, πράξαμε το καλύτερο δυνατό και κατορθώσαμε τερά-
στιες νίκες, ιδιαίτερα σε δικαστικό επίπεδο, που δικαίωσαν και
προάσπισαν τα συμφέροντα των συναδέλφων μας απέναντι στις
αυθαιρεσίες της διοίκησης. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι
μαζί με ενότητα στη δράση, ξεπερνώντας τις δευτερεύουσες
διαφορές μας και αντιθέσεις, έχοντας συνείδηση ότι διακυ-
βεύονται ύψιστα συλλογικά δικαιώματα.
Στο σημείο αυτό οφείλω να αναδείξω το πιο όμορφο σημείο της
διαδρομής της συνδικαλιστικής μου πορείας. Όλοι γνωρίζετε ότι
το μεγάλο μέρος των μελών του Συλλόγου Εργαζομένων υποχρε-
ώθηκε με απειλές, εκβιασμούς και υποσχέσεις να εγκαταλείψει το
σύλλογό μας και να ενταχθεί στον εργοδοτικό σύλλογο. Πολλοί δε
εξ αυτών των συναδέλφων, συν τω χρόνω θα επέστρεφαν στην
πραγματική τους οικογένεια, το σύλλογο της Ιονικής.
Εκείνοι στους οποίους χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη αναφορά είναι
όσοι, ανιδιοτελώς, αγνοώντας εκβιασμούς, απειλές και ψεύτικες
υποσχέσεις, κράτησαν ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας, της συ-
νείδησης και της συνδικαλιστικής τους τιμής. Είναι αυτοί που πα-
ρέμειναν όρθιοι και αταλάντευτοι, σε μία περίοδο που η
διαδικασία συναλλαγής και εκμαυλισμού συνειδήσεων βρί-
σκεται στο μεγαλύτερο σημείο ακμής. 
Όλοι αυτοί αποτέλεσαν την ψυχή του αγώνα μας, στις πλάτες
τους στηρίχθηκαν οι άνω των 1.000 δικαστικών αποφάσεων
υπέρ των συναδέλφων μας είτε για καταγγελίες συμβάσεων,
είτε για βλαπτικές μεταβολές, είτε για προαγωγές, είτε για
αποζημιώσεις του Ν2112.
Για μένα, η συμπεριφορά και η στάση τους θα έχουν πάντα μία ξε-
χωριστή θέση στη σταδιοδρομία μου, όχι μόνο την τραπεζική,
αλλά της ζωής μου. Η επιλογή τους να παραμείνουν θεματο-
φύλακες της συνδικαλιστικής λειτουργίας του χώρου της Ιο-
νικής, ακόμα και με προσωπικό κόστος, αποτελεί το ύψιστο
παράδειγμα ότι η αντοχή, η συνέπεια και η αξιοπρέπεια μπο-
ρούν να υπερνικήσουν ακόμα και τον πλέον ισχυρό και δυ-
σκατάβλητο αντίπαλο, αφήνοντας μία λαμπρή
παρακαταθήκη για τη γενιά που βρίσκεται σήμερα στην τρά-
πεζα για να διεκδικήσει με αγώνες και θυσίες τα οράματα και
τις φιλοδοξίες της. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία ζοφερή
πραγματικότητα και πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλα τα επί-
πεδα ότι η κοινωνία δεν αλλάζει με μεγαλεπήβολα σχέδια,
κορώνες και υποσχέσεις, αλλά με τη στάση ζωής μας, όπως
τόσο χαρακτηριστικά επέδειξαν όσοι παρέμειναν στο σύλ-
λογο της Ιονικής όλη αυτήν την περίοδο.
Θα ήθελα όμως να αναφερθώ ξεχωριστά σε όλους τους συναδέλ-
φους που άντεξαν στο διαμορφωθέν περιβάλλον των απειλών,
των εκβιασμών και των διώξεων, παραμένοντας πιστοί στο σύλ-
λογο της Ιονικής όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα. Τους ευχαριστώ
όλους για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς το πρόσωπό μου
στο χειρισμό των ζητημάτων, για την καλόπιστη κριτική που άσκη-
σαν στις αποφάσεις μου και τη συμβολή τους στην πραγματοποί-
ηση των συλλογικών δράσεων. Τους ανήκει δικαιωματικά το έπος
αντίστασης των εργαζομένων, της αξιοπρέπειας και της αποτελε-
σματικότητας μίας συνδικαλιστικής οργάνωσης που τα θεμέλιά της
βασίζονται στη συνείδηση και λειτουργία αυτών των ανθρώπων. 

Αβούρη Αθηνά
Αγαθονικιάδης Φώτιος
Αθανασόπουλος Ανδρέας
Αλεξίου Παναγιώτης
Αλμπάνη Βασιλική
Αμαραντίδου Αναστασία
Αμπατιέλλου Μαρίνα
Αναστασιάδης Παναγιώτης
Αναστασοπούλου Φωτεινή
Ανδράλης Μαυρουδής
Ανδριώτης Γιώργος
Ανδριώτου Γρηγορία
Ανδρούτσης Κανέλος
Ανουσάκης Ιωάννης
Άντου Ελένη
Αντωνόπουλος Δημήτριος
Αντωνόπουλος Ευάγγελος
Ανυφαντής Κωνσταντίνος
Απανωμεριτάκης Στυλιανός
Αραβανής Δημήτριος
Αραμπατζής Αθανάσιος
Αρχοντής Αχιλλέας
Ασκούνης Κωνσταντίνος
Αττίτη Κοράκη Μαρία
Βαΐλας Γεώργιος
Βαρδάλα Αϊχάν
Βαρσαμούλη Δήμητρα
Βαρυτιμιάδου Βασιλική
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Βασιλοπούλου Βασιλική
Βεληβασάκης Αντώνης
Βελισσαρίδου Όλγα
Βλάχος Γεώργιος
Βλάχος Ιωάννης
Βόμβας Θεόδωρος
Βουρνούκας Ηρακλής
Βουτσινάς Σπυρίδων
Γαλάνη Σταυρούλα
Γεώργαρος Εμμανουήλ
Γεωργούλη Μαρία
Γιαλαμάς Χαράλαμπος
Γιαννακίδης Γεώργιος
ΓιαννακόπουλοςΠαναγιώτης
Γιαννόπουλος Ιωάννης
Γιαννοπούλου Ζωή
Γιαννουλάκης Ελευθέριος
Γιαπαπάς Εμμανουήλ
Γκιόκα Ελένη
Γούναρης Νικόλαος
Γουριώτης Δημήτριος
Γραικούσης Ανδρέας
Γρίβας Γεώργιος
Δαβάρη Αγγελική
Δαβέρος Βασίλειος
Δαλαμάγκα Δήμητρα
Δελαγραμμάτικας Χαραλ.
Δελής Γεώργιος
Δήμας Αναστάσιος
Δημητροπούλου Αθανασία
Διαμαντής Νικόλαος
Διαμαντόπουλος Δημήτριος
Δόξα Μαρία
Δούρος Διονύσιος
Δρακόπουλος Δημήτριος
Δρακοπούλου Λυδία
Δρελιώζης ιωάννης
Ευσταθίου Παύλος
Ζαρρής Αντώνιος
Ζαφείρη Ελένη
Ζαφειρούλη Χριστίνα
Ζαχαρόπουλος Γεώργιος
Ζήκας Κωνσταντίνος

Ζιγκίρης Γεώργιος
Ζούππα Σοφία
Ζωγράφου Άννα
Ηλιοπούλου Αναστασία
Θεοδωράτος Σπυρίδων
Θεοχαρούλη Ευθυμία
Θρασύβουλου Ελένη
Θωμόπουλος Θεόδωρος
Καβαλιεράτος Δημήτριος
Καγγελάρης Νικόλαος
Καινούργιου Μαριάνθη
Κάκου Μαρία
Καλογεροπούλου Αφροδίτη
Καλπαξή Σοφία
Καμινάκη Θεοδοσία
Κανάκη Μαρία
Καπελές Γρηγόριος
Καπύρης Εμμανουήλ
Καραβάς Βασίλειος
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Καραγιάννης Χρήστος
Καρακατσάνης Θεμιστοκλής
Καραμολέγκου Βασιλική
Καραμπίκας Απόστολος
Καρανανάς Κωνσταντίνος
Καρανικόλα Αθανασία
Καργάκη Αικατερίνη
Καργιαλίδη Ανδριανή
Καρέλας Ανδρέας
Καρούσος Χρήστος
Καρράς Κωνσταντίνος
Κατσαράκη Αριστέα
Κατσιγιάννη Αγγελική
Καφετζάκης Ιωάννης
Κελαϊδίτης Νικόλαος
Κεφαλιανός Σάββας
Κεφαλληνός Νικόλαος
Κλάδος Γεώργιος
Κλένιας Γεώργιος
Κοζιάς Αργύριος
Κόκκινος Κωνσταντίνος
Κόνιαρης Σπυρίδων
Κοντάκης Εμμανουήλ
Κονταρίνης Γεώργιος
Κοντογεωργός Επαμ/δας
Κοράκης Θεοχάρης
Κορδονούρη Σωτηρία
Κόσσυφας Γεώργιος
Κοστριβά Γεωργία
Κούκια-Φούφα Βασιλική
Κούλης Κωνσταντίνος
Κουμπής Σπυρίδων
Κούτης Ισίδωρος
Κούτσαρη Αναστασία
Κουτσουγέρας Δημήτριος
Κουφάκης Ελευθέριος
Κριτσέλη Ελένη
Κυριαζής Ιωάννης
Κυριόπουλος Φώτιος
Κυρκούδης Νικόλαος
Κύτρος Σπυρίδων
Κυφωνίδης Νικόλαος
ΚωνσταντόπουλοςΓεώργιος
Κωστόπουλος Παναγιώτης
Κωστοπούλου Νίκη
Κωστούλα-Αργυρού Ειρήνη
Λάγιος Βλάσιος
Λάιου Μαρία-Άννα
Λαμάκιας Σπύρος
Λέφα Γεωργία
Λημνιού Σταματίνα
Λοΐζος Κωνσταντίνος

Λουκάς Παναγιώτης
Λουλαδάκης Κωνσταντίνος
Λουτράρης Χριστόφορος
Μάζαρης Μόσχος
Μάκκας Χρήστος
Μακρής Ιωάννης
Μακρυδάκης Ιωάννης
Μαμάκος Ιωάννης
Μανάρας Κωνσταντίνος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Μαρκάκης Ιωάννης
Μαρκογιαννάκη Σοφία
Μαστροπάσκουας Αντώνης
Ματζαβίνος Διονύσιος
Μαυρίκος Σταμάτιος
Μαυρομιχελάκη Αθηνά
Μεγαλοοικονόμου Σταματία
Μεραντζής Λάμπρος
Μήλιου Μαρία-Θηρεσία
Μητσόπουλος Παναγιώτης
Μητσόπουλος Ανδρέας
Μπάκης Χρήστος
Μπαρμπατσέας Κων/νος
Μπάφας Δημήτριος
Μπελεγράτης Βασίλειος
Μπισμπίρουλας Γεωργιος
Μποβιάτσης Γεώργιος
Μπουτουρέλης Αριστείδης
Μπρέγιαννης Δημήτριος
Μυλωνάς Θεόδωρος
Νάνης Απόστολος
Νικολαΐδης Κων/νος
Νικολάου Σπυρίδων
Νίκολόπουλος Παναγιώτης
Νίνος Γεώργιος
Νοταράς Ιωάννης
Νταλάκας Αθανάσιος
Ξανθάκου Ελένη
Ξανθάκου Κυριακή
Ξανθοπούλου Αικατερίνη
Ξουλόγης Οδυσσεύς
Ξύδης Χαράλαμπος
Παναγιωταράς Άγγελος
Παναγιωτίδου Δέσποινα 
Παναγιώτου Δημήτριος
Παναγούλια Ελένη
Πανταζή Ευγενία
Παπαβασιλείου Γεώργιος
Παπαγερίδης Λάζαρος
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Παπαγεωργίου Μιχαήλ
Παπαδάκης Κων/νος
Παπαδημητρίου Νικόλαος
Παπαδόπουλος Ηλίας
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παπαευθυμίου Δημήτριος
Παπακώστας Νικόλαος
Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Παπαπαναγιώτου Ανακρέων
Παπαπάνος Κων/νος
Παπαρούλια Παναγιώτα
Παπασαρρής Ανδρέας
Παπασπυρόπουλος Αρ/λης
Παπαχαραλάμπους Αθαν.
Παππάς Φώτιος
Παππάς Γεώργιος
Παρασκευάς Περικλής
Πατεράκης Νικόλαος
Πατούλια Βασιλική
Περγαμαλης Ευστράτιος

Περιδέλη-ΜπαρμπούτηΔεσ/να
Πετρόπουλος Στασινός
Πίρδας Κων/νος
Πιτερός Χρήστος
Πολιτάκος Νικόλαος
Πολυκράτης Νικόλαος
Πουρίκας Γεώργιος
Ρεκούμης Γεώργιος
Ρούτουλα Μαρία
Σαββόπουλος Παναγιώτης
Σαβιολάκης Θωμάς
Σάγρη Αικατερίνη
Σαλαπάτας Χρήστος
Σαμαρτζής Χαράλαμπος
Σκαρίμπας Γεώργιος
Σκορδομπέκη Ασπασία
Σόκκας Διονύσιος
Σταματόπουλος Δημήτρης
Σταματοπούλου Γεωργία
Σταματούλα Μαρία
Σταυρακάκης Νικόλαος
Σταυρόπουλος Σπυρίδων
Στεργιάδης Γεώργιος
Στεφανής Κων/νος
Συνοδινός Γεώργιος
Συράκης Σοφοκλής
Σώσης Γρηγόριος
Σωτηράκης Γεώργιος
Σωτηριάδης Αντώνιος
Σωτήρχου Χριστίνα 
Τάκας Χρήστος
Ταμπάς Κωνσταντίνος
Τζαβάλα Ειρήνη
Τζανάκης Ιωάννης
Τζήρας Γεώργιος
Τζιανοπούλου Καλλιόπη
Τζοβαρας Βασίλειος
Τριγώνη Μάλαμα
Τσάμης Στυλιανός
Τσαπανίδου Αναστασία
Τσαρτσάλης Ιωάννης 
Τσικρίκη Χριστίνα
Τσικρίκος Αντώνιος
Τσιλιμιγκάκη Στυλιανή
Τσιροπούλου Χρυσούλα
Τσίρμπα Κων/να
Τσορμπατζόγλου Βασιλική
Φειδάς Γεώργιος
Φερχάτ Ραμαδάν
Φιλιπποπούλου Μαρία
Φιλίππου Βασίλειος
Φιλόπουλος Νικόλαος
Φούφα Έλλη
Φραντζή Κων/να
Φράρος Δημήτριος
Φρυδούς Στέφανος
Φωτόπουλος Ηλίας
Χαϊδευτός Ηλίας
Χαλίκιας Παναγιώτης
Χαλκιοπούλου Χαριτίνη
Χαραλαμπίδης Δημήτρης
Χάρτα-ΓεωργακοπούλουΔήμ/ρα
Χατζινά Θεώνη
Χουσεΐν Νιχάτ
Χρηστάκης Ευάγγελος
Χριστόπουλος Μαρίνος
Χριστόπουλος Ιωάννης
Χριστουλάκης Δημήτριος
Ψιμαρνός Γεώργιος
sΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Παράλληλα, τώρα που πλέον έφτασε μία αποφασιστική στιγμή της ζωής μου, ζητώ συγνώμη για
τυχόν υπερβολές, ακρότητες και συγκρούσεις που προέκυψαν στην πορεία που δυστυχώς είναι
αναπόφευκτα φαινόμενα στο συνδικαλισμό και θέλω να πιστεύω ότι επιδείξατε κατανόηση των αυ-
ξημένων απαιτήσεων της οργάνωσης και καλή διάθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.
Υπέβαλα την παραίτησή μου από το Δ.Σ. του ιστορικού συλλόγου της Ιονικής, πλήρης συνδικαλι-
στικών ημερών και εμπειριών. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ όλα όσα ζήσαμε μαζί. Δύσκολα και
ευχάριστα. Εύκολα και δυσάρεστα. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους που αποτελούν τη διά-
δοχη κατάσταση, καλή επιτυχία στη συνέχεια στον απαιτητικό ρόλο και στα καθήκοντα που έχουν
αναλάβει στην πλέον κρίσιμη περίοδο για τα εργασιακά δικαιώματα και τους προτρέπω να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα του συνδικαλισμού που ασκήσαμε την τελευταία δεκαπενταετία και κα-
θιερώσαμε στο σύλλογο της Ιονικής. Τους έχω πλήρη εμπιστοσύνη, θα είμαι πάντα αρωγός
στις προσπάθειές τους στηρίζοντας τους αγώνες τους και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν
να κρατήσουν και να ανυψώσουν ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του συνδικαλισμού του χώρου
της Ιονικής.
Κλείνοντας αυτήν την επιστολή, νομίζω πως δεν υπάρχουν λόγια καλύτερα από του Αλεξανδρινού: 
Το ταξίδι διήρκεσε χρόνια πολλά, ο δρόμος ήταν μακρύς, μα ο προορισμός ούτε μια στιγμή
δε με γέλασε, γιατί ήταν γεμάτος με περιπέτειες και γνώσεις.
Λένε συχνά σε παρόμοιες περιστάσεις ότι σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Εγώ, αυτά
τα χρόνια στο Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής, δίπλα σε όλους εσάς, βρήκα και τα δύο. Αυτό
ήταν το ταξίδι μου, αυτός ήταν και ο προορισμός στον οποίο επεδίωκα να φτάσω.
Και τα κατάφερα.

Με εκτίμηση, Σαράντος Φιλιππόπουλος

Σαν ελάχιστο φόρο τιμής έναντι αυτών των ΣΥΝΑΔΕΛφΩΝ που δε θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή
μου, νιώθω την υποχρέωση να τους αναφέρω ονομαστικά:

1. 2. 3. 4.
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Το ζήτημα της διασφάλισης του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε σύμφωνα τις δια-
τάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της
ALPHA BANK για την κάλυψη του ελλείμματος «μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος
εργαζόμενος της ΙΟΝΙΚΗΣ», έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος
των συμφερόντων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Με την πολύτιμη συνεργασία της δικη-
γορικής εταιρείας του Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου (Δικηγορική Εταιρεία «Απ. Παπακων-
σταντίνου – Ν.Κ. Χλέπας & Συνεργάτες») υποχρεώσαμε το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ:

Να αποδεχθεί την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη του ελλείμματος•
του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ (Δ.Σ. 37/4.12.2013).
Να υπολογίσει και να αναγνωρίσει με αναλογιστική μελέτη (την οποία επιβαρύνθηκε•
ο Σύλλογός μας) την υποχρέωση της εργοδότριας ALPHA ΒΑNK για την κάλυψη ελ-
λείμματος του Κλάδου Πρόνοιας ποσού 59,02 εκατ. € με την έγκριση του εποπτεύοντος
Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης (έγγραφο Αρ. Πρωτ. 7918/603/27-4-2014 του
προϊσταμένου του τμήματος αναλογιστικών μελετών του υπουργείου).
Να καταλογίσει και βεβαιώσει εις βάρος της εργοδότριας ALPHA BANK ποσό 27,15•
εκατ. €, ήτοι μέρος της ως άνω συνολικής υποχρέωσής της (Απόφαση Δ.Σ. 198/27-
5-2015).

Ο Σύλλογός μας, καθώς και ο ΣΥΙΛΤΕ, έχουν ασκήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου αίτηση ακυρώσεως
κατά της απόφασης 198/27-5-2015 του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, κατά το μέρος της που δεν καταλογίζει στην ALPHA BANK και το υπόλοιπο ποσό της
υποχρέωσής της, ύψους 31,86 εκατ. €. Η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως προσδιορίσθηκε,
κατόπιν ενεργειών του Dr. Παπακωνσταντίνου, με διαδικασίες επείγοντος, για τη δικάσιμο της
18ης Ιανουαρίου 2016. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι και η ALPHA BANK έχει ασκήσει επίσης
στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως της ως άνω καταλογιστικής απόφασης του
Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ. Παράλληλα, εμείς συνεχίζουμε με εντατικές προσπάθειες ώστε σύντομα να
υποχρεωθεί το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ να προχωρήσει στον καταλογισμό και τη βεβαίωση και του
υπόλοιπου μέρους της υποχρέωσης της ALPHA BANK, δηλαδή και του ποσού των 31,86 εκ. €.
Στον αγώνα μας για τη διασφάλιση του εφάπαξ βοηθήματος συμπαραστέκεται ολόκληρη η ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πλην του κ. Κολλάτου και της παρέας του. Ο κύριος αυτός, αφού εισέπραξε
ολόκληρο το εφάπαξ κι ένα παχυλό bonus αποχώρησης από την ALPHA BANK για τις “γνωστές
υπηρεσίες του” εις βάρος των συναδέλφων της ΙΟΝΙΚΗΣ, σαμποτάρει επαναλαμβανόμενα το
θέμα της εγγυητικής ευθύνης και τάσσεται με τα συμφέροντα της Τράπεζας. Αφού έμαθε για τις
αγωγές, διαδίδει ότι τάχα πολύ σύντομα, όπως του είπαν… από το Υπουργείο, θα λάβουν όλοι
το 64% του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται από τον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, δηλαδή
όχι μόνο το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του 41,17%, αλλά και 5% επιπλέον.    
Επιπλέον αποφασίσαμε ότι μία άμεση ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβούμε με-
ταξύ των άλλων, είναι και η κατάθεση αγωγής κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ για να λάβουμε πλήρες
εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ,
ανεξαρτήτως των περιορισμών (της μείωσης 41,17 % και του μαθηματικού τύπου) των
διατάξεων του Ν. 4093/2012 που ελέγχονται ως αντισυνταγματικές.
Η αγωγή αυτή κατατίθεται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ
για χορήγηση εφάπαξ μετά πλήρων δικαιολογητικών, δηλαδή αφού καταθέσουμε στο
ΤΑΥΤΕΚΩ και την απόφαση της οριστικής συνταξιοδότησής μας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
πάρουμε πρωτόκολλο και ημερομηνία κατάθεσης.

Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για τους εξής λόγους:
1. Σε κανέναν από τους συναδέλφους που αποχώρησαν από 01/09/2013 δεν έχει αποδοθεί
ακόμα εφάπαξ βοήθημα, ούτε με τους περιορισμούς του Ν. 4093/2012. Τούτο δε, διότι δεν έχει
συνταχθεί ισολογισμός στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ από το 2012 και ως
εκ τούτου η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου είναι ανέφικτη. Παράλληλα, το Υπουργείο δεν
δίνει το ‘‘πράσινο φως’’ ούτε για την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, προφανώς λόγω έλλει-
ψης χρημάτων, αλλά και επειδή ο μαθηματικός τύπος ουσιαστικά είναι ανεφάρμοστος. Όσον
αφορά το ΤΑΥΤΕΚΩ περιμένει να λάβει έγκριση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για να αναθέσει
τη σύνταξη των ισολογισμών (ζήσε Μάη μου…). Μάλλον έχουν λόγους να μη θέλουν να συντά-
ξουν τους ισολογισμούς. Τουλάχιστον για τον ισολογισμό του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ δεν
απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια, αφού πρώτοι εφαρμόσαμε το δημόσιο λογιστικό σχέδιο και
πρόκειται ουσιαστικά για μηχανογραφημένο “τυφλοσούρτη”.
2. Στις αρχές Σεπτεμβρίου επισκεφθήκαμε τον αρμόδιο Διευθυντή του ΤΑΥΤΕΚΩ για την προ-
ώθηση των αιτήσεων που έχετε υποβάλει για χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ βοηθήματος
λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής σας απόφασης πλέον των
50 ημερών, όπως ορίζει το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Στη συνάντηση διαπιστώσαμε ότι το Δ.Σ.
του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει σκοπό να εξετάσει και να εγκρίνει τις αιτήσεις, όχι μόνο λόγω οικονομικής
αδυναμίας, αλλά και λόγω του μαθηματικού τύπου και της ανυπαρξίας ισολογισμών, με αποτέ-
λεσμα όλες οι αιτήσεις να παραμένουν στοιβαγμένες στο γραφείο του Διευθυντή. Μάλιστα, ο
Διευθυντής καλόπιστα μας ενημέρωσε ότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος παραγραφής του δι-
καιώματος για χορήγηση εφάπαξ και ότι ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης έχει μόνο
1.800.000 € διαθέσιμα. Επομένως, δεν εξετάζονται ούτε οι αιτήσεις προκαταβολών, ούτε οι αι-
τήσεις  χορήγησης εφάπαξ (το ενεργητικό του κλάδου ανέρχεται στα  9 εκ. € περίπου).
3. Οι μηνιαίες εισφορές του Κλάδου Πρόνοιας κατατίθενται στο ΙΚΑ προς ‘‘έλεγχο’’, χωρίς όμως
να τις αποδίδει. Τις δεσμεύει προφανώς για κάλυψη συντάξεων και έχει σκοπό να αποδίδει
μέρος αυτών με το... σταγονόμετρο, αν ποτέ ανοίξει η ‘‘κάνουλα’’ του εφάπαξ.
4. Είναι προφανές ότι θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα (άγνωστο πόσο) για να λάβουμε
απάντηση από το ΤΑΥΤΕΚΩ επί της αιτήσεώς μας για χορήγηση εφάπαξ. Άλλωστε και άμεσα
να κινηθούν οι διαδικασίες, το εφάπαξ που διακινούμαστε με βάση τον μαθηματικό τύπο είναι
πολύ μικρότερο και από αυτές ακόμα τις ατομικές μας εισφορές που έχουμε καταβάλει στον
κλάδο. Τούτο δε, διότι και οι εισφορές μας σύμφωνα με το Νόμο θεωρούνται παροχές και μπαί-
νουν στη μέγγενη του μαθηματικού τύπου. 
Ανεξάρτητα λοιπόν από την υπόθεση του καταλογισμού και της είσπραξης από το ΤΑΥΤΕΚΩ
των 59,02 εκ.€ που αφορούν την κάλυψη του ελλείμματος του Κλάδου Πρόνοιας για να λάβουν
εφάπαξ βοήθημα όλοι οι εργαζόμενοι της ΙΟΝΙΚΗΣ με βάση την εγγυητική ευθύνη της εργοδό-
τριας ALPHA BANK, την οποία κινούμε παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο, είναι προφανές

ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από την κατάθεση αγωγής για τη χορήγηση πλήρους εφάπαξ, όπως
ορίζεται από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ.
Εν όψει των ανωτέρω, στα μέσα Σεπτεμβρίου σε τρεις συσκέψεις μας θέσαμε τους προβληματι-
σμούς μας στον Dr. Απόστολο Παπακωνσταντίνου (με τηv Δικηγορική εταιρία του οποίου
έχουμε υπογράψει και βρίσκεται εν ισχύ εργολαβικό με «την εντολή να προβούν σε κάθε νόμιμη
δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια έναντι κάθε αρμοδίου φορέα προκειμένου να καταβάλει η
ALPHA BANK τα ποσά που αντιστοιχούν στα ελλείμματα του Κλάδου Πρόνοιας του πρώην
ΤΑΠΙΛΤ»), διαπιστώνοντας ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή πλην της κατάθεσης αγωγής κατά
του ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση πλήρους εφάπαξ βοηθήματος με βάση τις καταστατικές
διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας, αλλά και για να αποφύγουμε
τους κινδύνους παραγραφής των αξιώσεων. Μας πρότεινε μάλιστα να ασκηθούν ομαδικές
αγωγές ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος για καθέναν από εμάς.

Α π ο τ έ λ ε σ μ α
Επομένως, στη συνάντησή μας στις 05/11/2015, αποφασίσαμε ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος
για να διεκδικήσουμε ολόκληρο το εφάπαξ που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του
ΤΑΠΙΛΤ και την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας, είναι η κατάθεση ομαδικών αγωγών, για
τις οποίες κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Παπακων-
σταντίνου το ποσό των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (σύνολο 172,20€) για την κάλυψη των αναγκαίων
δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο(ίσως να χρειασθεί
μικρό πρόσθετο παράβολο), Συμβούλιο της Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, εφόσον απαιτηθεί. Σε περίπτωση ευόδωσης του δικαστικού αγώνα, από τα ποσά
που είτε θα επιδικαστούν κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως είτε συμφωνηθούν εξωδι-
καστικώς με συμβιβασμό, η δικηγορική εταιρεία του Dr. Παπακωνσταντίνου θα εισπράξει ως
αμοιβή το 6% μετά την αφαίρεση (από τα επιδικασθέντα ή συμφωνηθέντα ποσά)  του ποσού του
εφάπαξ βοηθήματος που θα χορηγούσε οπωσδήποτε (έτσι ή αλλιώς) ο Κλάδος Πρόνοιας του
ΤΑΠΙΛΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ μετά τις μειώσεις του Ν. 4093/2012. Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης
της υπόθεσης η εντολοδόχος Δικηγορική εταιρεία δεν θα δικαιούται αμοιβής.
Όποιος συνάδελφος συνταξιούχος επιθυμεί να συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδί-
κηση ολόκληρου του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται με βάση το Καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ,
θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής δικαιολογητικά:

Το φωτοαντίγραφο της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.•
Το φωτοαντίγραφο της αίτησης προς το ΤΑΥΤΕΚΩ για χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ μαζί•
με το πρωτόκολλο και την ημερομηνία κατάθεσης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ
πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνοδεύεται από το πρω-
τόκολλο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης (Όσοι δεν έχετε λάβει οριστική απόφαση συντα-
ξιοδότησης πρέπει να υποβάλετε άμεσα αίτηση για χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ).
Το φωτοαντίγραφο της αίτησης προς το ΤΑΥΤΕΚΩ για χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος•
μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης. Όσοι έχουν υποβάλει αί-
τηση για χορήγηση εφάπαξ χωρίς να έχουν καταθέσει συγχρόνως και την οριστική απόφαση
συνταξιοδότησης και έχουν πάρει πρωτόκολλο, θα πρέπει όταν πάρουν την οριστική από-
φαση συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να την καταθέσουν με νέα συμπληρωματική αί-
τηση και να πάρουν και δεύτερο πρωτόκολλο. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή
αίτησης για εφάπαξ οφείλουμε να ελέγχουμε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται
στη σχετική έντυπη αίτηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, ούτως ώστε να μην έρχονται σε αντίθεση με το
αίτημά μας για χορήγηση πλήρους εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του
Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
Τα μισθολογικά δελτία (από την ALPHA BANK) των δύο τελευταίων μηνών πριν την απο-•
χώρηση από την Τράπεζα, ώστε οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας να υπολογί-
σουν το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούστε με βάση το Καταστατικό. Όσοι εργάστηκαν ως και
την 30/12/2014 και αποχώρησαν την 31/12/2014, θα πρέπει να προσκομίσουν τα μισθολο-
γικά δελτία Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2014. Αυτά ισχύουν και για τους συναδέλ-
φους που έχουν κάνει αυτασφάλιση μετά την αποχώρησή  τους από την Τράπεζα καθόσον
η αυτασφάλιση δεν αφορά τον Κλάδο Πρόνοιας, αλλά τον Κλάδο Σύνταξης.
Στοιχεία που να αποδεικνύουν - αν υπάρχουν τέτοια - ότι η μη καταβολή του εφάπαξ προ-•
καλεί δυσχερώς επανορθώσιμη ζημιά σε βάρος σας (εν όψει της οικονομικής κατάστασής
σας και της οικογένειάς σας π.χ. δάνεια, κατασχέσεις, σοβαρά θέματα υγείας κλπ), ώστε να
είναι δυνατόν να επιδιωχθεί ενδεχομένως από το Δικαστήριο η άμεση προσωρινή επιδίκαση
ολόκληρου του ποσού του εφάπαξ ή μέρους αυτού.
Συμπληρωμένο (πλην ημερομηνίας) και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό•
Δίκης – Πληρεξούσιο προς τη δικηγορική εταιρεία του Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου (εις τριπλούν).
Αντίγραφο της κατάθεσης του ποσού των 172,20€ στο λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας•
του κ. Παπακωνσταντίνου, στην ΤρΑΠΕΖΑ ΠΕΙρΑΙΩΣ (5023-057743-873 με iban:
GR 770 172023000 5023 057743 873). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα υποβάλετε στο Σύλλογό μας συνημμένα στην έντυπη «Κατά-
σταση Υποβολής Δικαιολογητικών» καθόσον η κάθε ομαδική αγωγή θα περιλαμβάνει μία επι-
μέρους πλήρη αγωγή με τα ατομικά στοιχεία του καθενός μας (προσωπικά, ασφαλιστικά,
μισθολογικά, ποσού εφάπαξ...).
Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών για τη διεκδίκηση πλήρους εφά-
παξ και για να αποφύγουμε τους κινδύνους παραγραφής  των αξιώσεών μας. Είναι προ-
φανές ότι μόνο όσοι θα συμμετάσχουν στις αγωγές διατηρούν πιθανότητες να δικαιωθούν.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός μας από τα εθνικά δικαστήρια, θα απευθυνθούμε
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο).
Ο Dr. Απ. Παπακωνσταντίνου λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν είχε τη δυνατότητα να πα-
ρευρεθεί στη συγκέντρωσή μας. Ωστόσο, τον ενημερώσαμε πλήρως για τις αποφάσεις μας και
στην ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr) μπορείτε να διαβάσετε την από 6 Νοεμβρίου 2015 σχετική
επιστολή του μαζί με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης – Πληρεξούσιο.

Η υπάλληλος του συλλόγου κα Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την παραλαβή των δικαιο-
λογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει κάθε επιπλέον αναγκαία διευκρίνιση. Για την τα-
χυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών η διεύθυνση του συλλόγου έχει ως εξής:

Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Ευπόλιδος 8, Αθήνα 7ος όροφος, Τ.Κ. 10551

Υποβάλλουμε αγωγές κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ
για πλήρες εφάπαξ

Συνέχεια από
τη σελίδα 1
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Πλέον, όμως, μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να
βροντοφωνάξουμε ότι πετύχαμε! Πετύχαμε για εσάς. Πετύχαμε για
την ιονική οικογένεια. Πετύχαμε για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.
Στη διετή περίοδο ύπαρξης το συλλόγου μας, δώσαμε πολλούς αγώνες
και μάχες και βγήκαμε νικητές. Δώσαμε εξετάσεις εν μέσω της πιο σο-
βαρής κρίσης που έπληξε τη Μεταπολεμική Ελλάδα και αριστεύσαμε!
Απόδειξη η εμπιστοσύνη των συναδέλφων, καθώς η Ιονική Ενότητα απο-
λαμβάνει την υποστήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων της Ιονικής. Με την αποτελεσματική και υπεύθυνη
διαχείριση σοβαρότατων, κρίσιμων και δύσκολων υποθέσεων υπό τις
πλέον δυσχερείς συνθήκες ισοπέδωσης εργασιακών και ασφαλιστικών
κατακτήσεων, η Ιονική Ενότητα επάξια κέρδισε τον τίτλο του θεματοφύ-
λακα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των απανταχού Ιονικάριων.
Οι επιτυχίες μας και η μαζική υποστήριξη που λαμβάνουμε, όχι μόνο δε
μας κάνουν να επαναπαυόμαστε, αλλά αντίθετα μας ωθούν σε ακόμα
μεγαλύτερη προσπάθεια για να δικαιώσουμε αυτόν τον τίτλο και να απο-
τελέσουμε μία σταθερά στο σύγχρονο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι του τρα-
πεζοϋπαλληλικού κλάδου. Οι απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων των συναδέλφων μας και η βελτiωση του τρόπου λειτουρ-
γίας του συλλόγου μας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της
προσοχής μας και να μας οδηγούν σε ενέργειες που στοχεύουν σε πε-
ραιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο.

Νέα εποχή, νέο καταστατικό
Για την επίτευξη των στόχων μας και στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθ-
μισης της λειτουργίας της Ιονικής Ενότητας, το προηγούμενο διάστημα
έγινε πλήρης επεξεργασία για την τροποποίηση του καταστατικού του
συλλόγου. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα καταστατικό που είχε
δημιουργηθεί με βάση καινοτόμες διατάξεις, θεωρήθηκε ότι ήταν απα-
ραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις περαιτέρω εκσυγχρονισμού του για να
μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες,
αλλά και να παρέχει όλα τα εχέγγυα σε νομικό και ουσιαστικό επίπεδο
για τη συγχώνευση του Συλλόγου Συνταξιούχων με την Ιονική Ενότητα.
Το νέο, προς ψήφιση, καταστατικό αποστέλλεται στα μέλη μας και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (ionikienotita.gr) ώστε
κάθε συνάδελφος να έχει τη δυνατότητα να το μελετήσει προσεκτικά στο
μεσοδιάστημα μέχρι τη Γενική Συνέλευση και να επικοινωνήσει με το σύλ-
λογό μας για να καταθέσει τις σκέψεις και τις προτάσεις του.
Η προγραμματισμένη Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού θα
πραγματοποιηθεί σύντομα (θα σας γνωστοποιηθεί η ημερομηνία) στην
οδό Ευπόλιδος 12, στον όγδοο όροφο στην αίθουσα του Συλλόγου της
Εμπορικής. Η συμμετοχή όλων σας είναι επιβεβλημένη, καθώς μέσα από
τις διαδικασίες της θα συζητήσουμε το σύνολο των τροποποιήσεων και
θα αποφασίσουμε για τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας για την
υπερψήφιση της τροποποίησης του νέου καταστατικού που θα μας οδη-
γήσει σε μία νέα εποχή για τα συνδικαλιστικά πράγματα του χώρου μας.

Η Ενότητα και η Αλληλεγγύη είναι η Δύναμή μας!
Οι στόχοι του συλλόγου μας θα υλοποιηθούν στο ακέραιο. Η μεταβίβαση
των περιουσιακών στοιχείων της Ιονικής που αποτελούσε την πρωταρ-
χική μας επιδίωξη έχει ήδη επιτευχθεί και ο ύστατος στόχος που εξελίσ-
σεται και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ολοκληρωθεί είναι η συγχώνευση
του Συλλόγου Συνταξιούχων με την Ιονική Ενότητα, μέσα από απόλυτα
δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, με τη διενέργεια εκλογών με το
σύστημα της απλής αναλογικής, ώστε μετά το πέρας των διαδικασιών η
ιονική οικογένεια να να βαδίσει με πλήρη ενότητα στο δύσβατο μονοπάτι
της κρίσης, με μία ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση που θα εκπροσωπεί
άπαντες τους Ιονικάριους.
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η διαίρεση και η διχόνοια δεν ωφε-
λούν κανέναν και πρέπει να αποτελέσουν μνήμες του παρελθόντος προς
παραδειγματισμό για το μέλλον. Η ενότητα, η αλληλεγγύη και η μαζικό-
τητα αποτελούν τα μόνα όπλα μας απέναντι στην προσπάθεια ισοπέδω-
σης των δικαιωμάτων και κατακτήσεων δεκαετιών που επιχειρείται τα
τελευταία χρόνια. Η κοινή συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση μέσα από

την Ιονική Ενότητα, το σύλλογο-εγγυητή των διεκδικήσεών μας που με
υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα έχει αποδείξει πως
αποτελεί το θεματοφύλακα των συμφερόντων μας, είναι ο μόνος τρόπος
που μπορούμε να ορθώσουμε ανάχωμα στις αισχροκερδικές σε βάρος
των εργαζομένων και συνταξιούχων λογικές και να σταθούμε όρθιοι μέσα
σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές περιβάλλον υπό αντίξοες συνθήκες.
Πιστεύουμε ότι η συγχώνευση των δύο συλλόγων για την πλήρη ενοποίηση
της ιονικής οικογένειας που αποτελεί οικουμενικό αίτημα των Ιονικάριων,
είναι πλέον θέμα ενός σύντομου χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια
του οποίου θα έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε τη βούλησή σας για την
υλοποίηση του πλάνου και των στόχων που θέτουμε. Με την υπογραφή
της σχετικής ένθετης κοινής δήλωσης, την οποία θα συνυπογράψουν
το σύνολο των χιλιάδων συναδέλφων της Ιονικής, επιβεβαιώνετε την
πίστη σας σε αυτό το όραμα και κάνετε πράξη το συμμετοχικό συν-
δικαλισμό τον οποίο προβάλλει ο σύλλογός μας, διατρανώνοντας
την επιθυμία σας για τη συγχώνευση των συλλόγων.
Είναι καιρός πλέον σύσσωμη η ιονική οικογένεια να πορευτεί ενωμένη υπό
τη σκέπη ενός μαζικού και δυναμικού συλλόγου για να μπορέσει να αντα-
πεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών και το δύσβατο εργασιακό και ασφα-
λιστικό τοπίο που καλείται να αντιμετωπίσει ο συνδικαλιστικός μας χώρος.
Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντί σας, έχει φτάσει πλέον η ώρα για
τη συγχώνευση του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “Ιο-
νική Ενότητα” με το Σύλλογο Συνταξιούχων.
Μπορείτε να μας αποστείλετε την ένθετη δήλωση υπογεγραμμένη είτε
ηλεκτρονικά στο mail του συλλόγου μας (info@ionikienotita.gr) , είτε
με fax στο 210 3311278 , είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε, τέλος, προσερ-
χόμενοι στα γραφεία του συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Αθήνα).

Υπάρχουν και οι “χαμένοι”
Αυτές οι εξελίξεις βέβαια είναι λογικό να δυσαρεστήσουν μία ισχνή μει-
οψηφία που επειδή βρέθηκε συμπτωματικά στη διοίκηση του Συλλόγου
Συνταξιούχων, αρχικά με τη στήριξη της Ιονικής Ενότητας και εν συνεχεία
με μηχανορραφίες και παρασκηνιακά παιχνίδια, θεώρησε ότι ήταν εφικτό
να “γαντζωθεί” στη θέση αυτή και να ασκεί συγκυριακή διαχείριση συντή-
ρησης και συνδικαλιστικής επιβίωσης. Είναι οι μοναδικοί χαμένοι της
υπόθεσης και καθώς το πραγματικό τους μέλημα δεν είναι ο μαχητικός
συνδικαλισμός, αλλά η εξυπηρέτηση των προσωπικών τους φιλοδοξιών,
είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να συμπαραταχθούν με το σύνολο της
ιονικής οικογένειας, παραμένοντας στην αφάνεια αποκομμένοι, όπως
έχουν συνηθίσει μέχρι σήμερα.
Εξ άλλου, η σύντομη συνδικαλιστική τους πορεία μόνο δεινά επέφερε
στους συνταξιούχους. Για να μπορέσουν να λάβουν την κατάλληλη στή-
ριξη για τη συνέχιση της παρουσίας τους στη διοίκηση του συλλόγου,
“αντάλλαξαν” την ψήφο εμπιστοσύνης με τη συγκάλυψη των φαινομένων
διαφθοράς που ταλάνιζαν, συγκλόνιζαν και απαξίωναν το σύλλογο επί
σειρά ετών.
Αλλά και η εμμονική απόφασή τους για διπλασιασμό των επικουρικών
συντάξεων και η “βεβαιότητα” ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διαθέτει ακόμα 22 έτη
ζωής, αποτέλεσαν βασικές αιτίες που άνοιξαν την Κερκόπορτα στους επι-
τήδειους που οραματίζονταν ένα διαλυμένο ταμείο με πενιχρές συντάξεις.
Μη λησμονούμε μάλιστα, ότι ορισμένοι από τους μετέχοντες στο Δ.Σ. του
συλλόγου βαρύνονται με κατηγορίες για σοβαρά ποινικά αδικήματα στην
υπόθεση διαφθοράς που έπληξε το Σύλλογο Συνταξιούχων και βρίσκεται
σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Κατά συνέπεια, το καλύτερο που θα μπο-
ρούσαν να πράξουν τόσο για λόγους ευθιξίας, όσο και για λόγους προ-
σωπικού συμφέροντος, είναι να παραιτηθούν. Εξ άλλου το τεκμήριο της
αθωότητας ισχύει για όλους και θα τους δοθεί επιπλέον χρόνος για να
προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή απέναντι στις ποινικές
τους εκκρεμότητες.
Εξυπακούεται βέβαια ότι η Ιονική Ενότητα δε θα μπορούσε να αφήσει
στα χέρια αυτών των ανθρώπων τις συνδικαλιστικές τύχες των συνταξι-
ούχων. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η προοπτική που έχουμε καταθέσει
είναι για το συμφέρον όλων μας και αισιοδοξούμε ότι θα τύχει της επι-
δοκιμασίας της συντριπτικής πλειονότητας της ιονικής οικογένειας.

Συνέχεια από τη σελίδα 1 ΟΛΟΙ  ΣΕ  ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ!

Η πολιτιστική επιτροπή του συλλόγου μας έχει πραγματοποιήσει ένα δυναμικό
ξεκίνημα και έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους συναδέλφους. Μέσα από αυτές τις
εκδρομές φιλοδοξούμε να φέρουμε τους συναδέλφους πιο κοντά και να γνωρί-
σουμε την πατρίδα μας καλύτερα.
Μετά τις... εξορμήσεις στη Λίμνη Πλαστήρα, το Πήλιο και τη Λακωνία, συνεχί-
ζουμε τις επιτυχημένες δραστηριότητές μας με τη διοργάνωση νέας εκδρομής
στο Καρπενήσι και την ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας το Σαββατοκύ-
ριακο 19-20 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μονα-
στήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, καθώς και τα περίφημα χωριά στους
πρόποδες του όρου Χελιδόνα. 

Η τιμή συμμετοχής κατά άτομο είναι 50 ευρώ σε δίκλινο και 45 ευρώ σε
τρίκλινο (περιλαμβάνεται διαμονή και πρωινό στο Hotel Avaris 5*).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας
(ionikienotita.gr), ενώ για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το σύλλογό μας είτε τηλεφωνικά στα 2103250692-3-4 είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (info@ionikienotita.gr).
Οι συνάδελφοι της περιφέρειας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκ-
δρομή με δικό τους μεταφορικό μέσο, θα πληρώσουν 25 ευρώ κατά άτομο.
Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Εκδρομή στο Καρπενήσι!
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Οι πρωτοβουλίες της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» 
Ασπίδα προάσπισης της Επικουρικής μας Σύνταξης

Συνάδελφοι,
Το θέμα της διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης

οδηγείται μέσα από τις ενέργειές μας, με υπευθυνότητα και ασφά-
λεια, στην τελική ευθεία επίλυσής του προς όφελος συνταξιούχων και ερ-
γαζομένων.

Οι πρωτοβουλίες μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς και πολύ
σύντομα όλες οι αντιασφαλιστικές επιλογές των Διοικήσεων του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και των γνωστών εργοδοτικών Συλλόγων θα ακυρωθούν και μάλιστα
αναδρομικά, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται τόσο για τη διασφά-
λιση των συντάξεων όσο και για τη διασφάλιση του «ασφαλιστικού κεφα-
λαίου» του επικουρικού μας ταμείου.

Όπως γνωρίζετε, η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει αναλάβει πρωτοβου-
λίες για την διασφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης σε δύο επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο που αφορά την Νομοθεσία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
ασκήσαμε ανακοπή κατά της απόφασης του ειρηνοδίκη που ενέκρινε το
νέο αντιασφαλιστικό καταστατικό, με σκοπό να μην οδηγηθεί το επικου-
ρικό μας ταμείο σε διάλυση με τις αιτήσεις των εργοδοτικών Σωματείων
και οι εισφοροκρατήσεις μας να μην γίνουν βορά σε ασφαλιστική εται-
ρεία.

Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά τη διασφάλιση της Επικουρικής
μας Σύνταξης υποβάλαμε ήδη την υπ’αριθμ. πρωτ. 29/07-10-2015 αίτηση
της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ αφού
η διατήρηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι πλέον ανέφικτη.

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του πρώτου επιπέδου, το επιτελείο
μας (Α. Καίσαρη δικηγόρος, Κ. Κατσακιώρης δικηγόρος, Σ. φιλιπ-
πόπουλος, Ν. Αλεξόπουλος) και με αφορμή την υπ΄αριθμ 106/13-10-
2015 γνωστή δεσμευτική επιστολή του Υφυπουργού Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλου προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, (που προκάλεσαν οι
γνωστοί εργοδοτικοί σύλλογοι με τις αιτήσεις τους), ήρθε σε επαφή με
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, καθόσον ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης είναι δε-
δομένος, απορρέει από την υποχρεωτικότητα της επικουρικής
ασφάλισης η οποία στην προκειμένη περίπτωση των συνταξιού-
χων και των ασφαλισμένων συναδέλφων μας ασκείται μέσα από το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ασφαλιστική
κάλυψη και την καταβολή επικουρικών συντάξεων στους εν λόγω
συνταξιούχους και εργαζόμενους για σήμερα και το μέλλον.

Μετά από γόνιμη συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες του Υπουργείου, θέσαμε στη διάθεσή τους το έμπειρο – σε θέ-
ματα ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ – νομικό μας επιτελείο και άμεσα κατατίθεται αίτηση
ανακοπής κατά της απόφασης του ειρηνοδίκη και από την Ελλη-
νική Πολιτεία και πολύ σύντομα το νέο αντιασφαλιστικό καταστατικό του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα αποτελεί θλιβερό παρελθόν, γιατί αυτό επιτάσσει το Ελ-
ληνικό Σύνταγμα για την προστασία του «ασφαλιστικού κεφαλαίου» του
κάθε ‘‘αυτοδιοικούμενου’’ και ‘‘αυτοδιαχειριζόμενου’’ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Κατόπιν τούτου, οι πρωτοβουλίες μας για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑ - αφού δεν συγχωνεύεται πλέον με την Κύρια Σύνταξη -
τίθενται σε άλλη βάση. Στηριζόμαστε πλέον εξ ολοκλήρου στις διατάξεις
του παλαιού καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αρχίζουμε συζητήσεις με
το ΕΤΕΑ και το Νομικό του Τμήμα για τους όρους ένταξης.

Πολύ σύντομα θα σας γνωστοποιήσουμε τη διάταξη νόμου που θα
προτείνει η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», καθώς και την ανάλυση της Εισηγητι-
κής Έκθεσης με στόχο να εξασφαλίσουμε συντάξεις τουλάχιστον
ισοδύναμες με αυτές που χορηγεί το ΕΤΕΑ. Τώρα πια έχουμε τον
απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μας να διαπραγματευτούμε με αξιώσεις
τους καλύτερους δυνατούς όρους ένταξης στο ΕΤΕΑ έξω και πέρα από
τις αντιασφαλιστικές διατάξεις του νέου «ψευδοκαταστατικού» του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που οδηγείται στον κάλαθο των αχρήστων οριστικά και τε-
λεσίδικα.

Επειδή τέλος, οι προβλεπόμενες με βάση το Καταστατικό του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε 3% για τους εργαζό-
μενους και 4% για τους εργοδότες, ενώ οι προβλεπόμενες για το ΕΤΕΑ
εισφορές είναι 3% και 3% αντίστοιχα, θα επιδιώξουμε η επιπλέον ει-
σφορά 1% να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας επαγγελματικού τα-
μείου συμπληρωματικών παροχών, με μετατροπή του σημερινού
ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου
3029/2002.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνάδελφοι, δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
έφτασε προ της διάλυσης αφενός μεν λόγω της ανεπάρκειας και της ανευ-
θυνότητας της Διοίκησης του Ταμείου, αλλά και αφετέρου λόγω των αδιέ-
ξοδων και επικίνδυνων επιλογών της ομάδας Κολλάτου – Βέργου που με
τις απαράδεκτες προσφυγές τους για το διπλασιασμό των συντάξεων και
την ανεύθυνη δικαστική αντιμετώπιση των πεπραγμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα, οδήγησαν την υπόθεση
στο απόλυτο κενό.

Συνέχεια από
τη σελίδα 1

Παρατείνεται μέχρι 25-12-2015 η προθεσμία για την
αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
στοιχείων για να ασκηθούν οι ομαδικές αγωγές για τη
διεκδίκηση των αναδρομικών των αντισυνταγματικών
μνημονιακών περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις
μας από 12-11-2012 με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 
Από το δικηγορικό γραφείο του Δρ. Α. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρω-
σαν ότι για τη διεκδίκηση των ως άνω αναδρομικών υπάρχει ακόμα χρό-
νος και μπορείτε να αποστείλετε δικαιολογητικά και στοιχεία έως και
25-12-2015, καθόσον οι ομαδικές αγωγές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι
το τέλος του 2015. Κατόπιν τούτου σας παραθέτουμε εκ νέου τα ακό-
λουθα προς ενημέρωσή σας:
Με την υπ’ αριθμ. 21/11-6-2015 ανακοίνωσή μας σας ενημερώσαμε ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του στις 9-6-2015 έκρινε αντι-
συνταγματικές τις περικοπές που έγιναν το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο
(Ν. 4093/2012) στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ – ΤΡΑ-
ΠΕΖΩΝ. Η εν λόγω απόφαση ισχύει από 9-6-2015 που δημοσιεύτηκε και
αφορά τις συντάξεις (ή άθροισμα συντάξεων) που ξεπερνούν τα 1.000,00
ευρώ και θα εφαρμοστεί για όλους τους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε
η κυβέρνηση, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ μόνον για όσους προσέφυγαν
στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση η καταβολή
των αυξήσεων θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προ-
ϋπολογισμού. Στην περίπτωση των συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ, η απόφαση αφορά μόνον την κύρια σύνταξη, καθώς η σύνταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν έχει λειτουργήσει αθροιστικά. Κατόπιν των ανωτέρω, όλη
η προσοχή και ο προβληματισμός μας εστιάζεται στη «μη αναδρομικό-
τητα» της απόφασης. Απευθυνθήκαμε στο δικηγόρο κ. Α. Παπακωνσταντίνου,
ο οποίος μας υπέβαλε γνωμοδότηση – πρόταση για τη διεκδίκηση των
αναδρομικών των περικοπών των συντάξεων. Αποφασίσαμε ότι ο ενδε-
δειγμένος τρόπος είναι η κατάθεση ομαδικών αγωγών, για τις οποίες κάθε

συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 140 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. ( 172,20 €) για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών των δικα-
στηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της
Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από
τα ποσά που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως η δικηγορική εταιρεία του κ.
Παπακωνσταντίνου θα εισπράξει ως αμοιβή το 8%. Εάν τα δικαστήρια
απορρίψουν το αίτημα, δε θα οφείλεται ουδεμία αμοιβή στη δικη-
γορική εταιρεία. Ο κάθε συνταξιούχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις
ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών του Ν.
4093/2012 θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής:
1) Πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών με συμπληρωμένα τα ποσά
των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 που ισχύουν κατά μήνα από 12-11-
2012 και μέχρι 31-12-2015 που θα υποβληθούν οι αγωγές. Για τους νε-
ότερους συνταξιούχους ο πίνακας τροποποιείται ανάλογα (μπορείτε να
βρείτε το σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας
ionikienotita.gr).
2) Τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του ΙΚΑ που
έχετε στην κατοχή σας (όσα υπάρχουν) και φωτοαντίγραφο της απόφα-
σης συνταξιοδότησής σας.
3) Να επιστρέψετε συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και υπογε-
γραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης που επίσης μπο-
ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών εν όψει του σο-
βαρού κινδύνου παραγραφών των σχετικών αξιώσεων. Είναι προφανές
ότι μόνο όσοι θα συμμετέχουν στις αγωγές διατηρούν πιθανότητες να δι-
καιωθούν.Σε περίπτωση μη δικαίωσης από τα εθνικά δικαστήρια ανοίγει
ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων( Στρα-
σβούργο), το οποίο έχει νομολογία ευνοϊκή για παρόμοιες περιπτώσεις.
Η υπάλληλος του συλλόγου κα. Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για
την παραλαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει
κάθε αναγκαία επιπλέον διευκρίνιση.
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Κολλάτος βρήκε τη μαγική συνταγή... αποτυχίας!
Κοιτάζοντας πίσω τα εγχειρήματα του κου Κολλάτου από τότε που... βυ-

θίστηκε στην καρέκλα του προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων, διαπι-
στώνει κανείς ένα μοναδικό ρεκόρ: όλες οι προσπάθειές του κατέληξαν
σε παταγώδη αποτυχία!!!
Εμείς του δίνουμε συγχαρητήρια για αυτό το κατόρθωμα, γιατί να ξέρετε

δεν είναι εύκολο να έχεις αλλεπάλληλες ήττες σε ό,τι και αν προσπαθείς!
Ακόμα και να το ήθελε, δύσκολα θα είχε καταφέρει να έχει αυτό το άτυπο
ρεκόρ 100% αποτυχίας! Αλλά όπως φαίνεται, ο κος Κολλάτος έχει καταφέρει
να βρει τη μαγική συνταγή της... αποτυχίας και εξ άλλου, μία αμπελοφιλο-
σοφική ρήση υποστηρίζει ότι σημασία έχει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε καλά.
Ε λοιπόν, ο κος Κολλάτος είδε και απόειδε από τις απανωτές ήττες και απο-
φάσισε προφανώς στο εξής μόνο να χάνει! Δεν εξηγείται αλλιώς...
Η υπόθεση μπορεί να έχει βέβαια και την αστεία της πλευρά, γιατί χωρίς

χιούμορ σίγουρα η ζωή μας δε θα ήταν αντιμετωπίσιμη εύκολα, αλλά δυ-
στυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Σε μία εποχή “βάρβαρη”
για τους πολίτες αυτής της χώρας, με τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξι-
ούχων να υποφέρουν, θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσαν να βρουν του-
λάχιστον ένα αποκούμπι στα συνδικαλιστικά τους σωματεία. Εξ άλλου,
έχουμε πολλάκις αναφερθεί και στον εξέχοντα κοινωνικό ρόλο που οφείλει
να εξυπηρετεί ο συνδικαλισμός.
Δυστυχώς, ο κος Κολλάτος είναι η προσωποποίηση της συνδικαλι-

στικής παρακμής και οπισθοχώρησης. Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι όχι
μόνο δε βρίσκουν στήριγμα σε αυτόν, αλλά αντίθετα αποκαρδιώνονται
γνωρίζοντας ότι είναι υπεύθυνος για φλέγοντα ζητήματα που τους αφορούν
και συνεπώς είναι δεδομένο ότι οι διεκδικήσεις τους με αυτόν επικεφαλής
είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.
Έχοντας πλήρη απειρία και άγνοια των ενδεδειγμένων νομικών και ασφα-

λιστικών χειρισμών, επιδίδεται σε μία σειρά δικών οι οποίες έχουν χαθεί
στο σύνολό τους, δημιουργώντας αρνητικό δεδικασμένο. Η τελευταία απο-
τυχία του αφορά τις εκδικάσεις των υποθέσεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που έχουν
βαρύνουσα σημασία μιας και το θέμα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη καμπή και
κάθε ενέργεια πρέπει να μελετάται με προσοχή, καθώς μπορεί να γείρει
την πλάστιγγα προς τη θετική ή αρνητική έκβαση της υπόθεσης.
Και βέβαια, έχει χαθεί ο λογαριασμός των αρνητικών δικαστικών αποφά-

σεων σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους κάθε φορά που
ανακατευόταν στην υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ο κος Κολλάτος: χάθηκε η
προσωρινή διαταγή για ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
η προσωρινή διαταγή ακύρωσης της διαγραφής των συνταξιούχων από
τον επικουρικό φορέα, η προσωρινή διαταγή για αναστολή της απόφασης
έκδοσης του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Ευτυχώς, ο μοναδικός -όπως έχετε διαπιστώσει- θεματοφύλακας των δι-

καιωμάτων των συναδέλφων, η Ιονική Ενότητα, επειδή αυτά θέματα είναι
μείζονος σημασίας, έχει φροντίσει σύμφωνα με τις συμβουλές των έγκριτων
επιστημονικών συνεργατών μας να κινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες με
τακτικές αγωγές που είναι απόλυτα μελετημένες και πλήρως θεμελιωμένες.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, όταν υφίσταται στο αντικείμενο εκδίκασης προ-
ηγούμενη αρνητική απόφαση για την προσωρινή διαταγή, σίγουρα δημι-
ουργείται μία πρόσθετη δυσκολία στη θετική έκβαση αυτών των αγωγών
που έχει κινήσει ο σύλλογός μας για την υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Ας ελπίσουμε ο κος Κολλάτος και η συνταγή... αποτυχίας του, να μη μας

κοστίσουν εν τέλει πολύ ακριβά!

Οι συνάδελφοι δεν ξεχνούν
Ο κος Κολλάτος, πέραν των απανωτών αποτυχιών του, είναι γνωστός κυ-

ρίως για τη δράση που ανέπτυξε, καταθέτοντας σε βάρος συναδέλφων μας
και υπέρ της τράπεζας σε δικαστήρια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.
Δεν είναι γνωστός ούτε για τη συνδικαλιστική του διαδρομή, ούτε για τις

μάχες που έχει δώσει για τα δικαιώματα και συμφέροντα των συναδέλφων
(πολλώ δε μάλλον αφού τα αντιπαλευόταν), ούτε για τις ικανότητες, την
εμπειρία και τις γνώσεις του επί των θεμάτων που αφορούν τους συναδέλ-
φους. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, έχει το θράσος τώρα να εκδίδει και οδη-
γίες (!), τάχα συμβουλεύοντας τους συναδέλφους για το καλό τους.
Προσφάτως, μετά τη γνωστοποίηση του εργολαβικού για τη διεκδίκηση

των μνημονιακών περικοπών στις συντάξεις, προσπάθησε να αναπτύξει
νομικό σκεπτικό (ω ναι!) επί ενός θέματος που έχει βέβαια πλήρη άγνοια.
Μάλιστα, επικαλείται και τη γνώμη εργατολόγων, επιβαρύνοντας ακόμα πε-
ρισσότερο τη θέση του, ενώ το θέμα είναι καθαρά δημοσίου δικαίου!
Κε Κολλάτο, αφού είναι γνωστό τοις πάσι ότι δεν έχετε καμία απολύτως

σχέση με αυτά τα ζητήματα, πώς περιμένετε να υπάρξει έστω και ένας συ-
νάδελφος που θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις απόψεις σας; Τα ίδια λέγατε

και για την υπόθεση του εφάπαξ όταν “συμβουλεύατε” τους συναδέλφους
να... “μη χάσουν το χρόνο τους” και να μην ασχοληθούν με αυτήν τη διεκ-
δίκηση. Ευτυχώς, η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων σας
αγνόησαν!
Η αλήθεια είναι πικρή, αλλά δεν αλλάζει. Η θέση σας κε Κολλάτο δεν

είναι ανάμεσα στους συναδέλφους. Άλλος είναι ο ρόλος σας, με τον
οποίο σας έχουν συνδυάσει όλοι. Η δραστηριότητά σας να εκπροσω-
πείτε επάξια την τράπεζα στις αγωγές των συναδέλφων για βλαπτι-
κές μεταβολές ή άλλες διεκδικήσεις. Καιρός να το πάρετε απόφαση ότι
έτσι θα σας θυμούνται όλοι οι Ιονικάριοι και σε καμία περίπτωση ως συν-
δικαλιστή. Δεν έχετε καμία σχέση με το αντικείμενο. Τώρα το πώς εν τέλει
βρεθήκατε εκεί, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο και σίγουρα πρόκειται για μία
μαύρη σελίδα για το Σύλλογο Συνταξιούχων που καλό θα είναι να ξεχαστεί
το συντομότερο δυνατόν.

Ούτε γάτα ούτε ζημιά
Και δεν είναι μόνο ότι τόσα χρόνια υποστήριζε την εργοδοσία σε βάρος

των συναδέλφων και πλέον επιχειρεί να το παίξει “εργατοπατέρας”. Επι-
πλέον, προσπαθεί να αποκρύψει το παρελθόν του, είτε λέγοντας ψέματα
είτε σφυρίζοντας αδιάφορα.
Όπως έπραξε δηλαδή και στην υπόθεση των συναδέλφων Γιάννη Σοφια-

νόπουλου και Χρήστου Ζυγούρη, με τον κο Κολλάτο να προσπαθεί να εμ-
φανιστεί ως “αθώα περιστερά”, υποστηρίζοντας με δημόσια τοποθέτησή
του ότι δε γνώριζε τίποτα.
Επειδή, όμως, εμείς μιλάμε μόνο με ντοκουμέντα και επιχειρήματα,

όταν δημοσιοποιήθηκαν τα πρακτικά της δίκης στην οποία είχε
ενεργό ρόλο, καταθέτοντας ως μάρτυρας για λογαριασμό της τράπε-
ζας, αποκαλύφθηκε ο ρόλος του στην υπόθεση με τον πλέον ακλό-
νητο τρόπο. Βέβαια, για τον κο Κολλάτο δεν έγινε και τίποτα. Ούτε γάτα
ούτε ζημιά. Παρά το γεγονός ότι έχει δημοσιοποιηθεί το πειστήριο συμμε-
τοχής του σε αυτήν τη δίκη, η μαρτυρία του υπέρ του τράπεζας, δεν είχε
την ευθιξία να ζητήσει δημόσια συγνώμη προς τους συναδέλφους στους
οποίους αντιπαρατέθηκε, αλλά και για τα ψεύδη του περί σκευωρίας και
άγνοιας για τη συγκεκριμένη δίκη.
Κε Κολλάτο, σας ρωτάμε ευθέως, λοιπόν, έστω και αν από εσάς σε καμία

περίπτωση δεν περιμένουμε να πάρουμε απάντηση: Συμμετείχατε στη
συγκεκριμένη εκδίκαση, ναι ή όχι; Και αν ναι, μήπως οφείλετε κάποια
συγνώμη προς τους συναδέλφους;
Αλλά βέβαια, αυτά για τον κο Κολλάτο είναι ψιλά γράμματα. Μιλήσαμε

πριν για ευθιξία και μεταμέλεια. Για δύο στοιχεία δηλαδή που δε συναντή-
θηκαν ποτέ με τον εν λόγω κύριο. Εξ άλλου, αν ήταν να ζητήσει συγνώμη,
θα έπρεπε να το είχε πράξει προ πολλού από όλους τους συναδέλφους
της Ιονικής που έβλαψε με τη λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια. Επομέ-
νως, δεν έχουμε καμία ένδειξη και ελπίδα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
Και επειδή η παρουσία του στα συνδικαλιστικά πράγματα της Ιονικής είναι

πρόκληση για όλους μας, είναι υποχρέωσή μας να λυτρώσουμε τους συνα-
δέλφους με την άμεση απομάκρυνσή του από το συνδικαλισμό, καθώς δεν
έχει καμία σχέση με το αντικείμενο και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους, πολλώ δε μάλλον να αποτελεί τον εκ-
πρόσωπό τους. Αντίθετα, λειτούργησε άριστα επί σειρά ετών ως
εκπρόσωπος της εργοδοσίας και αυτή είναι η μοναδική δραστηριότητα που
έχει να επιδείξει και του απέφερε τελικά πλουσιοπάροχη αμοιβή bonus
280.000 € μετά την παραίτησή του από την τράπεζα για τις υπηρεσίες που
της προσέφερε. 

Ο “αιώνιος” Κολλάτος “αποκαλύφθηκε” 
Στις 2/10/15 εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την παράδοση και

στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, συναδέλφους Φιλιπποπού-
λου Μαρία και Ζαβακόπουλο Χρήστο, του πορίσματος των ορκωτών λογι-
στών και των οικονομικών στοιχείων στο οποίο βασίστηκε και ανέδειξε τις
ατασθαλίες στη διαχείριση του συλλόγου την περίοδο 2010-13. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, σε κάθε διαδικασία που εμπλέκεται ο κος Κολ-

λάτος εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλλους…
Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο πρόεδρος εξέτασε πρώτα το μάρτυρα

των εναγόντων, συνάδελφο Γιάννη Χρυσικό, ζητώντας από τον εκπρό-
σωπο του Συλλόγου Συνταξιούχων κο Κολλάτο να βγει εκτός αίθουσας -
όπως είναι η συνήθης και τυπική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της
κατάθεσης του πρώτου μάρτυρα, εισήλθε στην αίθουσα ο κος Κολλάτος
και ανέβηκε στο έδρανο για να ξεκινήσει η εξέτασή του. Μόλις ο πρόεδρος
πήγε να αρθρώσει την πρώτη ερώτηση, ο κος Κολλάτος με τη φόρα που
είχε πάρει άρχισε να του απαντά και για όσα δεν είχε ερωτηθεί ακόμα!
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Ο πρόεδρος, έκπληκτος, παρατήρησε ότι ο κος Κολλάτος απαντάει σε
ερωτήματα που ακόμα δεν έχουν υποβληθεί! Και τότε ο “αιώνιος” Κολλάτος
“αποκαλύφθηκε” λέγοντας το αμίμητο «μα ήμουν στην πόρτα και
άκουγα»!!! Ο πρόεδρος, όπως ήταν φυσικό, τον επέπληξε, καυτηριάζοντας
την απαράδεκτη συμπεριφορά του και του συνέστησε να είναι πιο προσε-
κτικός γιατί η μαρτυρία ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης είναι μία ιδιαιτέ-
ρως σοβαρή υπόθεση, με το συνήγορο των συναδέλφων Φιλιπποπούλου
και Ζαβακόπουλου, κο Κ. Κατσακιώρη να προσθέτει... “α ώστε κρυφακού-
γατε κε Κολλάτο”! 
Η αλήθεια είναι πως εμάς δε μας έκανε καμία εντύπωση η συμπερι-

φορά του εν λόγω κυρίου, που γνωρίζουμε πολύ καλά το ποιόν του.
Αλλά θα περίμενε κανείς ότι ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης θα
είχε το ήθος και τη σωφροσύνη να συμμορφωθεί με τα στοιχειώδη,
ώστε να μην τον “καταλάβει” ο πρόεδρος εν ριπή οφθαλμού! Το πε-
ριστατικό, βέβαια, αναδεικνύει το χαρακτήρα και την πρακτική του ανδρός
που δε σέβεται τους θεσμούς και πράττει πάντα κατά το δοκούν...
Η ουσία της υπόθεσης, πάντως, είναι ότι όσο κι αν προσπαθήσει ο κος

Κολλάτος να διασώσει τους συνεργάτες του κκ Βέργο, Λαδά, Κορδώνη κλπ
δεν πρόκειται να τα καταφέρει και θα φροντίσει η Ιονική Ενότητα για αυτό.
Πολύ σύντομα θα κληθείτε να αποφασίσετε για όλους αυτούς που προκά-
λεσαν τεράστια οικονομική και ηθική ζημία στο Σύλλογο Συνταξιούχων,
απαξιώνοντάς τον στα μάτια των συναδέλφων.
Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα υπάρξουν κι άλλες εξελίξεις στο θέμα

της διαφθοράς που σίγουρα θα προβληματίσουν πολλούς. Αλλά αν ο συν-
δικαλισμός επιθυμεί πραγματικά να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία του,
πρέπει να αποβάλει τις σκιές του παρελθόντος και να κινήσει όλες τις δια-
δικασίες ώστε οι υπεύθυνοι να τύχουν παραδειγματικής τιμωρίας και να
αποκατασταθεί η τάξη. 
Η περίοδος της ατιμωρησίας έχει πλέον τελειώσει. Ο καιρός γαρ εγγύς.

Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά!
Ο κύριος αυτός βέβαια δε λέει να βάλει μυαλό και πλέον μέσα στον πανικό

του προβαίνει σε ακατανόητες ακόμα και για το μέγεθος της άγνοιάς του
ενέργειες, αποδεικνύοντας ότι η θρασυδειλία και οι απειλές εξακολουθούν
να παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά στην προσπάθεια της συνδικα-
λιστικής του επιβίωσης.
Δεν μπορεί άλλωστε να εξηγηθεί διαφορετικά το τηλεφώνημα που δέχτηκε

υπάλληλος του συλλόγου μας από τον εν λόγω κύριο, που την επέπληττε
για τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση των συναδέλφων της Θεσσαλονί-
κης για την ενημερωτική ασφαλιστική ημερίδα του συλλόγου μας.
Μάλιστα, της τόνισε ότι θα προσφύγει δικαστικά για να ποινικοποιήσει

την επίκληση εκ μέρους της Ιονικής Ενότητας του όρου “συνταξιούχος”,
καθώς θεωρεί ότι ο όρος είναι κατοχυρωμένος για χρήση μονάχα από το
Σύλλογο Συνταξιούχων, που προσωρινώς ο ίδιος εκπροσωπεί.
Εν μέσω του πανικού του δε διασταύρωσε καλά τις πηγές του και δε

φρόντισε να ενημερωθεί ότι στους συναδέλφους της συμπρωτεύουσας
απεστάλησαν τρία μηνύματα για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δια-
δικασία, στα οποία αναφερόταν ότι θα παρευρίσκονταν και θα μιλούσαν οι
συνάδελφοι Φιλιππόπουλος, Αλεξόπουλος και Μπάφης και τίποτα άλλο
πέραν τούτου.
Βλέπετε κε Κολλάτο, εμείς δε χρειαζόμαστε επίσημους τίτλους για

να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων, που βεβαίως
με τη μαζική τους συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που διοργανώσαμε
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απέ-
δειξαν ότι πέραν των… πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων, εναποθέ-
τουν στο σύλλογό μας τις ελπίδες τους για όλες τις σημαντικές τους
υποθέσεις! Τα ονοματεπώνυμά μας, η ιστορία και η διαδρομή που τα
συνοδεύει, είναι η πιο διακριτή μας ιδιότητα στα μάτια των συναδέλ-
φων που εμπιστεύονται την κρίση και την υπεύθυνη στάση μας ώστε
να ακούσουν με προσοχή τις προτάσεις μας και να επιλέξουν ελεύ-
θερα αν θα συμπαραταχθούν ή θα διαφωνήσουν μαζί μας.
Αλλά βέβαια, σε αυτό το σημείο οφείλουμε να κατανοήσουμε την έκπληξη

που νιώθετε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, καθώς το δικό σας όνομα
αποτελεί συνώνυμο της αναξιοπιστίας ανάμεσα στους συναδέλφους και
είστε συνηθισμένος να κρύβεστε πίσω από ταμπέλες για να προσελκύσετε
το ενδιαφέρον τους. Ενώπιον του φάσματος της επικείμενης απομάκρυν-
σής σας από το Σύλλογο Συνταξιούχων, μάλλον κε Κολλάτο έχετε χάσει
την ψυχραιμία σας. Δυστυχώς για εσάς, οι εξελίξεις είναι προδιαγεγραμ-
μένες και σύντομα θα τις βιώσετε και στην πράξη.

Η νέα δεν είναι ωραία, αλλά ο παλιός είναι σίγουρα αλλιώς
Η γνωστή ρήση θέλει οτιδήποτε καινούργιο να είναι πιο συναρπαστικό και

ρηξικέλευθο και οτιδήποτε παλιό, πιο έμπειρο και ώριμο. Δεν είναι, όμως,
πάντα έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που το νέο επιδεικνύει ασυναγώνιστη
ωριμότητα, αλλά και αντίστροφα περιπτώσεις που το παλιό παραμένει πιο
δυναμικό από το άγουρο, άνευρο και χωρίς προσανατολισμό νέο.
Πώς συνδέονται όλα αυτά με τη συνδικαλιστική λειτουργία του χώρου μας;

Μα φυσικά με την ανατέλλουσα αστερόεσσα του συνδικαλισμού, την κα

Γκλαβοπούλου. Πιθανόν οι περισσότεροι να μην τη γνωρίζετε. Βλέπετε
μπορεί να είναι “παλαιά” στην τράπεζα, αλλά είναι “νέα” στο συνδικαλισμό.
Αλλά όχι από εκείνους τους “νέους” που είναι ωραίοι. Από τους άλλους,
που νομίζουν ότι η πολυετής συνδικαλιστική εμπειρία αντικαθίσταται επειδή
ο κος Κολλάτος την τοποθέτησε αντιπρόεδρο στο Σύλλογο Συνταξιούχων.
Η κα Γκλαβοπούλου έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών στην τράπεζα, αλλά

μέχρι πρόσφατα παρέμενε άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Οι συνάδελφοι της
Ιονικής, όμως, που έτυχε να συνεργαστούν μαζί της τη γνωρίζουν πολύ
καλά και είναι αυτοί που θα αξιολογήσουν τη συνδικαλιστική της πρόταση
και αν αξίζει να συμπορευθούν μαζί της προς το “καινούργιο” που η εν
λόγω κυρία αντιπροσωπεύει ή θα συνεχίσουν να εμπιστεύονται το “παλιό”,
έμπειρο και επιτυχημένο του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου.
Γιατί η κα Γκλαβοπούλου δημοσιοποίησε ένα δυσφημιστικό κείμενο κατά

του συναδέλφου που βρίθει ανακριβειών (χαρακτηριστικό γνώρισμα ανω-
ριμότητας) και αναφέρεται σε... δεινοσαύρους και άλλους συκοφαντικούς
χαρακτηρισμούς, που βέβαια θα απαντηθούν καταλλήλως με αδιάσειστα
ντοκουμέντα λίαν συντόμως.
Εμείς βεβαίως δε θα πέσουμε στο επίπεδό της και δε θα επεκταθούμε

περαιτέρω. Η συνδικαλιστική της ικανότητα και πρακτική επαφίεται στην
κρίση των συναδέλφων, ιδίως της συμπρωτεύουσας, που την έζησαν κα-
θημερινά για πολλά χρόνια. Ας περιμένουμε να δούμε αν επικροτούν ή κα-
ταδικάζουν τις πρακτικές και τη λειτουργία της.

Εμφάνιση-έκπληξη στην ασφαλιστική ημερίδα 
στη Θεσσαλονίκη 
Ότι η Ιονική Ενότητα είναι μακράν πρώτη στις προτιμήσεις των Ιονικάριων

είναι ευρέως γνωστό και δε μας προκαλεί καμία εντύπωση. Παρ’ όλα αυτά,
μερικές φορές ακόμα κι εμείς μένουμε έκπληκτοι από την απήχησή μας,
καθώς πλέον αποδεικνύεται ότι οι συγκεντρώσεις του συλλόγου μας απο-
τελούν πόλο έλξης ακόμα και για τους συνδικαλιστικούς μας αντιπάλους!!!
Στην πρόσφατη ασφαλιστική ημερίδα που πραγματοποίησε ο σύλλογός

μας στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑ, προσήλθε για μικρό χρονικό διάστημα ως παρατηρήτρια η σύζυγος
συνδικαλιστικού αντιπροσώπου της συμπρωτεύουσας που πρόσκειται στο
“αντίπαλο στρατόπεδο”!
Αν και δεν είναι συνάδελφος, εμείς βεβαίως την καλωσορίσαμε και της

προτείναμε να καθίσει για να παρακολουθήσει τη διαδικασία, αλλά η ίδια
επέλεξε να παραμείνει όρθια στην είσοδο της αίθουσας για 15′ και στη συ-
νέχεια να αποχωρήσει. Παρά τη μαζική υποστήριξη των Ιονικάριων, η αλή-
θεια είναι ότι αυτήν την “guest” εμφάνιση δεν την περιμέναμε! 
Για να σοβαρευτούμε και λίγο, οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν πάνω

από όλα διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης και θα επιθυμούσαμε οι
κύριοι που βρίσκονται σήμερα στο Σύλλογο Συνταξιούχων να μην εμφανί-
ζονταν μεμονωμένα και δια αντιπροσώπου για ελάχιστο χρονικό διάστημα,
αλλά να προσέρχονταν οι ίδιοι, συντεταγμένα, μήπως τελικά κατάφερναν
να μας διαφωτίσουν για τις θέσεις και τις προτάσεις τους που ακόμα είναι
ασαφείς και αποτελούν ένα μεγάλο, άλυτο μυστήριο για τους συναδέλφους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι συνάδελφοι που είχαν παρευρεθεί προ-

ηγουμένως την ίδια ημέρα στην πρωινή συγκέντρωση των υπεύθυνων-
ανεύθυνων του Συλλόγου Συνταξιούχων, παρουσιάστηκαν στην ασφαλιστική
μας ημερίδα με ένα βλέμμα απορίας, καθώς δεν είχαν βγάλει κανένα συμπέ-
ρασμα για τις επιδιώξεις και τη στρατηγική (;) του κου Κολλάτου. 
Ας μας ενημερώσουν λοιπόν: έχουν αποφασίσει αν θα κάνουν έφεση στη

δικαστική απόφαση που απέρριψε το διπλασιασμό των συντάξεων; Αν θα
εξακολουθήσουν να ισχυρίζονται ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει ακόμα 22 χρόνια
ζωής (!); Ή, αν τελικά θα έχουν το σθένος να παραδεχθούν το σφάλμα τους
και θα συμπαραταχθούν με την Ιονική Ενότητα στη μόνη υπεύθυνη θέση
που διακηρύττει ο σύλλογός μας με παρρησία εδώ και 2,5 χρόνια.

Τα αόρατα που θα γίνουν ορατά
Το θράσος ορισμένων περισσεύει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε εξ άλλου

να χαρακτηριστεί η προκλητική συμπεριφορά διαφόρων κυρίων που πε-
ριφερόμενοι στο facebook παριστάνουν τους τιμητές;
Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος της Ιονικής ορισμένα κρούσματα διαφθοράς

του παρελθόντος δεν τα αντιμετώπισε με τη δέουσα αμεσότητα και σοβα-
ρότητα. Πλέον, όμως, έστω κι αργά αποφασίσαμε να παρέμβουμε για να
βάλουμε τα πράγματα και κάθε κατεργάρη στη θέση του. 
Τα αναπάντητα εξώδικα που είχαμε αποστείλει είχαν ως συνέπεια τη δια-

γραφή ανοιχτών κονδυλίων του παρελθόντος μέσα από τις διαδικασίες της
Γενικής Συνέλευσης. Νομίζουμε ότι πλέον έχει φτάσει η ώρα τα “αό-
ρατα να γίνουν ορατά” και να γνωστοποιηθούν στους συναδέλφους
αδικαιολόγητες δαπάνες του παρελθόντος. 
Είναι γνωστό ότι... η ανικανότητα είναι μήτηρ κακίας, αλλά ορισμένοι

δεν αντιλαμβάνονται ότι οι υπασπιστές του παρελθόντος τους προξένη-
σαν μεγάλη ζημιά και θα τους εκθέσουν τώρα ανεπανόρθωτα. Η ανοχή
έχει όρια και η αμετροέπεια πρέπει να αντιμετωπίζεται με πυγμή και απο-
φασιστικότητα. Λίγη υπομονή και σύντομα θα αρχίσουν να αντιλαμβά-
νονται τη δυσάρεστη πραγματικότητα που θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα.
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Είμαστε η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που εξ αρχής τοπο-
θετηθήκαμε ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο ταμείο υγείας δεν απο-
τελούσε συνέχεια των επεισοδίων που είχαν λάβει στην πρωτεύουσα
εκείνη την ημέρα (12/2/2012), αλλά επρόκειτο για εμπρηστική ενέρ-
γεια, που αποτέλεσε πρώτης τάξεως ευκαιρία για να εξαφανίσουν τα
στοιχεία και τις αποδείξεις των παρανομιών τους όσοι εμπλέκονται
στην υπόθεση των έκνομων δραστηριοτήτων που ζημίωσαν και λε-
ηλάτησαν το ταμείο.
Η υπόθεση αυτή περιήλθε στην Ανακρίτρια για θέματα διαφθο-
ράς η οποία άσκησε διώξεις για απάτη και πλαστογραφία με τις
επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν1608/50 περί καταχραστών του
Δημοσίου σε δέκα εμπλεκόμενους -στελέχη του ταμείου, υπαλ-
λήλους, ασφαλισμένα μέλη και συνεργαζόμενους με το ταμείο-
στην πλειονότητα των οποίων επιβλήθηκε καταβολή εγγυοδο-
σίας, καθώς και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής τους. Η Ανακρίτρια διαβίβασε την υπόθεση στον
αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του θα διατυπώσει
την πρότασή του στο αρμόδιο συμβούλιο. Σαφώς υφίσταται το
τεκμήριο της αθωότητας για όλους, αλλά δυστυχώς έχουν πε-
ριέλθει στη γνώση μας άκρως επιβαρυντικά στοιχεία, βάσει των
οποίων επιβάλλεται να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και να
τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι έχουν ευθύνη.
Αυτοί που βέβαια πλήρωσαν το μάρμαρο είναι οι ασφαλισμένοι,
αφού χιλιάδες εντάλματα νοσηλίων που καταστράφηκαν από
την πυρκαγιά παραμένουν απλήρωτα μέχρι σήμερα στους δι-
καιούχους.
Τα φαινόμενα της σήψης, της διαφθοράς και της υπολειτουργίας, δυ-
στυχώς αποτέλεσαν τον κανόνα σε πολλά ταμεία υγείας επί σειρά
ετών. Οι τραγικές συνέπειες αυτής της παγιωμένης κατάστασης, η
αδιαφορία και η ατιμωρησία είναι από τις βασικές αιτίες της κατάρ-
ρευσης του ασφαλιστικού μας συστήματος και των συνεχιζόμενων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Είναι υποχρέωση του συνδικαλιστικού κινήματος να σταματήσει να
νίπτει τας χείρας του και να αναλάβει δράση, όπως επιτάσσουν ο θε-
σμικός ρόλος και η ιστορία του, ιδιαίτερα σε μείζονος σημασίας ζη-
τήματα, όπως η υγεία των ασφαλισμένων.
Για το σκοπό αυτό ο σύλλογός μας θα αποστείλει άμεσα επιστολή
στο διοικητή του ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική Δι-
καιοσύνη, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για
το σκάνδαλο του ταμείου υγείας, καθώς επίσης να διερευνηθούν οι
συνθήκες εμπρησμού και να αποκαλυφθούν οι άγνωστοι μέχρι στιγ-
μής δράστες του, γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι πολλές πτυχές της
υπόθεσης ακόμα δεν έχουν αναδειχθεί πλήρως.
Στην ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr) μπορείτε να διαβάσετε στην
αντίστοιχη ανάρτηση “Οι έρευνες των Αρχών και οι δικαστικές εξελίξεις
ξετυλίγουν το κουβάρι του μεγάλου σκανδάλου του ταμείου υγείας!”  τη συ-
νημμένη Ανακοίνωση Νο 57/21-2-2012 του ΣΥΙΛΤΕ που είχε εκδώσει
τις αμέσως επόμενες μέρες από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  τ ω ν  Α ρ χ ώ ν  κ α ι  ο ι  
δ ι κ α σ τ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  ξ ε τ υ λ ί γ ο υ ν  τ ο  
κ ο υ β ά ρ ι  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  σ κ α ν δ ά λ ο υ  
τ ο υ  τ α μ ε ί ο υ  υ γ ε ί α ς !

Τελικά, τη σήμερον ημέρα το θράσος περισσεύει!
Δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί η συμπεριφορά των κκ Κολλάτου, Προκόπη,
Τάτση, Γκλαβοπούλου, Βέργου και Καραδελή που αφού προηγουμένως με τις
ανεύθυνες επιλογές τους οδήγησαν την επικουρική σύνταξη στα τάρταρα και
ενώ μέχρι πριν λίγες ημέρες διατυμπάνιζαν ότι το ταμείο έχει 22 χρόνια ζωής,
ως εκ του θαύματος πανηγυρίζουν για την επιστολή του Υφυπουργού, κου Ανα-
στάσιου Πετρόπουλου, που ουσιαστικά θέτει τις βάσεις για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ στο ΕΤΕΑ, κάτι που αποτελεί την πάγια θέση της Ιονικής Ενότητας!
Βρε αθεόφοβοι, που οδηγήσατε σε καταβύθιση τις συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, όταν εμείς επί 2,5 χρόνια τονίζουμε ότι η μοναδική προοπτική κατο-
χύρωσης της επικουρικής μας σύνταξης είναι η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑ και μας ασκούσατε κατ'επανάληψη κριτική μέσα από το “Συνταξι-
ούχο της Ιονικής”, καταγγέλλοντας ως αδιέξοδη την επιλογή μας, με ποιο
περίσσιο θράσος βγαίνετε τώρα και πανηγυρίζετε για αυτήν την εξέλιξη,
αποστέλλοντας μάλιστα και μηνύματα στους συναδέλφους;;;
Μα καλά, δεν ντρέπεστε να απευθύνεστε στους συναδέλφους και να μι-
λάτε για επιτυχία σας, όταν μέχρι να έρθει το στραπάτσο των μειώσεων
των συντάξεων, υποστηρίζατε σθεναρά ότι το ταμείο έχει από 12 έως 22
χρόνια ζωής;;;
Δεν έχετε την παραμικρή ευθιξία να παραδεχτείτε τα σφάλματά σας και
προσπαθείτε να ιδιοποιηθείτε τον αγώνα που έδωσε η Ιονική Ενότητα για
να διασώσει την επικουρική σύνταξη μετά από τις τραγικές επιλογές
σας;;;
Πολλώ δε μάλλον, όταν ακόμα κι εσείς οι ίδιοι ενημερωθήκατε για τις εξε-
λίξεις από το σύλλογό μας και προμηθευτήκατε την επιστολή του Υφυ-
πουργού προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από την ιστοσελίδα μας! Βλέπετε,
προδοθήκατε από τις σημειώσεις που είχαμε κάνει επί του κειμένου και
τις αναδημοσιεύσατε μαζί με την επιστολή! Γιατί ο θεός αγαπάει τον κλέ-
φτη, αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη!  
Ιδού, σημειωμένο με βελάκια το επίμαχο σημείο της επιστολής:

Δυστυχώς, το θράσος και η προκλητική συμπεριφορά σας δεν έχουν όρια, αλλά
ευτυχώς, τα γραπτά μένουν και οι συνάδελφοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου!
Έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τον καταστροφικό σας ρόλο και σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα το διαπιστώσετε, όταν και θα σας στείλουν σπίτια σας
μετά τη συγχώνευση των συλλόγων.
Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα από το “Συνταξι-
ούχο της Ιονικής”, στα οποία οι “φωστήρες” του Συλλόγου Συνταξιούχων προ-
σπαθούσαν να σας αποτρέψουν από την υπογραφή της αίτησης ένταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, καθώς οι ίδιοι υποστήριζαν (μέχρι και στο τελευταίο
φύλλο της εφημερίδας τους!) ότι το ταμείο έχει ακόμα 22 χρόνια ζωής!!!

“Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ”:
Φύλλο 60 (Ιούλιος - Αύγουστος 2014), σελ. 1.
“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
– Η Βιωσιμότητα του Ταμείου σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη
(Μάρτιος 2014) προσδιορίζεται σε 22 έτη ( με βοήθημα μειωμένο κατά 72%,
όπως ισχύει σήμερα) και σε 12 έτη (με βοήθημα χωρίς καμία περικοπή).
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος άμεσης διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ
αφού το Ταμείο μπορεί να εκπληρώνει τον σκοπό του για 12 χρόνια στη
χειρότερη έως 22 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση”.
Φύλλο 62 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014), σελ. 4.
“– Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» μετά από δύο χρόνια
εγκατέλειψε την επίμονη πρότασή του για δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου
και τώρα προτείνει «ως μόνη λύση την άμεση ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο κρατικό
ΕΤΕΑ» με σημαντικά μειωμένες συντάξεις. Για τον λόγο αυτό ζητά από τους συ-
ναδέλφους να υπογράψουν τη σχετική του αίτηση-πρόταση.
-  Δεν υπογράφουμε καμία άκρως βεβιασμένη και αδιέξοδη αίτηση -πρόταση
από οπουδήποτε και αν προέρχεται. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ”.
Φύλλο 65 (Μάιος - Ιούνιος 2015), σελ. 1.
“- Η περιουσία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σύμφωνα με την Αναλογιστική μελέτη του Αυγού-
στου 2014 ανέρχεται σε: Σύνολο Χαρτοφυλακίου € 240.618.704,60 πλέον των
δύο ακινήτων του, τα οποία επαρκούν για καταβολή επικουρικού βοηθήματος
μέχρι το έτος 2036”.
Φύλλο 66 (Ιούλιος - Αύγουστος 2015), σελ. 1.
“Μόνο οι συνταξιούχοι (που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια μείωση του βοηθή-
ματός τους 63%) κατά το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι υπαίτιοι που το επικουρικό
μας ταμείο έχει 22 χρόνια ζωής σήμερα και όχι 42”.

Οι συνάδελφοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου!

Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !
Ελάτε να Ανταμώσουμε!
... Αι γενεαί πάσαι της Ιονικής συνευρίσκονται στις 22/1/2016 στο

κέντρο “Ιερά Οδός” (Ιερά Οδός 18-20, Γκάζι, Αθήνα) στο πρώτο
μεγάλο “Ιονικό Αντάμωμα”, για να περάσουμε μία αξέχαστη βραδιά
που φιλοδοξούμε να καθιερωθεί ως θεσμός τα επόμενα χρόνια, ανα-
δεικνύοντας τη μοναδική κουλτούρα της ιονικής οικογένειας.
Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν οι συνάδελφοί μας Νενέ Ανδρια-

νού (έντεχνο), Μανώλης Αντωνιάδης (λαϊκό), Θέμης Καρακατσάνης
(έντεχνο), Πλούταρχος Κούσουλας (δημοτικό-παραδοσιακό) και Ιπ-
ποκράτης Ξυλάς (λαϊκό). Τους συναδέλφους θα συνοδεύσει επτα-
μελής ορχήστρα με τη συμμετοχή του χορευτικού ομίλου Λυκείου
Ελληνίδων Αχαρνών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση έχει
αναλάβει ο ταλαντούχος υιός του συναδέλφου μας Παντελή Τσίτου,
Αλέξανδρος Τσίτος. 
Το συμβολικό ποσό συμμετοχής που περιλαμβάνει πλήρες μενού

ορίστηκε σε 10 ευρώ για κάθε συνάδελφο.
Ώρα προσέλευσης: 19:30 μ.μ. 
Έναρξη εκδήλωσης: 20:30 μ.μ.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στο κέντρο “Ιερά Οδός”

Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημε-
ρίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της αποστεω-
μένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προ-
τάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλιστικός χώρος.

Ένα μεγάλο “γιατί” διαπερνά τις τυφλές επιθέσεις στο Παρίσι: 
Οι σύγχρονες Σταυροφορίες και ο φονταμενταλισμός 

απειλούν την παγκόσμια ειρήνη!
Η 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε για το Δυτικό Κόσμο την αρχή μίας αλυσίδας
αντίστοιχων φαινομένων σε όλα τα μέρη της Γης που ονομάσαμε θρησκευτική
τρομοκρατία. Με αφετηρία τη φρικιαστική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και
κορύφωση το μακελειό στη Γαλλία, οι Δυτικοί προσέγγισαν την υπόθεση εστιά-
ζοντας στο αποτέλεσμα και αγνοώντας προκλητικά το αίτιό του. Και επειδή αυτή
η λανθασμένη προσέγγιση συνεχίζει να κυριαρχεί μέχρι σήμερα, το μόνο σί-
γουρο είναι ότι τα γεγονότα στο Παρίσι δεν ήταν το τελευταίο χτύπημα εναντίον
αθώων πολιτών. Με μαθηματική ακρίβεια, ελέω της διαμορφωμένης τραγικής
κατάστασης, το πρόβλημα θα διογκωθεί, απειλώντας την παγκόσμια ειρήνη!
Γιατί, αν κοιτάξουν οι Σύμμαχοι του Δυτικού Κόσμου τον καθρέπτη με αυτοκρι-
τική στάση, θα δουν πολύ εύκολα ότι οι ίδιοι ευθύνονται για αυτές τις επιθέσεις!!!
Κανείς δεν είχε το πολιτικό θάρρος, την παρρησία, ή έστω την ευθιξία να
ακουμπήσει τις πραγματικές αιτίες του φαινομένου της φονταμενταλιστικής τρο-
μοκρατίας. Οι αλόγιστες και συνάμα αδυσώπητες επεμβάσεις σε ανεξάρτητες
χώρες του αραβικού κόσμου για τη χυδαία προστασία και προώθηση οικονο-
μικών, ενεργειακών και εμπορικών συμφερόντων, εκμηδένισαν την αξία της
ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης ζωής σε αυτές τις περιοχές, δημιουργώντας
χιλιάδες τζιχαντιστές που είναι έτοιμοι να εκδικηθούν φτάνοντας στο έσχατο
σημείο.
Ενδεικτικές είναι οι συνθήκες που επικρατούν πλέον στο Ιράκ και τη Συρία όπου,
έπειτα από τη Δυτική επέμβαση, εξαφανίστηκε η έννοια της κανονικότητας της
ζωής και εξαϋλώθηκε ο κοινωνικός ιστός των χωρών αυτών, γεννώντας μέσα
από τα συντρίμμια τους τους μισαλλόδοξους ιερούς πολεμιστές του Ισλάμ και
κορυφώνοντας την προσφυγική κρίση. Σε δύο χώρες μάλιστα, που για τα πρό-
τυπα της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου θεωρούνταν πιο κοντά σε
έναν κοσμικό τρόπο ζωής και απείχαν παρασάγγας από αντίστοιχες ισλαμικές
κοινωνίες που πράγματι λειτουργούσαν με φονταμενταλιστικό καθεστώς και
κουλτούρα.
Οι δύο αυτές χώρες ισοπεδώθηκαν αναίτια και απροκάλυπτα γιατί αυτό επί-
τασσε το συμφέρον των Δυτικών πανίσχυρων οικονομικών κύκλων που έδωσαν
εντολή στις κυβερνήσεις-μαριονέτες τους να προχωρήσουν σε μία σύγχρονη
σταυροφορία, καπηλευόμενες το όνομα της Δημοκρατίας. Με πρόφαση την
“ένεση δημοκρατίας” οι Δυτικοί Σύμμαχοι με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ και τα γε-
ράκια του Μπους, έπαιξαν για πολλοστή φορά το επικίνδυνο παιχνίδι της υπο-
στήριξης ακραίων ομάδων που γύρισε μπούμερανγκ και εν τέλει όχι μόνο δε
λύτρωσαν τις αραβικές χώρες από τους τυράννους που τις κυβερνούσαν, αλλά
τις οδήγησαν στο χάος και την καταστροφή.
Οι κοινωνίες των χωρών αυτών διαλύθηκαν, αναγκάστηκαν να θρηνήσουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μοιραία όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελλες,
καθώς εξώθησαν τους ανθρώπους αυτούς σε εξτρεμιστικές επιλογές και στην
άνθιση καθεστώτων που αντιπροσωπεύουν το μίσος και την εκδίκηση και θέ-
τουν την τρομοκρατία ως στρατηγική τους επιδίωξη. Το μάρμαρο βέβαια, όπως
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το πληρώνουν οι αθώοι πολίτες, συχνά και με
το πιο ακριβό αντίτιμο, την ίδια τους τη ζωή! 
Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις και εκφράζουμε και εμείς με τη σειρά
μας τη συμπάθεια και τη στήριξή μας στο γαλλικό λαό και στους αθώους πολίτες
που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο λουτρό αίματος στο Παρίσι. Παρ’
όλα αυτά οφείλουμε να τονίσουμε και την ευθύνη όλων μας, με την υποκρισία
να ξεχειλίζει ακόμα και σήμερα, καθώς όταν τα γυναικόπαιδα εξολοθρεύονταν
από τις “έξυπνες” βόμβες των Συμμάχων, όταν στοιβάζονταν τα πτώματά τους
στον υγρό τάφο της Μεσογείου, ήταν για όλους εμάς απλά η αφορμή για μία
στιγμή αναστεναγμού παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων. Κατά τα άλλα,
αυτές τις μέρες “είμαστε όλοι Γάλλοι”…
Συνεπώς, τα γεγονότα της τρομοκρατίας έχουν φυσικούς, αλλά και ηθικούς αυ-
τουργούς, που δεν είναι άλλοι από τα τεράστια συμφέροντα που προκάλεσαν
αυτές τις επεμβάσεις και την παντελή έλλειψη αποτελεσματικότητας και συχνά
εκκωφαντική σιωπή των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και παρόμοιοι θε-
σμοί, που σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
που επιτάσσει ο ρόλος τους και παραμένουν απλά παραρτήματα των ανεπτυγ-
μένων Μεγάλων Δυνάμεων της Δύσης.
Η επιδερμική αντιμετώπιση του φαινομένου της φονταμενταλιστικής τρομοκρα-
τίας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση αστάθειας που απειλεί την ασφάλεια του
λεγόμενου δυτικού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Αν
συνεχισθεί η αντίληψη της αντιπαράθεσης με τους “κακούς” Μουσουλμάνους
όπου γης και με το αδυσώπητο ISIS, χωρίς να γίνει ανάλυση των αιτιών αυτού
του φαινομένου, είναι μοιραίο το προσφυγικό ρεύμα, οι τυφλές επιθέσεις, η μι-
σαλλοδοξία και η συνεπακόλουθη έξαρση των ρατσιστικών φαινομένων να πολ-
λαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα. Αν ο Δυτικός Κόσμος θέλει να βρει την
άκρη του νήματος οφείλει αφενός με σοβαρό σχεδιασμό να αντιμετωπίσει τον
τυφλό φανατισμό των φονταμενταλιστών, αφετέρου όμως να αναλύσει αυτο-

κριτικά το φιάσκο αυτών των επεμβάσεων που υποβίβασαν τον αραβικό λαό
σε ανθρώπους β’ κατηγορίας και να καθίσει στο σκαμνί τις μεγάλες συμμορίες
συμφερόντων και τους εντολοδόχους τους πολιτικούς ηγέτες που στην κυριο-
λεξία ρήμαξαν τον αραβικό κόσμο δημιουργώντας μία χαοτική κατάσταση.
Είναι η μοναδική οδός για να μπορέσει σταδιακά να επέλθει ισορροπία στην
παγκόσμια κοινωνία και να μην εξωθηθούμε σε περαιτέρω και μεγαλύτερης
εμβέλειας ακρότητες, ώστε να μην αποτελούν στο εξής καθημερινότητα τέτοιες
τραγωδίες.

Το “πριν” της προστασίας και το “μετά” της ισοπέδωσης
Οι πολιτικοί ανά την υφήλιο έχουν μία κοινή, κάκιστη συνήθεια που όμως στη
χώρα μας, όπως τόσα και τόσα στραβά, διογκώνεται: οι υποσχέσεις της προ-
εκλογικής περιόδου δεν έχουν καμία σχέση με την πρακτική την αμέσως επο-
μένη των εκλογών.
Παρ' όλα αυτά, σε μία χώρα που βρίσκεται σε βαθύτατη οικονομική, πολιτική
και κοινωνική κρίση, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον σε θέματα μείζονος
σημασία, όπως αυτό της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα υπήρχε η στοι-
χειώδης υπευθυνότητα... Αλλού αυτά. Όχι στην Ελλάδα...
Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της προεκλογικής περιόδου, ο ελληνικός λαός λάμ-
βανε από όλες τις πλευρές και τα κόμματα τη διαβεβαίωση ότι η πρώτη κατοικία
δε θα κινδύνευε. Μετεκλογικά η κυβέρνηση κλήθηκε να διευθετήσει αυτήν τη
μείζονα υπόθεση σε συνεργασία βέβαια με τους δανειστές, αφού το θέμα εμπε-
ριέχεται στη συμφωνία του μνημονίου. 
Όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, η μετεκλογική συμφωνία για την πρώτη κατοικία
σε σχέση με τις διακηρύξεις προ των εκλογών είναι η μέρα με τη νύχτα... Ο
νέος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ψηφίστηκε από την πλειοψηφία
της Βουλής, αλλά δεν έκανε κανέναν σοφότερο και δεν έλυσε κανένα πρό-
βλημα. Το μόνο βέβαιο πλέον είναι ότι εφόσον ο δανειολήπτης δε φροντίσει να
καλύψει ή διευθετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, θα τίθεται σε άμεσο κίν-
δυνο ακόμα και η πρώτη κατοικία του. 
Η πλήρης απόσταση μεταξύ της προεκλογικής θέσης των κομμάτων και του
μετεκλογικού νόμου του κράτους που πλέον είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν
οι πολίτες, δεν αποτελεί και καμιά μεγάλη έκπληξη... Παρά τις περί αντιθέτου
εξαγγελίες, νομίζουμε κανένας δεν περίμενε θαύματα στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, όταν το συγκεκριμένο θέμα βρισκόταν στην ατζέντα των τροϊκανών
από τις πρώτες κιόλας μέρες των μνημονίων.
Η μόνη κάλυψη που παρέχει ουσιαστικά ο νέος νόμος αφορά όσους βρίσκονται
σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, καθώς ορίζεται το κράτος ως εγγυητής κατα-
βολής των δόσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντούτοις και σε
αυτήν την περίπτωση, οι “προστατευμένοι” θα είναι υπόχρεοι απέναντι στο κρά-
τος που θα έχει μεσολαβήσει για την κάλυψη των δανειακών τους υποχρεώσεων. 
Επομένως -για μία ακόμα φορά φέτος- ας προσγειωθούμε στην πραγματικό-
τητα και ας εξετάσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες για τη σύναψη ευνοϊκών
όρων εξόφλησης των στεγαστικών δανείων, γιατί η οδυνηρή αλήθεια είναι ότι
καμία κυβέρνηση και καμία “Σεισάχθεια” δεν πρόκειται να μας απαλλάξει από
αυτά τα βάρη και οι ψευδαισθήσεις του παρελθόντος έλαβαν τέλος με πολύ
ακριβό, μάλιστα, τίμημα. 
Ο καθένας πλέον οφείλει να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
περίπτωσή του και να επιτύχει μία συμφέρουσα συμφωνία προκειμένου να κα-
λύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις.
Βέβαια, η Ιονική Ενότητα δεν πρόκειται να αφήσει τους συναδέλφους αβοήθη-
τους σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος είναι από
τους πλέον χρεωμένους και ο σύλλογός μας θα σταθεί αρωγός στην προσπά-
θεια του καθενός να απαλλαγεί από τη δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πάνω
από τους συναδέλφους και είναι έτοιμη να υφαρπάξει τις οικίες τους.
Και βέβαια εμείς, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα συνήθεια των πολιτικών,
δε θα σταθούμε σε ευχολόγια και υποσχέσεις, αλλά προχωρούμε στην υλοποί-
ηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα σας παρέχει τεχνική και νομική
στήριξη προκειμένου να σας βοηθήσουμε να αποκωδικοποιήσετε το νέο νόμο,
να συνδράμουμε στην προσπάθεια μείωσης των επιτοκίων, επέκτασης της
χρονικής περιόδου της αποπληρωμής και να σας ενημερώσουμε για τη δυνα-
τότητα περαιτέρω διευκολύνσεων. Οι οικονομικοί και νομικοί μας σύμβουλοι
θα τεθούν στη διάθεσή σας, γνωστοποιώντας σας τις δυνατότητες που έχετε
για να διευθετήσετε αυτήν την τόσο σοβαρή εκκρεμότητα με τον πλέον υπεύ-
θυνο και ικανοποιητικό τρόπο. Λεπτομέρειες θα σας κοινοποιηθούν πολύ
σύντομα μέσα από την ιστοσελίδα και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Πολύ κακό για το τίποτα 
Το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρκία έγινε σε μία περίοδο
κρίσιμη για τη χώρα μας, αλλά εξίσου δύσκολη για τους γείτονες. Στη μεν Τουρ-
κία μπορεί ο “σουλτάνος” Ερντογάν να κέρδισε την πλειοψηφία στις πρόσφατες
εκλογές και να έκρυψε προσωρινά τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά
έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα δημοσιεύματά μας ότι η Τουρκία βαδίζει
ολοταχώς προς μία τεράστια οικονομική και κοινωνική κρίση, ενώ παράλληλα
μοιάζει να είναι απομονωμένη διπλωματικά από όλες τις χώρες με τις οποίες
συνορεύει. 
Ως προς τη σημασία και τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κου Τσίπρα, νο-
μίζουμε ότι δεν προέκυψε τίποτα ουσιαστικό και καλύτερο θα ήταν να μην
είχε πραγματοποιηθεί. Η κεντρική επιδίωξη του πρωθυπουργού για τη συν-
διαχείριση του μεταναστευτικού δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, αφού η Τουρκία
έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται απ' ευθείας με την κεντρική ηγεσία
της Ευρώπης και δεν αρκείται σε συζητήσεις με έναν περιφερειακό πρωθυ-
πουργό. Με λίγα λόγια, μηδέν εις το πηλίκον. 
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Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 2/6/2015 κατέθεσα αίτημα στον Δήμο της Αθήνας
για τη μετονομασία της οδού Γεωργίου Μπάκου, Αθήνα – Νέα Φιλοθέη Τ.Κ.11524,
επειδή θεωρώ επαίσχυντο να τιμάται με ονοματοδοσία ένας πραξικοπηματίας, προ-
δότης, ναζιστής  και εγκληματίας πολέμου. 
Η οδός Ναζιστή Μπάκου, βρίσκεται  σε απόσταση 50 μέτρων από την Πρεσβεία του
Ισραήλ, προσβάλλοντας την μνήμη των 6.000.000 εβραίων θυμάτων του ναζισμού και
διασταυρώνεται με δρόμους που έχουν ονόματα ηρώων αξιωματικών, εκ των οποίων ο
ένας ήταν Εβραίος και ο άλλος θύμα του Μπάκου:

Οδός Μαρδοχαίου Φριζή, Αθήνα - Νέα Φιλοθέη, 11524, ΑΤΤΙΚΗ•
Ο Συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής είναι ο  «πρώτος πεσών ανώτερος αξιω-
ματικός». Στις 5 Δεκεμβρίου στην Πρεμετή, σκοτώθηκε ενώ έφιππος, προσπαθούσε
να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τους στρατιώτες του.
Οδός Περρίκου, Αθήνα - Νέα Φιλοθέη, 11524, ΑΤΤΙΚΗ                        •
Ο Αντισμήναρχος Κώστας Περρίκος στις 20 Σεπτεμβρίου 1942 ανατίναξε την
ΕΣΠΟ, το τερατούργημα του Μπάκου που  στρατολογούσε Έλληνες για λογαριασμό
των Waffen SS. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1943 οδηγήθηκε στο Σκοπευτήριο
Καισαριανής όπου και εκτελέστηκε.
Οδός Συνταγματάρχου Ν. Γεωργούλα, Αθήνα-Νέα Φιλοθέη, 11524,  ΑΤΤΙΚΗ                                                                                                       •
Ο Συντάγματαρχης Νικόλαος Γεωργούλας, Διοικητής του 5ου Συντάγματος Πεζικού
Τρικάλων που υπερασπιζόταν το 731. Οργάνωσε αντίσταση, προδόθηκε, συνελή-
φθη και φυλακίστηκε. Σκοτώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1943 όταν το πλοίο «Πόλη
της Γένουας» που τον μετέφερε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, τορπιλίστηκε από
αγγλικό υποβρύχιο. 

Έχω προτείνει να τιμηθεί  ο ήρωας Δημήτριος Κασλάς, ο κύριος συντελεστής της μάχης
στο ύψωμα 731 που μνημονεύεται στον Άγνωστο Στρατιώτη. Στο ύψωμα 731 κρίθηκε ο
ελληνοϊταλικός πόλεμος με τη συντριβή των ιταλικών μεραρχιών παρουσία του ίδιου του
Μουσολίνι.

Αιτιολογία:
Ο Ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς, ήταν ο Διοικητής του ΙΙ/5 (2ου Τάγματος του 5ου
Συντάγματος)  Τρικάλων που υπερασπιζόταν το 731, υπό τον Συνταγματάρχη Γεωρ-
γούλα.
Το ΙΙ/5 Τάγμα υπό τον Δημήτριο Κασλά, από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου
1940 είχε υπαχθεί στο Απόσπασμα Αώου του αντισυνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή.
Ζητώ την υποστήριξή σας για την την αποκαθήλωση του ονόματος ενός πραξι-
κοπηματία , προδότη, ναζιστή  και εγκληματία πολέμου που «κοσμεί» Αθηναϊκό
δρόμο.

Επιτρέψτε στον ήρωα Κασλά να σταθεί απέναντι στους διοικητές του,•
Γεωργούλα και Φριζή και να τους πει ότι συνεχίζοντας τον αγώνα τους,
νίκησε.
Επιτρέψτε στον ήρωα Κασλά να σταθεί απέναντι στον Κώστα Περρίκο•
και να του πει ότι συνεχίζοντας τον αγώνα του, γκρέμισε τον ίδιο τον
Μπάκο.

Σωτήρχου Σ. Χριστίνα

Ποιος ήταν ο Γεώργιος Μπάκος;
Ο υποστράτηγος Γεώργιος Μπάκος γεννήθηκε στη Μάνη το 1892. Πολέμησε στους
Βαλκανικούς Πολέμους και πήρε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία και στον πόλεμο
του 1940, ως διοικητής της 3ης Μεραρχίας (1). Μετά τη συνθηκολόγηση έγινε υπουργός
των Στρατιωτικών στην κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου (2). Στη θέση αυτή παρέμεινε
δύο χρόνια και φρόντισε για το μισθολόγιο των στρατιωτικών (3) και για το κτίσιμο του
νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ (νοσηλευτικό ίδρυμα μετοχικού ταμείου στρατού) και φρόντισε για
τους νοσηλευόμενους τραυματίες οπλίτες και πολίτες (4). Ο Μπάκος ήταν φανατικός
γερμανόφιλος και πίστευε στην νίκη του Άξονα. Προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να δημι-
ουργήσει την Κυανόλευκη μεραρχία (5) στην οποία θα συμμετείχαν Έλληνες εθελοντές
που θα πολεμούσαν στο ρωσικό μέτωπο μαζί με του Γερμανούς. Κατά τα Δεκεμβριανά
συνελήφθη από δυνάμεις του ΕΛΑΣ και αφού κρατήθηκε όμηρος σε περιοχή της Πάρ-
νηθας, εκτελέστηκε, ύστερα από σύντομη δίκη, στις 6 Ιανουαρίου του 1945 στο χωριό
Κρώρα (6).

Πηγή: Ε/Ιστορικά, ένθετο εφημερίδας Ελευθεροτυπία

1. Πολέμησε στον πόλεμο του 1940, ως διοικητής της 3ης Μεραρχίας
Ο γερμανόφιλος ναζιστής Μπάκος παρακινούσε με πληθώρα επιστολών τον διοικητή
του Γ΄ Σώματος Στρατού Γεώργιο Τσολάκογλου, να καταργήσει πραξικοπηματικά τον

διοικητή Στρατιάς Ηπείρου Ιωάννη Πιτσίκα, να αγνοήσει την Κυβέρνηση και να εκπλη-
ρώσει το σκοπό του:

→ Την άνευ όρων παράδοση της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου-Μακεδονίας
→ Τον εγκλεισμό των ηρώων του έπους του 1940  σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
→ Την παράδοση του πολεμικού υλικού  σαν λεία πολέμου στους Γερμανούς 
→ Τον σχηματισμό Κυβέρνησης μαριονέτα των ΝΑΖΙ 

ΠρΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑρΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ 21 ΑΠρΙΛΙΟΥ 1941•
1.— Η Ανωτέρα Διοίκησις των Γερμανικών Στρατευμάτων εν Ελλάδι αποδέχεται την άνευ
όρων παράδοσιν της Ελληνικής Βασιλικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας.
2.— Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Βασιλικήν Στρατιάν Ηπείρου και Μακεδονίας είναι
αιχμάλωτοι πολέμου. Τα όπλα ολόκληρον το πολεμικόν υλικόν και άπαντα τα είδη εφο-
διασμού της Στρατιάς αυτής είναι λεία  πολέμου του Γερμανικού Στρατεύματος.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕΩΣ THΣ 23 ΑΠρΙΛΙΟΥ 1941•
Άρθρον 1ον. Η Ανωτάτη  Γερμανική και Ιταλική Διοίκησις αποδέχονται την τοιαύτην  άνευ
όρων παράδοσιν της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου—Μακεδονίας…
Άρθρον 2ον …Οι Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου θα συγκεντρωθώσιν  επί του  παρόντος
εις στρατόπεδα  συγκεντρώσεως.

Πηγή: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.Σ.ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ 

2. Μετά τη συνθηκολόγηση έγινε υπουργός των Στρατιωτικών
στην Κυβέρνηση μαριονέτα των ΝΑΖΙ 
Greek collaboration was so extensive and comprehensive that bringing Nazis to trial
would mean incriminating themselves as a nation. There were 3 Greek prime ministers
in the Nazi puppet government, the first one of which was a war general! 

Πηγή: New York Times

Greek collabrationist government 1941-1944- ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥρΕΜΒΕρΓΗΣ
Bako or Bakos, George (?-1944) [Greek Major-General] -- commander, Greek 3rd
Division 1941; commander, Greek II Corps 1941; Greek Minister of Defense 20 Sept
1941 {arrested and put on trial by a Greek popular tribunal; convicted, sentenced to
death and executed c. 19-20 Dec 1944 (NYT 21 Dec 1944:7:1; Steen Ammentorp).

Πηγή: Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών 

3. φρόντισε για το μισθολόγιο των στρατιωτικών

Πηγή: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.Σ.ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ 

Όσοι αξιωματικοί  αγωνίζονταν για την ελευθερία της χώρας αποστρατεύθη-
καν και:
«Αποφασίζομεν και διατάσσομεν την δήμευση της  περιουσίας αξιωματικών…»

Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ → ΦΕΚ  20   28/02/1943, ΦΕΚ  92.16/04/1943

Η συνάδελφος μας απέστειλε την πρόταση που καταθέτει στο Δήμο
Αθηναίων για τη μετονομασία μίας οδού της πρωτεύουσας παρουσιά-
ζοντας στοιχεία και ντοκουμέντα από τη μαύρη περίοδο της Κατοχής. 

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Μ ί α  ά κ ρ ω ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α  κ α ι  α π ο κ α λ υ π τ ι κ ή  έ ρ ε υ ν α  τ η ς
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ  Χ ρ ι σ τ ί ν α ς  Σ ω τ ή ρ χ ο υ  γ ι α  τ η ν  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η
τ η ς  ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  μ ν ή μ η ς  σ ε  έ ν α  δ ρ ό μ ο  τ η ς  π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς !
Ο σύλλογός μας στέκεται πάντοτε αρωγός στις προ-
σπάθειες των συναδέλφων να διακριθούν και πέραν
των τραπεζικών λειτουργιών.
Αυτήν τη φορά θα θέλαμε να κάνουμε ειδική μνεία
στη συνάδελφο Χριστίνα Σωτήρχου που μας εξέ-
πληξε ευχάριστα με την ενδελεχή έρευνά της -το πιο
ουσιαστικό μέρος της οποίας σας παρουσιάζουμε-
με σκοπό την έγκυρη και αποκαλυπτική αποκατά-
σταση της ιστορικής μνήμης. Η συνάδελφος, ιστο-
ριοδίφης και άοκνη εργάτρια της αναζήτησης της
αλήθειας, μας απέστειλε την πρόταση που καταθέ-
τει στο Δήμο Αθηναίων για τη μετονομασία μίας

οδού της πρωτεύουσας, παρουσιάζοντας ντοκου-
μέντα από τη μαύρη περίοδο της Κατοχής. 
Είναι αδιανόητο να έχει τιμηθεί με την ονοματοδοσία
οδού της πρωτεύουσας ένας άνθρωπος που βαρύ-
νεται με αντιπατριωτική και μειοδοτική δράση.
Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την ευθύνη του Δήμου
να αποκαταστήσει αυτήν την πρόκληση. Επιτέλους,
η πατρίδα μας οφείλει να τιμά όσους αγωνίστηκαν,
έκαναν θυσίες, έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για
την υπεράσπιση της ελευθερίας και να σταματήσει
η προσβλητική για την ιστορία του τόπου και του
λαού μας ανάδειξη των θρασύδειλων προδοτών! 

Επικροτούμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η συνάδελ-
φός μας, δημότης του Δήμου Αθηναίων, κινητοποι-
ήθηκε καθαρά από το ενδιαφέρον της προς την
ιστορική αλήθεια. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες
προσφέρουν μία παρήγορη παρένθεση στην εποχή
της κυριαρχίας του ατομικισμού και της αποστασιο-
ποίησης, υπενθυμίζοντας ότι η λειτουργία κάθε δη-
μοκρατικής πολιτείας απαιτεί έμπρακτη
κινητοποίηση εκ μέρους των πολιτών.
Ο σύλλογός μας ζητά από το Δήμο την τεκμηρίωση
των ντοκουμέντων και εφόσον επαληθευθούν, την
άμεση αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας. 
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Πηγή: "ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ"του Ήρωος Αν/χου
Βαζαίου Εμμ.στο Έπος του 40' και  της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945.

4. φρόντισε για τους νοσηλευόμενους τραυματίες οπλίτες και πολίτες
(Η Κυβέρνηση μαριονέτα των ναζί θέλησε να εφαρμόσει το Πρόγραμμα Ευθανασίας T-
4 (Aktion T-4) της Ναζιστικής Γερμανίας. Οι Ναζιστές  θεωρούσαν τους ανάπηρους χα-
ραμοφάηδες και έτσι χαρακτηρίζονταν οι ήρωες ανάπηροι πολέμου από τον Ελληνικό
τύπο και τα ΦΕΚ).

Στα νοσοκομεία της Αθήνας είχαν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 ανάπηροι πολέμου.
Οι συνθήκες ήταν εφιαλτικές, όχι μόνο εξαιτίας των κάκιστων νοσοκομειακών συνθη-
κών, αλλά και από την αστυνόμευση των εγκάθετων της δοσίλογης κυβέρνησης.
Η νύχτα της φρίκης: 30 Νοέμβρη 1943, ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Περίπου 1.000
πάνοπλοι στρατιώτες της κατοχικής κυβέρνησης επιτέθηκαν  στα 19  νοσοκομεία της
Αττικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες έσερναν ανάπηρους με κομμένα και τα δύο πόδια στο
χώμα μέχρι που μάτωναν, δεν άφηναν τις νοσοκόμες να τους βοηθήσουν, άρπαζαν τα
τεχνητά μέλη και τα έσπαζαν για να μην τα χρησιμοποιήσουν και τους χτύπαγαν με
αυτά στο κεφάλι. Άρπαζαν στους ώμους ακρωτηριασμένους ανάπηρους, παραπληγι-
κούς, όλους όσοι ήταν ανίκανοι να κινηθούν, τους σώριασαν στα φορτηγά και τους με-
τέφεραν στις φυλακές Χατζηκώστα. Τους άλλους χωρίς χέρια, με δερμάτινο θώρακα,
με τραύματα στο κρανίο, τυφλούς, παραμορφωμένους, φυματικούς, τους μετέφεραν
επίσης στις φυλακές Χατζηκώστα και στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. 
Τα ξημερώματα εκτελούν 283 ήρωες ανάπηρους πολέμου!
(Στον περίβολο του νοσοκομείο «Σωτηρία» υπάρχει το μνημείο των 283 εκτελεσμένων)

Πηγή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ” 

5. Η «Κυανόλευκη Μεραρχία»
Ο υποστράτηγος Γεώργιος Μπάκος, που ήταν ο πιο γερμανόφιλος της κυβέρνησης
Τσολάκογλου, πρότεινε στους αξιωματικούς και στο υπουργικό συμβούλιο να δημιουρ-
γηθεί λεγεώνα που θα πολεμούσε στο πλευρό των Ναζί. Οι περισσότεροι  αξιωματικοί
που τον άκουσαν δεν έδωσαν απάντηση. Ο Μπάκος τότε ζήτησε κατάλογο όλων των
αξιωματικών για να τον παραδώσει στο αρμόδιο γερμανικό γραφείο. Ο πρωθυπουργός
Τσολάκογλου που αγνοούσε τις ενέργειες του υπουργού του χαρακτήρισε το εγχείρημα
«λυπηρόν και λίαν εγκληματικόν». 
Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει ο Τσολάκογλου, 2.000 άνδρες είχαν
εγγραφεί εθελοντές στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα είχαν ετοιμασθεί 200 αιτήσεις
για τη συγκρότηση της λεγεώνας. 
Πηγή: “Εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
και της Κατοχής” Ι. Χονδροματίδη 

“Ε. Σ.Π. Ο.” (Ελληνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις)
“Είναι οργάνωσις φασιστική. Εστρατολόγησε τους αισχροτέρους και επικινδυνοδεστέ-
ρους χαφιέδες προς αντιμετώπισιν των λαϊκών εξεγέρσεων. Ασχολούνται με την προ-
δοσίαν κομμουνιστών κυρίως. Επίσης, ανέλαβον αντιεβραϊκόν αγώνα…Η οργάνωσις
χρηματοδοτείται από τον Γκοτζαμάνην και την Γκεστάπο. ΄Ελαβε ως πρώτην δόσι 2
εκατομμύρια…Ευρίσκεται υπό την προστατευτικήν σκέπην του Υπουργείου Παιδείας
…Η εισδοχή εις ταύτην γίνεται βάσει αιτήσεως ήτις αποστέλλεται εις Γκεστάπο και αφού
ελεγχθή ότι το προς πρόσληψιν μέλος είναι Γερμανόφιλον αποστέλλεται η αίτησις, εις
τα γραφεία της ΕΣΠΟ …. Είς την ΕΣΠΟ καταλέγονται … αι θυγατέρες του Στρατηγού
Μπάκου…Τα γραφεία ευρίσκονται επί της οδού Πατησίων και ανετινάχθησαν κατά Σεπτέμ-
βριον 1942. Η σφραγίς της έχει Ελληνικήν σημαίαν και αγκυλωτόν σταυρόν”.

Πηγή: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ) 

6. Κατά τα Δεκεμβριανά συνελήφθη από δυνάμεις του ΕΛΑΣ και
εκτελέστηκε
Το πρώτο δικαστήριο των Δοσίλογων έγινε τον Δεκέμβριο του 1944 με κατηγορού-
μενο τον Μπάκο. Η δίκη εξελισσόταν σε παρωδία, προκαλώντας λαϊκή αγανάκτηση.
Στις φυλακές Αβέρωφ βρίσκονταν έγκλειστοι 450-480 δοσίλογοι, ανάμεσά τους ήταν οι
Τσολάκογλου, Ράλλης, Κονδύλης, Μπακογιάννης, Καραπάνος, Πουρνάρας, Λούβαρης,
Πολύζος, Καραμάνος, Κανακουσάκης, Μπάκος, Πειρουνάκης, Παπαγρηγορίου,
Πάγκαλος, Ντάκος, ο Μπουραντάς, ο Πλυτζανόπουλος και άλλοι. Οι φυλακές αποτέλε-
σαν θέατρο μαχών ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και Βρετανούς και κυβερνητικούς στρατιώτες.
Η φρουρά των φυλακών άνοιξε τα κελιά των δοσίλογων και τους έδωσε όπλα  για αμυν-
θούν κατά του ΕΛΑΣ. Στο κεντρικό κτίριο των φυλακών, ο ΕΛΑΣ αιχμαλώτισε τον
Μπάκο.  Η βρετανική RAF  βομβάρδισε και απεγκλώβισε τους συνεργάτες των Γερμα-
νών. Μέρος των δοσίλογων σκοτώθηκε  ή συνελήφθη από τον ΕΛΑΣ. Οι σημαντικότεροι
διασώθηκαν χάρη στην ελληνοβρετανική επέμβαση και δικάστηκαν-αθωώθηκαν στις
περίφημες «δίκες των δοσίλογων». Έτσι απέφυγαν τα λαϊκά δικαστήρια και τη σίγουρη
εκτέλεση.

Ποιος ήταν ο Δημήτριος  Κασλάς ;
Σύντομο βιογραφικό του Δ. Γ. Κασλά (1901 – 1966) 
Ο Δημήτριος Γ. Κασλάς γεννήθηκε στο Πουρί του Νομού Μαγνησίας το 1901. Το 1920
κατετάγη κληρωτός, μεταβαίνει στη Σμύρνη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η Μικρασιατική
Εκστρατεία. Τον Ιανουάριο του 1922 εισήχθη με επιτυχία στον ουλαμό Έφεδρων Αξιω-
ματικών του Αφιόν Καραχισάρ. Ακολουθεί η κατάρρευση του μετώπου και συλλαμβά-
νεται αιχμάλωτος. Το 1924 κατατάσσεται στις τάξεις των μόνιμων αξιωματικών. 
Κατά την κήρυξη του πολέμου το 1940 υπηρετούσε στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού Τρικάλων.
Το αποκορύφωμα της ένδοξης πορείας του τάγματος στο οποίο υπήρξε διοικητής είναι
η απόκρουση της επιθέσεως που σχεδιάστηκε και εξαπολύθηκε παρουσία του ίδιου
του Μουσολίνι με την ονομασία «Εαρινή Επίθεση» με διάρκεια από 9 έως 25 Μαρτίου
1941. Η επίθεση εκδηλώθηκε κυρίως εναντίον του υψώματος 731 το οποίο υπεράσπιζε
το ΙΙ/5 τάγμα με διοικητή τον Δημήτριο Κασλά.  Στο ύψωμα 731 συνετρίβησαν οι πανί-
σχυρες μεραρχίες των Ιταλών και στην ουσία μ’ αυτό τον τρόπο κρίθηκε ο Ελληνοϊτα-
λικός πόλεμος.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου ο Δ. Κασλάς επέστρεψε στο Πουρί και κατά την
Γερμανοϊταλική κατοχή λαμβάνει μέρος στην Εθνική Αντίσταση στις τάξεις του ΕΛΑΣ
ως Διοικητής του 52 Συντάγματος. 
Για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα μετά την απελευθέρωση εξορίστηκε από το
1945 έως το 1948 στα νησιά Σέριφο – Ικαρία - Σαντορίνη. Με την αναγνώριση της Εθνι-
κής Αντίστασης το 1985 προήχθη, μετά θάνατον, σε ταξίαρχο. Απεβίωσε στις 22-2-1966
από καρδιακό επεισόδιο, ενώ είχε προηγηθεί και εγκεφαλικό. 

Πηγή: ΑΡΧΕΙΟ Δ. Γ. ΚΑΣΛΑΣ

Ύψωμα 731: Όταν ο Ελληνικός Στρατός παρακολουθούσε τους
Ήρωες να μάχονται

9 Μαρτίου 1941, 9 π.μ. : «Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθώμεν μέχρι
εσχάτων. Ουδείς θα κινηθή προς τα οπίσω…. Προμηνύεται λυσσώδης επίθεσις
του εχθρού, η οποία οπωσδήποτε θα αποκρουσθή και θα συντριβή…. Τότε μόνον
θα διέλθη ο εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν αποθάνωμεν άπαντες επί των
θέσεών μας» «Ουδείς θα κινηθή προς τα οπίσω. Πάντες θα αποθάνωσι επί των
θέσεών των».
Αυτές ήταν οι διαταγές μάχης του Πουριανού ταγματάρχη Δημητρίου Κασλά προς
τους λόχους του (ΙΙ Τάγμα του 5ου Συντάγματος Πεζικού Τρικάλων), εν όψει της μάχης
στο ύψωμα 731, όπου κρίθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος με τη συντριβή των ιταλικών
μεραρχιών. Μία επική μάχη  (9-13 Μαρτίου 1941) που η ιστορία κατατάσσει δίπλα
στον Μαραθώνα και τις Θερμοπύλες και μνημονεύεται στον Αγνωστο Στρατιώτη
στην Αθήνα, ενώ γράφτηκε γι’ αυτήν και ειδικός Θούριος ως εμβατήριο του
Στρατού.
Το σκεπασμένο με δάσος ύψωμα 731, μέσα σε ένα δίωρο ακατάπαυστων βομβαρδι-
σμών απογυμνώθηκε πλήρως κι έχασε ύψος 6μ. από τον όγκο των πυρομαχικών που
δέχτηκε, όσο κανένα άλλο μέρος στον κόσμο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο κύριος συντελεστής του νεώτερου αυτού έπους, ο ταγματάρχης Δημ. Κασλάς έλαβε
για τον ηρωϊσμό του το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας και άλλα παράσημα. 
Στις αρχές Μαρτίου 1941, ο ίδιος ο Μπενίτο Μουσολίνι έφτασε στην Αλβανία για να πα-
ρακολουθήσει από κοντά τις επιχειρήσεις. Κύριος στόχος, η διάσπαση του μετώπου σε
μία γραμμή έξι χιλιομέτρων, από την Γκλάβα στο Μπούμπεσι. 
Την επιχείρηση είχε αναλάβει το όγδοο ιταλικό σώμα στρατού, που έριξε στη μάχη τέσ-
σερις μεραρχίες και δύο τάγματα μελανοχιτώνων, κρατώντας άλλες δύο σε εφεδρεία.
Απέναντί τους, η πρώτη ελληνική μεραρχία που πολεμούσε συνεχώς από την αρχή της
εκστρατείας. 
Η πολυδιαφημισμένη «Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών ξέσπασε στις 9 του Μάρτη του
1941 σε όλη τη γραμμή του μετώπου. Στις 26 του Μάρτη ο απολογισμός ήταν τραγικός.
Δώδεκα ιταλικές μεραρχίες με άφθονα εφόδια είχαν ριχτεί σε έξι καταπονημένες ελλη-
νικές και δεν πήραν ούτε σπιθαμή.
Η συμβολή της χώρας μας στον Β’ Π.Π. ήταν μεγάλη. Πιο γνωστή στο ευρύ κοινό η
Ελληνο-ιταλική σύγκρουση στην Πίνδο, η Μάχη των Οχυρών της Γραμμής Μεταξά και
η Μάχη της Κρήτης.
Ένα περιστατικό ηρωικό από το ελληνο-αλβανικό μέτωπο που δεν είναι τόσο πολύ γνω-
στό, διαδραματίστηκε κατά την διάρκεια της «Εαρινής Επίθεσης» των Ιταλών στο
Ύψωμα 731.
Το εν λόγω ύψωμα (υψόμετρο 731Μ.) βρίσκεται περί τα 20 χλμ. βόρεια της Κλεισούρας.
Ήταν ένα από τα ισχυρότερα ερείσματα που κατέλαβε ο Ελληνικός Στρατός κατά τους
χειμερινούς αγώνες, που προηγήθηκαν, κλειδί της όλης τοποθεσίας, στον κεντρικό
τομέα της Αλβανίας. Η παραμονή σε ελληνικά χέρια του υψώματος αυτού καταδίκαζε
κάθε προσπάθεια των Ιταλών.
Η αρχή της ιταλικής επίθεσης έγινε νωρίς το πρωί της 9ης Μαρτίου, με σφοδρή δράση
του πυροβολικού με όλμους και αεροπορικό βομβαρδισμό των ελληνικών θέσεων.
Ένας τιτάνιος αγώνας διεξήχθη. Στο ύψωμα 731, καθώς και στα γειτονικά υψώματα,
πολέμησαν οι άνδρες του 5ου Συντάγματος της I Μεραρχίας που κατάγονταν κυρίως
από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Στο διάστημα από 9 έως 11 Μαρτίου 1941, πενήντα
Τρικαλινοί θυσιάστηκαν ηρωικά, υπερασπιζόμενοι το ύψωμα. Η τρίτη μέρα βρίσκει το
5ο σύνταγμα Τρικάλων να έχει 586 άνδρες νεκρούς και τραυματίες, περίπου την μισή
του δύναμη. (Απολογισμός της μάχης για τους Ιταλούς 1.000 νεκροί και 3.000 τραυμα-
τίες και για τους Έλληνες 145 νεκροί και 400 τραυματίες).

Πηγή: Προεδρική Φρουρά

(Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έρευνα και τεκμηρίωση της συναδέλφου στην ιστοσελίδα
του συλλόγου μας ionikienotita.gr)

Συνέχεια από τη σελίδα 10         
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Κορφιάτης Γιάννης, Λύρας Χρήστος, Μεραντζής
Λάμπρος, Μπρέγιαννης Δημήτρης, Σοφιανόπουλος Γιάν-
νης, Φιλιππόπουλος Σαράντος
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
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ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΗρΑΚΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1797/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Ηρα-
κλής έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου
Διεύθυνσης από 1.1.2010 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές
διαφορές 4.171,888 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. H από-
φαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέχεται ότι η αμέσως
μετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών τοποθέτησή του σε
θέση απλού υπαλλήλου χωρίς θέση ευθύνης και η στέρηση του
δικαιώματος υπογραφής (αν και διατηρήθηκε το σχετικό επίδομα
στη μισθοδοσία του) δεν έγινε λόγω έλλειψης τυπικών και ου-
σιαστικών προσόντων έναντι των συναδέλφων του, αλλά της δυ-
σμενούς και μεροληπτικής σε βάρος του μεταχείρισης από την
εναγομένη, πράγμα που συνέβη και με άλλους υπαλλήλους, που
ανήκαν στην πρώην ΙΛΤΕ μετά τη συγχώνευσή της με την ενα-
γομένη. Την κρίση του αυτή το Δικαστήριο βάσισε στην ένορκη
βεβαίωση του μάρτυρα απόδειξης Σαράντου Φιλιππόπουλου,
Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank προερχομέ-
νων εκ της Ιονικής. Κατά τις παραδοχές του Δικαστηρίου, δεν
εξηγείται άλλωστε πώς ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπηρε-
σιακή εξέλιξη και αξιολόγηση επί 20 περίπου έτη, ξαφνικά μετά
την ανωτέρω συγχώνευση της αρχικής εργοδότριας από την
εναγομένη μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι άξιος
να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα υπηρεσιακά καθήκοντα. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1341/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Στέλλα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2010
και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 4.034,43 €
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το
ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική της δαπάνη 250 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΩφρΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΛΟΥΙΖΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3866/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ουρανία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 82.758,60€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 2.200 € για δικαστική δαπάνη. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑρΤΣΑΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1099/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός Γιάννης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2010
και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 15.676,57 €
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το
ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 740 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧρΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2536/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφό μας Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των
57.965,83€ νομιμοτόκως και το ποσό των 1.740 € για δικαστική
δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα
Πετρόγλου.

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 593/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφό μας Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 35.107,20€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των  1.000 € για δικαστική δαπάνη. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΤρΟΥΠΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-φΩΤΕΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 1276/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφός μας Αναστασία-Φωτεινή
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2008 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.956,25 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΕΥΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Νικόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 47.087,16€ νομιμοτό-
κως και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης πρόσθετη απο-
ζημίωση (bonus) 12.912,85€ και το ποσό των 1.400 € για
δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕρΟΝΤΑΚΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3584/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2008 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
4.750 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 400
€ για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικη-
γόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3759/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Παναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 42.571,68€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΛΙΚΑρΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1898/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον –προ-
ερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφό μας
Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 21.923,86€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 750 €. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1503/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 38.161,06 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΜΑΥρΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4128/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Στα-
μάτιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 61.411,08 € νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.500 €. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης. 

ΧρΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Χρήστο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.426,76€ νομιμοτόκως
και το ποσό των 1.400€ για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χει-
ρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΥρΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2194/2015 απόφαση του Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας  Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.312,21€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΛΑΓΙΟΣ  ΒΛΑΣΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 972/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Βλάσης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
7.504,18 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό  500€ για
δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’  αριθμ. 2234/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας  Μαρία ως
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 26.299,50€ νομιμοτόκως καθώς και
98,31€ για επαναχορήγηση ειδικού επιδόματος κατά τον τελευ-
ταίο μήνα απασχόλησης. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία
γιατί κρίθηκε ότι συνυπολογιστέο στις τακτικές αποδοχές για την
εξεύρεση της αποζημίωσης είναι και το ειδικό επίδομα, αφού κρί-
θηκε επαναχορηγητέο κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης
και στους προερχόμενους από την τέως ΙΛΤΕ. Την υπόθεση χει-
ρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα, Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ  ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1119/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Δημήτριο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 15.716,55€ νομιμοτό-
κως καθώς και 115,92€ για επαναχορήγηση ειδικού επιδόματος
κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. Η υπόθεση αυτή έχει ιδι-
αίτερη σημασία γιατί κρίθηκε ότι συνυπολογιστέο στις τακτικές
αποδοχές για την εξεύρεση της αποζημίωσης είναι και το ειδικό
επίδομα, αφού κρίθηκε επαναχορηγητέο κατά τον τελευταίο
μήνα απασχόλησης και στους προερχόμενους από την τέως
ΙΛΤΕ. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πε-
τρόγλου.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ φΩΤΙΟΣ
Με την υπ’  αριθμ. 2486/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Φώτη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 59.000€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 1.000 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1125/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Γιάννη  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.535,12€ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
1.230 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα
Πετρόγλου.

ΔΗΜΗΤρΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 52 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Εμ-
μανουήλ. Υπηρέτησε στo Κατάστημα της Λήμνου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. 

ΓΟΥΝΑΣ – ΓΟΥΝΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΑρΙΣΤΕΙΔΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Άρης.
Υπηρέτησε στα Καταστήματα Διοικητηρίου και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τον διέ-
κρινε 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 Βα-
σίλης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Κιάτου και Αιγίου. Τον διέκρινε το ήθος, η

συνέπεια και η εργατικότητα. Στον αδελφό του και συνάδελφό μας Γιώργο,
καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Πα-
ναγιώτης. Υπηρέτησε ως διευθυντής στα καταστήματα Ελευθερούπολης και
Χρυσούπολης και στο κατάστημα της Καβάλας ως προϊστάμενος συναλλάγμα-
τος και καταθέσεων. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώρ-
γος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Σερρών ως υποδιευθυντής και ως Προϊστάμε-
νος στο Τμήμα καταθέσεων και χορηγήσεων. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...


