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I O N I K HI O N I K H M N H M HM N H M H
Το ιστορικό Λεύκωμα του Συλλόγου μας

Το ποτάμι του χρόνου πίσω δε γυρνά. Ωστόσο,
μπορούμε να διαφυλάξουμε τις αναμνήσεις
που μας δωρίζει στο πέρασμά του και για
όλους εμάς της Ιονικής, το έργο αυτό είναι μία
βαριά κληρονομιά και καθήκον που οφείλουμε
να φέρουμε εις πέρας. Οι Ιονικάριοι είμαστε
“αναγκασμένοι” να ζούμε ταυτόχρονα στο
παρόν, αλλά και σε ένα όχι και τόσο μακρινό
παρελθόν, που μας χάρισε στιγμές και αναμνή-
σεις που μας σημάδεψαν και συνεχίζουν να
αποτελούν φωτεινό μονοπάτι για το μέλλον...

Αισίως μετράμε 17 χρόνια από το ξεπούλημα της
Ιονικής Τράπεζας. Και όμως, η μνήμη ακόμα δεν
έχει ξεθωριάσει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε; Η αρ-
χαιότερη ελληνική τράπεζα αποτέλεσε το φιλόξενο
σπίτι που στέγασε τα καλύτερα εργασιακά μας
χρόνια. Χαρές, ελπίδες, όνειρα, φιλοδοξίες, φιλίες
και αγώνες. Αλλά και παθήματα, ατυχίες, περιπέ-
τειες, ρήξεις, συγκρούσεις και απογοητεύσεις. Όλα
ήταν έντονα και για αυτό παραμένουν ανάγλυφα
αποτυπωμένα πρώτα και κύρια στον ψυχισμό μας,
που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. 

-  Π ο λ υ ε π ί π ε δ η  κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η  κ α ι
ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  γ ι α  τ η  δ ι ά σ ω σ η  τ η ς
ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  σ ύ ν τ α ξ η ς
-  Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς  δ ι κ α σ τ ι κ ή  α π ό φ α σ η
π α ρατείνει  προσωρινά την παραμονή
της καταστροφικής διοίκησης
-  Θετικές εξελίξεις  για την προοπτική
ένταξης στο ΕΤΕΑΕΠ

Ο  Λ  Ο  Ι     Μ  Α  Ζ  Ι
Γ Ι Α    Μ Ι Α    Μ Ε Γ Α Λ Η    Ι Ο - Ν Ι Κ Η !

σελίδες 4-5

Σημείωμα εκδότη

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Ο Λ Ω Ν !
Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν  ο ι  α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  ( 1 5 , 1 6  &  1 8 / 5 )

μ ε  τ η ν  ε κ λ ο γ ή  ν έ ο υ  Δ . Σ .
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  Α Μ Ε Σ Α  τ ο  Π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο  κ α ι

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ο μ α δ ι κ ή ς
Α σ φ ά λ ι σ η ς  μ έ σ ω  τ ο υ  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ς

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  τ ο υ ς  υ π ο ψ η φ ί ο υ ς  τ η ς  Σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  τ ο υ ς  υ π ο ψ η φ ί ο υ ς  τ η ς  

« Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ »« Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ » γ ι α  έ ν α  γ ι α  έ ν α  

Μεγάλο,  Ενιαίο,  Αδιαίρετο και  Ισχυρό Σύλλογο!Μεγάλο,  Ενιαίο,  Αδιαίρετο και  Ισχυρό Σύλλογο!

Απεστάλησαν τα Ψηφοδέλτια στην Περιφέρεια•
Ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  κ α ι  Α π ο σ τ έ λ λ ο υ μ ε  Ά μ ε σ α  τ ο  Ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο  !
12, 13, 14 & 15 Ιουνίου Ψηφίζουμε στην Αθήνα•

σελίδες 8-9

Ο ιστορικός Συνεταιρισμός μας έχει εκκινήσει πλέον τη λει-
τουργία του και στόχος μας είναι η σταθερότητα και η κα-
θιέρωση στις συνειδήσεις των συναδέλφων ώστε να
κατορθώσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, προ-
σφέροντας στα μέλη του σημαντικές υπηρεσίες εν μέσω της
εκτεταμένης περιόδου οικονομικής κρίσης. σελίδα 3

σελίδα 2

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Συνέχεια από σελ. 1

Είναι υπερβολή και ένδειξη... εγωπάθειας άραγε, να υποστηρίζουμε ότι ΕΜΕΙΣ
είμαστε διαφορετικοί; Ότι είχαμε μία διαφορετική τραπεζική κουλτούρα και
τρόπο λειτουργίας που αντικατοπτριζόταν στις σχέσεις αλληλεγγύης και

εμπιστοσύνης που είχαν δημιουργηθεί
μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και με το
συναλλασσόμενο κοινό;

Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η απόλυτη
αλήθεια. 

Κρίνοντας μάλιστα από το διαμορφω-
μένο, ψυχρό, απρόσωπο και τελικά εχθρικό
προς την κοινωνία σύγχρονο τραπεζικό
τοπίο, τα υπέροχα χρόνια που ζήσαμε

στους κόλπους της Ιονικής αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και παραδειγματι-
σμού για τη λειτουργία του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας.

Ζωντανοί στο “Μεσαίωνα” της νέας χιλιετίας
Το μεγάλο σοκ βέβαια προέκυψε το 2000 με την ολέθρια απορρόφηση από
την Alpha Bank. Η νέα χιλιετία για εμάς, αλλά και για τον τραπεζικό
κλάδο, σήμανε την καταστροφή της τραπεζικής κουλ-
τούρας της Ιονικής και την άνευ όρων παράδοση
στο νέο, αδηφάγο σύστημα. Έκτοτε έγιναν φα-
νερά σε όλους η διαφορετικότητα, η καινο-
τομία και το μεγαλείο που χαρακτήριζαν
την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία της Ιο-
νικής. 

Οι νέοι ιδιοκτήτες – επικυρίαρχοι
μπορεί να εξαγόρασαν την τράπεζα,
αλλά όχι την ψυχή της... Η έλλειψη
ιστορικής παράδοσης του νέου φορέα
και η ανασφάλεια των μικρομεσαίων
στελεχών του, σε συνδυασμό με τη συ-
νειδητοποίηση εκ μέρους τους της μο-
ναδικότητας της Ιονικής και των
εργαζομένων της, τους διαπότισε με ένα
μόνιμο σύμπλεγμα κατωτερότητας, που
δυστυχώς φρόντισαν να το εκδηλώσουν
απαξιώνοντας και διαλύοντας το θησαυρό
που είχαν στα χέρια τους. Είναι γνωστό εξ άλλου
πως οι άνθρωποι ό,τι δεν κατανοούν, προτιμούν να
το συντρίψουν, από το να αφιερώσουν κόπο και χρόνο για να
επωφεληθούν από αυτό... 

Έκτοτε επιδόθηκαν σε ένα διαρκές κυνήγι μαγισσών που μας έχει φέρει σε
θέση άμυνας επί 17 συναπτά, “πέτρινα” έτη για να προασπίσουμε τα δι-
καιώματα, τα συμφέροντα, την επιβίωσή μας ακόμα, απέναντι σε μία διοίκηση
και ένα σύστημα που μας καταδιώκει.

Δυστυχώς, οφείλουμε να ομολογήσουμε
ότι υπήρξαν και ελάχιστοι... γενίτσαροι
που έσκυψαν το κεφάλι στις επιταγές της
τράπεζας και λειτούργησαν με καταστρο-
φικό τρόπο για τα συμφέροντά μας, αφού
το καθεστώς της Alpha Bank τους χρησι-
μοποίησε σε διατεταγμένη υπηρεσία ως
“τιμωρούς”, με σκοπό να δυσκολέψουν
την πορεία των συναδέλφων στο νέο
φορέα. 

Έφτασε η ώρα όμως να σημάνει η αντε-
πίθεση! Η εκλογή της νέας διοίκησης στο Σύλλογο Συνταξιούχων θα δώσει
τέλος στη δωδεκαετή απαξίωση και αδράνειά του και θα έχει σαν πρόταγμα
τη σφυρηλάτηση και απόλυτη κατοχύρωση της ενότητας της ιονικής οικογέ-
νειας μέσω της συγχώνευσης των συλλόγων μας που θα οδηγήσει στην κοινή,
ισχυρή και δυναμική εκπροσώπηση και έκφραση των απανταχού Ιονικά-
ριων, εργαζομένων και συνταξιούχων. 

Ανακαλύπτοντας τα ιονικά ίχνη... 
Τώρα που βρισκόμαστε στην αφετηρία μίας πορείας στην οποία θα συνενω-
θούν οι δυνάμεις του χώρου μας, που ευοδώνονται οι προϋποθέσεις για την
πολυπόθητη ενότητα της ιονικής οικογένειας, πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη

περίοδος να εκπληρώσουμε το καθή-
κον μας απέναντι στην ιστορία του
Συλλόγου της Ιονικής, με το βλέμμα
στραμμένο στη διατήρηση και επέ-
κταση της παράδοσής του, αποτυπώ-
νοντας την ξεχωριστή διαδρομή του σε
ένα Λεύκωμα – οδοιπορικό στο χρο-
νικό της λειτουργίας του στα πλαίσια
της αρχαιότερης ελληνικής τράπεζας. 

Είναι γνωστό ότι αν δε γνωρίζουμε την
ιστορία μας, δεν μπορούμε να χαρά-

ξουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Το λεύκωμα αυτό φιλοδοξούμε να
αποτελέσει μία σοβαρή παρακαταθήκη για τη νέα γενιά ώστε να διατηρηθεί
ζωντανή η μνήμη και η κληρονομιά της ιονικής οικογένειας. Θα είναι ένα
εμπνευσμένο αφιερωματικό πόνημα που από την αρχή έως το τέλος θα ανα-
δύει υπερηφάνεια, πίστη, αγάπη, τιμή. 

Αναψηλαφώντας τα ιονικά χνάρια θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε συνο-
δοιπόροι σε μία συναρπαστική διαδρομή που ξεκινά με την ίδρυση της τράπε-
ζας το 1839 και την εγκαθίδρυσή της στην Κέρκυρα το 1840 και διαπερνώντας
όλη τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας, θα φτάνει στο σήμερα, με ιδιαίτερη
αναφορά βεβαίως στη δυναμική και αλληλητροφοδοτούμενη σχέση που ανέ-
πτυξε ο σύλλογός μας με την τράπεζα από ιδρύσεώς του.

Επιπλέον, θα ξεκλειδώσουμε το χρονοντούλαπο
της Ιονικής, με την επίσημη καταγραφή των ση-
μαντικότερων ιστορικών στοιχείων των κατα-
στημάτων, των κτιρίων, των συναδέλφων που
υπηρέτησαν στην τράπεζα, αλλά και των δρα-
στηριοτήτων κοινωνικής και πολιτιστικής φύ-
σεως που συνόδευαν την καθημερινότητα στην
τράπεζα. 

Θεωρώ ότι ήταν και είναι βαριά κληρονομιά και
ευθύνη όλων μας, ιδιαίτερα όσων δραστηριο-
ποιούμαστε στο συνδικαλισμό, να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε αυτή την
ιστορία. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για την έκδοση του λευκώματος, που προ-

σωπικά για μένα αποτελεί όνειρο ζωής. 

Όπως πολλοί ενδεχομένως θα γνωρίζετε, η προερ-
γασία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά εδώ και χρόνια.

Έχω απευθυνθεί σε εκατοντάδες έμπειρους,
παλαιότερους συναδέλφους με παραστά-

σεις και εικόνες από μακρινές, “λησμονη-
μένες” περιόδους, αλλά και σε
νεότερους με μία πιο “φρέσκια”
ματιά, για να καταγράψουν την καθη-
μερινότητά μας στην τράπεζα, τη λει-
τουργία, τις δυσκολίες, τις χαρές, τις
λύπες, τις προσπάθειές μας, τις συγκρού-
σεις, τα χαριτωμένα περιστατικά που
ευτυχώς αφθονούσαν, όσα μας είχαν

απογοητεύσει ή μας είχαν ενθουσιάσει,
όλα όσα, τελικά, συνέθεταν το μωσαϊκό

της ζωής μας στην τράπεζα. Και βέβαια
αυτά θα δένουν αρμονικά με το πολύτιμο

φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του συλ-
λόγου μας που θα “ζωντανέψει” τις αναμνή-

σεις μας, σε ένα πολυσέλιδο λεύκωμα που θα
αποτελεί το κειμήλιο κάθε οικογένειας της Ιονικής.

Σπουδαίο παρελθόν, υπερήφανο παρόν, ελπιδοφόρο μέλλον
Το 1999, όταν ξεκινούσαμε μία περίοδο διαχρονικής και διαρκούς ρήξης με
τους μηχανισμούς της διοίκησης της τράπεζας, πολλοί πίστευαν ότι ο ΣΥΙΛΤΕ
δε θα είχε καμία δυνατότητα επιβίωσης και σύντομα θα αποτελούσε μία
όμορφη ανάμνηση... Τους διαψεύσαμε όλους, αντέξαμε, συγκρουστήκαμε με
ένα ολόκληρο σύστημα, επιβιώσαμε σε κρίσιμες στιγμές, υψώσαμε το κε-
φάλι και εκ του αποτελέσματος τολμούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε πε-
τύχει μία περήφανη νίκη, αφού όχι μόνο είμαστε ακόμα ζωντανοί και
επιμένουμε, αλλά τα καλύτερα έρχονται! 

Το σημαντικότερο είναι ότι προσθέσαμε με τη στάση μας ένα λιθαράκι στην
προσπάθεια να οικοδομηθεί ένας συνδικαλισμός ανεξάρτητος, ακηδεμόνευτος,
δυναμικός, με άποψη, θέσεις και αποτελεσματικότητα, ώστε να μπορέσει αι-
σίως σε λίγα χρόνια να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία και τη σχέση του με
τους εργαζόμενους. 

Αυτό το λεύκωμα λοιπόν θα είναι αφιερω-
μένο σε όλους αυτούς που ήταν παρόντες
από την πρώτη στιγμή σε αυτήν την προ-
σπάθεια. Σε όλους αυτούς που πέρασαν
αφήνοντας πίσω τα ίχνη τους, σε όσους με
μεράκι κι αγάπη προσπαθούν να τα διατη-
ρήσουν, καθώς και σε αυτούς που με σεβα-
σμό κι αγάπη συνεχίζουν την πορεία της
Ιονικής στο χρόνο.

Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι απίθανο να συμπυκνώσουμε σε ένα λεύ-
κωμα τον καθημερινό βίο χιλιάδων συναδέλφων στην αρχαιότερη ελληνική
τράπεζα. Είναι ένας στόχος φιλόδοξος και απαιτητικός, αλλά είμαστε μαθημέ-
νοι να επιτυγχάνουμε στα δύσκολα. Η διαδικασία δημιουργίας του λευκώματος
είναι ακόμα ανοιχτή και καλούμε όλους τους συναδέλφους του κέντρου και
της περιφέρειας να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν σε μία όσο το δυ-
νατόν πιο επιτυχημένη και ολοκληρωμένη έκδοση.

Επειδή λοιπόν, τελικά στη ζωή ίσως να μην έχει τόσο σημασία τι μας συμβαίνει,
αλλά τι και πώς το θυμόμαστε, ευελπιστούμε το ιστορικό λεύκωμα του συλλό-
γου μας να γίνει σημείο αναφοράς και πυξίδα για τη διατήρηση της ιονικής
κληρονομιάς, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο που θα ενώσει το παρελθόν
και την παράδοση με το μέλλον.

“ Ο ι  α ν α μ ν ή σ ε ι ς  μ α ς  ε ί ν α ι  ο  μ ο ν α δ ι κ ό ς  π α ρ ά δ ε ι σ ο ς

α π ό  τ ο ν  ο π ο ί ο  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν α  ε κ δ ι ω χ θ ο ύ μ ε ”.  
Jean-Paul Richter, 1763-1825, Γερμανός συγγραφέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος 

Ι Ο Ν Ι Κ ΗΙ Ο Ν Ι Κ Η Μ Ν Η Μ ΗΜ Ν Η Μ Η :: Τ οΤ ο ι σ τ ο ρ ι κ ό  Λ ε ύ κ ω μ α  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ςι σ τ ο ρ ι κ ό  Λ ε ύ κ ω μ α  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς
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Η δημιουργία νέων οικονομικών δομών αλληλεγγύης και η οργάνωσή μας ως πο-
λίτες και εργαζόμενοι σε συλλογικά σχήματα αποτέλεσε το έναυσμα για την προ-
σπάθεια επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού μας σε πλαίσια διαφάνειας και με
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων. Μετά από τις σημαντικές
και τις πράγματι χρονοβόρες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξυγίανσή
του και αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες τροποποίησης του κα-
ταστατικού ώστε να είναι ικανό να εξυπηρετήσει τη λειτουργία του εγχειρήματος
σε σύγχρονα πρότυπα, εκτυλίχθηκε ομαλά στις 15,16 & 18 Μαΐου η διαδικασία
των αρχαιρεσιών για την εκλογή εννεαμελούς διοίκησης, όπως ορίζει το νέο κα-
ταστατικό. 

Η δικαστική αντιπρόσωπος και η εφορευτική επιτροπή που αποτελείτο από τους
συναδέλφους μας Μαρία Φιλιπποπούλου, Χρήστο Ζαβακόπουλο και Γιώργο
Αντωνόπουλο, τους οποίους ευχαριστούμε για την ομαλή διεκπεραίωση της δια-
δικασίας των αρχαιρεσιών, ανακήρυξε τους πλειοψηφήσαντες συμβούλους οι
οποίοι είναι με σειρά εκλογής:

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει άμεσα ώστε να συγκροτηθεί σε Σώμα και να προχωρήσει

δυναμικά όλα τα θέματα που απασχολούν το Συνεταιρισμό.

Συνάδελφοι, όπως είχαμε δεσμευθεί απέναντί σας, η λει-
τουργία του Συνεταιρισμού μας παίρνει σάρκα και οστά.
Η διοίκηση ζητά από όλους εσάς, να τον στηρίξετε προς όφελος δικό σας και των
συναδέλφων σας, ώστε να θεμελιωθεί σταδιακά σε ένα στέρεο και αποτελεσματικό
οικοδόμημα αλληλεγγύης και από την πλευρά της σας υπόσχεται ότι θα πράξει τα
δέοντα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές και να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, που θα
οδηγήσουν σύντομα στην αποτελεσματική λειτουργία του.

- Πρωταρχικός στόχος της νέας διοίκησης είναι η έρευνα της αγοράς και η πραγ-
ματοποίηση επαφών από τα εξειδικευμένα στελέχη μας, ώστε να επιτευχθούν όσο
το δυνατόν πιο συμφέρουσες συμφωνίες για την κάλυψη των καταναλωτικών
αναγκών των συνεταίρων. Φιλοδοξία μας είναι ο Συνεταιρισμός να λειτουργήσει
πλέον σε επαγγελματικά πρότυπα, παρέχοντας στα μέλη του πρόσβαση σε ποι-
οτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές, με μεγάλες εκπτώσεις και προ-
σφορές, που σίγουρα θα βελτιώσουν τις αγοραστικές δυνατότητές τους και θα
αποτελέσουν μία σημαντική συνδρομή στο περιβάλλον της κρίσης και στο πεδίο
της αλληλέγγυας οικονομίας. 

Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυξανόμενη σημασία τους
στην καθημερινότητά μας, μας έκανε να στραφούμε για την πρώτη μας συ-
νεργασία στην εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(HRS mo-
bile)” για την προσφορά ιδιαιτέρως ανταγωνιστικών πακέτων τηλεφωνίας
που δεν μπορείτε να βρείτε στην αγορά και δε διατίθεται σε μεμονωμένους
καταναλωτές. 

Η συνεργασία μας αυτή είναι ενεργή έχοντας ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδια-

φέρον στις τάξεις των συνεταίρων. Όσοι επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες
λεπτομέρειες και να εξοικονομήσετε σημαντικά ποσά από τους μηνιαίους λο-
γαριασμούς τηλεφωνίας σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπρόσωπο της
εταιρείας κο Μιχαήλ Μελίσση στο 6941628539, καθώς επίσης και στα μέλη
του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

- Στα πλαίσια της προσπάθειας επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού σε σύγχρονα
πρότυπα ώστε να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις και να μπορέσει πραγματικά
να ικανοποιήσει τις σημερινές καταναλωτικές ανάγκες για μία μακρόπνοη προ-
οπτική, κεντρικό ρόλο θα έχει η συνεχής ενημέρωση των μελών του και η εύκολη
πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει. Σύντομα θα έχετε τη
δυνατότητα να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού που βρίσκεται ήδη
υπό κατασκευή, μέσω της οποίας θα γίνεται κατά κύριο λόγο η παρουσίαση και
παραγγελία των προϊόντων, ενώ επίσης θα εκδίδονται και ειδικά έντυπα που θα
ενημερώνουν τα μέλη για το σύνολο των συμβάσεων, τις μεγάλες ευκαιρίες και τις
προσφορές που θα παρέχει ο Συνεταιρισμός.

- Μία μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση είναι η δι-
εύρυνση των μελών του για την αποτελεσματικότερη και πλέον συμφέρουσα λει-
τουργία του. Ο μεγάλος μας στόχος είναι η επιδίωξη εγγραφής στο Συνεταιρισμό
της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων. Επιπλέον, ζητάμε από τα μέλη
να κινητοποιηθούν, εγγράφοντας τα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα για να
ισχυροποιήσουμε το Συνεταιρισμό προς όφελος όλων μας. Η ισχύς εν τη ενώσει...

Ανακοινώνεται ΑΜΕΣΑ το Πληρέστερο και Οικονομικότερο
Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης μέσω του Συνεταιρισμού μας
Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Ιουνίου ανακοινώνεται από το Συνεταιρισμό μας
Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
για τους συνταξιούχους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν από την
τράπεζα από 1/1/2014 και εντεύ-
θεν, τους οποίους δεν καλύπτει
πλέον το ομαδικό ασφαλιστήριο της
ΑΧΑ.

Έπειτα από έρευνα και επαφές
μηνών, τα εξειδικευμένα στελέχη
του Συνεταιρισμού μας που επιφορτίστηκαν με την ανεύρεση του κατάλληλου
προγράμματος, είναι σε θέση πλέον να σας παρουσιάσουν την πληρέστερη και
πλέον συμφέρουσα πρόταση, στην οποία κατέληξαν, που μάλιστα υπερτερεί
του ομαδικού ασφαλιστηρίου της AXA που κάλυπτε μέχρι πρότινος τους συνα-
δέλφους και είναι εγγυημένα πιο οικονομική από αντίστοιχες που προωθούνται
από άλλες οργανώσεις. Σημειώνεται επίσης, ότι μέσω του προγράμματος θα
έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε και μέλη των οικογενειών σας με πολύ χα-
μηλό κόστος και διάφορες άλλες παροχές που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η καθυστέρηση της ανακοίνωσης οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο Συνεταιρι-
σμός μας βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε διαδικασία εκλογών που πλέον ολο-
κληρώθηκαν και επομένως σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσει αναλυτικά
τους όρους του προγράμματος.

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή να μην προστρέξετε να εκδηλώσετε ενδιαφέ-
ρον σε διάφορους “πολιτιστικούς ομίλους” που υπόσχονται λαγούς με πετρα-
χήλια, πριν μελετήσετε και συγκρίνετε με την πολύ ενδιαφέρουσα και
οικονομική πρόταση του Συνεταιρισμού μας για την ομαδική ασφάλιση των
συνταξιούχων που αποχώρησαν από 1/1/2014 και εντεύθεν.

Είναι υπόθεση όλων!
Η ενίσχυση του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση όλων, αφού αφενός μεν εσείς οι
ίδιοι θα επωφεληθείτε από τη λειτουργία και την ενίσχυσή του, αφετέρου δε,
σας έχουμε γνωστοποιήσει ότι τα έσοδα θα διατίθενται για τη δημιουργία και
συντήρηση ενός Πανελλήνιου Δικτύου Παροχής Υγείας που θα καλύπτει τις
ανάγκες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του.
Ήδη, τα στελέχη μας έχουν επεξεργαστεί το βασικό σχεδιασμό και ελπίζουμε όσο
το δυνατόν συντομότερα να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα κάλυψης όλων των
αναγκών της υγείας.

Υ.Γ. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού, θα συνεχίσουμε να
σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις και για όλες τις συνεργασίες που θα συ-

νάψουμε μέσω της ιστοσελίδας της Ιονικής Ενότητας. 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Κάβουρας    Σ. Φιλιππόπουλος

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Ο Λ Ω Ν !

Συνέχεια από σελ. 1

- Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν  ο ι  α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  ( 1 5 , 1 6  &  1 8 / 5 )  μ ε  τ η ν
ε κ λ ο γ ή  ν έ ο υ  Δ . Σ .

-  Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  Α Μ Ε Σ Α  τ ο  Π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο  κ α ι  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ο
Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ο μ α δ ι κ ή ς  Α σ φ ά λ ι σ η ς  μ έ σ ω  τ ο υ  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ  μ α ς

Ε π ο μ έ ν ω ς ,  ζ η τ ά μ ε  α π ό  ό λ ο υ ς  ν α  σ τ η ρ ί ξ ε τ ε
ε ν ε ρ γ ά  τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι ά  μ α ς ,  δ ι ό τ ι  η  ε π ι τ υ -
χ ί α  τ ο υ  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ  θ α  έ χ ε ι  ε υ ε ρ γ ε τ ι κ έ ς
ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ε λ ώ ν  τ ο υ .Η αρχή έχει γίνει ήδη με την ασύγκριτη προσφορά πακέ-

των κινητής τηλεφωνίας που σας έχουμε κοινοποιήσει

ήδη από το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
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Συνέχεια από σελ. 1

Για να ενωθεί σε ένα σύλλογο ολόκληρη η Ιονική Οικογένεια•
και η περιουσία των 2 εκατ. ευρώ του Συλλόγου Εργαζομένων  να

τεθεί στην υπηρεσία των συμφερόντων και των αναγκών όλων
των συναδέλφων της Ιονικής, εργαζομένων και συνταξιούχων.

Για να ενταχθεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ (ήδη ΕΤΕΑΕΠ) προκειμέ-•
νου να διασφαλίσουν οι συνταξιούχοι της Ιονικής μια αξιοπρεπή
επικουρική σύνταξη που θα κυμαίνεται από 130 ευρώ η κατώτατη
έως 400 ευρώ η ανώτατη, αλλά και για να οδηγηθούν στη δικαιο-
σύνη αυτοί που έφεραν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στη σημερινή, τραγική οικο-
νομική κατάσταση, επενδύοντας 55,5 εκατ. ευρώ στην "τρύπα" της
Attica Bank. 

Για να αναζητηθούν δικαστικά όλες οι μνημονιακές περικοπές των•
συντάξεων και οι επικείμενες των κύριων συντάξεων των συνταξι-
ούχων της Ιονικής χωρίς καμία επιβάρυνσή τους.

Για να στελεχωθεί ο Κλάδος του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ - ήδη ΕΦΚΑ - ώστε•
να εξυπηρετούνται έγκαιρα και ικανοποιητικά οι συναλλασσόμενοι
συνταξιούχοι. 

Για να καταλογιστούν εις βάρος της εργοδότριας Alpha Bank όλα όσα•
προβλέπονται υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ (εφάπαξ) από
τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και την κάλυψη των ελ-
λειμμάτων του ώστε όλοι οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι του
ΤΑΠΙΛΤ να λάβουν πλήρες εφάπαξ. Ήδη, μετά από ενέργειες του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”,
έχουν καταλογιστεί 48 εκατ. ευρώ. Τα 21 εκατ. από καθυστερούμε-
νες ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη πρόκειται σύντομα να
καταβληθούν στον Κλάδο Πρόνοιας βάσει τελεσίδικων εφετειακών
αποφάσεων και τα 27 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων του
Κλάδου δικάζονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπολείπονται
ακόμα καταλογισμοί καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και
πρόσθετων τελών πολλών εκατομμυρίων, καθώς και 32 ακόμη εκατ.
βάσει εγκεκριμένης αναλογιστικής μελέτης από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάλυψη των ελλειμμάτων
του Κλάδου Πρόνοιας.  

Για να επεκταθεί μέσω της δικαστικής οδού και στους νέους συντα-•
ξιούχους που αποχώρησαν μετά το 2013 το ομαδικό ασφαλιστήριο
της ΑΧΑ που έληξε μετά την παρέλευση διετίας με ευθύνη της εργο-
δότριας Alpha Bank.

Για να λειτουργήσει αυτοτελώς μέσα στο Σύλλογο Συνταξιούχων•
πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
σε πανελλαδικό επίπεδο χωρίς καμία συμμετοχή των συνταξιού-
χων. Χωρίς την παρέμβαση τρίτων, χωρίς τάλιρα, δεκάρικα, εικοσά-
ρικα και πενηντάρικα. Και χωρίς τον κίνδυνο να βρεθούν οι
συνταξιούχοι της Ιονικής κατηγορούμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης
από υπερτιμολογήσεις, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και φού-
σκωμα λογαριασμών ιατρικών και παραϊατρικών πράξεων. 

Για να περάσει στα χέρια του Συλλόγου Συνταξιούχων η δυνα-•
τότητα προώθησης ρυθμίσεων των στεγαστικών και των κατα-
ναλωτικών δανείων των συνταξιούχων συναδέλφων της Ιονικής
με ευνοϊκούς όρους, βάσει των δικαστικών αποφάσεων και των γεν-
ναιόδωρων ρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει η Eurobank και η
Τράπεζα Πειραιώς και με γενναίο κούρεμα των τόκων και του κεφα-
λαίου όπου απαιτείται (χωρίς την παρέμβαση δικηγόρων και επιτη-
δείων). 

Για να ξαναδοθεί η δυνατότητα στους συνταξιούχους της Ιονικής να•
λαμβάνουν ατομικά δάνεια από την Alpha Bank για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών τους με βάση τη συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ
που ισχύει για τους εργαζόμενους ( από 3.000 – 6.000 ευρώ με την
κάλυψη του Συλλόγου Συνταξιούχων). 

Για να τεθούν στη διάθεση του Συλλόγου Συνταξιούχων όλες οι•
υπηρεσίες του Συνεταιρισμού της πρώην Ιονικής, σύμφωνα με όσα
προβλέπει το νέο τροποποιημένο καταστατικό του (ικανοποίηση κα-
ταναλωτικών αναγκών με φθηνά προϊόντα, φθηνές υπηρεσίες, πι-
στώσεις κ.λπ.). 

Για να ενισχυθεί η Υπηρεσία Αιμοδοσίας για προσφορά στο κοινω-•
νικό σύνολο, αλλά και κάλυψη όλων των μελών της Ιονικής Οικογέ-
νειας.

Για να δοθεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων η δυνατότητα δημιουργίας•
ενός σύγχρονου γηροκομείου για τους απόμαχους συναδέλφους
μας που χρήζουν φροντίδας (στην Αθήνα και με παράρτημα στη
Θεσσαλονίκη).

Για να δημιουργηθεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναδέλφων (Κ.Ε.Σ.)•
που θα διεκπεραιώνει οποιοδήποτε θέμα ασφαλιστικού ή άλλου πε-
ριεχομένου που θα αφορά τους συναδέλφους.

Για να δοθεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων η δυνατότητα εγκαθίδρυ-•
σης ανά την Ελλάδα παραρτημάτων που θα λειτουργούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των συνταξιούχων της περιφέρειας. 

Για να δοθεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων η δυνατότητα δημιουργίας•
πολιτιστικού τμήματος αξιώσεων, ικανού να προσφέρει ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στους συνταξιούχους σε όλη
την Ελλάδα (εκδρομές, θέατρο, χορός, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις κ.ά.). 

Για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμ-•
φερόντων όλων των συναδέλφων!

Λέμε

ΟΧΙ ! στο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

ΝΑΙ ! στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΝΑΙ ! σε έναν ΑΝΟΙΚΤΟ σύλλογο σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους

ΝΑΙ ! στη δημιουργία ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΝΑΙ ! στη ΔΥΝΑΜΗ της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  τ ο υ ς  υ π ο ψ η φ ί ο υ ς  τ η ς  « Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ »
Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ   Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν

Συναδέλφισσες-οι, 

Σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  τ ο  ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο  τ η ς  « Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ »  κ α ι  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ μ ε  σ τ ο ν
έ ν τ ι μ ο  α γ ώ ν α  τ η ς  γ ι α  σ ο β α ρ ο ύ ς  κ α ι  ο υ σ ι α σ τ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο
σ ύ ν ο λ ο  τ η ς  Ι ο ν ι κ ή ς  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  τ η ν  ε ν ω τ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ο ύ
μ α ς  χ ώ ρ ο υ  κ α ι  τ η ν  π ρ ο ά σ π ι σ η  τ ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  μ α ς :   

Η μαζική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας στις
11/5/17, έθεσε τις βάσεις για την ενότητα του χώρου μας!

Αν και στη διαδικασία δεν έλειψαν τα αρνητικά φαινόμενα, προερχόμενα κυρίως

από τις περιθωριακές απόψεις και “παρεμβάσεις” του κου Βέργου, η υπεροχή

της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» έναντι των ελάχιστων υποστηρικτών του διδύμου

Κολλάτου – Καραδελή ήταν εμφανής, αφού οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι εκδή-

λωσαν με σαφήνεια την επιθυμία τους για μία ενιαία, κοινή και ισχυρή πορεία, επι-

δοκιμάζοντας με μεγάλη πλειοψηφία την υπεύθυνη πρόταση της παράταξής μας

για την πολυπόθητη συγχώνευση των συλλόγων που θα κάνει πράξη το όραμα

της ενότητας του χώρου μας. 

Η επικράτηση της ενωτικής πρότασης της παράταξής μας αποτελεί την αφε-

τηρία μίας διαδρομής που θα ολοκληρωθεί με τη συγχώνευση του Συλλόγου

Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας και του Συλλόγου Εργαζομένων και

Συνταξιούχων «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», με κομβικό σταθμό τις αρχαιρεσίες του

Συλλόγου Συνταξιούχων που θα διεξαχθούν μετά από απόφαση της Γ.Σ. στις

12, 13, 14 & 15 Ιουνίου στην Αθήνα και μέσω αποστολής των φακέλων ψηφο-

φορίας για την περιφέρεια.

Ωστόσο, για εμάς στη διαδικασία δεν υπήρξαν χαμένοι και κερδισμένοι...

Μόνη νικήτρια ήταν σύσσωμη η Iονική Oικογένεια!

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το Σώμα της Γ.Σ. καταψήφισε τον οικονομικό

και διοικητικό απολογισμό της διοίκησης, αποδεικνύοντας την περαιτέρω απα-

ξίωση που επέφερε στο Σύλλογο Συνταξιούχων την τελευταία τριετία. Η διαφάνεια

και η χρηστή διαχείριση αποτελούν απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των

συναδέλφων μας και επομένως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας θα δη-

μοσιοποιηθεί το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών για τη διοίκηση των κκ Ντίνου

και Βέργου, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί ο ενδελεχής έλεγχος της απερχόμε-

νης διοίκησης του κου Κολλάτου, της κας Καραδελή και του κου Βέργου.

Συναδέλφισσες-οι,

Η διαδικασία της Γ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων αποτέλεσε
την αφετηρία ενός δρόμου που θα καταλήξει στην ενότητα
και ισχυροποίηση του χώρου μας μέσω της συγχώνευσης των
συλλόγων μας. Διατηρούμε τη βεβαιότητα ότι στην επικεί-
μενη εκλογική αναμέτρηση θα αξιολογήσετε το πρόγραμμά
μας τόσο στα πλαίσια της αποτελεσματικής διεκδίκησης και
επίλυσης των θεμάτων μας, όσο και αναφορικά με την κορυ-
φαία δέσμευσή μας για τη συγχώνευση των συλλόγων μας
και θα εκλέξετε τους υποψηφίους της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»,
περιβάλλοντάς τους με την εμπιστοσύνη σας για να φέ-
ρουν εις πέρας αυτό το σπουδαίο εγχείρημα.

Γ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ 11/5: Γ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ 11/5: Η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ για την Ιονική Οικογένεια ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ...Η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ για την Ιονική Οικογένεια ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ...
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Όσοι έχουν στοιχεία γράφουν επωνύμως, όσοι όμως κρύ-
βονται πίσω από την ανωνυμία τους είναι συκοφάντες...

Η εμφανής υπεροχή της “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ” στη Γ.Σ. θορύβησε τους αντιπάλους
μας που προσέτρεξαν σε οπισθοδρομικές μεθόδους, αποστέλλοντας ανώνυμο σημείωμα
στα σπίτια των συναδέλφων με συκοφαντικούς και απόλυτα ψευδείς ισχυρισμούς, δια-
δίδοντας ότι τα μέλη του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ λαμβάνουν ως αμοιβή 2 μισθούς
μηνιαίως! Ουδέν ψευδέστερον! Τα μέλη του Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ δεν αποζη-
μιώνονται ούτε για το εισιτήριό τους για να προσέλθουν στο σύλλογο, σε αντίθεση με
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων που λαμβάνουν κάθε μήνα κάρτα απε-
ριορίστων διαδρομών και πληρώνονται το τηλέφωνό τους... 

Επιπλέον, ενώ ο κ. Κολλάτος ως υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού
επί Alpha Bank, με αποκλειστικό αντικείμενο τις μαρτυρίες του ενώπιoν των δι-
καστηρίων κατά των συναδέλφων της Ιονικής, ελάμβανε ειδικό μισθολόγιο για
τις υπηρεσίες του, ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος ουδέποτε έλαβε
οποιαδήποτε αμοιβή παράνομα ή παράτυπα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
του στην τράπεζα.
Μάλιστα, την όποια μισθοδοσία ελάμβανε την έπαιρνε απολύτως νόμιμα και μετά από
δικαστική απόφαση, καθότι η τράπεζα αρνείτο να του καταβάλει ακόμη και το συνδι-
καλιστικό επίδομα που δικαιούτο βάσει συλλογικής σύμβασης της ΟΤΟΕ, τη στιγμή που
όλοι οι άλλοι συνδικαλιστές της Alpha Bank το λάμβαναν κανονικά. Από τη μεγάλη δικα-
στική μάχη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ξεκίνησε το 2006, ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπου-
λος και άλλοι συνδικαλιστές κατηγορήθηκαν άδικα και ξόδεψαν μεγάλα ποσά για να
αποδείξουν την αθωότητά τους, η οποία επήλθε μετά από έκθεση-καταπέλτη δικαστικού
πραγματογνώμονα και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Ο σύλλογος της
Alpha Bank του κου Γκιάτη που πρωτοστάτησε, αναγκάστηκε να καταβάλει, μέσω του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τα έξοδα των συναδέλφων που κατηγορήθηκαν και συκοφαντήθηκαν άδικα.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα οδηγήσουν στην έξοδο από το Δ.Σ. του

Συλλόγου το "ανεπανάληπτο" δίδυμο Κολλάτου – Καραδελή, αναθέτοντας

την εξυγίανση του Συλλόγου Συνταξιούχων στην «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ». 

Έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί και εσείς γνωρίζετε... από πρώτο χέρι την παρακ-
μιακή πορεία που έχουν χαράξει οι διοικήσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων επί σειρά
ετών, με συνέπεια την πλήρη απαξίωσή του στη συνείδηση της Ιονικής Οικογένειας.

Η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει επιστήσει την προσοχή στα επαναλαμβανόμενα, τραγελα-
φικά έκτροπα και τα συνεχή κρούσματα ασυνέπειας, ανικανότητας και διαφθοράς που
ταλανίζουν το σύλλογο. Και ενώ προ τριετίας προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε στην
εξυγίανσή του ώστε να αποτελέσει και πάλι το στήριγμα όλων των συνταξιούχων της
Ιονικής σε μία περίοδο που υφίσταται τεράστια ανάγκη από υπεύθυνη, συνεπή και απο-
τελεσματική συνδικαλιστική εκπροσώπηση, δυστυχώς θριάμβευσαν για μία ακόμα φορά
οι παρασκηνιακές διαδικασίες, οι μηχανορραφίες και οι ανόσιες συμμαχίες που μετέ-
τρεψαν το σύλλογο σε ένα κλειστό club για τους διοικούντες και τη μικροσκοπική παρέα
τους.

Όσα συνέβησαν στο Σύλλογο Συνταξιούχων την τελευταία τριετία υπό τη διοίκηση
των κκ Κολλάτου και Καραδελή αποτέλεσαν τη θλιβερή συνέχεια στο κακοπαιγμένο
έργο που παρακολουθούμε επί σειρά ετών... 
Οι νυν διοικούντες υποτίθεται ότι επιθυμούσαν να προχωρήσουν στην κάθαρση του
Συλλόγου από τα "πεπραγμένα" του προηγούμενου Δ.Σ. (κκ Ντίνου, Βέργου, Κορδώνη
κλπ) και εν τέλει “κατόρθωσαν” να ξοδέψουν σε μια τριετία περίπου 400 χιλιάδες
ευρώ από τις εισφορές σας χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό! Από τις οικονο-
μικές καταστάσεις που συνέταξαν προκύπτει ότι αυτό το διάστημα ο σύλλογος εισέ-
πραξε από τις εισφορές σας  388.383,76 ευρώ  και για τη διεξαγωγή των επικείμενων
εκλογών τους έχουν απομείνει μόλις 5.321,41 ευρώ! Για ένα σύλλογο απόντα από όλες
τις μεγάλες μάχες των συνταξιούχων της Ιονικής, για ένα Δ.Σ. που δεν έχει να επιδείξει
ούτε μία επιτυχία στο βιογραφικό του, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε πού
πήγαν τα λεφτά!

Επιπλέον, το “αχτύπητο” δίδυμο Καραδελή – Κολλάτου καταχώνιασε το πόρισμα των
ορκωτών ελεγκτών για τα "πεπραγμένα" της προηγούμενης διοίκησης και παρέμειναν
στην ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου με την υποστήριξη του κου Βέρ-
γου, υπό το φόβο της υποβολής του πορίσματος στη Δικαιοσύνη.

1. Για να μην... ξεχνιόμαστε, η κα Καραδελή δικάζεται εδώ και 4 μήνες στο Α’ Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά του δημο-
σίου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, αλλά και αυτή της πλαστογραφίας
μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση (Ταμείο Υγείας). Και βεβαίως ο «εναγκαλισμός»
με την καρέκλα είναι τόσο... παθιασμένος ώστε όχι μόνο δεν έχει την ευθιξία να παραι-
τηθεί τόσο καιρό από τη θέση του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου, αλλά αντιθέτως με
θρασύτητα ξαναβάζει υποψηφιότητα και ζητά ανερυθρίαστα την ψήφο σας! 

Ωστόσο, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι μετά το βούλευμα των εναντίον της κατηγο-
ριών το... έχει ρίξει στις αγαθοεργίες προς τους πρόσφυγες και τα γηροκομεία. Είναι
πολύ γενναιόδωρη με τα λεφτά του Συλλόγου, όταν πολλοί συνταξιούχοι συνάδελφοι
της Ιονικής βιώνουν τεράστιες δοκιμασίες στην καθημερινότητά τους... 

Δεν παραλείπει, μάλιστα, να συλλέγει ευχαριστήρια «ραβασάκια», ακόμα και από συνα-
δέλφους που φρόντισε να εξυπηρετηθούν (που είναι μέρος των στοιχειωδών καθη-
κόντων της...), προφανώς θέλοντας να επιδείξει ενώπιον του δικαστηρίου το μετέπειτα
έντιμο βίο της. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά θα τη βοηθούσε στις δικαστικές της πε-
ριπέτειες θα ήταν ο πρότερος έντιμος βίος...

2. Παράλληλα ο έτερος “διόσκουρος” κος Κολλάτος, ο οποίος από συνδικαλιστής
αναρριχήθηκε σε υποπροσωπάρχη και συνεπή μάρτυρα στα δικαστήρια υπέρ των θέ-
σεων της τράπεζας και εις βάρος των συναδέλφων της Ιονικής, συνεχίζει στην ίδια,
αντισυναδελφική πορεία και από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων...

Αγωνίζεται νύχτα - μέρα κατά των συμφερόντων των συνταξιούχων της Ιονικής:
- Συμμαχεί με την τράπεζα και τον κο Γκιάτη για να μην πάρουν οι συνταξιούχοι της Ιο-
νικής το εφάπαξ που δικαιούνται και για να οδηγηθούν στο ΕΤΕΑ με πολύ χαμηλές
συντάξεις (30, 50 και 70 ευρώ), προκειμένου να μείνουν τα ελάχιστα αποθεματικά του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις ορέξεις αυτών που επένδυσαν 55,5 εκατ. στον "πάτο" της Attica Bank.

- Συμμαχεί με τον κο Γκιάτη και στέλνει απανωτές αγωγές εις βάρος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων και Συνταξιούχων «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και εις βάρος του Συνεταιρισμού της

Ιονικής, καταξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ από τις εισφορές σας για να εξυπηρετήσει προ-
σωπικούς σκοπούς. 

- Διαδίδει ανεύθυνα, χωρίς να έχει καμία γνώση του θέματος, ότι επέρχονται τεράστιες
μειώσεις στις συντάξεις από προσωπικές διαφορές, σπέρνοντας τον πανικό, ενώ είναι
ήδη γνωστό ότι για τους συνταξιούχους της Ιονικής η προσωπική διαφορά δεν θα ξε-
περάσει το 10% λόγω των αυξημένων εισφορών που έχετε καταβάλει.  

- Χάριν της συνεργασίας του με τον κο Γκιάτη – και για όσα αναμένει από αυτήν -
συμπορεύεται με τους συλλόγους των εργαζομένων για τον τρόπο που θα επιστραφούν
οι εισφορές που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ώστε να... διασφαλι-
στούν από τους "άρπαγες" συνταξιούχους της Ιονικής. 

3. Σ’ αυτό το έργο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο κος Κολλάτος βρίσκει πρό-

θυμους συμπαραστάτες τους γνωστούς υποστηρικτές του. Τους κκ Βέργο, Προκόπη,
Γκλαβοπούλου και Κορδώνη, αλλά και τους εκτός Δ.Σ. κκ. Παρασκευοπούλου και Τάτση. 

Συναδέλφισσες-οι,

Όλοι αυτοί ζητούν πάλι την ψήφο σας και δεν είχαν τη στοιχειώδη ευαισθη-
σία να σας αναλύσουν προηγουμένως πού ακριβώς διέθεσαν τα χιλιάδες
ευρώ που ξοδεύτηκαν. Πόσα ακριβώς ξοδεύτηκαν για τον μισθό του ανιψιού
του κου Κολλάτου που προσέλαβε στο σύλλογο, πόσα σε κάθε δικαστική υπό-
θεση ξεχωριστά, πόσα σε κάθε ταξίδι και "χορηγία" κ.λπ. και να απολογηθούν
γιατί απέκλεισαν από το σύλλογο εκατοντάδες νέους συνταξιούχους, μεταξύ
των οποίων και τους συναδέλφους Φιλιππόπουλο, Χαλικιά και Παπαλεξάτου,
που δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά στην «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ». 

Οι υποψήφιοι  της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις  εκλογές του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας

γ ι α  έ ν α  Μ ε γ ά λ ο ,  Ε ν ι α ί ο ,  Α δ ι α ί ρ ε τ ο  κ α ι  Ι σ χ υ ρ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο !

Ψηφίζουμε τους Υποψηφίους της “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”
για ένα Μεγάλο, Ενιαίο, Αδιαίρετο και Ισχυρό Σύλλογο

ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  ΙΟ -  ΝΙΚΗ !
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

σχόλια που καίνε...
Τα “πρόβατα” και ο... λύκος

Η αρνητική έκβαση της Γ.Σ. του Συλλό-
γου Συνταξιούχων για την κα Ξανθίππη
Γκλαβοπούλου και την ομάδα της τωρι-
νής διοίκησης, την αιφνιδίασε -αλήθεια
γιατί;- και της προκάλεσε ιδιαίτερο
εκνευρισμό. Μάλιστα, αφού σηκώθηκε
από το... σύννεφο από το οποίο είχε
πέσει, δε δίστασε να απευθυνθεί στους
συναδέλφους και να διερωτηθεί δημο-
σίως πώς είναι δυνατόν ορισμένοι να τους θεωρούν και να τους συμπεριφέ-
ρονται ως πρόβατα και οι συνάδελφοι να το ανέχονται αυτό.

Μα κυρία Γκλαβοπούλου μας, μας συγχωρείτε που θα σας... ξαναρίξουμε από
το συννεφάκι, αλλά δεν έχετε αντιληφθεί ότι εσείς και η ομάδα στην οποία
συμμετέχετε βρίσκεστε στο περιθώριο της ιονικής οικογένειας; Δεν έχετε
αντιληφθεί ότι η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων, σας αποστρέφεται,
αφού λόγω της δικής σας παρουσίας και των συνεργατών σας χάθηκαν 2,5
κρίσιμα χρόνια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απα-
σχολούν εν μέσω της δύσκολης περιόδου που διανύουμε; Ότι η παρουσία σας
απαξίωσε το σύλλογο και ζημίωσε τα συμφέροντα των συναδέλφων; 

Βέβαια, δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από
εσάς, που ήσασταν απούσα από τα συνδικαλιστικά τεκταινόμενα καθ' όλη την
πορεία σας στην τράπεζα και εμφανιστήκατε ξαφνικά σαν κομήτης για να εκλε-
γείτε αποκλειστικά και μόνο λόγω της υποστήριξης της Ιονικής Ενότητας
και εν τέλει να συμμετάσχετε σε παρασκηνιακά παιχνίδια και μεθοδεύσεις,
απαρνούμενη το πρόγραμμα με το οποίο κατήλθατε στις προηγούμενες εκλο-
γές... 

Και τώρα δήθεν αναρωτιέστε με στόμφο για... ποίμνια και τσοπάνηδες. Επειδή
ακριβώς οι συνάδελφοι δεν είναι πρόβατα, όπως τους αποκαλέσατε, και καθώς
προσπαθείτε σε κάθε ευκαιρία να αναδείξετε την επιστημονική σας συγκρότηση
και να κάνετε σαφές ότι κόπτεστε για υψηλά ιδανικά και αρχές όπως η αξιο-
κρατία, στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα δημοσιοποιήσουμε στοιχεία
που ανατρέπουν τη δήθεν ηθικολογία σας, ώστε μετά το “ποίμνιο” των συ-
ναδέλφων να βγάλει τα συμπεράσματά του επί του ποιος είναι τελικά ο...
λύκος! Γιατί ακόμα και στη σκοπιμότητα υπάρχουν όρια κι εσείς τα ξεπεράσατε
κατά πολύ, ώστε πλέον οι συνάδελφοι να μη θέλουν να σας θυμούνται μετά
από την πιθανότατη κατακρήμνισή σας στις επικείμενες εκλογές.

Θα “βρέξει” αποκαλύψεις!
Από ό,τι φαίνεται η νέα διοίκηση που θα προκύ-
ψει από τις εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων
θα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και να στρωθεί
αμέσως στην δουλειά, λόγω των εκκρεμοτήτων
που αφήνει η σημερινή διοίκηση. 

Κατά πρώτον επειδή καταψηφίστηκε ο διοικη-
τικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και συνεπώς
θα είναι υποχρεωμένη να προσκαλέσει ορκωτούς ελεγκτές για τα πεπραγ-
μένα της στη διάρκεια της θητείας της. 

Δυστυχώς οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ευνοϊκές... Εξετάζοντας τις οικονομικές
αναλύσεις, μπορεί κανείς με την πρώτη ματιά να βρει πολλές παραλείψεις και
ακατανόητα στοιχεία στην οικονομική διαχείριση της ομάδας του κου Κολλά-
του που λειτούργησε σαν διοίκηση στο ΣΣΙΛΤΕ τα τελευταία 2,5 χρόνια. 

Ένα παράδειγμα αφορά την αγορά αδιάβροχων για τους πρόσφυγες της Ειδο-
μένης. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωστόσο, τα “περίεργα” αρχίζουν όταν αναλύεται
το κόστος για την αγορά τους που ανέρχεται σε 462,92 ευρώ και ιδιαίτερα για
τη μεταφορά και παράδοσή τους στον προσφυγικό καταυλισμό, που ξεπερνά
τα 1.500 ευρώ!!! Δηλαδή η παράδοσή τους στους πρόσφυγες κόστισε το τρι-
πλάσιο από την αγορά τους! Μα καλά, με ιδιωτικό τζετ τα έστειλαν;;; Ειδάλ-
λως δεν εξηγείται...

Επιπλέον, η ομάδα αυτή την περίοδο της παραμονής της στη διοίκηση του συλ-
λόγου μπορεί να παρέμεινε αδρανής και ανίκανη να αντιδράσει αποτελεσματικά
στα μείζονα ζητήματα που απασχόλησαν τα μέλη του, ωστόσο, οφείλουμε να
τους “αποδώσουμε τα εύσημα” γιατί φαίνεται ότι αυτήν την περίοδο προ-
χώρησαν σε καινοτομίες που ανήγαγαν την τέχνη της λογιστικής σε άλλο επί-
πεδο, αφού οι δωρεές των συναδέλφων προς το Σύλλογο καταγράφονται ως
δαπάνες...

Εμείς ειλικρινά ελπίζουμε οι πρώτες ενδείξεις να μην επιβεβαιωθούν, γιατί πλέον
τα πορίσματα δε θα μείνουν στα συρτάρια να αραχνιάζουν και αν υπάρχει οτι-
δήποτε μεμπτό, θα “βρέξει” αποκαλύψεις και τότε ούτε τα... αεριωθούμενα
αδιάβροχα δεν θα τους σώζουν!

Συνδικαλιστική εκτροπή και θλιβερή συκοφαντία
Όλες οι ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την υπεράσπιση των συμφε-
ρόντων των συναδέλφων και της ακεραιότητας του συνδικαλιστικού μας
χώρου, από τις 1.500 δικαστικές αποφάσεις σε βάρος της τράπεζας και τις επι-
τυχίες μας στο εφάπαξ μέχρι την αποκάλυψη του σκανδάλου στο ταμείο υγείας
και την επικείμενη κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς εναντίον όσων εγκλημά-
τησαν σε βάρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, φέρουν την ταυτότητά μας, γιατί αυτό το συν-
δικαλισμό πρεσβεύουμε και υπηρετούμε, της δράσης, της εγρήγορσης, της

διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Δυστυχώς όμως, στο χώρο της Ιο-
νικής υπάρχουν κάποιοι που έχουν λοξοδρομήσει με αποτέλεσμα εδώ και χρό-
νια να ανθεί ο συνδικαλιστικός τυχοδιωκτισμός. 

Εν όψει των εκλογών στο Σύλλογο Συνταξιούχων ορισμένοι “καλοθελητές”
-που σίγουρα τους γνωρίζετε- επεδίωξαν να σπιλώσουν τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου μας Σαράντο Φιλιππόπουλο και άλλα στελέχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ,
με πειρατικά, ανυπόγραφα σημειώματα, άνευ αποστολέα, που περιείχαν πλα-
στογραφημένα “ντοκουμέντα”. Η αμετροέπεια τους οδήγησε σε ανήκου-
στους ισχυρισμούς που δεν έχουν καμία βάση, κανένα στήριγμα και δεν
μπορούν να γίνουν πιστευτοί από κανένα συνάδελφο! Η επερχόμενη εκλογική
αναμέτρηση έχει προκαλέσει πανικό στους εγκάθετους που είχαν τη φαεινή
ιδέα να ισχυριστούν – άκουσον άκουσον - ότι ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος είχε έρθει σε συμφωνία με τον κο Γκιάτη για την υπόθεση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ώστε δήθεν να μην κινηθεί δικαστικά για τις μειώσεις των επικου-
ρικών μας συντάξεων! Ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος σε συμφωνία με τον
κο Γκιάτη! Αυτό κι αν είναι απ’τα άγραφα! Είναι γνωστό τοις πάσι στο συν-
δικαλιστικό και όχι μόνο χώρο, τι εστί Γκιάτης για τα συμφέροντα των Ιονικά-
ριων και το σημείο μηδέν στο οποίο βρίσκονται εδώ και χρόνια οι σχέσεις του
άσπονδου εχθρού της Ιονικής με το συνάδελφο Φιλιππόπουλο. Σε αντίθεση βέ-
βαια με τον κο Κολλάτο που στηρίζεται απροκάλυπτα από τον κο Γκιάτη.

Εμείς δε θα... σκαλίσουμε τον πάτο μαζί με τους πρωταγωνιστές του παρα-
σκηνίου και απαντάμε στη συνδικαλιστική εκτροπή ότι όποιος θέλει να κα-
ταγγείλει κάτι, το κάνει επωνύμως και ενυπογράφως, χωρίς να κρύβεται
πίσω από ανώνυμες επιστολές και καταγγελίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση
είναι ένας θλιβερός συκοφάντης!  

Πλήρες το... δικαστικό ρεπορτάζ!
Εξ άλλου, το επόμενο διάστημα θα έχουμε σειρά εξελίξεων στο... δικαστικό ρε-
πορτάζ της Ιονικής. Ο κος Κολλάτος και ορισμένοι από τον περίγυρό του ανα-
φέρθηκαν ψευδώς σε υποτιθέμενες αναβολές που ζητήθηκαν από τους
συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Φάνη Κυριόπουλο, για την εκδίκαση
της υπόθεσης της Κινέτας.
Αυτός ο αναίσχυντος ψεύτης και
συκοφάντης θα κληθεί σύντομα
να αποδείξει ενώπιον της δι-
καιοσύνης τους ισχυρισμούς
του, αφού ουδέποτε ζητήθηκε
αναβολή για θέμα που αφο-
ρούσε δικαστική υπόθεση. 

Αντίστοιχα, πρέπει να περιμένει
και τη μήνυση και αγωγή που θα
του κατατεθούν για τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς του που διαστρεβλώ-
νουν ολοκληρωτικά την πραγματικότητα για την υπόθεση του εξωδικαστικού
συμβιβασμού με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Έχει μπερδευτεί ο κος ΤΙΠΟΤΑ και νομίζει ότι οι άλλοι ενεργούν και σκέ-
φτονται όπως ο ίδιος. Ε λοιπόν θα του υπενθυμίσουμε για πολλοστή φορά
ότι δεν μπορούν να τεθούν σε σύγκριση η συμπεριφορά, το ήθος και ο συν-
δικαλισμός που ασκούμε. 

Μπορεί τον ίδιο να τον συμφέρει να προσπαθεί να υποβιβάσει το επίπεδο της
αντιπαράθεσης στα Τάρταρα, γιατί εκεί μόνο έχει μάθει να λειτουργεί, αλλά
εμείς δεν κάνουμε συμψηφισμούς και οι ενέργειές μας είναι κρυστάλλινες και
διαυγείς.

Αντίθετα, οι ενέργειες του κου Κολλάτου και ιδιαιτέρως της στενής συνεργάτι-
δάς του κας Καραδελή που δικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
για σειρά κατηγοριών κακουργηματικών πράξεων, είναι αυτές που θα έπρεπε
να τους είχαν οδηγήσει στην παραίτηση από τις συνδικαλιστικές διαδικασίες.

Πάντως, η ώρα της λύτρωσης για την ιονική οικογένεια έφτασε και πιστεύουμε
ότι είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαστε μαζί τους ενώ βρίσκονται στη
διοίκηση του ΣΣΙΛΤΕ. Με την εκλογή της νέας διοίκησης θα υπάρξει άκρως εν-
διαφέρουσα συνέχεια και υποσχόμεθα ότι θα υφίσταται αδιάκοπη ροή απο-
καλύψεων και εξελίξεων για θέματα που τους αφορούν και θα κρατούν
ασίγαστο το ενδιαφέρον των συναδέλφων. 

Ο βήχας και  η. . .  ανικανότητα δεν κρύβονται!
Η κα Ξανθίππη Γκλαβοπούλου είναι μία συνάδελφος που δεν είχε συμμετάσχει
στα συνδικαλιστικά τεκταινόμενα του χώρου μας και παρέμενε άγνωστη στους
περισσότερους συναδέλφους μέχρι προ τριετίας, όταν εν όψει των προηγού-
μενων εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων προσέτρεξε στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ για να λάβει το συνδικαλιστικό βάπτισμα του πυρός, δηλώνοντας
(ψευδώς όπως αποδείχθηκε) ότι τάσσεται με τις προγραμματικές μας θέσεις
για τη συγχώνευση των συλλόγων και την πολυπόθητη ενότητα του χώρου της
Ιονικής. 

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών το 2014 και την εκλογή της αποκλειστικά και
μόνο λόγω της στήριξης που της παρείχε η παράταξή μας και επειδή ως γνω-
στόν η “καρέκλα” πολλές φορές... ζαλίζει και δημιουργεί αυταπάτες μεγαλο-
μανίας, αδιαφόρησε για το ανύπαρκτο συνδικαλιστικό παρελθόν της και την
απειρία της και αποφάσισε εν μία νυκτί να απαρνηθεί τις προγραμματικές της
δηλώσεις, συντασσόμενη με τον κο Κολλάτο που όλοι γνωρίζετε ότι αναρριχή-
θηκε στην προεδρία του Συλλόγου Συνταξιούχων μέσω παρασκηνιακών διαδι-
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σχόλια που καίνε...
κασιών και ανόσιων συμμαχιών.

Βέβαια, επειδή ο βήχας και η... ανικανότητα δεν κρύβονται και μπορεί κανείς
να τους ξεγελά όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους
όλο τον καιρό, η ουσιαστική συνεισφορά της στα συνδικαλιστικά ζητήματα που
απασχόλησαν τους συναδέλφους σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη τριετία ήταν μηδέν
εις το πηλίκον!

Η “παρακαταθήκη” της κας Γκλαβοπούλου αυτήν την τριετία ήταν ο
βερμπαλισμός και η ανυπόστατη ηθικολογία της, αφού συνήθιζε να δημοσι-
εύει κείμενα με βαρύγδουπες εξαγγελίες περί αξιοκρατίας και υψηλών ιδανικών,
όταν είναι γνωστό ότι η ίδια έχει επωφεληθεί από αναξιοκρατικές διαδικασίες,
τόσο στην παρουσία της στο συνδικαλισμό όσο και στην τράπεζα...

Δε θέλουμε να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αν επιμείνει
στην προκλητική και ανακόλουθη στάση της, επιφυλασσόμεθα να δημοσιοποι-
ήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

“Αξέχαστο” εξ άλλου θα μείνει το δημοσίευμά της με το οποίο απηύθυνε 29
συγκεχυμένα ερωτήματα στον τότε πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων και
νυν πρόεδρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο, που
διατείνεται μάλιστα ότι δεν της έχουν ακόμα απαντηθεί...

Εμείς παραθέτουμε αυτό που πολύ εύστοχα της είπε χαριτολογώντας ένας συ-
νάδελφος από τη συμπρωτεύουσα, ότι ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος περιμένει
και το 30ό για να στρογγυλοποιηθεί ο αριθμός και να απαντήσει... 

Ωστόσο, για να σοβαρευτούμε εμείς, αλλά κυρίως η εν λόγω κυρία, οι απαντή-
σεις εδόθησαν συγκεκριμένα, αλλά ακόμα περισσότερο μέσα από την ενεργή,
διαρκή και επιτυχημένη δραστηριότητα του συλλόγου μας και του συνα-
δέλφου.

Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι η κατασυκοφαντική της προσπάθεια δεν έτυχε
καμίας ασυλίας, αφού ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος πέραν της αποδοχής που
χαίρει στο χώρο της Ιονικής και που τελικά αποτελεί την καλύτερη απάντηση
σε κάθε κακοπροαίρετο, κατέθεσε αγωγή εναντίον της κας Γκλαβοπούλου, του
κου Κολλάτου και της κας Καραδελή. Στην εκδίκαση λοιπόν της υπόθεσης που
θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η κα Γκλαβοπούλου και οι σύντροφοί
της θα έχουν την δυνατότητα να τεκμηριώσουν τους συκοφαντικούς ισχυρι-
σμούς τους. Αν δεν το πετύχουν, θα υποστούν τις συνέπειες που θα αποφασίσει
η ελληνική δικαιοσύνη.

Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο θα βγει και κάτι καλό από τη λασπολογία στην
οποία επιδόθηκε κατά συρροή αυτή η ομάδα και ίσως τελικά αυτή να είναι η
μοναδική ουσιαστική συνεισφορά τους προς τους συναδέλφους, μετά από μία
καταστροφική τριετή παραμονή στη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων...

Εις αναμονή λοιπόν των επόμενων επεισοδίων αυτής της υπόθεσης.

Ο.. .  κατσικοπόδαρος !
Το ασύλληπτο, παγκόσμιο πιστεύουμε, (αρνητικό)
ρεκόρ του κου Κολλάτου που κατά τη διάρκεια της
θητείας του στο Σύλλογο Συνταξιούχων κίνησε άνω
των 30 δικαστικών ενεργειών, αποτυγχάνοντας
παταγωδώς σε όλες (!), σας είναι γνωστό και έχει
σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. 

Ειδικότερα, περίπου οι μισές από αυτές τις ανεύθυνες
απόπειρές του αφορούσαν τις έωλες προσφυγές που
κατέθετε εναντίον της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που

δυστυχώς με τις απανωτές δικαστικές του ήττες δυσχέραινε και το δικό μας
έργο. 

Βέβαια, στην εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε ο Σύλλογος Συνταξιούχων της
Εθνοκάρτας με κύρια παρέμβαση του συλλόγου μας για την ακύρωση της τρο-
ποποίησης του καταστατικού του επικουρικού μας φορέα είχε λάμψει δια της
απουσίας του και απλά, όταν τελικά το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ.
2258/30-12-2016 Απόφασή του ακύρωσε το παράνομα τροποποιημένο κατα-
στατικό, έσπευσε να πανηγυρίσει και να προσεταιριστεί αυτήν τη μεγάλη επι-
τυχία, στην οποία δεν είχε καμία απολύτως συμμετοχή.

Αυτή η απόφαση οδήγησε σε αδιέξοδο την καταστροφική διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ που εκδίκασε προσωρινή διαταγή για την αναστολή της εκτέλεσής της μέχρι
την έκδοση της τελεσίδικης εφετειακής απόφασης. Στη διαδικασία μάλιστα...
εδέησε να εμφανιστεί και ο κος Κολλάτος και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ της κοινής θέσης που εκφράζουν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ο Σύλλογος Συντα-
ξιούχων Εθνοκάρτας, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής και ο Σύλ-
λογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών.

Ε λοιπόν, μαντέψτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα....

Ο πρόεδρος δυστυχώς με μία πρωτοφανή απόφαση αποδέχτηκε το αίτημα της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, παρατείνοντας, έστω και προσωρινά, την παραμονή
της στην κεφαλή του επικουρικού μας ταμείου και βεβαίως την ταλαιπωρία των
χιλιάδων μελών του.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι όπου συμμετέχει ο... κα-
τσικοπόδαρος, δεν μπορούμε να κερδίσουμε ούτε μία υπόθεση! Με το που
πατάει το πόδι του στην αίθουσα του δικαστηρίου είμαστε χαμένοι... από τα
αποδυτήρια!!! Να κάνουμε και το σταυρό μας δηλαδή που δεν είχε συμμετοχή
σε παλαιότερες, επιτυχημένες υποθέσεις που δικάσαμε! 

Αστειευόμαστε βέβαια, αλλά σίγουρα ο συνδυασμός της συγκυρίας με
την ανικανότητα του εν λόγω κυρίου, αποτελούν ένα φαινόμενο άξιο πα-
ρατήρησης και κατάθεσης σκέψης για την πιθανότητα οι προλήψεις να

κρύβουν κάποια αλήθεια τελικά...

Θα σας... εξαφανίσομεν!
Ο κος ΤΙΠΟΤΑ (ένας είναι ο κύριος
αυτός, μην απορείτε!) το τελευταίο
διάστημα προσπαθεί να επικοινωνή-
σει το “κοινωνικό του πρόσωπο”,
αναδεικνύοντας υποτιθέμενα προ-
βλήματα πάσης φύσεως που απα-
σχολούν τους συναδέλφους και
μάλιστα διατυμπανίζει την κατά
φαντασίαν προσφορά του και την
ελπίδα του για μελλοντική επίλυσή
τους.

Ο νους μας δεν μπορεί παρά να κάνει
συμψηφισμούς με τον αλησμόνητο

Μαυρογιαλούρο που στις προεκλογικές (άλλη μία αντιστοιχία) περιοδείες του
έταζε λαγούς με πετραχήλια... Θα, θα, θα... 

Ο κος ΤΙΠΟΤΑ στα 2,5 χρόνια της καταστροφικής παρουσίας του στο Σύλλογο
Συνταξιούχων απαξίωσε κάθε έννοια λειτουργίας και αποτελεσματικότητας, με-
τέτρεψε το σύλλογο σε ένα κλειστό “club” και τον άφησε με άδειο ταμείο,
παρά το γεγονός ότι έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η συνεισφορά του
στα προβλήματα των συναδέλφων ήταν μηδέν εις το πηλίκον! Και τώρα προ-
σπαθεί να μας πείσει ότι μπορεί να προσφέρει στους πραγματικούς σκοπούς
του συλλόγου.

Δυστυχώς για τον ίδιο, άργησε “λίγο”. Μόλις 2,5 χρόνια! Φαίνεται ότι ο κύ-
ριος αυτός συνεχίζει να ζει με τις αυταπάτες του και δεν έχει αντιληφθεί ότι ου-
σιαστικά αποτελεί παρελθόν και η δέσμευσή μας να τον στείλουμε να φυτεύει…
μαρούλια στην Καλαμάτα, επιβεβαιώνεται ολοκληρωτικά... 

Τα “ξεφτέρια” του κου ΤΙΠΟΤΑ 
Επειδή πίσω από κάθε “μεγάλο” άνδρα κρύβεται μία επιτυχημένη γυναίκα,
καταλαβαίνουμε πόσο... τεράστια προσωπικότητα είναι ο κος Κολλάτος που
έχει το προνόμιο να διαθέτει 5 “ξεχωριστές” συνεργάτιδες.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα ξεφτέρια του, τις κκ
Καραδελή, Γκλαβοπούλου, Μυρωνίδου, Παρα-
σκευοπούλου και Γαρουφαλλιά. Βέβαια οι κυρίες
αυτές φαίνεται ότι είχαν χάψει για τα καλά τα παρα-
μύθια του κου ΤΙΠΟΤΑ για τη δήθεν παντοδυναμία
του και ζούσαν σε μία “φούσκα”, αφού μετά την αρ-
νητική έκβαση και τη συντριπτική τους ήττα στη Γε-

νική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων που διέλυσε τη φενάκη τους,
υπέστησαν σοκ και μάλιστα προσπαθούσαν να αυτοπαρηγορηθούν στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πώς αλλιώς εξ άλλου να εξηγήσουμε τις αναρτήσεις και τα σχόλιά τους ότι το
“Βατερλώ” τους στη Συνέλευση οφείλεται στους συναδέλφους που ταξίδεψαν
από την περιφέρεια; 

Κατ' αρχάς από πού κι ως πού θεωρείται επιλήψιμη η επιθυμία των συνα-
δέλφων της περιφέρειας να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του συλ-
λόγου που τους εκπροσωπεί;;; Με ποια οπισθοδρομική αντίληψη έχουν το
δικαίωμα αυτές οι κυρίες να επικρίνουν τους συναδέλφους που ήθελαν να δώ-
σουν το παρών και να δραστηριοποιηθούν σε μία κορυφαία θεσμική, δημο-
κρατική διαδικασία κάθε σωματείου;;; Και μόνο η αναφορά τους με
υποτιμητικό τρόπο προσβάλλει τους ίδιους τους συναδέλφους και τη θεσμική
διαδικασία.

Επιπλέον, οι κυρίες αυτές μέσα στη σύγχυσή τους έκαναν λόγο για εκατοντάδες
συμμετοχές εκτός Αθηνών που έδωσαν το προβάδισμα στην παράταξή μας.
Αφενός μεν τις ευχαριστούμε που αναγνωρίζουν και είναι τιμή μας την εμπι-
στοσύνη των συναδέλφων σε όλη την επικράτεια, αφετέρου δε, ακόμα και αν
αναλύσουμε αυτές τις συμμετοχές στη διαδικασία, πόρρω απέχουν από τις...
εκατοντάδες και σίγουρα δεν επρόκειτο για αριθμό που θα μπορούσε να αλλά-
ξει τις ισορροπίες. Επειδή μάλιστα αυτά τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στις
καταστάσεις των παρόντων που τις γνωρίζουμε επ' ακριβώς, σας πληροφο-
ρούμε ότι οι συνάδελφοι που ξόδεψαν χρόνο και απόσταση για να συμμε-
τάσχουν στη Συνέλευση ήταν 32 για την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και 15 για να
συνδράμουν αυτές τις κυρίες και την παράταξή τους.

Με απλούς υπολογισμούς να τις ενημερώσουμε, επειδή αν και “ξεφτέρια”
μάλλον δεν το έχουν και πολύ με τα μαθηματικά, επρόκειτο δηλαδή περίπου
για την ίδια αναλογία στήριξης που εμφανίστηκε και στους συναδέλφους
που προέρχονταν από την πρωτεύουσα...

Δυστυχώς, αυτά παθαίνει όταν κάποιος συνηθίζει να ζει σε μία ψευδαίσθηση.
Υπάρχει μία περίοδος που όλα μοιάζουν όμορφα, αλλά έρχεται αργά ή γρήγορα
η ώρα που η πτώση είναι απότομη, θορυβώδης και ψυχοφθόρα! 

Εμείς τους ευχόμαστε να μαζέψουν κουράγια και αντοχές για το επικείμενο
εκλογικό αποτέλεσμα που θα αποτελέσει τη χαριστική βολή στις ψευδαισθήσεις
τους και μία πραγματική λύτρωση για τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιού-
χων συναδέλφων, αφού θα απαλλαγούμε οριστικά και αμετάκλητα από την κα-
ταστροφική αυτή παρέα που απαξίωσε το Σύλλογο Συνταξιούχων και ζημίωσε
τα συμφέροντά μας.
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Η δίνη στην οποία έχει περιέλθει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δυστυχώς δεν έχει άμεση διέ-
ξοδο, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των χιλιάδων ασφαλισμέ-
νων του. Έχουμε αναλύσει επανειλημμένως τους λόγους που οδήγησαν το
επικουρικό μας ταμείο στη σημερινή, χωρίς υπερβολή, δραματική κατάσταση.
Τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πληρώνουν τις καταστροφικές επιλογές
της διοίκησής του που σε συνδυασμό με τις απερίσκεπτες ενέργειες των κκ
Κολλάτου, Βέργου και των υποστηρικτών τους, οδήγησαν τους παλαιούς
συνταξιούχους σε συντάξεις-φιλοδωρήματα, τους νεότερους σε μία συνεχή
αγωνία για το χρονικό ορίζοντα συνέχισης καταβολής των συντάξεων και
τους εργαζόμενους στην αποκαρδιωτική συνειδητοποίηση ότι καταβάλλουν
εισφορές στο ταμείο χωρίς να έχουν ελπίδα ανταποδοτικότητας στο μέλλον... 

Και δυστυχώς, οι τίτλοι τέλους αυτής της τραγωδίας αργούν ακόμα να πέ-
σουν...

Για να συμβεί αυτό και να αναγεννηθεί η ελπίδα για την επικουρική μας ασφά-
λιση, υπάρχει μεν δρόμος, αλλά είναι δύσβατος και γεμάτος παγίδες. Σε αυτό
το ζοφερό τοπίο, η μοναδική δυνατότητα για συνολική αντιμετώπιση και διά-
σωση της επικουρικής μας σύνταξης παραμένουν οι διαχρονικές θέσεις της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που πλέον είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχουν επιβεβαιωθεί
πλήρως. Θα απαιτηθούν συντεταγμένες και προσεκτικές κινήσεις, στις οποίες
θα πρωταγωνιστήσει και υλοποιήσει ο σύλλογός μας, σε συνεργασία με τους
εξειδικευμένους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συνεργάτες, αλλά κυρίως με
την ουσιαστική και αναγκαία υποστήριξή σας, που αποτελεί πάντοτε τον
ακρογωνιαίο λίθο και την κινητήρια δύναμη των ενεργειών μας.

1. Έχοντας διαβλέψει την κατάρρευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όταν ακόμα ορι-
σμένοι ονειροβατούσαν και μιλούσαν για προοπτική 30ετίας στο ταμείο,
αναζητήσαμε προ πολλού την καλύτερη δυνατή λύση για να βγει από τα
αδιέξοδά του. Έπειτα από σοβαρή έρευνα και συνεργασία με ειδήμονες
του ασφαλιστικού συστήματος, έχουμε καταθέσει δημόσια εδώ και χρόνια
τη βεβαιότητά μας ότι η μοναδική ελπίδα διάσωσης της επικουρικής
μας σύνταξης σε αξιοπρεπή επίπεδα και με προοπτική απρόσκοπτης
καταβολής της σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη του, συνταξιούχους και
εργαζόμενους, είναι η ένταξή μας στο ΕΤΕΑ (πλέον ΕΤΕΑΕΠ). Ήδη σή-
μερα αυτή η επιλογή έχει προκριθεί από όλες τις πλευρές και τους χώρους
που εκπροσωπούνται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (ακόμα και από τους παλαιότερα
διαφωνούντες) και αποτελεί λύση άμεσης προτεραιότητας που αναλαμ-
βάνουμε την ευθύνη να προωθήσουμε.

2. Όπως γνωρίζετε, η διοίκηση του ταμείου είναι υπόλογη για τα 55,5
εκατ. που εντελώς ανεύθυνα επενδύθηκαν στην ΑΜΚ της Attica Bank. Εκ-
φράσαμε από την πρώτη μέρα τις αντιρρήσεις μας για αυτήν την επισφα-
λέστατη επένδυση και δυστυχώς είναι πλέον βέβαιο ότι αυτό το τεράστιο
ποσό, που αποτελούσε το 1/2 περίπου των ταμειακών διαθεσίμων του
επικουρικού μας φορέα, θα γίνει εξ ολοκλήρου καπνός... Η επί σειρά
μηνών αποχή των δικηγόρων καθυστέρησε την αντίδρασή μας σε νομικό
επίπεδο, αλλά όλο αυτό το διάστημα σε συνεργασία με τους νομικούς και
ασφαλιστικούς μας συμβούλους επεξεργαζόμαστε τη σύνταξη μηνυτήριας
αναφοράς για την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων συνέργησαν στη
λήψη αυτής της καταστροφικής απόφασης για τον ασφαλιστικό μας
φορέα. Σύντομα θα προχωρήσουμε στην κατάθεση εμπεριστατωμένης
μηνυτήριας αναφοράς, καθοδηγούμενοι από την καθολική απαίτηση
των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να οδηγηθούν στη δικαιο-
σύνη όσοι ευθύνονται για αυτήν την ανεύθυνη και ζημιογόνα πράξη
που έδωσε τη χαριστική βολή στο επικουρικό μας ταμείο. 

3. Περί τους 2.000 συναδέλφους μας μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε αυτήν την
πολύ δύσκολη περίοδο έχουν βρεθεί να λαμβάνουν συμβολική επικουρική
σύνταξη, με ευθύνη της ολέθριας διοίκησης του ταμείου που διπλα-
σίασε παράνομα και παράλογα τις συντάξεις, οδηγώντας στην εκμη-
δένιση της προοπτικής του. Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν εφάρμοσε ποτέ
την υποχρέωση εποπτείας και ελέγχου των αποφάσεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
ως όφειλε, αφού από το 1984 έχει καταστεί φορέας υποχρεωτικής επι-
κουρικής ασφάλισης. Επιπλέον, υφίσταται νομική υποχρέωση για τους
φορείς υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης να παρέχουν αντίστοιχα
ποσά επικουρικών συντάξεων με το ΕΤΕΑ, μία συνθήκη που βέβαια πλέον
έχει καταλυθεί. Για τους λόγους αυτούς, σε συνεργασία με τον ασφαλι-
στικό μας σύμβουλο κο Γιώργο Κουτρουμάνη και την Καθηγήτρια Ασφα-
λιστικού Δικαίου κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, ο σύλλογός μας έχει
αναλάβει πρωτοβουλία και συγκεντρώνει στοιχεία, σύμφωνα με τις οδη-
γίες των νομικών και ασφαλιστικών μας συμβούλων , προκειμένου να
διεκδικήσουμε δικαστικά την υπαγωγή μας στο νέο, ενιαίο επικουρικό Τα-
μείο (ΕΤΕΑΕΠ). 

Οι προσφυγές θα είναι σε πρώτη φάση  πιλοτικές και θα στρέφονται κατά
του Δημοσίου και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είναι συνυπεύθυνοι για το κα-
τάντημα του επικουρικού μας Ταμείου. 

Απαίτησή μας είναι να διασφαλιστεί επίπεδο συντάξεων ίσο με εκείνο που
προβλέπεται από το ενιαίο επικουρικό Ταμείο και οι οποίες ανέρχονται
στο 14% - 18% του συντάξιμου μισθού, αντί του εξευτελιστικού ποσού
που καταβάλλει σήμερα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και το οποίο θα μηδενιστεί τα επό-
μενα χρόνια.

Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί το αίτημά μας με βάση τον
ιδρυτικό νόμο του ΤΕΑΜ , την καθολικότητα και την υποχρεωτικότητα
της επικουρικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε, από τη
στιγμή που δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διεκδικούμε δικαστικά την διασφάλιση του επιπέδου των συντάξεων οι
οποίες καταβάλλονται από το δημόσιο σύστημα , μέσα από τη συγχώ-
νευσή μας στο ΕΤΕΑΕΠ .

4. Κατανοούμε επίσης τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των εν ενεργεία
και των προσφάτως συνταξιοδοτηθέντων ασφαλισμένων μελών, που
νιώθουν ότι οι παλαιότεροι συνταξιούχοι έχουν αντλήσει το ασφαλιστικό
κεφάλαιο, ωστόσο η ευθύνη προφανώς δε βαραίνει όσους λάμβαναν τις
αυξημένες συντάξεις, αλλά τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που παράνομα
ακολούθησε το δρόμο του λαϊκισμού... κάνοντας μνημόσυνα με ξένα κόλ-
λυβα! Επειδή οι διοικήσεις του επικουρικού μας ταμείου φέρουν τεράστιες
ποινικές ευθύνες για τις ενέργειές τους που οδήγησαν στο ναυάγιο του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εξετάζουμε τη δυνατότητα κατάθεσης αγωγής κατά παντός
υπευθύνου για αυτές τις άκρως επιβλαβείς και καταστροφικές αποφάσεις. 

Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς  δ ι κ α σ τ ι κ ή  α π ό φ α σ η  π ο υ  π α -
ρ α τ ε ί ν ε ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ η ς
κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  τ ο υ  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ
Σας έχουμε ενημερώσει για τη μεγάλη επιτυχία της ακύρωσης σε πρωτόδικο
επίπεδο του καταστατικού εκτρώματος που προσπαθεί να εισαγάγει η διοί-
κηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Μετά την από 30/12/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που έκανε δεκτή την ανακοπή που είχε ασκήσει ο Σύλλογος της Εθνοκάρτας
με κύρια παρέμβαση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την ακύρωση της τροποποί-
ησης του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το επικουρικό μας ταμείο οδηγήθηκε
σε πλήρες αδιέξοδο, με αποκλειστική ευθύνη των συνεργατών του κου Γκιάτη
που βρίσκονται στη διοίκησή του.

Για αυτές τις πράγματι σημαντικές εξελίξεις βέβαια ο κος Κολλάτος και η
παρέα του είχαν το θράσος να πανηγυρίσουν χωρίς να έχουν καμία συμμε-
τοχή σε αυτήν την προσπάθεια, στην οποία βεβαίως ήταν εκκωφαντικά απόντες
και ενώ η μόνη τους “συνεισφορά” στην υπόθεση του επικουρικού μας τα-
μείου είναι οι περίπου 20 (!) αποτυχημένες προσωρινές διαταγές και τακτικές
αγωγές που έχουν καταθέσει εναντίον της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ... 

Δυστυχώς, τις συνέπειες των ανεύθυνων ενεργειών της διοίκησης του επικου-
ρικού μας φορέα που επιχείρησαν την παράνομη τροποποίηση του καταστα-
τικού, υφίστανται τα ασφαλισμένα μέλη του. Προχωρώντας σε μία
παρελκυστική κίνηση που καμία λύση δε δίνει στα σοβαρά προβλήματα του
ταμείου, οι ανεύθυνοι διοικούντες τον επικουρικό μας φορέα κατέθεσαν αί-
τημα χορήγησης προσωρινής διαταγής στο Εφετείο Αθηνών για την αναστολή
εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 2258/30-12-2016 Απόφασης του Πρωτοδικείου
Αθηνών που ακύρωσε την τροποποίηση του καταστατικού του επικουρικού
μας ταμείου, ώστε να συνεχιστεί η αποσπασματική λειτουργία του, μέχρι την
έκδοση της τελεσίδικης εφετειακής απόφασης.

Ο πρόεδρος που δίκασε την υπόθεση την Πέμπτη 18/5 αποφάσισε να δεχτεί
το αίτημα της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να συνεχίσει προσωρινά τη λειτουρ-
γία του μέχρι την έκδοση οριστικής εφετειακής απόφασης για την τροποποί-
ηση του καταστατικού.

Η ελληνική δικαιοσύνη συνηθίζει να είναι ιδιαιτέρως φειδωλή στην αποδοχή
προσωρινών διαταγών για ουσιαστικά και σοβαρά θέματα. Επιπλέον, η τω-
ρινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει οδηγήσει σε τέλμα το επικουρικό μας τα-
μείο, αφού η πλειοψηφία της βαρύνεται με την καταστροφική επένδυση στην
ΑΜΚ της Attica Bank που είχε σαν συνέπεια την απομείωση κατά 50% των τα-
μειακών διαθεσίμων του, επιφέροντας ένα ολοκληρωτικό πλήγμα στην προ-
οπτική του επικουρικού μας ταμείου, καθιστώντας συνεπώς αδύνατη τη
βιωσιμότητά του τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εργαζόμενους
ασφαλισμένους του.

Επομένως εμείς κρίνουμε ότι αυτή η απόφαση είναι πρωτοφανής και
ανεξήγητη, αφού παρατείνεται η λειτουργία μίας διοίκησης με εμφανώς
επιβλαβή προς τα συμφέροντα των ασφαλισμένων δράση και μάλιστα
με το παράνομα τροποποιημένο καταστατικό, επιδεινώνοντας περαι-
τέρω τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο επικουρικός μας φο-
ρέας.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ο μοναδικός θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων μας, σε κοινή δράση με όλες τις υγιείς και έντιμες δυνάμεις που
δραστηριοποιούνται στο επικουρικό μας ταμείο, θα επιδιώξουμε τόσο με
συντονισμένες νομικές ενέργειες όσο και με διαρκή αγωνιστική προσπάθεια,
να απομακρύνουμε τους διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που αν είχαν ίχνος αξιο-
πρέπειας θα έπρεπε αμέσως μετά την καταστροφική επένδυση στην Attica
Bank να είχαν υποβάλει συλλήβδην τις παραιτήσεις τους. Αντ’ αυτού παρα-
μένουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους, για να ολοκληρώσουν το ισοπεδω-
τικό τους έργο! Αλήθεια για ποιο λόγο; Για να προχωρήσουν σε νέες
αποτυχημένες επιλογές ή μήπως για να μη μείνει τίποτα όρθιο στην καμένη
γη που αφήνουν πίσω τους;;; 

Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και δε νοείται να διαιωνί-
ζεται η στρεβλή λειτουργία του επικουρικού μας φορέα, δε θα δεχτούμε την
επιβολή παρελκυστικών λύσεων και πρακτικών. Σε καμία περίπτωση δε θα
τους αφήσουμε να συνεχίσουν ανενόχλητοι το καταστροφικό τους έργο επι-
διώκοντας να οδηγηθούμε άμεσα σε απόλυτα ξεκάθαρες εξελίξεις που δύ-
νανται να δώσουν πραγματικές και όχι προσωρινές λύσεις στα διοικητικά
αδιέξοδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Π ο λ υ ε π ί π ε δ ε ς  ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  γ ι α  τ η  δ ι ά σ ω σ η•

τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  σ ύ ν τ α ξ η ς  

Συνέχεια από σελ. 1
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Το ναυάγιο του επικουρικού μας ταμείου αποτελεί ένα από τα μείζονα προ-
βλήματα του χώρου μας. Γνωρίζετε πολύ καλά την οδυνηρή θέση στην οποία
έχει βρεθεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κυρίως λόγω των απαράδεκτων και ανεύθυνων χει-
ρισμών της διοίκησής του, αλλά και λόγω της αδιαφορίας που είχαν επιδείξει
μέχρι πρότινος οι αρμόδιοι κυβερνητικοί θεσμοί για την επίλυση του προβλή-
ματος.

Σας ενημερώνουμε ωστόσο, ότι μετά από αλληλουχία πρόσφατων εξελίξεων,
διαφαίνεται η αλλαγή στάσης της Κυβέρνησης προς μία σοβαρή και υπεύ-
θυνη αντιμετώπιση των επικουρικών ταμείων που είναι ΝΠΙΔ -ανάμεσά
τους και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ-, τα οποία στο σύνολό τους είτε έχουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα είτε νομοτελειακά οδηγούνται σε διάλυση.

Αρχικά, με το Ν4445/2016 που έφερε προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή η Κυ-
βέρνηση, αποφασίστηκε η ενίσχυση του επικουρικού ταμείου των δημοσιο-
γράφων (ΕΔΟΕΑΠ) για να καταβάλει συντάξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες του συλλόγου μας, έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη
του ανωτέρω ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του χρόνου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του
ΕΤΕΑΕΠ.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και την περίπτωση του επικουρικού μας
ταμείου, αφού ως ΝΠΙΔ λειτουργεί με τους ίδιους όρους με το ταμείο των δη-
μοσιογράφων. Η εξέλιξη αυτή πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί την αλλαγή πλεύ-
σης της Κυβέρνησης στο σημαντικό ζήτημα των ταμείων επικουρικής
ασφάλισης, που θα επηρεάσει θετικά και την πορεία ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ.

Με συντονισμένες ενέργειες πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το διαχρονικά
εκπεφρασμένο στόχο μας για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ (πλέον
ΕΤΕΑΕΠ) που αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική -και εφικτή όπως αποδεικνύεται-

προοπτική για τη διάσωση και αύξηση των επικουρικών μας συντάξεων και
για τη διασφάλιση απόδοσης επικουρικής σύνταξης στο μέλλον για τους εν
ενεργεία συναδέλφους μας.

Συνεπώς, οι λαϊκιστικές και κατευθυνόμενες ανοησίες που κυκλοφόρησαν εκ
νέου το τελευταίο διάστημα από τους συνεργάτες του κου Γκιάτη περί επι-
στροφής εισφορών σε ασφαλισμένους εργαζόμενους, αποδεικνύεται για πολ-
λοστή φορά ότι είναι εκτός πραγματικότητας και σαφώς εκτός
νομιμότητας.

Η πάγια και διαχρονική θέση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ (πλέον ΕΤΕΑΕΠ) δικαιώνεται απόλυτα, αποδεικνύοντας
ότι είμαστε η μόνη συνδικαλιστική οργάνωση που έχουμε διαχειριστεί με τον
πλέον υπεύθυνο τρόπο συνολικά τα ασφαλιστικά μας ζητήματα και ιδιαίτερα
το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αν μη τι άλλο, η υπεύθυνη στάση που επιδείξαμε όλα
αυτά τα χρόνια και σε αυτό το θέμα, μακριά από... όνειρα θερινής νυκτός και
λαϊκισμούς, αποδεικνύει ότι είχαμε επίγνωση της κατάστασης και μακρόπνοο
σχεδιασμό για να διαμορφώσουμε ένα πιο σοβαρό σύστημα στην επικουρική
μας ασφάλιση.

Για αυτό σας ζητάμε να μας εμπιστευτείτε, να συμπορευθείτε μαζί μας
και να μας στηρίξετε, ώστε να επιτευχθεί ο σχεδιασμός μας, με προεξάρ-
χουσα την κεντρική επιλογή εισόδου στο ΕΤΕΑΕΠ για την προάσπιση της
επικουρικής σύνταξης για όλους τους συναδέλφους, συνταξιούχους και
εργαζόμενους. 

Να παρακολουθείτε αδιαλείπτως όλες τις εξελίξεις σχετικά με την επικουρική
μας σύνταξη και όλα τα θέματα που σας αφορούν μέσα από την ιστοσελίδα
μας (www.ionikienotita.gr) και τη εφημερίδα μας και να βρίσκεστε σε ετοιμό-
τητα για τις ενέργειες που θα αποβούν επωφελείς για τους συναδέλφους σας
και κυρίως εσάς τους ίδιους.  

Πρωτοφανής δικαστική απόφαση παρατείνει•

την παραμονή της καταστροφικής διοίκησης

Θετικές εξελίξεις για•

την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ

Θ ε τ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο ο π τ ι κ ή  έ ν τ α ξ η ς  σ τ ο  Ε Τ Ε Α Ε Π !Θ ε τ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο ο π τ ι κ ή  έ ν τ α ξ η ς  σ τ ο  Ε Τ Ε Α Ε Π !

Π ο λ ι τ ι κ ήΠ ο λ ι τ ι κ ή   κ α ικ α ι   Π ο λ ι τ ι κ ο ίΠ ο λ ι τ ι κ ο ί

Κάθε λαός έχει την Κυβέρνηση που του αξίζει
Η πρώτη περίοδος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποτίθεται ότι με την
ορμή του νέου και του διαφορετικού θα άλλαζε τα στεγανά του πολιτικού
παιχνιδιού, εισάγοντας νέα ήθη και πρακτικές στην πολιτική ζωή της χώρας.
Τελικά αυτή η “παλιγγενεσία” έμεινε στις εξαγγελίες, αφού αποδείχθηκε
μία μεγάλη αυταπάτη που εκπορευόταν από τον άκρατο λαϊκισμό στον οποίο
επιδόθηκαν τα μέλη της κυβέρνησης, συνεχίζοντας το καθιερωμένο σύστημα
αντιλήψεων και πρακτικών που έχει κυριαρχήσει στη Μεταπολεμική Ελλάδα. 

Η δεύτερη περίοδος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τιτλοφορήθηκε από
τους ίδιους τους κυβερνώντες ως “επιστροφή στην κανονικότητα” και επι-
χείρηση απεμπλοκής της χώρας από τα μνημόνια. Δυστυχώς όμως απέχει
πολύ η θεωρία από την πράξη...

Το τρίτο, επώδυνο και αντιλαϊκό μνημόνιο είναι γεγονός και νέα μέτρα βρί-
σκονται προ των πυλών, που μάλιστα θα υποθηκεύσουν το μέλλον της χώρας
για αρκετά χρόνια ακόμα. Και αυτή η ψευδαίσθηση συνετρίβη ηχηρά και
επίπονα στις πλάτες των νέων, των μισθωτών, των ανέργων και των
συνταξιούχων.

Πέραν των μνημονιακών βαρών που κρέμονται ως χρονίζουσα πλέον δαμό-
κλεια σπάθη πάνω από τον ελληνικό λαό, διαπιστώνουμε στην πολιτική και
εκλογική του συμπεριφορά την ακατάσχετη τάση να υποκύπτει στο λαϊκισμό.
Η μνήμη του λαού μας μάλλον δεν έχει... μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και πε-
τάει στον κάλαθο των αχρήστων τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα που θα
έπρεπε να είχε βγάλει από τις συνεχείς επί σειρά ετών -και δεκαετιών- κακές
επιλογές. 

Μοιάζουμε σαν να είμαστε έτοιμοι να
πιστέψουμε στους λογής λογής σωτή-
ρες, που ακολουθούν τη δοκιμασμένη
συνταγή του λαϊκισμού και των ψευδε-
πίγραφων εξαγγελιών και κάθε φορά
την πατάμε σαν πρωτάρηδες...

Αυτή η πολιτική ανωριμότητα μας
έχει στοιχίσει περισσότερο από κάθε μνημόνιο, από κάθε δυσβάστακτο
μέτρο. Όπως στο παρελθόν έχουμε υποστεί τις συνέπειες της ψήφου μας, έτσι
συνέβη και σε αυτήν την περίπτωση και με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί
ξανά και στο -άμεσο- μέλλον. 

Η σύνεση και η σοβαρότητα θα πρέπει να καταγραφούν στο dna της πολιτικής
μας ενασχόλησης και κρίσης και να αφήσουμε πίσω τους λαϊκισμούς, τους σω-
τήρες, τους εθνάρχες και την τιμωρητική διάθεση. Για να αναβαθμιστεί το επί-
πεδο της πολιτικής ζωής και των πολιτικών που μας εκπροσωπούν, πρέπει

να αναβαθμιστούν προηγουμένως οι επιδιώξεις, οι επιθυμίες και η κρίση του
ελληνικού λαού. Γιατί, όπως γράφει και ο Πλάτωνας, κάθε λαός είναι άξιος
των ανθρώπων που τον κυβερνούν... 

Θεοί και . . .  δαίμονες!
Σίγουρα το θρησκευτικό συναίσθημα αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο
στοιχείο της εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας. Ωστόσο, αυτό δε ση-
μαίνει ότι πρέπει να φτάνουμε στα άκρα του θρησκευτικού φανατισμού, ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για ενέργειες που προέρχονται από τις θρησκευτικές
Αρχές και ακόμα περισσότερο από τα καμώματα της Πολιτείας!

Δε θα αναφερθούμε σε... εικόνες που δακρύζουν, δέντρα που αναβλύζουν αίμα
και άλλα παρόμοια τραγελαφικά δήθεν μυστήρια που υποβιβάζουν τη νοη-
μοσύνη μας. Θα σταθούμε όμως σε επίσημες ενέργειες που φέρουν τη σφρα-
γίδα του ελληνικού κράτους και αποτελούν πρόκληση για οποιονδήποτε δεν
ασπάζεται το θρησκευτικό φονταμενταλισμό παντός είδους...

Την περίοδο των Αγίων
Ημερών του Πάσχα είναι
συνήθης η έκφραση στα
δελτία ειδήσεων που ανα-
φέρεται στην έλευση και
υποδοχή του Αγίου
Φωτός με τιμές αρχηγού
κράτους. Προσφάτως
αυτή η ανούσια επίδειξη
επαναλήφθηκε και με την
υποδοχή των οστών της Αγίας Ελένης. 

Και απευθυνόμενοι στους πολιτικούς ταγούς μας, αναρωτιόμαστε: Βρε αθεό-
φοβοι, ποιο κοινό σημείο μπορεί να συνδέει την ακλόνητη πίστη και την
αγνή αγιοσύνη με τους αρχηγούς κράτους και τις τιμές που τους αποδί-
δονται;

Πολύ θα θέλαμε να δούμε την αντίδραση του Ιησού, αν είχε την ατυχία να εμ-
φανιζόταν στον κόσμο μας και δη στην Ελλάδα εν έτει 2017! Όλοι αυτοί οι επί
γης δαίμονες που χρησιμοποιούν αυτούς τους θεατρινισμούς, δε θα ήξεραν
πού να πρωτοκρυφτούν! 

Αυτές οι μέθοδοι όχι μόνο δεν παίζουν κανένα ρόλο στην τόνωση της πίστης,
αλλά αντίθετα υποβιβάζουν το θρησκευτικό συναίσθημα, προκαλώντας τους
πραγματικά θρησκευόμενους που εξασκούν την πίστη τους με ταπεινότητα
που εκπορεύεται από την εσωτερική τους ανάγκη. 

Πόση υποκρισία να αντέξουμε πια; Όταν πλέον ακόμα και η θρησκευτική μας
πίστη γίνεται βορά στις αδηφάγες ορέξεις τους για λαϊκισμό, ανούσιο εντυ-
πωσιασμό και προβολή, τι άλλο μας απομένει για να ελπίζουμε...
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Το μεταναστευτικό κύμα του 1900 και  οι  κακουχίες
Τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα περίπου 450.000 Έλληνες έφθασαν στις
ΗΠΑ. Συνήθως εργάζονταν υπό σκληρές συνθήκες, ως ανθρακωρύχοι, στους σι-
δηροδρόμους και σε βιομηχανίες. Είχαν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια, τις ασθέ-
νειες, αλλά επιπροσθέτως και την εχθρική αντιμετώπιση της κοινωνίας. Οι
περισσότεροι δε γνώριζαν τη γλώσσα, γεγονός που επέτεινε την αποξένωση, ενώ
δεν είχαν και την καλύτερη φήμη... Ήταν αναλφάβητοι, επιρρεπείς σε εγκληματικές
πράξεις και αποτελούσαν έναν κλειστό κόσμο, τρομαγμένο από το νέο, αμερικά-
νικο περιβάλλον.
Ωστόσο, ανάμεσα στο θορυβώδες ελληνοαμερικανικό πλήθος, υπήρχε μια ριζο-
σπαστική μειοψηφία που συνδέθηκε με τις προοδευτικές ομάδες της εποχής και
το συνδικαλιστικό κίνημα που είχε αρχίσει να ανθίζει
παράλληλα με τη βαριά βιομηχανία. 
Σε αυτό το περιβάλλον τοποθετείται και η ιστορία του
Λούη Τίκα, του Έλληνα μετανάστη που βρέθηκε στο
Κολοράντο για να γίνει πρωταγωνιστής των μεγάλων
εργατικών κινητοποιήσεων και να γράψει ιστορία
στους συνδικαλιστικούς αγώνες των ΗΠΑ.
Ο Ηλίας Σπαντιδάκης ή κατά κόσμον Λούης Τίκας γεν-
νήθηκε στη Λούτρα Ρεθύμνου το 1886. Φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έγινε 20 χρονών στο καράβι
που τον έφερε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο του 1906. Έξι
μήνες αργότερα άρχισε να δουλεύει στα χαλυβουργεία
του Πουέμπλο. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης
και άνοιξε καφενείο, συμπτωματικά, απέναντι από τα
γραφεία της τοπικής οργάνωσης των Βιομηχανικών
Εργατών του Κόσμου (οι περίφημοι “Wobblies”).
Ήδη από τότε υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν επικεφα-
λής ενός συνδικάτου λούστρων. Ωστόσο, ο Τίκας πιθα-
νώς δεν ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. Αρχικά μάλλον κινείτο από την
παραδοσιακή αξία του «φιλότιμου», την οποία είχαν επιτακτική ανάγκη οι Έλληνες
του Κολοράντο που βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών. Σε κάθε περίπτωση ανα-
δείχτηκε σε ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του αφού μιλούσε κα-
λύτερα αγγλικά και εκτελούσε τις συναλλαγές τους. 
Εν τέλει αποφάσισε να γίνει ανθρακωρύχος και το 1912 είχε ήδη αναδειχθεί σε ση-
μαντικό συνδικαλιστικό στέλεχος της Ένωσης Ανθρακωρύχων Αμερικής, για να
πρωτοστατήσει στη μεγάλη απεργία που κράτησε 14 μήνες.

Κάποτε στο Κολοράντο. . .
Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν πράγματι μεσαιωνική: από το 1910 μέχρι το 1913,
618 ανθρακωρύχοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα. Στα αν-
θρακωρυχεία του Ροκφέλερ στο Λάντλοου δούλευαν, στις αρχές του 20ού αιώνα,
περίπου 10.000 ανθρακωρύχοι που ζούσαν σε μια μορφή δουλείας. Παγιδευμένοι,
απόλυτα εξαρτημένοι από την εταιρεία και αιώνια χρεωμένοι σ’ αυτήν. Η παιδική
εργασία ήταν κανόνας (βλ. φωτογραφία με παιδιά-ανθρακωρύχους του Λάντ-
λοου). Οι μετανάστες ζουν σε πόλεις-γκέτο που ανήκουν στην εταιρία. Πληρώνονται
με «λεφτά» που κόβει η εταιρία και είναι υποχρεωμένοι να τα ξοδεύουν στα μαγα-
ζιά, στα μπακάλικα, στα μπαρ κ.λπ. της ίδιας εταιρίας. Δουλεύουν μέσα στις στοές
12 ώρες, υπό άθλιες και εξαντλητικές συνθήκες, κάτω από το βλέμμα επιστατών –

φρουρών. Η παραγωγή δεν σταματά ούτε
με το θάνατο κάποιου εργάτη.
Οι Ροκφέλερ ήταν στα τέλη του 19ου και
στις αρχές του 20ου αιώνα η ισχυρότερη οι-
κογένεια της Αμερικής και ίσως ολόκληρου
του κόσμου. Στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα ήταν κράτος εν κράτει στις ΗΠΑ. Ο
λόγος τους ήταν πιο ισχυρός από τον αντί-
στοιχο του προέδρου και το συμφέρον τους
νόμος. Κανείς δεν τολμούσε να τους αντι-
σταθεί.
Μέχρι που βρέθηκε στο δρόμο τους ο
Λούης Τίκας.
Τα χρόνια πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγ-
κοσμίου πολέμου, το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ γνώριζε τεράστια άνθιση και υπό
αυτές τις συνθήκες η οργάνωση των εργατών ήταν παραπάνω από αναγκαία. Ο
συνδικαλισμός όχι μόνο ήταν υπό διωγμό, αλλά ήταν και τρομερά δύσκολος,
καθώς οι διάφορες εθνότητες ήταν διαχωρισμένες στα συνεργεία και τον τόπο
κατοικίας, δηλαδή τα ξύλινα και τσίγκινα παραπήγματα που ήταν ιδιοκτησία της
εταιρείας. Στο φόντο των σκληρών εργατικών αγώνων που ξεσπούσαν με ιδιαί-
τερη συχνότητα, οι συνδικαλιστές που έπαιρναν πάνω τους μεγάλο μέρος της ορ-
γάνωσης των κινητοποιήσεων βρίσκονταν ήδη στο στόχαστρο της εργοδοσίας
και των νόμιμων και παράνομων μηχανισμών που είχε στα χέρια της. Το Νοέμβριο
του 1912, ο Τίκας ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία.
Είχε κερδίσει τα «γαλόνια» του νωρίτερα, στις συμπλοκές του Λαφαγιέτ, όταν μαζί
με άλλους 36 Έλληνες ανθρακωρύχους συνεπλάκησαν με απεργοσπάστες και πα-
ρότι τραυματίστηκε από σφαίρα, διέφυγε από την πίσω πόρτα ενός χαμόσπιτου...

Η “σφαγή του Λάντλοου”
Το καλοκαίρι του 1913, βρίσκουμε το συνδικάτο United Mine Workers να ξεκινά
την προσπάθεια να οργανώσει τους ανθρακωρύχους. Μάλιστα, πολλοί από αυ-
τούς είχαν προσληφθεί μια δεκαετία πριν, αντικαθιστώντας τους εργαζόμενους
που είχαν ξεκινήσει τότε απεργία.

Η απεργία στο Λάντλοου άρχισε στις 23 Σεπτεμβρίου
του 1913, με αιτήματα συστήματα ασφαλείας για τους
εργαζόμενους, υψηλότερους μισθούς και αναγνώριση
του συνδικάτου. Επικεφαλής ήταν ο Τζον Λώζον και ο
Λούης Τίκας που ήταν ήδη ήρωας ανάμεσα στους ερ-
γάτες και σύντομα έγινε θρύλος ανάμεσα στους συνα-
δέλφους του με το προσωνύμιο «Λούης ο Έλληνας».
Αυτό όμως τον έβαλε στο μάτι του Τζον Ροκφέλερ και
των ντόπιων υποτακτικών του. Οι απεργοί που προ-
έρχονταν από 32 διαφορετικές εθνότητες -μεταξύ τους
500 Έλληνες- ζητούσαν οχτάωρο και το δικαίωμα να
ζουν έξω από τους οικισμούς των εταιρειών.
Η εταιρεία τους έκανε έξωση από τα σπίτια τους αλλά
οι απεργοί έστησαν καταυλισμό έξω από τα ορυχεία
ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν να δουλέψουν οι
απεργοσπάστες. Είναι οι ίδιοι καταυλισμοί, που θα γί-
νονταν αργότερα το θέρετρο των αιματηρών επιθέ-
σεων της εθνοφρουράς... Η οικογένεια Ροκφέλερ, με τη

γιγάντωση της απεργίας, αντέδρασε ακόμη πιο λυσσασμένα. Προσέλαβε Πρακτο-
ρείο Ντετέκτιβ, προκειμένου σε συνεργασία με απεργοσπάστες και τις τοπικές
Αρχές να τρομοκρατήσει τους απεργούς και τη συνδικαλιστική τους ηγεσία. Συχνά
γίνονταν βίαιες συγκρούσεις με τους μπράβους του Ροκφέλερ και την αστυνομία
ενώ στις 13 Οκτωβρίου ο κυβερνήτης του Κολοράντο Ηλάιας Έιμμονς, έδωσε
εντολή να εισβάλει  η εθνοφρουρά στην
περιοχή των απεργών και να τους συνετί-
σει. Οι απεργοί αντιστάθηκαν γενναία και
αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία,
παρά τις επιθέσεις, τις συλλήψεις και τις
προβοκάτσιες.
Στις αρχές Απριλίου, η οικονομία της πολι-
τείας είχε παραλύσει αλλά η εργοδοσία δεν
υποχωρούσε.  Αντίθετα, συγκέντρωνε τους
επιστάτες – που ήταν περιβόητοι εχθροί
των απεργών – και τα μέλη της εθνοφρου-
ράς που περικύκλωσαν την κατασκήνωση των απεργών το πρωί της 20ής Απρι-
λίου του 1914. Οι εργάτες πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο αφού την
προηγούμενη είχαν γιορτάσει το Πάσχα. Ήταν η ιδανική ευκαιρία να επιτεθούν οι
δυνάμεις του Ροκφέλερ. Οι πιστολάδες της εταιρίας απαίτησαν από τον Λούη Τίκα

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Μία ηρωική πράξη που δε γράφτηκε στα βιβλία. Ένας Κρητικός που δε
δείλιασε μπροστά στον ισχυρότερο άνθρωπο του κόσμου. Ο Λούης Τίκας,
ο Έλληνας, είναι ένα παντοτινό εργατικό σύμβολο θέλησης και περηφάνιας

Λ ο ύ η ς  Τ ί κ α ς :  ο  Κ ρ η τ ι κ ό ς  π ο υ  α ν τ ι σ τ ά θ η κ ε  σ τ ο ν  Ρ ο κ φ έ λ ε ρ
Η “σφαγή στο Λάντλοου” και ο Έλληνας ήρωας του συνδικαλιστικού κινήματος των ΗΠΑ

- Μία από τις άγνωστες πτυχές της ελληνικής μετανάστευσης, ταυτισμένη με τη
ζωή και τον θάνατο ενός ανυπότακτου Κρητικού

- Ένας θρύλος για τον κόσμο του εργατικού κινήματος της Αμερικής

- Ο σημαντικός ρόλος των Ελλήνων μεταναστών στο αμερικανικό εργατικό κίνημα

- 113 χρόνια μετά τη σφαγή του Λάντλοου, η ιστορία του Λούη Τίκα, αρχηγού
των απεργών-ανθρακωρύχων, παραμένει ζωντανή

Σας θυμίζει τίποτα το όνομα Λούης Τίκας (Louis Tikas); Αν όχι,
μήπως το όνομα Ηλίας Σπαντιδάκης; Προφανώς όχι. Η νεότερη
ελληνική ιστορία δεν καταδέχεται να ασχοληθεί με «αποβρά-
σματα» που ηγήθηκαν λούστρων και ανθρακωρύχων. Προτιμά
στρατηγούς ή πρωθυπουργούς κι ας μην διέθεταν αυτοί ούτε
μια σπίθα από τη φλόγα που έκαιγε στην ψυχή απλών ανθρώ-
πων σαν τον Λούη...
Η “σφαγή του Λάντλοου” τον Απρίλιο του 1914, που χαρα-
κτηρίστηκε “η πιο βίαια σύγκρουση στην ιστορία των ΗΠΑ
εργατών και εργοδοτών” και η δολοφονία του Έλληνα μετα-
νάστη και συνδικαλιστή Λούη Τίκα (Ηλία Σπαντιδάκη), αποτε-
λεί μία από τις κομβικές στιγμές του αμερικάνικου εργατικού
κινήματος. Ένας Έλληνας ανθρακωρύχος έχει μετατραπεί σε
σύμβολο των εργατικών αγώνων στις ΗΠΑ και το άγαλμά του
στο Κολοράντο που δεσπόζει για να θυμίζει τον αγώνα των αν-
θρακωρύχων και τη θυσία του, έχει κηρυχθεί επίσημα ως εθνι-
κός ιστορικός τόπος.

Η παιδική εργασία ήταν κανόνας στο
Λάντλοου

Ο άγνωστος στη χώρα μας Λούης Τίκας κατόρθωσε να συνενώσει
τους ανθρακωρύχους για να ζητήσουν μία καλύτερη ζωή και το
πλήρωσε με τη δική του... Η μνήμη του όμως παραμένει ζωντανή!

Οι “Πόλεμοι του Άνθρακα” ενάντια στην
“άγρια δύση” των εργασιακών συνθηκών
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να τους παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές, αλλά ο Τίκας χωρίς ένταλμα σύλ-
ληψης αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Αργότερα όμως ο αξιωματούχος της εθνοφρουράς ζήτησε να τον δει και εμφανί-
στηκε κρατώντας λευκή σημαία. Μίλησαν για λίγο και σύμφωνα με τους αυτόπτες
μάρτυρες ο αξιωματούχος χτύπησε τον Τίκα πισώπλατα στο κεφάλι με την κα-
ραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο όπως και το κρανίο του Τίκα. Οι εθνο-
φρουροί βάλθηκαν να πυροβολούν το άψυχο σώμα. 

Στη συνέχεια η Εθνοφυλακή άνοιξε
πυρ εναντίον των απεργών και
όταν άρχισε να πέφτει το βράδυ ει-
σέβαλε στον καταυλισμό καίγοντας
ό,τι έβρισκε μπροστά της. Ανατρι-
χιαστική λεπτομέρεια η ανακάλυψη
το επόμενο πρωί ανάμεσα στα κα-
μένα ερείπια τεσσάρων γυναικών
και έντεκα παιδιών που είχαν επι-
διώξει να γλιτώσουν από τις μάχες
και είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην κό-
λαση της φωτιάς σε έναν αυτοσχέ-
διο λάκκο. 

Όταν διαδόθηκε η είδηση της σφαγής, ξέσπασε η μεγάλη ένοπλη εξέγερση, που
αποκαλέστηκε Πόλεμος των Δέκα Ημερών. Μέσα σε λίγες μέρες, ο αντάρτικος
στρατός του συνδικάτου, κυρίως Ιταλοί και Έλληνες που είχαν εμπειρία στον
ανταρτοπόλεμο με τους Τούρκους, έτρεψε σε φυγή την Εθνοφρουρά και κατέλαβε
ολόκληρο το Νότιο Κολοράντο. Για να αποκατασταθεί η εξουσία του Κυβερνήτη
του Κολοράντο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να στείλει τον Ομοσπονδιακό
στρατό.

Ο (σιωπηλός)  απόηχος. . .
Η απεργία λήγει άδοξα, με τους ανθρακωρύ-
χους να επιστρέφουν ηττημένοι στις στοές,
χωρίς να ικανοποιηθεί ούτε ένα αίτημά τους.
Πάνω από 69 απεργοί σκοτώθηκαν, 10 απ’
αυτούς ήταν γυναίκες και παιδιά, τριπλάσιοι
τραυματίστηκαν, 400 συνελήφθησαν και 332
παραπέμφθηκαν για φόνο. Πολλοί πρωτερ-
γάτες της απεργίας και των επεισοδίων απο-
λύονται. Κανείς από τους υπαίτιους της
σφαγής του Λάντλοου δεν καταδικάζεται,
ενώ ο δολοφόνος του Τίκα τιμωρήθηκε με
πειθαρχική επίπληξη. Ωστόσο, τίποτα δεν
είναι το ίδιο μετά από τα γεγονότα στο Λάντ-
λοου...
Ο Λούης Τίκας κατάφερε σε μια δύσκολη
εποχή να ενώσει ανθρακωρύχους από 32 εθνικότητες και να τους κάνει να τον
ακολουθήσουν σε ένα μεγάλο αγώνα. Δεν πήγαν όλα χαμένα. Στο τέλος, η απεργία
στο Λάντλοου κατεστάλη, αλλά αργότερα πέρασαν ορισμένοι νόμοι για τα εργα-
τικά δικαιώματα, δικαιώνοντας τη μνήμη των πεσόντων αγωνιστών. Η παράλληλη
αύξηση της δυναμικής του συνδικαλισμού σήμανε τη λήξη της εποχής της εργο-
δοτικής «άγριας δύσης» στην πρώιμη αμερικάνικη βιομηχανία.
Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη-φάντασμα. Ιστορία-φάντασμα ήταν για δεκά-
δες χρόνια και οι “Πόλεμοι του Άνθρακα”, όπως ονομάστηκαν οι ένοπλες ταξικές
αναμετρήσεις στα ορυχεία της Αμερικής στην περίοδο 1890-1930. Το χρονικό του
Λάντλοου δεν γράφτηκε ποτέ και δεν περιλαμβάνεται στα βιβλία της αμερικανικής
ιστορίας. Ο Ροκφέλερ έριξε πολλά εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης για να απο-
κατασταθεί η εικόνα του στην κοινή γνώμη και η πολιτεία προτίμησε να το ξεχάσει.
Και τέλος, οι ίδιοι οι απεργοί απέφευγαν να μιλούν για τα γεγονότα φοβούμενοι
τις διώξεις για αυτούς και τις οικογένειές τους.

Και η αναγνώριση!
Τα πάντα είχαν σχεδόν ξεχαστεί, ώσπου το 1944  ο Γούντι Γκάθρι, ο υμνητής της
αμερικανικής εργατιάς του Μεσοπολέμου, ασχολήθηκε με την εικόνα φρίκης του
καμένου καταυλισμού, επιχειρώντας να ξαναφέρει στο προσκήνιο με το τραγούδι
του, την ιστορία του Λάντλοου...  Επιπλέον, ο ποιητής Ντέιβιντ Μέισον έγραψε ένα
ποιητικό μυθιστόρημα 4.800 στίχων με τίτλο: "Ποιος ήταν ο Λούης Τίκας". Έπειτα

ξεχάστηκαν πάλι όλα...
Η απόσταση του χρόνου έχει επιτρέψει να φωτιστούν και πάλι τα γεγονότα. Τη
ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο ελληνοαμερικανός συγγραφέας Ζήσης
Παπανικόλας το 1991 γράφοντας τη βιο-
γραφία του. Το μνημείο του Λούη Τίκα στο
Τρινιντάντ έχει χαρακτηριστεί από το 2009
επίσημα ως εθνικός ιστορικός τόπος και το
ιστορικό μουσείο της πόλης έχει αφιερώσει
ένα από τα πέντε κτίρια στον Λούη Τίκα και
τους συντρόφους του. Τα συνδικάτα ανθρα-
κωρύχων τιμούν ιδιαίτερα τη θυσία τους,
ενώ κάθε καλοκαίρι εκεί λαμβάνει χώρα το
συνέδριο των ανθρακωρύχων από όλη την
Αμερική.
Στην Ελλάδα τη μνήμη του προσπάθησε να
διασώσει ο Γιώργος Σταυρουλάκης, εγγονός του αδελφού του Τίκα, ο οποίος και
έγραψε το βιβλίο “Λούης Τίκας, ο ήρωας της ξενιτιάς”: «Όλα ξεκίνησαν όταν δια-
πίστωσα ότι αρκετοί Αμερικανοί ταξιδιώτες που έφταναν στο Ρέθυμνο, ζητούσαν
να βρουν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Τίκας. Γρήγορα διαπίστωσα ότι -αν και πα-
ραμένει σχετικά άγνωστος στην Ελλάδα- κατέχει τιμητική θέση στο πάνθεον της
αμερικανικής εργατικής ιστορίας». Στο Ρέθυμνο ο δήμος έδωσε το όνομά του σε
ένα δρόμο της πόλης και κάθε χρόνο διοργανώνει τιμητικές εκδηλώσεις.

Ο Τίκας δείχνει  το δρόμο. . .
Σήμερα ζούμε σε μια πολύ διαφορετική περίοδο από πολλές απόψεις. Όχι όμως
από όλες. Οι συγκρίσεις και οι ομοιότητες είναι αβασάνιστα φανερές, αν σκεφτεί
κανείς τι επικρατεί σε όλο το δυτικό κόσμο στην αγορά εργασίας, στην εργατική
νομοθεσία, στους μισθούς, στους λόγους δηλαδή που οδηγούν και σήμερα τους
εργαζόμενους στην ανάγκη να αγωνιστούν σκληρά για τα στοιχειώδη.
Το κλίμα της εποχής των αρχών του 20ού αιώνα, των μεταναστευτικών διεκδική-
σεων και η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, είναι ζητήματα που μας αφορούν
και σήμερα. 
Επιπλέον, η ιστορία του Λάντλοου μας γεμίζει περηφάνια αφού στην εργατική
αντεπίθεση πρωτοστάτησαν οι
Έλληνες ανθρακωρύχοι. Μας δη-
μιουργεί όμως και προβληματι-
σμό για το ρόλο των συνδικάτων,
τις προκαταλήψεις και την προ-
παγάνδα, για τα σύγχρονα μετα-
ναστευτικά ρεύματα, το νέο
δουλεμπόριο. 
Ίσως γι’ αυτό σήμερα αυτή η
ιστορία λέγεται και ακούγεται με
ενδιαφέρον. Μαζί με το τραγούδι,
που πολλά χρόνια μετά έγραψε
για τη σφαγή ο Γούντι Γκάθρι, να
τη συνοδεύει … 

100 χρόνια μετά, ο Λούης και τα υπόλοιπα «παλικάρια» του
Λάντλοου συνεχίζουν να εμπνέουν τους αγώνες των εργατών
και να τρομοκρατούν τους Ροκφέλερ κάθε εποχής. Στον άτυπο
Πόλεμο της Μνήμης ο Λούης Τίκας κέρδισε μια ωραία μάχη.

- Πρόεδρος επιτροπής Κογκρέσου: 
Ώστε θα επιτεθείτε ενόπλως στους
απεργούς;
- Τζον Ντ. Ροκφέλλερ: 
Είναι ζήτημα αρχής.

Δείτε:

Διαβάστε: 

Ακούστε:

- “PALIKARI - Ο Λούης Τίκας και η σφαγή του Λάντλοου”, του Νίκου
Βεντούρα (2014)
- “Ludlow, Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα”, του Λεωνίδα
Βαρδαρού (2016)

- “Αμοιρολόιτος: Ο Λούης Τίκας και η σφαγή στο Λάντλοου” (Ελλ. Έκ-
δοση 2002) του Zeese Papanikolas 
- “Λούης Τίκας, ο ήρωας της ξενιτιάς” (1998), του Γιώργου Σταυρου-
λάκη

- Woody Guthrie - “Ludlow Massacre”

Τα συντρίμμια του καταυλισμού των απεργών
ενέπνευσαν τον Γούντι Γκάθρι 

Η κηδεία του Τίκα μετατράπηκε σε λαϊκό
προσκύνημα... Σήμερα, αναγνωρίζεται
ως ένας ήρωας του εργατικού κινήματος
των Η.Π.Α. 

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας να
ακολουθούμε με συνέπεια το στόχο της αναβάθμι-
σης, επέκτασης και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς όλους τους συναδέλφους, ο σύλ-
λογός μας δημιουργεί έναν επιπλέον δίαυλο επι-
κοινωνίας και εξυπηρέτησής σας, το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Συναδέλφων (Κ.Ε.Σ.). 

Συνάδελφοι, 
Την περίοδο της ακραίας γραφειοκρατίας και κεντρικής
συσσώρευσης των κρατικών θεσμών και υπηρεσιών
που δυστυχώς έχουν αποτύχει παταγωδώς να ακολου-
θήσουν με ουσιαστικό τρόπο τις επιταγές της εποχής
για αποκέντρωση και ευκολία πρόσβασης προς όλους
τους πολίτες μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, θεω-
ρούμε ότι σαν σύλλογος μπορούμε να συνεισφέρουμε με
αυτήν την πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει λύσεις με
αποτελεσματικό τρόπο σε θέματα ασφαλιστικά, τραπε-
ζικά, συναλλαγών με διάφορους φορείς, υγείας κ.λπ. που
απασχολούν και ταλαιπωρούν τους συναδέλφους μας
σε όλη την επικράτεια.
Με σκοπό την ενημέρωση, τη συμβουλευτική καθοδή-
γηση, αλλά και την παροχή πρακτικών υπηρεσιών, απο-

φασίσαμε την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. στο σύλ-
λογό μας. 
Το Κ.Ε.Σ. θα λειτουργεί στα γραφεία του συλλόγου μας
(Ευπόλιδος 8, Αθήνα, 7ος όροφος), ενώ η επικοινωνία
και υποβολή ερωτημάτων θα είναι δυνατή και ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
συλλόγου μας. 
Τα έμπειρα στελέχη μας που θα λειτουργούν το Κ.Ε.Σ. θα
είναι επιφορτισμένα να ερευνούν τις λεπτομέρειες των
υποθέσεων και των ερωτημάτων σας και όπου απαιτεί-
ται και είναι εφικτό θα προχωρούν στη διευθέτησή
τους.
Όπως, αντίστοιχα, ο θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είχε λυτρωτική επίδραση στην εξυ-
πηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή της
δαιδαλώδους γραφειοκρατίας, αντίστοιχα πιστεύουμε
ότι ο θεσμός του Κ.Ε.Σ. που εγκαινιάζουμε έχει τη δυνα-
τότητα να παράσχει πολύτιμες υπηρεσίες και να δώσει
πολλές λύσεις στις υποθέσεις των συναδέλφων μας,
εφόσον λειτουργήσει υπεύθυνα και με σοβαρότητα
ώστε να καθιερωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων. 
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι ο συνδικαλιστικός
θεσμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία

αποστεωμένη δράση, αλλά να αποτελεί ένα συνεχώς
εξελισσόμενο κύτταρο, μία διαρκής,  ζωντανή διαδικα-
σία που παράγει λύσεις για τα μέλη των συλλόγων, ώστε
να ανακτήσει σταδιακά το χαμένο κύρος και την αξιο-
πιστία του, που “φρόντισε” το συνδικαλιστικό κίνημα
να διαλύσει με την απαράδεκτη λειτουργία του επί σειρά
ετών. 
Εμείς πιστεύουμε ότι κάνουμε μία σημαντική προσπά-
θεια προς αυτήν την κατεύθυνση και η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία με τη δημιουργία του Κ.Ε.Σ. ελπίζουμε να
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους συναδέλφους,
να βρει ανταπόκριση και να έχει συνέχεια.

Επικοινωνία με Κ.Ε.Σ.:

Γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Αθήνα,•
7ος όροφος)
Τηλέφωνα 210 3250692-3-4•
Fax 210 3311278 (με ένδειξη στο πάνω μέρος ΠΡΟΣ•
Κ.Ε.Σ.)
E-mail info@ionikienotita.gr (με θέμα ΠΡΟΣ Κ.Ε.Σ.)•

Παρακαλούμε να τηρείτε τις απλές αυτές οδηγίες για να
διευκολύνετε το έργο μας. 

NEO! Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναδέλφων (Κ.Ε.Σ.)
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λΕυΚοΣ  ΝΙΚολΑοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 891/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι ο αείμνηστος συνάδελφος μας Νίκος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007
και ότι οφείλονται στους κληρονόμους του οι προκύπτουσες μι-
σθολογικές διαφορές ποσού 9.064,80 €  νομιμοτόκως καθώς
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 1.000 €
νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚλΑυΔΙΑΝου  ΣΤυλΙΑΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1315/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η συνάδελφος Στέλλα έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2010 και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 4.034,43 €  νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 2.000 €  νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ρουΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤρΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1191/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Δήμητρα έπρεπε να προαχ-
θεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2010 και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
22.943,37 €  νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποί-
ηση της ηθικής της βλάβης 1.000 €  νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.500 € . 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜουΔΗλοΣ  ΣΠυρΙΔΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 1473/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Σπύρο για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχό-
λησης 114,45 € και για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) (με συνυπολογισμό του ειδικού
επιδόματος και της μηνιαίας αναλογίας του επιδόματος
ισολογισμού 2013) το ποσό των 24.150,27€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΕφΑλοΓΙΑΝΝΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1121/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2010 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
1.113,93 €  νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΚροΠουλοΣ  ΘΕοΔΩροΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 429/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θοδωρής
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από
1.1.2009 και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές
διαφορές ποσού 21.318,84 €  νομιμοτόκως καθώς και για χρη-
ματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 1.000 €  νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΝΑρουΔΗΣ  ΑλΕΞΑΝΔροΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1575/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με τρην οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Αλέξαν-
δρο για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχό-
λησης 114,45 € και για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) (με συνυπολογισμό του ειδικού
επιδόματος και της μηνιαίας αναλογίας του επιδόματος
ισολογισμού 2013) το ποσό των 33.302,88€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜορολοΓου ΕυΑΓΓΕλΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1608/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Ευαγγελία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920)το ποσό των 35.000€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚουΣουλΑΣ  ΠλουΤΑρΧοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4184/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πλούταρχος έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2004 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
10.628,61 €  νομιμοτόκως για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΚρΑΚΙΔΗΣ ΗλΙΑΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1486/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Ηλία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 54.918,64 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη

1.100 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικό-
λαος Πολυχρονιάδης.

ΑλΙΚΑρΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1624/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Παναγιώτη για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 21.923,86€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠοΖΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1488/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Κώστα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 32.797,66 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
700 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος
Πολυχρονιάδης.

ρΑυΤοΠουλου  ΕλΙΣΣΑΒΕΤ
Με την υπ΄ αριθμ. 942/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ελισσάβετ έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2008 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.930,76 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 2.000 €  νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έκρινε ότι η
αμέσως μετά τη συγχώνευση δικαριτική δυσμενής μετα-
χείριση των Ιονικάριων από την Τράπεζα δεν μπορεί να
ληφθεί υπόψη ως αρνητικό στοιχείο για τις ένδικες προ-
αγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...Πρέπει δε να ση-
μειωθεί ότι δεν μπορεί να ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο
έναντι της συγκρινόμενης συναδέλφου της, η αμέσως μετά
τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, απασχόληση της ενά-
γουσας ως απλής υπαλλήλου χωρίς ανάληψη θέσης ευθύ-
νης, ανάλογης της ανωτέρω προϋπηρεσίας της στην
απορροφηθείσα τράπεζα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιό-
τητά της, αλλά εμπίπτει στο πλαίσιο αρνητικού αντικτύ-
που, που είχε η συγχώνευση για μεγάλο αριθμό
υπαλλήλων της απορροφηθείσας τράπεζας, όπως βασί-
μως ισχυρίστηκε η ενάγουσα ήδη με την αγωγή της ... και
βεβαίωσε ενόρκως μετά λόγου γνώσεως λόγω της ιδιότη-
τάς του ως πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στην
εναγομένη και προερχομένων εκ της Ιονικής και λαϊκής
Τράπεζας ΑΕ, ο Σαράντος φιλιππόπουλος του Θεοδώρου,
στην προαναφερόμενη ένορκη βεβαίωση...»

ΚΙΤΣοΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 822/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Γιάννη για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 31.559,46€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒρΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤρΙοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1468/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Δημήτρη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 49.399,14 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.000 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικό-
λαος Πολυχρονιάδης.

ΣυΝΤΗλΑΣ ΕυΘυΜΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1193/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών (Εργ.)  επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θύμιος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι
του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.529,54 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 500 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 650 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚυρΙΑΚοΠουλου ΣΤΑυρουλΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 73/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Σταυρούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 52.632,00 € νομιμοτό-
κως και καταδικάζεται η τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Αντώνιος
Ταμπάκης. 

ΚουΤρουΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-φΩΤΕΙΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 691/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών (Εργ.)  επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την Τράπεζα
Πίστεως συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.956,25 €  νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών η συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Τάνια. Είχε υπηρετήσει στην Τεχνική Υπηρεσία της
Ιονικής και μετά την πώληση της τράπεζας στα Αστικά Ακίνητα
της Alpha Bank  και μετά τη συνταξιοδότησή της στα Αστικά
Ακίνητα. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στο σύντροφό της Δημήτρη , καθώς και  στους οικείους της εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΝΤοΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Γιάννης. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Πάτρας
και Σπάρτης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Στη σύζυγό του Λέτα και στα παιδιά του Αγάθη, Βασίλη
και Ισμήνη, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βα-
θειά μας συλλυπητήρια. 

ΒΑΣΙλΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Κωνσταντίνος. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα
Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης και στο Κεντρικό και ως Διευθυντής
στα Τρίκαλα και την Καβάλα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύντροφο της ζωής του Ελένη Ευαγγε-
λία και στα παιδιά τους Δημήτρη, Γιάννη και Θεοδώρα, καθώς
και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητή-
ρια. 

ΔΗΜΗΤρΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝουΗλ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Μανώλης. Είχε υπηρετήσει ως εργαζόμενος και δι-
ευθυντής στο Κατάστημα του Ναυπλίου και ως διευθυντής στα
Καταστήματα του Άργους, της Σπάρτης και της Άνδρου. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
και συναδέλφισσά μας, Στέλλα, την επίσης συναδέλφισσά μας
κόρη του, Ειρήνη, στην έτερη κόρη του Κατερίνα και το γιο του
Δημήτρη, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια. 

ΚουΚουΖΕλΗΣ ΝΙΚολΑοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Νικόλαος. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατά-
στημα και ως προϊστάμενος χορηγήσεων Κατάστημα Ομόνοιας
της Ιονικής Τράπεζας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Τασία, την κόρη του Μαρία και το
γιο του Βασίλη, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΠουρΔουΝΗ ΧρυΣουλΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών η συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Χρυσούλα. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Μεσο-
λογγίου. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στις δύο κόρες της, την επίσης συνάδελφισσά μας Κική και τη
Μαριάννα, καθώς και  στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια. 

ΜΙΧΑΗλΙΔΗΣ ΓΕΩρΓΙοΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Γιώργος. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατάστημα
σαν Προϊστάμενος Εξαγωγών στο Εμπορικό. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Γεωργία,
το γιο του Ιωάννη και την κόρη του Αθηνά, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

φρΑΓΚΑΚΗ φΩΤΕΙΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών η αγαπητή Φωτεινή
Φραγκάκη, σύζυγος του συναδέλφου μας Θεόδωρου Φραγκάκη,
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Λαγκαδά, Διοικητηρίου,
Ερμού και Πύλης Αξιού. Στον συνάδελφό μας Θεόδωρο, την
κόρη του Λίτσα, επίσης συναδέλφισσα που υπηρετεί στο κατά-
στημα της Δραγούμη, την κόρη του Ελευθερία και το γιο του
Αργύρη, καθώς και  στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια. 

ΑΝΔρΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο αγαπητός Ιωάννης,
πατέρας του συναδέλφου μας Γιώργου Ανδριώτη , Γραμματέα
του Συλλόγου Εργαζομένων και μέλος του Δ.Σ. της Ιονικής Ενό-
τητας. Στον συνάδελφό μας Γιώργο, καθώς και  στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 


