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Η  Α Ν Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η ΤΑ 
Τ Ω Ν S O C I A L M E D I A

O Μιχάλης Κωνσταντής

είναι ένας εξαίρετος φίλος
και εκλεκτό μέλος της ιονι-
κής οικογένειας. Ο νομικός
και δημοσιογράφος Μιχά-
λης, μας έχει κάνει πολλές
φορές την τιμή να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του συλλό-
γου μας, συμβάλλοντας με την προσωπικότητά του στην
καταπληκτική παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Νιώθουμε
περήφανοι που ένας άνθρωπος με την παιδεία, την επιστη-
μονική συγκρότηση, την ευθεία κριτική ματιά και τη διαύ-
γεια σκέψης του Μιχάλη, έχει γίνει ένας από εμάς και με
μεγάλη μας χαρά ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρου-
σιάζουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας τις άρτιες αναλύσεις
πολιτισμικού, ιστορικού και πολιτικού περιεχομένου που
μας αποστέλλει. 

Στο κείμενό του “Η ανεξέλεγκτη βαρβαρότητα των social
media”, ο αγαπητός Μιχάλης αναλύει πώς η ενσωμάτωση
της τερατολογίας στην ειδησεογραφική κανονικότητα
στρώνει το χαλί στη δημαγωγία και την πολιτική των κραυ-
γών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία. 

Η κατάρρευση των τηλεοπτικών καναλιών όταν ο κόσμος
συνειδητοποίησε την πρόσδεσή τους στα μεγάλα συμφέ-
ροντα, θρυμμάτισε την αξιοπιστία τους, με αποτέλεσμα τα
site και τα social media να ανθίσουν ως εναλλακτικές πηγές
πληροφόρησης. Η ελπίδα όμως για ένα “πιο δημοκρα-
τικό” διαδίκτυο καταρρέει πλέον εκκωφαντικά. Οι εναλλα-
κτικές πηγές δεν κατάφεραν με τη σειρά τους να ξεφύγουν
από την πρόσδεση στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
και σε συνδυασμό με το ανελέητο “κυνήγι των κλικ” και
την κατάρρευση των θεμελιωδών κανόνων της δημοσιο-
γραφικής έρευνας και διασταύρωσης, επιταχύνουν και ταυ-
τόχρονα είναι ενδεικτικά, της δημοσιογραφικής και κυρίως
πολιτισμικής παρακμής. 

Η ταχύτητα που (θεωρείται ότι) απαιτείται στη διαδικτυακή
ενημέρωση δεν αφήνει χρόνο και χώρο για την παραμικρή
διασταύρωση των πηγών. Η λογική «να μαζέψουμε όσα πιο
πολλά κλικ” με οποιοδήποτε κόστος, οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην εντυπωσιοθηρία και τη δολοφονία της ενη-
μέρωσης. Δεν πειράζει αν στη συνέχεια διαψευστεί η «εί-
δηση»… 

Στην πραγματικότητα, η δημοσίευση μιας καταφανώς ψευ-
δούς είδησης δεν θεωρείται πλέον σοβαρό ολίσθημα. Η λο-
γική, η ηθικότητα, οι αρχές της δικαιοσύνης, η αλήθεια και
η ελευθερία του ατόμου παύουν να λειτουργούν ως το
πεδίο της αντικειμενικής πραγματικότητας. Κλασικό παρά-
δειγμα αυτής της προσέγγισης είναι τα ανθρωποφάγα social
media, τα οποία μας εκθέτουν συχνά στην ανεπεξέργαστη,
αβάσιμη, αλλοιωμένη, παραποιημένη ή ψευδή είδηση, ενώ
τονώνουν τον ναρκισσισμό μας σε σημείο που να δεχόμα-
στε ασυναίσθητα εκείνες τις απόψεις που συμφωνούν μαζί
μας και να αποκλείουμε όλες τις διαφορετικές.

σελίδες 8-11

Σημείωμα εκδότη

Τ ο  π λ έ ο ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ αΤ ο  π λ έ ο ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α
α σ φ ά λ ι σ η ς  μ έ σ ω  τ ο υ  Σ υ ν ε τ α ι ρ ια 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 ςσ μ ο ύ  μ α ς  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ Ε Ι Ν Α Ι  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ !!
Εξετάστε τη μοναδική πρότασή μας και
υπογράψτε ΑΜΕΣΑ τη σχετική αίτηση !

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

σελίδα 4

σελίδα 2

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ η παράταξη τηςη παράταξη της
« Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ »« Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ »

στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Συνταξιούχων!στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Συνταξιούχων!
Με πρωτοφανείς ενέργειες που νόθευσαν το εκλογικό

αποτέλεσα απετράπη η αυτοδυναμία της παράταξής μας!
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Μ ε τ ά  τ η ν  - δ ι ό λ ο υ  ο μ α λ ή -  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  τ ω ν  α ρ χ α ι ρ εΜ ε τ ά  τ η ν  - δ ι ό λ ο υ  ο μ α λ ή -  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  τ ω ν  α ρ χ α ι ρ ε --

σ ι ώ ν  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν  Ι ο ν ι κ ή ς  κ α ι  Λ α ϊ κ ή ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς  κ α ισ ι ώ ν  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν  Ι ο ν ι κ ή ς  κ α ι  Λ α ϊ κ ή ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς  κ α ι

παρά  τα  πρωτοφανή  γεγονότα  που  τη  σημάδεψαν  κα ι  ε ί χαν  ως  στόχοπαρά  τα  πρωτοφανή  γεγονότα  που  τη  σημάδεψαν  κα ι  ε ί χαν  ως  στόχο

ν α  α π ο κ ό ψ ο υ ν  τ η  δ υ ν α μ ι κ ή  τ η ς  π α ρ ά τ α ξ η ς  τ ο υ  σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  κ α ι  ν αν α  α π ο κ ό ψ ο υ ν  τ η  δ υ ν α μ ι κ ή  τ η ς  π α ρ ά τ α ξ η ς  τ ο υ  σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  κ α ι  ν α

α ν α τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν  π ο ρ ε ί α  τ η ς  π ρ ο ς  τ η ν  α υ τ ο δ υ ν α μ ί α ,  α ν α τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν  π ο ρ ε ί α  τ η ς  π ρ ο ς  τ η ν  α υ τ ο δ υ ν α μ ί α ,  ο ι  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χο ιο ι  σ υ ν τα ξ ι ο ύ χο ι

σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  μ α ς  α ν έ δ ε ι ξα ν  τ η ν  π α ρ ά τα ξ η  τ η ς  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Σσ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  μ α ς  α ν έ δ ε ι ξα ν  τ η ν  π α ρ ά τα ξ η  τ η ς  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ

Π ρ ώ τ η  Δ ύ να μ ηΠ ρ ώ τ η  Δ ύ να μ η ,  ε ν ώ  δ υ σ τ υ χ ώ ς  δ ε ν  κ α τ ό ρ θ ω σ ε  ν α  κ ε ρ δ ί σ ε ι  κ α ι  τ η ν,  ε ν ώ  δ υ σ τ υ χ ώ ς  δ ε ν  κ α τ ό ρ θ ω σ ε  ν α  κ ε ρ δ ί σ ε ι  κ α ι  τ η ν

α π ό λ υ τ η  α υ τ ο δ υ ν α μ ί α  μ ό λ ι ς  γ ι α  3 8  ψ ή φ ο υ ς !α π ό λ υ τ η  α υ τ ο δ υ ν α μ ί α  μ ό λ ι ς  γ ι α  3 8  ψ ή φ ο υ ς !

σελίδα 5

Αυτή είναι  η ετερόκλητη "συμμαχία" που επηρεάζει  
δυσμενώς τα επαγγελματικά μας δικαιώματα

Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Η Σ  A L P H A B A N K ,  
Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Η Σ  Ο Τ Ο Ε  &  

Ο  Σ ΥΛ ΛΟ Γ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι ΚΟΥ  A L P H A B A N K
« ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ...  »

Σ Υ Ι Λ Τ Ε

Διαβάστε 
στη σελίδα 3 :

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ !
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Συνέχεια από σελ. 1

Με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητείται η δυνατότητα του ανθρώπου να κατανοήσει το κοινωνικό του περι-
βάλλον και, αν χρειαστεί, να αναλάβει δράση. Ουσιαστικά φτάνουμε σε έναν κόσμο με κυρίαρχο στοιχείο
τον ατομικισμό, στα πλαίσια που υπαγορεύει η νεοφιλελεύθερη, καταναλωτική κοινωνία.

Η εγκατάλειψη όμως της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων οδηγεί μαθηματικά σ’ ένα χάος, από
το οποίο επιχειρούμε να ξεφύγουμε αναζητώντας την ασφάλεια της “μιας και μόνης” αλήθειας που προ-
σφέρουν οι κάθε λογής “σωτήρες” και “μεσσίες” του κόσμου.

Φτάνουμε δηλαδή με λίγα λόγια: στην υποταγή. 

Παράλληλα, οι άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση, πνευματική διαύγεια και κριτική σκέψη που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν ασπίδα σε αυτή την επέλαση του ειδησεογραφικού χάους, σπάνια βρίσκουν τρόπο
να “τρυπώσουν” στην κανιβαλιστική καθημερινότητα του διαδικτύου. Βλέπετε, “τα λένε πολύπλοκα”
και ποιος έχει χρόνο πλέον να διαβάζει τις επεξηγηματικές αναλύσεις τους...! 

“Σιωπούν οι καταξιωμένοι Νομπελίστες και μιλούν οι απεχθείς πανελίστες”, όπως σημειώνει χαρακτη-
ριστικά ο Μιχάλης στην ανάλυσή του που ακολουθεί, την οποία προσυπογράφω ανεπιφύλακτα:

Σαράντος Φιλιππόπουλος

πραγματικότητα του Διαδικτύου.

Είναι άκρως αντιαισθητικό και σχεδόν αηδιαστικό να βλέπεις αναρτήσεις με τραγικά
ορθογραφικά λάθη, ή greeklish. Να διαβάζεις κοινοτοπίες, ανερμάτιστες πομφόλυγες
και να βλέπεις από κάτω σχόλια θαυμασμού και λατρείας. Συνήθως, άναρθρες κραυ-
γές με ιντερνετικά σύμβολα. Είναι παράδοξο και παράλογο, συνάμα, κάποιοι καλλι-
τεχνίζοντες και καρναβαλίζοντες, με αναγνώριση από τα πλέον αποκρουστικά
«περιθώρια» και την Trash TV, να «αποθεώνονται» με διθυραμβικά σχόλια. Και όλοι
αυτοί να αναγορεύονται σε αυτόκλητους κήνσορες και τιμητές των πάντων, εκφω-
νώντας συχνότατα διαδικτυακούς πολιτικούς δεκάρικους, χρησιμοποιώντας φυσικά
έναν πολιτικό λόγο επιπέδου νηπιαγωγείου. Παρόλα αυτά οι followers και ο στρατός
των «ομοϊδεατών» είναι πάντα εκεί, σε υπερχειλίζοντα πλεονασμό.

Ζούμε εποχές ενός ιδιότυπου πνευματικού Μεσαίωνα. Οι ποιητές, οι σοβαροί επι-
στήμονες, οι φωτισμένοι άνθρωποι και όσοι πραγματικά κάτι θα είχαν να πουν σε

αυτά τα άνυδρα και πέτρινα χρόνια, σ’ αυτήν την εποχή της χυδαιότη-
τας, σπανίως βρίσκουν σοβαρούς διαύλους να επικοινωνήσουν τα

μηνύματα, τις θέσεις και τις απόψεις τους. Βιώνουν έναν πρω-
τόγνωρο αποκλεισμό και δεν μπορούν να ακούσουν ούτε και

να ακουστούν. Βρίσκονται στα αζήτητα. Άλλωστε, είναι οι
εποχές των τηλεοπτικών αυτιστικών αστέρων, των μοντέ-
λων, των καταφερτζήδων, των θλιβερών «κονφερανσιέ»
και όσων μιλούν την γλώσσα της διαδικτυακής «πιάτσας».
Όποιος σκέφτεται σύνθετα και περίπλοκα, όποιος χρησι-
μοποιεί περισσότερες από 16 λέξεις, προορίζεται να ριχτεί

στην πυρά, όπως κάποτε οι «Μάγισσες» στο Μεσαίωνα.
Σιωπούν οι καταξιωμένοι Νομπελίστες και μιλούν οι

απεχθείς πανελίστες.

Είναι συγχρόνως θλιβερό και καταθλιπτικό το πόσοι σοβαροί
άνθρωποι βρέθηκαν παγιδευμένοι σε αυτήν την κρεατομηχανή του

Διαδικτύου χωρίς να το αντιληφθούν, πιστεύοντας βλακωδώς ότι έχουν τον έλεγχό
του. Δεν κατάλαβαν ποτέ πως δεν υφίσταται ενιαία, ανοιχτή διαδικτυακή κοινότητα.
Παρά μόνον στεγανές ομάδες που ζουν η καθεμιά
στον δικό της κόσμο, κατασκευασμένο με επιλεγ-
μένα δεδομένα, ψεύτικες και κατευθυνόμενες πλη-
ροφορίες, καθώς και «φαντασιακές» ειδήσεις. Και
είναι τόσο ισχυρές πλέον, που μπορούν να διαμορ-
φώνουν την διαδικτυακή «ατζέντα», ακόμη-ακόμη
και να δημιουργούν κόμματα εκ του μηδενός, προλειαίνοντας το έδαφος για την εμ-
φάνιση κάθε είδους Μεσσιών και Σωτήρων που καραδοκούν. Κάποιους από αυτούς,
μάλιστα, τους υφιστάμεθα ήδη στο πετσί μας.

Δυστυχώς η αρχική ευφορία με τα πολλά θετικά του Διαδικτύου,
τείνει να καταστεί εφιάλτης. Παρόλο, όμως, που το τοπίο είναι ζο-
φερό και ομιχλώδες, αποτελεί νομοτέλεια και αυτό το μοντέλο
σύντομα να παραχωρήσει τη θέση του σε κάτι άλλο. Πιθανότατα
χειρότερο, όπως συνήθως συμβαίνει. Εκτός αν τα γεγονότα και η
κρισιμότητα των περιστάσεων επιβάλλουν μια συνετή πλέον πο-

ρεία και προσέγγιση, για να δοθεί ένα τέλος στον κανιβαλισμό της είδησης, της άπο-
ψης, της ανάλυσης. Για να ακούγονται και κάποιοι πνευματικοί ταγοί που δεν θα
είναι μιας χρήσεως και δεν θα κολακεύονται από τα like και την αισθητική που επι-
βάλλουν οι «αντιαισθητικές πλειοψηφίες». Για να επιστρέψει, επιτέλους, η ενημέρωση
και η δημόσια συζήτηση σε αυτούς που παίρνουν την ευθύνη των λόγων τους και
εκτίθενται με κόστος. Και όχι εκ του ασφαλούς, οχυρωμένοι πίσω από ανωνυμίες και
ψευδώνυμα, αλλά και στρατιές εύπλαστων και πειθήνιων ακολούθων.”

Μιχάλης Κωνσταντής

ΗΗ Α Ν Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ ΗΑ Ν Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η ΤΑΒ Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η ΤΑ Τ Ω Ν  Τ Ω Ν   S O C I A LS O C I A L M E D I AM E D I A

“Ζούμε το τέλος των βεβαιοτήτων. Ενδεχομένως και το τέλος της
φιλελεύθερης Δημοκρατίας, έτσι όπως την γνωρίσαμε τον τελευ-
ταίο, τουλάχιστον, αιώνα. Η καπιταλιστική Δύση, η οποία μετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την απώλεια του «αντί-
παλου δέους» της, αφέθηκε υπνωτισμένη στις πιο επικίνδυνες
ροπές της, βλέπει να πλησιάζει αργά αλλά σταθερά και το δικό της
τέλος. Ολοένα και περισσότεροι έγκυροι αναλυτές και σχολιαστές

ανά την υφήλιο αναγγέλλουν μετ’ επιτάσεως το τέλος της παγκοσμιοποίησης, το
τέλος του νεοφιλελευθερισμού, το τέλος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ακόμη και το
τέλος της φιλελεύθερης Δημοκρατίας.

Όλα αυτά δεν έγιναν, βέβαια, «εν μια νυκτί». Η ανεξέλεγκτη βαρβαρότητα που ανθεί
στο βορβορώδη, πλέον, χώρο των social media, επωάζει με ασύγγνωστη, αλλά και
συγγνωστή συνέπεια, το «αυγό του φιδιού». Ο φασισμός δεν περιμένει τους Τραμπ
και τις Λεπέν να τον εκφράσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχει εμ-
φιλοχωρήσει «εντός» μας. Άλλωστε το διαδίκτυο βρίθει μικρών
Χιτλερίσκων, που όλοι μαζί συγκροτούν τη μεγάλη εικόνα που
αλλάζει δραματικά και δυστυχώς σε αρνητική κατεύθυνση,
τον κόσμο.

Οι άκριτες και άκρατες άναρθρες κραυγές, για το «συστη-
μικό» Τύπο, τους «διαπλεκόμενους» και «διεφθαρμένους»
εκδότες, τους «αλήτες, ρουφιάνους δημοσιογράφους»,
έχουν οδηγήσει την αντίληψη περί ενημερώσεως, σε επι-
κίνδυνες ατραπούς. Με αποτέλεσμα η είδηση, η δημοσιο-
γραφική έρευνα, η ανάλυση των γεγονότων, αλλά και η
πολιτική αντιπαράθεση με ελέγξιμα επιχειρήματα και ενυ-
πόγραφες απόψεις να τείνουν πλέον να καταστούν είδος εν
ανεπαρκεία. Πολύ σύντομα, δε, θα αφανιστούν, καθώς τα κατα-
πίνει με ανεξέλεγκτους ρυθμούς η γεμάτη δηλητηριώδη ερπετά έρη-
μος των social media, με τους διαδικτυακούς Νάρκισσους να πολλαπλασιάζονται με
γεωμετρική πρόοδο.

Κι αν σήμερα, ο ανεύθυνος, αυτιστικός, παραισθητικός και συκοφαντικός λόγος που
διαχέεται στο facebook, το twitter, το instagram, συναντά ακόμη κάποιες εστίες
αντίστασης, αύριο θα αλώσει πλήρως το αποψιλωμένο από αντισώματα πολιτικό
σώμα και θα ορίζει αποκλειστικά και μόνος την πολιτική ατζέντα. Οι ελεεινότερες
εκδοχές του θα δίνουν τον τόνο στην πολιτική αλλά και την πολιτισμική ζωή, ενώ

η ανεμπόδιστη συστηματική παραπληροφό-
ρηση θα προετοιμάζει τη διαδικτυακή αγέλη για
αφηνιασμένες εξορμήσεις, τέτοιες που δεν
έχουμε ποτέ ξαναδεί.

Έχει γίνει από καιρό φανερό ότι η «παγκόσμια
δημοκρατία» του Διαδικτύου ήταν η τελευταία
ουτοπία που «αγκαλιάστηκε» από αφελείς ιδε-
αλιστές αλλά λανσαρίστηκε από επιτήδειους

επιχειρηματίες. Και παρόλο που έμοιαζε να αποτελεί έναν εν δυνάμει χώρο ζυμώ-
σεων αλλά και κατά το μάλλον ή ήττον, δημοκρατικών διαδικασιών, τελικά το παι-
γνίδι το κέρδισαν οι χειρότεροι: οι πιο ανόητοι, ανιστόρητοι, άσχετοι, έξαλλοι, οι πιο
κομπλεξικοί και οι πιο κακοήθεις. Έτσι πραγματοποιήθηκε μια ανεξέλεγκτη «εισβολή
των ηλιθίων» (κατά την έκφραση του Ουμπέρτο Έκο), που μεθυσμένοι από την ανα-
πάντεχη επιτυχία και την άνευ όρων αποδοχή τους από ένα «υπνωτισμένο ποίμνιο»,
που αναζητεί τον βοσκό του για να νιώθει ασφάλεια, καθορίζουν πλέον κατά το δο-
κούν τους όρους του παιγνιδιού. Η «βιομηχανία» των like, τα χαχαχούχα,
τα KALIMEROUDIA και κάθε είδους βλακώδεις προσφωνήσεις, καθώς και η προβολή
ό,τι ταπεινότερου ελλοχεύει στο ανθρώπινο υποσυνείδητο, αποτελούν πλέον την

Αν κάποιοι... καλοπροαίρετοι βιάζονται να σας ευχηθούν
καλό χειμώνα, αγνοήστε τους! Οι διακοπές δεν έχουν να
κάνουν με την εποχή, αλλά με τη διάθεση για να ξεφεύ-
γουμε από την καθημερινότητα, να ταξιδεύουμε, να γνω-
ρίζουμε νέες εμπειρίες και να γεμίζουμε τις μπαταρίες
μας. Και η Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του
Συλλόγου μας βρίσκεται μόνιμα σε αυτήν τη διάθεση!
Εγκαινιάζουμε τη σεζόν με μία υπέροχη 9ημερη εκδρομή
στη Ρουμανία, στα Καρπάθια Όρη και στη Βουλγαρία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
- Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πούλμαν
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  με πρωινό σε
μπουφέ και δείπνο, εκτός από 2 διαν/σεις που θα είναι 3 *
με πρωινό σε μπουφέ και δείπνο:
Σόφια: EXPO HOTEL, Βουκουρέστι: INTER BUSINESS, Ποϊάνα
Μπρασόβ: RIZZO BOUTIQUE HOTEL, Βάρνα: AQUA HOTELS,
Μπάνσκο: HOTEL ORPHEY 
- Σύνολο 8  δείπνα εκ των οποίων τα περισσότερα σε μπουφέ
- Αρχηγός / συνοδός
- Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
- Δημοτικοί φόροι
- Μουσική βραδιά – διασκέδαση την τελευταία βραδιά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
- Eίσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα πόλης, ποτά, φιλοδωρή-

ματα και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  :   
- Απαραίτητα νέο διαβατήριο ή ταυτότητα με λατινικούς
χαρακτήρες

Δ η λ ώ σ ε ι ς  σ υ μ μ ε τοχ ή ς :

α) στα τηλέφωνα του συλλόγου μας:  210 3250692 - 3 - 4
β) στο mail του συλλόγου μας:             info@ionikienotita.gr
Για τη συμμετοχή στην εκδρομή απαιτείται η κατάθεση
προκαταβολής 200 ευρώ/άτομο και η συνολική εξόφληση
μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο και επειδή υπάρχει δυ-
νατότητα μόνο για ένα μεγάλο πούλμαν, θα κρατηθεί αυ-
στηρά σειρά προτεραιότητας!

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ !

Οι  δ ι ακοπές  δ ε  σ ταματούν  ποτ έ  μ ε  τ η ν  ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ !  
Εκδρομή του συλλόγου μας σε Ρουμανία (Καρπάθια) και Βουλγαρία (30/9 – 8/10)!

TIMH KAT’ATOMO ΣΕ

ΔΙΚΛΙΝΟ / ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 445 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 595 €
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Ξ ε κ ί ν η σ ε  η  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  δ ι α δ ο χ ι κ ή ς
α σ φ ά λ ι σ η ς  α π ό  τ ο  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ ,  δ ι κ α ι ώ ν ο ν τ α ς  τ ι ς
π ο λ υ ε τ ε ί ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  τ ο υ  σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς !  

Ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  κ α τ ’  α ρ χ ά ς  ο ι  α ι τ ή σ ε ι ς  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό -
τ η σ η ς  π ο υ  ε κ κ ρ ε μ ο ύ ν  λ ό γ ω  δ ι α δ ο χ ι κ ή ς  α σ φ ά λ ι σ η ς
κ α ι  υ π ο β λ ή θ η κ α ν  έ ω ς  κ α ι  6 / 1 / 1 4 .
Συνάδελφοι,
Η παράνομη άρνηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να εφαρμόσει την επικουρική διαδοχική
ασφάλιση αποτελούσε ένα από τα πολλά και πλέον ακανθώδη ζητήματα του
επικουρικού μας φορέα που ταλαιπωρούσαν εκατοντάδες συναδέλφους – μέλη
του ταμείου.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στάθηκε στο πλευρό των συναδέλφων και επιχειρούσε επί
σειρά ετών με συνεχείς παρεμβάσεις και διαβήματα προς τη διοίκηση του ταμείου
και το Υπουργείο Εργασίας να υπάρξει ανάλογη διάταξη που θα υποχρέωνε τη
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να προσαρμοστεί στη νομιμότητα και να αναγνωρίσει
τη διαδοχική ασφάλιση.

Όπως σας είχαμε πρώτοι ενημερώσει (βλ. ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr το
από 6/7/17 σχετικό δημοσίευμά μας), επιτέλους το θέμα φαινόταν να βαίνει προς
διευθέτηση. Πράγματι, οι αδιάκοπες προσπάθειές μας δικαιώθηκαν, αφού το επι-
κουρικό μας ταμείο ξεκίνησε την ικανοποίηση των αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης που έχουν υποβληθεί μέχρι 6/1/14, κατ'
εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του Ν1405/1983. Οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί από 7/1/14 και εντεύθεν που ισχύει ο Ν4225/2014 παραμένουν σε εκ-
κρεμότητα εν όψει της νομοθετικής ρύθμισης που θα εντάξει και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης του νόμου αυτού, που αφορούν τα επαγ-
γελματικά ταμεία.

Πρόκειται για μία επιτυχία του συλλόγου μας, αλλά κυρίως δικαίωση των συ-
ναδέλφων που ταλαιπωρήθηκαν επί σειρά ετών από την παράνομη άρνηση
της καταστροφικής διοίκησης του επικουρικού μας φορέα να εφαρμόσει την επι-
κουρική διαδοχική ασφάλιση.

Συνεχίστε  σταθερά να αγνοείτε  τ ις  επιστολές
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για ορισμό αντιπροσώπων!
Καμία ανάμιξη στις  διαδικασίες της καταστρο-
φικής διοίκησης του επικουρικού μας ταμείου!
Συνάδελφοι,
Προσφάτως σας απεστάλη μία ακόμα επιστολή από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
με την οποία παραπλανητικά σας καλεί εκ νέου να ορίσετε αντιπροσώπους από
έναν κατάλογο αφαλισμένων μελών του ταμείου, τα οποία μάλιστα δημοσιοποιεί
αυθαίρετα προκειμένου να σας δώσει υποτίθεται τη δυνατότητα να «επιλέξετε»

αντιπροσώπους για την επικείμενη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπων.

Όπως γνωρίζετε βέβαια, από τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και την από
14/10/2015 εξώδικη δήλωσή μας, αμφισβητούμε τη νομιμότητα και εγκυρότητα
των τροποποιήσεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Το καταστατικό έχει κριθεί
άκυρο με την υπ' αριθμ. 2258/30-12-2016 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών,
ενώ έχουν αχθεί στη δικαιοσύνη και έχουν ασκηθεί ανακοπές κατά της διάταξης
του ειρηνοδίκη που ενέκρινε τις τροποποιήσεις, όσο και αγωγές για την ακύρωση
της Γενικής Συνέλευσης της 1.3/24.4.2015 του ταμείου, οι οποίες και εκκρεμούν.

Συνάδελφοι,
Επειδή είναι άγνωστες οι επιδιώξεις της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που δε•
διακρίνεται για τον... πρότερο έντιμο βίο της

Επειδή η διοίκηση έχει λειτουργήσει επανειλημμένως σε βάρος των συμ-•
φερόντων του ταμείου και των ασφαλισμένων μελών του

Επειδή με τις επιλογές της κατέστρεψε οικονομικά το επικουρικό μας τα-•
μείο

Επειδή μείωσε τις συντάξεις στα 50 ευρώ για χιλιάδες ασφαλισμένους•

Επειδή έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας απέναντι στους ασφαλισμένους...•

Σας καλούμε για μία ακόμα φορά να αγνοήσετε

τις  επιστολές  και  τ ις  οδηγίες  που σας απεστάλησαν!

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προηγούμενη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπων επιχεί-
ρησαν να νομιμοποιήσουν την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ
στην Attica Bank. Κρίνοντας από το παρελθόν και τη συνεχή δράση τους σε
βάρος των συμφερόντων των ασφαλισμένων μελών, δεν αποκλείεται στην επι-
κείμενη Γ.Σ. να επιχειρήσουν να νομιμοποιήσουν τις μειώσεις των επικουρι-
κών συντάξεων στα 50 ευρώ, αλλά να επιβάλουν ακόμα και νέες!

Στο θολό τοπίο και το αδιέξοδο που έχει περιέλθει η επικουρική μας ασφάλιση, η
πάγια και διαχρονική θέση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την υπαγωγή μας στο
ΕΤΕΑ παραμένει η μοναδική ρεαλιστική προοπτική διάσωσης της επικουρικής μας
σύνταξης για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Ο σύλλογός μας θα συ-
νεχίσει να αγωνίζεται για τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων μελών του
επικουρικού μας ταμείου και θα επιδιώξει την άσκηση ένδικων μέσων για την
αναζήτηση των ευθυνών της διοίκησης του επικουρικού μας ταμείου που με τις
καταστροφικές επιλογές και αποφάσεις της οδήγησε στο σημερινό ναυάγιο του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Συνέχεια από σελ. 1

Ξ ε κ ί ν η σ ε   η   ε φ α ρ μ ο γ ή   τ η ς   ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς   δ ι α δ ο χ ι -
κ ή ς   α σ φ ά λ ι σ η ς   α π ό   τ ο   Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ ,   δ ι κ α ι ώ ν ο ν τ α ς
τ ι ς   π ο λ υ ε τ ε ί ς   π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς   τ ο υ   σ υ λ λ ό γ ο υ   μ α ς !

Σ υ ν ε χ ί σ τ ε   σ τ α θ ε ρ ά   ν α   α γ ν ο ε ί τ ε   τ ι ς   ε π ι σ τ ο λ έ ς   τ ο υ
Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ   γ ι α   ο ρ ι σ μ ό   α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν .   Κ α μ ί α   α ν ά -
μ ι ξ η   σ τ ι ς   δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς   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   ε π ι κ ο υ ρ ι κ ο ύ   μ α ς   τ α μ ε ί ο υ !

AΓΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΟΥ Σ ΑΣ ΑΠΕ ΣΤΑΛΗΣ ΑΝ !  
ΚΑΜΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ -ΑΤ

Μοναδική συμφωνία του συλλόγου μας για την υπεύ-
θυνη και επιτυχημένη αντιμετώπιση του διακανονι-
σμού οφειλών μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού 
Μέσα στα συσσωρευμένα προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια η περίοδος της κρί-
σης, αυτό των“κόκκινων”δανείων έχει μείζονα βαρύτητα και ιδιαίτερα για τον κλάδο
μας που αποτελεί τον πλέον υπερδανειοδοτημένο στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται
πραγματικά για ένα βρόγχο που πλήττει την πλειοψηφία των τραπεζοϋπαλλήλων, οδη-
γώντας πολλούς συναδέλφους μας σε αδιέξοδο. 
Δυστυχώς, οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ και της ΟΣΤΟΕ δεν προσφέρουν σο-
βαρές προοπτικές επίλυσης του προβλήματος και περισσότερο μοιάζουν με... ασπιρίνες
για την καταπολέμηση ενός καρκινώματος που έχει προσβάλει τον κλάδο μας.
Επιπλέον όλοι γνωρίζετε, αφού πιθανώς να το έχετε βιώσει και οι ίδιοι, ότι πολλοί συ-
νάδελφοί μας έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από νομικούς συνεργάτες που τους έτα-
ζαν λαγούς με πετραχήλια και τελικά τους οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο
με την άγνοια, την ανευθυνότητα και την ασυνέπεια που αντιμετώπισαν τις υποθέσεις
τους, λαμβάνοντας μάλιστα υπέρογκα ποσά για αυτές τις “υπηρεσίες” τους.
Το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι σήμερα μπορεί να κριθεί απογοητευτικό, αφού αντιμετώ-
πισε ουσιαστικά το πρόβλημα μόνο με το νόμο Κατσέλη, στον οποίο μπόρεσαν να
υπαχθούν αρκετοί συνάδελφοι, δίνοντας λύση στο αδιέξοδό τους. 
Πλέον, μετά και από τη ψήφιση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, δια-
μορφώνεται ένα νέο τοπίο, με μία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, ελπιδοφόρα,
αλλά και συνάμα άγνωστη διαδικασία (επομένως δεν ξέρουμε πώς θα τη δεχτεί ο κό-
σμος), που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το τεράστιο αυτό πρόβλημα που δυστυχώς απα-
σχολεί πολλούς συμπατριώτες και ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας. 
Σίγουρα πρόκειται για μία πρωτόγνωρη και πολύπλοκη διαδικασία, με πολυάριθμες
προϋποθέσεις και αυξημένες απαιτήσεις. Ο χειρισμός αυτής της υπόθεσης, αν τον επι-
διώξει κανείς μεμονωμένα, αφενός μεν θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και
αφετέρου δε, ο κάθε συνάδελφος δεν έχει την εμπειρία ώστε να στραφεί στους κατάλ-
ληλους συνεργάτες για την αποτελεσματική της αντιμετώπιση. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, με γνώμονα το συμφέρον και την εξυπηρέτησή σας, που απο-
τελεί το πρώτο και το τελευταίο μέλημά μας, ο σύλλογός μας έχει έλθει σε συμφωνία
με εξειδικευμένους στις υποθέσεις δανείων νομικούς συνεργάτες εγνωσμένης αξίας,

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σας για υπεύθυνη ενημέρωση και έμπειρη κα-
θοδήγηση στην ευνοϊκή ολοκλήρωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Άμεσα συνέρχεται το Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προκειμένου να λάβει απόφαση σύ-
ναψης σύμβασης συνεργασίας με το γραφείο του νομικού μας συνεργάτη δρ. Απόστο-
λου Παπακωνσταντίνου, σε ιδιαιτέρως συμφέρουσα τιμή για κάθε μέλος του συλλόγου
μας, ώστε να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τις υποθέσεις των
συναδέλφων μας.  
Η πολυετής και επιτυχημένη συνεργασία με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία μας πα-
ρέχει τα εχέγγυα ότι κάθε υπόθεση θα διεκπεραιωθεί με ικανό και αποτελεσματικό τρόπο. 
Ήδη, το επόμενο διάστημα, τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του συλλόγου μας όσο και
μέσα από το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, θα αναφερθούμε διεξοδικά σε όλες
τις παραμέτρους και προϋποθέσεις του νόμου, στις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας
με το δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και στις περαιτέρω πρω-
τοβουλίες και ενέργειες που θα αναλάβουμε ώστε να υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση
αυτού του μείζονος προβλήματος. 

Δεν αρκούν τα ημίμετρα
Ωστόσο, ακόμα το ακανθώδες αυτό πρόβλημα βρίσκεται μακριά από τη λύση του και
θα πρέπει να διευρυνθούν κατά πολύ και να επεκταθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, ώστε
τελικά και οι πολίτες που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο να απεμπλακούν, αλλά και οι
τράπεζες να αρχίσουν να εισπράττουν χρήματα.
Εμείς πιστεύουμε ότι με τις σημερινές συνθήκες συντάξεων και των οικονομικών δεδο-
μένων των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας, αν δεν υπάρξει ένα ικανοποι-
ητικό“κούρεμα”και μια σοβαρή μείωση του διαχρονικού επιτοκισμού των δανείων,
είναι αδύνατον να αποπληρωθούν, ακόμα και μερικώς, τα“κόκκινα”δάνεια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα, έστω και δειλά, βήματα που γίνονται, δε θα μείνουν ημι-
τελή και θα εξελιχθούν σε σειρά ρυθμίσεων και αποφάσεων, ώστε να αρχίσει να απο-
συμπιέζεται αυτή η τεράστια μάστιγα τόσο για τον κλάδο μας όσο και συνολικά για την
ελληνική κοινωνία. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται λύση, αλλά μέχρι τότε είναι απαραίτητο να έχετε τον κα-
τάλληλο σύμβουλο που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε τις
πλέον συμφέρουσες για εσάς κινήσεις. Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες είναι οι πλέον
κατάλληλοι και μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στις υποθέσεις σας.

Ε μ π ι σ τ ε υ θ ε ί τ ε  μ α ς  !
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Π Ρ Ω Τ Η Δ Υ Ν Α Μ Η η π α ρ ά τ α ξ η  τ η ς
« Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 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

Δυστυχώς, όπως σας είχαμε ενημερώσει ήδη από τις μέρες των εκλογών, η
διαδικασία σημαδεύτηκε από πρωτοφανή γεγονότα που προσβάλλουν το
χώρο της Ιονικής. Τα ανεπίτρεπτα φαινόμενα και οι παρασκηνιακές, παράνο-
μες ενέργειες που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές, αλλοίωσαν τη βούληση
των συναδέλφων και το εκλογικό αποτέλεσμα!
Παρά τα φαινόμενα νοθείας και το γεγονός ότι η απερχόμενη διοίκηση δεν
έχει εγγράψει στο Σύλλογο περίπου 500 νέους συνταξιούχους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν από το 2013 και οι οποίοι στηρίζουν στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ωστόσο δεν μπόρεσαν να
ανασχέσουν τη δυναμική της παράταξής μας ανάμεσα στους συναδέλ-
φους που μας τίμησαν με την ψήφο τους, αναδεικνύοντας την παράταξή
μας Πρώτη Δύναμη, που επιπλέον για ελάχιστα ψηφοδέλτια δεν κατόρθωσε
να κερδίσει και την αυτοδυναμία!

Κατατέθηκε αγωγή από μέλη της παράταξης
της “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ” για την ακυρότητα
των εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων
Όπως σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή, η διαδικασία είχε πολλά
σκοτεινά σημεία και αλλόκοτα φαινόμενα που χρήζουν εξέτασης, καθώς αλ-
λοίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα και τη βούληση των συναδέλφων. 
Πρόκειται για μία εκλογική διαδικασία που σε πανελλαδική, συνδικαλιστική
πρωτοτυπία, η ευθύνη της καθ' ύλην αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής με διά-
φορα τεχνάσματα εξαντλήθηκε στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας απο-
κλειστικά στην περιοχή της Αθήνας και στο τελευταίο στάδιο, της
καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Σε ένα όργιο παρατυπιών που έλαβαν
χώρα, η διαχείριση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών αφαιρέθηκε από την εφορευτική επιτροπή και ήταν αποκλει-
στική ευθύνη του κου Κολλάτου... Για το τι εξελίχθηκε το διάστημα που ο κύ-
ριος αυτός διαχειρίστηκε την αποστολή των ψηφοδελτίων, έχετε πάρει μία
-μικρή μόνο- γεύση από τα δημοσιεύματά μας στην ιστοσελίδα μας. 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δε θα ανεχτεί τη διασάλευση 
της εκλογικής βούλησης των συναδέλφων

Σε πολλές περιπτώσεις δεν κρατήθηκαν ούτε τα προσχήματα, αφού φτάσαμε
ακόμα και στο ακραίο φαινόμενο στενή φίλη της κας Καραδελή να ψηφίσει
εις διπλούν! Αρχικά στη Ζάκυνθο όπου της απεστάλη ψηφοδέλτιο, παρότι
είναι μόνιμη κάτοικος Αθηνών και στην εξέλιξη της διαδικασίας τις επόμενες
μέρες προσήλθε και ψήφισε επίσης στην Αθήνα! 
Στη διαδικασία παρατηρήθηκε σειρά πρωτοφανών και εξόφθαλμων
φαινομένων, που την κατέστησαν αδιαφανή και το εκλογικό αποτέλε-
σμα διαβλητό. Το όργιο παρανομιών και παρατυπιών που εξελίχθηκαν και
προσέβαλαν το συνδικαλιστικό χώρο της Ιονικής, αμαυρώνοντας την εκλο-
γική διαδικασία και δηλητηριάζοντας την εκλογική βούληση των συναδέλ-
φων, οδήγησε 55 μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων, που στη
συντριπτική τους πλειονότητα κατήλθαν στις εκλογές του συλλόγου ως
υποψήφιοι με την παράταξη της “ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ”, στην κατά-
θεση απόλυτα στοιχειοθετημένης και τεκμηριωμένης αγωγής για την
ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς κα-
νένα συμβιβασμό και συμψηφισμό η εξυγίανση του πολύπαθου Συλλό-
γου Συνταξιούχων.

Είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα…
Ωστόσο, τα παρακμιακά φαινόμενα φαίνεται ότι... δεν ίδρωσαν το αυτί των

“γνωστών αγνώστων”... Συνέβη λοιπόν και αυτό: Σχηματίστηκε προεδρείο
στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας μετά το πέρας των
αρχαιρεσιών, με πρόεδρο τον κο Κολλάτο -που όλοι γνωρίζετε τη“συμμε-
τοχή”και“συμβολή”του στα συνδικαλιστικά τεκταινόμενα- και με τον κο
Βέργο στη θέση του αντιπροέδρου.
Το εξωφρενικό είναι ότι ο κος Κολλάτος στις προηγούμενες εκλογές κατη-
γορούσε δημόσια τον κο Βέργο και τους συνεργάτες του ως κλέφτες! Επι-
πλέον, μετά από πρόσκληση του τότε προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων,
συνάδελφου Γιάννη Χρυσικού, σε ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο της πε-
ριόδου διοίκησης του κου Βέργου μεταξύ 2011 και 2013, προέκυψε ένα πόρι-
σμα – καταπέλτης για σωρεία παράνομων πράξεων στα οικονομικά του
συλλόγου. Και μάλιστα ο κος Κολλάτος, όταν πλέον με υπόγειες διεργασίες
ανέλαβε τη θέση του προέδρου μετά την παραίτηση του συνάδελφου Χρυσι-
κού, έστω και... με“βαριά καρδιά”αναγκάστηκε να καταθέσει αγωγή
εναντίον του κου Βέργου και των συνεργατών του. Η εκδίκαση της υπόθεσης
επρόκειτο να συζητηθεί πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά ανα-
βλήθηκε για το 2019.
Για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, έχει ως εξής: ένας σύλλογος που
έχει καταθέσει αγωγή κατά του κου Βέργου για την οικονομική διαχείριση
της περιόδου 2011-2013, τον τοποθέτησε στο προεδρείο! Αυτό είναι από
τα... άγραφα, αν και δυστυχώς στη χώρα μας και ιδιαίτερα δε στον κλάδο μας,
όλα πρέπει να τα περιμένει κανείς.
Σαν να μην έφταναν τα ως άνω ανήκουστα φαινόμενα, η κα Καραδελή κατέ-
λαβε τη θέση της γραμματέως. Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κατορθώ-
σει να ασκεί τα καθήκοντά της με συνέπεια, αφού το πρόγραμμά της λογικά
θα είναι ιδιαιτέρως “φορτωμένο”, καθώς θα πρέπει να δίνει συχνά το
παρών στην εν εξελίξει εκδίκαση του σκανδάλου του ταμείου υγείας για
το οποίο είναι κατηγορούμενη...
Όπως αντιλαμβάνεστε... κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο του Συλλόγου
Συνταξιούχων και πιστεύουμε ότι σύντομα θα πρέπει αυτές οι εξελίξεις
να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από την ελληνική δικαιοσύνη
– όπως και θα συμβεί με πλειάδα ντοκουμέντων και στοιχείων.

Θ έ λ ο υ μ ε ,  μ π ο ρ ο ύ μ ε  &  
θ α  ε π ι β ά λ ο υ μ ε  τ η  ν ο μ ι μ ό τ η τ α  !  

Εμείς σίγουρα μία υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους συνα-
δέλφους (συμπεριλαμβανομένων των περίπου 500 συνταξιούχων που
αποχώρησαν μετά από το 2013 και παράνομα αποκλείστηκαν από την
εκλογική διαδικασία, καθώς ο κος Κολλάτος “ετσιθελικά” και παράνομα
δεν τους είχε εγγράψει στο σύλλογο):

Όλα στο φως για όλους!
Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Θέση μας είναι πλέον ορκωτοί ελεγκτές σε
όλους τους συλλόγους και δημοσιοποίηση των πορισμάτων για την οικονο-
μική διαχείριση.
Πρώτη μας ενέργεια θα είναι να σας γνωστοποιήσουμε το πόρισμα που
αφορά την περίοδο διοίκησης του κου Βέργου και της παρέας του. Κατανο-
ούμε ότι δεν είναι ευχάριστο να υπάρχει αυτή η... ωραία ατμόσφαιρα και ότι
γεννά τεράστια απογοήτευση στις τάξεις των συναδέλφων το φαινόμενο του
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης του συλλόγου, αλλά στο
σημείο που φτάσαμε, είναι απαραίτητο για να επανέλθει στη νομιμότητα
και τη διαφάνεια – έννοιες λησμονημένες από καιρό...
Εξ άλλου, αυτή ήταν η εντολή των συναδέλφων μελών του ΣΣΙΛΤΕ, αφού κα-
ταψήφισαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση τόσο το διοικητικό όσο και
τον οικονομικό απολογισμό της διοίκησης του κου Κολλάτου και της πα-
ρέας του.
Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας και να διαβάζετε την εφη-
μερίδα του συλλόγου μας, καθώς ανά διαστήματα θα σας παρουσιάζουμε το
πόρισμα που θα αφορά το Σύλλογο Συνταξιούχων, πιστεύουμε σύντομα
για το Συνεταιρισμό, αλλά και προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές, θα διε-
νεργηθούν έλεγχοι και “στα του οίκου μας”, στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, αλλά
και στο ΣΥΙΛΤΕ ιδιαίτερα, σε βάθος πολλών ετών.

Θέλουμε, μπορούμε και θα επιβάλουμε τη νομιμότητα!
Η αποκάλυψη όσων έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία και η κάθαρση του
απαξιωμένου Συλλόγου αποδεικνύεται ένα πολύ δύσκολο έργο, αφού τα συμ-
φέροντα που υποκρύπτονται έχουν βαθιές ρίζες, αλλά υποσχόμαστε ότι θα
τη φέρουμε εις πέρας, όσους μηχανισμούς και αν χρησιμοποιήσουν! Και όπως
γνωρίζετε, ό,τι υποσχόμαστε γίνεται, αργά ή γρήγορα, πράξη…
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει τη βούληση και τη δύναμη και άμεσα θα προχωρήσει
στην εξυγίανση του Συλλόγου Συνταξιούχων, ώστε εν συνεχεία να επιτύχουμε
μέσω της συγχώνευσης των συλλόγων μας την πολυπόθητη, από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των συναδέλφων, ενότητα του χώρου μας.

Με πρωτοφανείς ενέργειες που νόθευσαν το εκλογικό αποτέλεσα απετράπη η αυτοδυναμία της παράταξής μας!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗφοΙ ΕΔΡΕΣ

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 616 4 από πρώτη κατανομή

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ 562 3 από πρώτη και 1 από δεύτερη

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 137 1 από τρίτη κατανομή

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 48 -

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΔΡΕΣ

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ 1

ΨΗΦΙΣΑΝ 1428

ΕΓΚΥΡΑ 1363

ΑΚΥΡΑ 54

ΛΕΥΚΑ 11
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Συνάδελφοι,
Σας είχαμε υποσχεθεί ότι επίκειτο η ανακοίνωση από το Συνεταιρισμό
μας Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης για τους συνταξιούχους συνα-
δέλφους που αποχώρησαν από την τράπεζα από 1/1/2014 και εντεύθεν,
τους οποίους δεν καλύπτει πλέον το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ.
Έπειτα από έρευνα και επαφές μηνών, τα εξειδικευμένα στελέχη του Συνεται-
ρισμού μας που επιφορτίστηκαν με την ανεύρεση του κατάλληλου προγράμ-
ματος, είναι σε θέση πλέον να σας παρουσιάσουν την πληρέστερη και πλέον
συμφέρουσα πρόταση!
Όπως θα διαπιστώσετε μάλιστα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας υπερ-
τερεί του ομαδικού ασφαλιστήριου της AXA που κάλυπτε μέχρι πρότινος
τους συναδέλφους και είναι εγγυημένα πιο οικονομικό από αντίστοιχα που
προωθούνται από άλλες οργανώσεις. Σημειώνεται επίσης, ότι μέσω του
προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε και μέλη των οικο-
γενειών σας – συγγενών σας, με πολύ χαμηλό κόστος.
Σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr και στο
μενού να επιλέξετε “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ --> ΕΙΔΗΣΕΙΣ -- > <<ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.: Το
πλέον οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης μέσω του Συνεταιρισμού μας
EINAI ΓΕΓΟΝΟΣ!>> (14/7/17)”ώστε να μελετήσετε και να συγκρίνετε την
πολύ ενδιαφέρουσα και οικονομική πρόταση του Συνεταιρισμού μας για την
ομαδική ασφάλιση των συνταξιούχων που αποχώρησαν από 1/1/2014 και
εντεύθεν. Είμαστε σίγουροι ότι θα την προκρίνετε και εν συνεχεία θα
πρέπει άμεσα να υπογράψετε και να μας αποστείλετε πρωτότυπα την αίτηση
- που επίσης θα βρείτε στην άνωθι ανάρτηση -, ώστε να συμπληρωθεί σύντομα
ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών για την εκκίνηση του προγράμματος.
Για τους ενδιαφερόμενους που δεν... τα πάνε καλά με την τεχνολογία, μπορείτε
να καλείτε στα τηλέφωνα του συλλόγου μας 210 3250692 -3-4, ώστε να λάβετε
αναλυτική ενημέρωση από τα στελέχη του Συνεταιρισμού μας που έχουν επι-
φορτιστεί με την ενημέρωση των συνεταίρων. 

Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Μ Ο ΣΣυνέχεια από σελ. 1

Ακολουθεί Πίνακας Ανάλυσης Κόστους :

Διευκρινίσεις :
Στο μικτό κόστος περιλαμβάνονται οι παρακάτω νόμιμες επιβαρύνσεις:

- Ασφάλεια Ζωής : Φόρος Ασφαλίστρων 4% (ή 0% σε περίπτωση συμβά-
σεων από 10 έτη και άνω)
- Συμπληρωματικές παροχές : Φόρος Ασφαλίστρων 15%
- Εισφορά υπέρ Εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής : 0,75%

....................................................................................................................................................
Το πρόγραμμα αυτό κατ' αρχάς αφορά μεν τους συνταξιούχους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν από την τράπεζα από 1/1/2014 και εντεύθεν, τους
οποίους δεν καλύπτει πλέον το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, ωστόσο σε
περίπτωση που λειτουργήσει ικανοποιητικά, υπάρχουν δυνατότητες για πε-
ραιτέρω επέκτασή του στο άμεσο μέλλον.

Συνάδελφοι,

Το εγχείρημα του Συνεταιρισμού απαιτεί τη στήριξή σας και είμαστε σίγουροι
ότι ενωμένοι μπορούμε και θα πετύχουμε περισσότερα προς όφελος απο-
κλειστικά της μεγάλης ιονικής οικογένειας.

Ε ξ ε τ ά σ τ ε  τ η  μ ο ν α δ ι κ ή  π ρ ό τ α σ ή
μ α ς  κ α ι  υ π ο γ ρ ά ψ τ ε  Α Μ Ε Σ Α  τ η
σ χε τ ι κ ή  α ί τ η σ η !

Το  π λ έ ο ν  ο ι κο νο μ ι κό  π ρ όγ ρ α μ μ α
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  E I N A I  Γ Ε ΓΟ Ν ΟΣ !  

Ετήσιο μικτό κόστος ασφάλισης ΚΟΣΤΟΣ

Ανά ασφαλισμένο 289,00 €

Ανά ασφαλισμένο με 1 εξαρτώμενο μέλος 499,00 €

Ανά ασφαλισμένο με 2 εξαρτώμενα μέλη 699,00 €

Ανά ασφαλισμένο με 3 ή περισσότερα
εξαρτώμενα μέλη

799,00 €

Πρόκειται για μία προσπάθεια του Συνεταιρισμού μας που

έπειτα από πολυετή αδράνεια, επανέρχεται δυναμικά για να

εξυπηρετήσει βασικές ανάγκες των συναδέλφων μας. Μία

προσπάθεια που απευθύνεται σε εσάς, είναι προς το συμφέ-

ρον σας και η υλοποίησή της εναπόκειται στη συμμετοχή σας!

Ενημέρωση για την αναπροσαρμογή των συντάξεων όσων υπέβαλαν αίτηση
συνταξιοδότησης μέχρι τη 12η Μαΐου 2016 (ν. 4387/ΦΕΚ. 86 Τ.Α. 12-5-2016):

Η «προσωπική διαφορά» επηρεάζει ελάχιστα τους προερχόμενους από την Ιονική

Συνάδελφοι,
Μεγάλη ανησυχία έχει κυριεύσει τους συνταξιούχους
συναδέλφους μας με τις μειώσεις που προκύπτουν
από το νέο υπολογισμό συντάξεων για όσους κατέ-
θεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τη 12η Μαΐου
2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν. 4387/2016.
Ο σύλλογός μας, με την επιμέλεια του γραμματέα
μας συνάδελφου Νίκου Αλεξόπουλου και τη συν-
δρομή του ασφαλιστικού μας συμβούλου κου Γιώρ-
γου Κουτρουμάνη, προχωρά σε πλήρη επεξεργασία
και ανάλυση του νόμου ώστε να ενημερωθείτε εγκαί-
ρως για τα ποσά που θα καταβάλλονται μετά την
εφαρμογή του. Η υπόθεση αυτή, που έγινε γνωστή
σαν εφαρμογή των προσωπικών διαφορών, είναι

μία απαιτητική διαδικασία που υλοποιούμε χάρη
στην εμπειρία και την κατάρτιση των συνεργατών
μας.
Σε αρχικό στάδιο, είναι σημαντικό να λάβετε υπ' όψη
σας ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργα-
ζόμενου αθροιστικά που έχουν αποδοθεί από το
1961 και εντεύθεν από τους εργαζόμενους της Ιονι-
κής στο ΤΑΠΙΛΤ, είναι από τις υψηλότερες που έχουν
καταβληθεί σε ασφαλιστικό φορέα στη χώρα μας. Κα-
τόπιν τούτου, όπως σας είχαμε ενημερώσει σε διάφο-
ρες ενημερωτικές συναντήσεις μας ανά την
Ελλάδα, σε αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων δε
θα γίνουν μειώσεις, ενώ όπου εν τέλει υπάρξουν
απώλειες από την αναπροσαρμογή (προς τα
κάτω) των συντάξεων, αυτές θα κυμανθούν σε
χαμηλά επίπεδα της τάξεως έως 10%.
Τούτο δε, διότι οι διατάξεις του άρθρου 30 του ιδίου
νόμου περί προσαύξησης της σύνταξης όσων έχουν
καταβάλει αυξημένες εισφορές θα εφαρμοσθούν και
στις παλιές συντάξεις πριν τη 12η Μαΐου 2016.
Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί βάσει των
νέων ποσοστών αναπλήρωσης του άρθρου 8, πλέον

της προσαυξήσεως του άρθρου 30 επί των συντάξι-
μων αποδοχών του καθενός μετά την προσαύξησή
τους, βάσει των αυξήσεων του Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή έως και το 2008 (πριν την κρίση).
Η Εθνική Σύνταξη του άρθρου 7 (έως 384,00€) θα
προστεθεί στην ανταποδοτική σύνταξη και έτσι θα
προκύψει η νέα σύνταξη από 1-1-2019 στην οποία
δεν θα περιλαμβάνονται οικογενειακά επιδόματα.
Όσον αφορά την προσαύξηση της ανταποδοτικής
σύνταξης βάσει του άρθρου 30, για κάθε μονάδα αυ-
ξημένου ασφάλιστρου (εργοδότη + ασφαλισμένου)
πάνω από 20%, δίδεται προσαύξηση 0,075%. 
Μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό πίνακα εξέλιξης
των εισφορών του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ
από το 1961 στην ιστοσελίδα μας
www.ionikienotita.gr στο από 6/7/17 σχετικό δημο-
σίευμά μας με τίτλο “Ενημέρωση για την αναπρο-
σαρμογή των συντάξεων όσων υπέβαλαν αίτηση
συνταξιοδότησης μέχρι τη 12η Μαΐου 2016 (ν.
4387/ΦΕΚ. 86 Τ.Α. 12-5-2016): Η «προσωπική δια-
φορά» επηρεάζει ελάχιστα τους προερχόμενους
από την Ιονική”. 
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

σχόλια που καίνε...
Τραπεζοσυνδικαλιστικά 

διαπλεκόμενα...
Η έννοια των “διαπλεκόμενων” συνεργα-
σιών και συναλλαγών αποτελεί μία μάστιγα
που στοιχειώνει τη σύγχρονη Ελλάδα. Δυ-
στυχώς, ο συνδικαλιστικός χώρος δεν έχει

μείνει “έξω από το χορό” - αντίθετα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο...

Ωστόσο, μερικές φορές είναι τόσο εξόφθαλμες αυτές οι ανήθικες και συχνά παρά-
νομες δοσοληψίες, που είναι απορίας άξιον γιατί ποτέ δε βγαίνει τίποτα προς τα
έξω, γιατί δεν “κουνιέται φύλλο” και η ζωή συνεχίζεται σαν να μη συμβαίνει τί-
ποτα...

- Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν πρόεδρος συνδικαλιστικής οργάνωσης να βρίσκεται
στο απυρόβλητο, όταν έχει διαπράξει μία σειρά έκνομων πράξεων; Συγκεκριμένα,
πώς είναι δυνατόν συνδικαλιστική οργάνωση να επενδύει εκατομμύρια ευρώ
σε μετοχές τράπεζας και να μην υπάρχει καμία αντίδραση, λες και επρόκειτο
για την προσωπική περιουσία των μελών της διοίκησης που έλαβαν αυτές τις
αποφάσεις;;; 

- Επίσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, κανείς δε δίνει ση-
μασία σε μία περίεργη υπόθεση που αφορά στέλεχος συνδικαλιστικής οργάνωσης
και τις προνομιακές σχέσεις που έχει αναπτύξει με τράπεζα. Το εν λόγω στέλεχος
ασχολήθηκε με επενδυτικές δραστηριότητες έχοντας δανειοδοτηθεί με εκα-
τομμύρια ευρώ και ενώ τα δάνεια αυτά βρίσκονται σε καθυστέρηση, “παρα-
δόξως” δεν υπάρχει η παραμικρή συνέπεια σε βάρος του! Με ποιες
διαδικασίες αλήθεια εδόθησαν αυτά τα δάνεια στη σύζυγο του συγκεκριμένου
μεγαλοστελέχους; Οι τραπεζίτες που παραχώρησαν αυτά τα δάνεια, προχώ-
ρησαν με νομιμότητα και βάσει των εγκυκλίων της τράπεζας;

Μήπως ήρθε η ώρα πλέον να ασχοληθούν τα ΜΜΕ και η δικαιοσύνη με αυτήν τη
σοβαρή υπόθεση;

Στο πυρ το εξώτερον!
Όσο κι αν μας προκαλεί θλίψη, η πραγ-
ματικότητα είναι ότι το σκάνδαλο του
ταμείου υγείας μας είναι από τα μεγα-
λύτερα που έχουν εξελιχθεί σε βάρος
του Δημοσίου στο χώρο της υγείας. 

Ευτυχώς οι Αρχές, έστω και καθυστερημένα, με τη συνδρομή του συλλόγου μας,
κινητοποιήθηκαν για να φέρουν στο φως αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση διασπά-
θισης δημοσίου χρήματος και ήδη εδώ και μήνες βρίσκονται στο εδώλιο του
κατηγορουμένου στελέχη του ταμείου, τέως υπάλληλοι της τράπεζας, ασφα-
λισμένα μέλη και συνεργαζόμενοι με το ταμείο, για την εμπλοκή τους σε αυτό
το“πάρτι διαφθοράς”που είχε στηθεί επί σειρά ετών στο ταμείο μας. 

Βέβαια, το γεγονός που αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου και την αιτία εμπλο-
κής των Αρχών, ήταν η ύποπτη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αποθήκες του τα-
μείου και αποδείχθηκε εμπρησμός για να εξαφανιστούν τα ίχνη και οι αμαρτίες
ετών.

Κατά την άποψή μας, τα γεγονότα που εξετάζει η Δικαιοσύνη και οι κατηγο-
ρούμενοι εμπλοκής σε αυτά, δεν αποτελούν παρά την κορυφή του παγόβου-
νου. Η τρομερή αυτή υπόθεση έχει δαιδαλώδεις διαδρομές για να φτάσει κανείς
στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και τελικά να εξιχνιαστεί σε βάθος και να
αποκαλυφθούν πλήρως το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη το ταμείο, αλλά και
όλοι οι υπαίτιοι. 

Σίγουρα η έρευνα της Δικαιοσύνης θα μπορούσε να ευνοηθεί και η αποκάλυψη
των παράνομων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να ανιχνευθεί και να εντοπιστεί,
μέσω των παραστατικών που συνηθίζει να παραδίδει κάθε ΝΠΔΔ στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Δυστυχώς στο ταμείο μας είχαμε την πανελλήνια πρωτοτυπία, αφού
το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ δεν είχε παραδώσει ποτέ εντάλματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο!
Σε αντίθεση με τον κλάδο υγείας του ΤΑΠΙΛΤ που ανά τακτά χρονικά διαστήματα
παρέδιδε τα εντάλματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Βέβαια, η λειτουργία του κλάδου
υγείας του ΤΑΠΙΛΤ δεν μπορεί συνολικά να συγκριθεί ούτε κατά διάνοια με την
αντίστοιχη του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, που από όσο γνωρίζουμε δεν παρέδωσε ποτέ παρα-
στατικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι που τελικά παραδόθηκαν όλα στην πυρά... 

Αφού λοιπόν το σκάνδαλο στο ταμείο υγείας μας έχει πολύ από... φωτιά και ελά-
χιστο από... διαφάνεια, εμείς προτρέπουμε τις Αρχές και το αρμόδιο Υπουργείο να
μη μείνουν μόνο στην επιφάνεια... Να ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση και να
στείλουν στο“πυρ το εξώτερον”τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς του
σκανδάλου που εξελισσόταν επί σειρά ετών στο ταμείο υγείας μας! 

“Στο τέλος νικά πάντα η αλήθεια. 
Δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή”. 
Zarko Petan, 1929-2014, Σλοβένος θεατρικός συγγραφέας  
Οι συνθήκες πλέον ωρίμασαν και πλέον μία σειρά υποθέσεων έχουν πάρει... νου-
μεράκι περιμένοντας στη σειρά για τη δημοσιοποίησή τους. Το σκάνδαλο στο τα-
μείο υγείας μας που αποκαλύφθηκε έπειτα από τις προσπάθειες του συλλόγου μας
με τη συνδρομή ορισμένων έντιμων εργαζομένων, ήταν μονάχα η αρχή, αφού κα-
λύπτει μόνο ένα μέρος των παρανομιών που εξελίχθηκαν στους κόλπους του. Η
εκδίκασή του εξελίσσεται από την περασμένη Άνοιξη στο Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων και ελπίζουμε ως το τέλος του χρόνου να εκδοθεί η απόφαση και
να αποδοθεί δικαιοσύνη. 

Ο κύκλος των αποκαλύψεων όμως για υποθέσεις διαφθοράς μόλις άνοιξε με
το σκάνδαλο στο ταμείο υγείας και πιθανώς θα κάνει χρόνια για να κλείσει... 

Έχοντας στοιχεία στα χέρια μας, σε συνεργασία με τους νομικούς μας συνεργάτες,
προχωράμε σε κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς σε όσους φέρουν την κεντρική
ευθύνη για τα τεράστια θέματα διαφθοράς που ταλάνισαν το ταμείο υγείας. 

Επίσης, πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε όσοι υπηρετούμε το συνδικαλισμό να
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να “ποιούμε τη νήσσαν” για καυτά
θέματα διαφθοράς που όχι απλά αγγίζουν, αλλά πηγάζουν και τελικά στιγματίζουν
το συνδικαλιστικό χώρο. Να δοθούν απαντήσεις για τα εκατομμύρια δανείων
που έχουν λάβει συνδικαλιστικά στελέχη ή σύζυγοί τους, για τις μεγάλες επεν-
δύσεις τους που οδηγήθηκαν σε πτώχευση και για άλλα πολλά και ενδιαφέροντα
ζητήματα...

Όλα αυτά βέβαια με την επιμονή και την αδιάκοπη δουλειά των στελεχών της ΙΟ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ. Τα ντοκουμέντα που βρίσκονται στα χέρια μας
είναι αδιάσειστα και περιμένουν απαντήσεις... 

Αυτή είναι μονάχα η αρχή. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες,
αλλά σας υποσχόμαστε να φτάσουμε μέχρι το τέλος!

Ελπίζουμε... Ατιμωρησία τέλος !
Οι διαδικασίες για πολλά από αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης
έχουν ήδη προχωρήσει. Πολλοί με υπόγεια μέσα, με συκοφαντικούς τρόπους και
κινητοποιώντας “θεούς και δαίμονες”, επιχείρησαν να αντισταθμίσουν αυτές τις
εξελίξεις, ωστόσο η ώρα της κρίσεως πλησιάζει και κάθε κατεργάρης θα βρεθεί
προ των ευθυνών του. 

Εμείς ως ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, έχοντας συμβάλει στην αποκάλυψη τέτοιων φαινομέ-
νων, νιώθουμε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις που περιμένουμε να μετουσιω-
θούν σε απόδοση δικαιοσύνης, όχι όμως με τιμωρητική και εκδικητική
διάθεση. Αντίθετα μάλιστα, θεωρούμε ότι αυτά τα φαινόμενα πληγώνουν το συν-
δικαλιστικό κίνημα που με συνέπεια υπηρετούμε επί σειρά ετών. Ωστόσο, δεν μπο-
ρούμε παρά να προσμένουμε τον ανεπιστρεπτί τερματισμό της περιόδου της
ατιμωρησίας για σοβαρά θέματα που απασχόλησαν το χώρο μας για πολλά
χρόνια και είτε είχαν αποσιωπηθεί είτε επιχειρήθηκε επιμελώς να “κουκου-
λωθούν”, πλήττοντας σε ανεπανόρθωτο βαθμό τη συνδικαλιστική αξιοπιστία
του χώρου μας. 

Νεποτισμός : Προώθηση συγγενών και φίλων σε θέσεις και
αξιώματα, εκ του λατινικού “nepos” (ανιψιός)
Αν αναρωτιέστε, όχι, δεν αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη σελίδα σε μαθήματα
γλωσσολογίας... 

Δυστυχώς, η κρίση που διάγει τα τελευταία χρόνια
η πατρίδα μας συμπαρέσυρε στο ναδίρ την -ήδη
αποκαρδιωτική- αξιοπιστία του συνδικαλιστικού
χώρου. Δε μας έκανε σοφότερους και τα παρακ-
μιακά φαινόμενα συνεχίζουν να καταπνίγουν κάθε
προσπάθεια συμμόρφωσης με τη λογική, την αξιο-
κρατία και την πρόοδο. 

Οι ενέργειες του κου Κολλάτου όλα αυτά τα χρόνια
στο Σύλλογο Συνταξιούχων αποτελούν χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα των αντιλήψεων που επικρατούν
σε ορισμένους “συνδικαλιστές” και της απαράδε-
κτης λειτουργίας τους. Ο κύριος αυτός όχι μόνο δε

δίστασε να προσλάβει πριν από 2 χρόνια τον ανιψιό του στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων για“έκτακτες ανάγκες” του συλλόγου, αλλά έκτοτε, ανά εξάμηνο,
ανανεώνει τη σύμβαση εργασίας του, καθιστώντας μόνιμη την παρουσία του
στις υπηρεσίες του συλλόγου.

Και γιατί όχι μπορεί να αναρωτηθεί κανείς... 

Εμείς πιστεύουμε ότι η ανεπαρκής λειτουργία του συγκεκριμένου συλλόγου
δε δικαιολογεί σε καμία περίπτωση απασχόληση και δεύτερου εργαζόμενου
– εκτός του επί σειρά ετών ήδη υπάρχοντος. Αλλά ακόμα και αν υφίστατο αυτή
η ανάγκη, θα έπρεπε να είχε γίνει η πρόσληψη μέσα από διάφανες διαδικασίες,
μακριά από λογικές... νεποτισμού  (κυριολεκτικά!), ώστε να επιλεγεί ο υποψή-
φιος με τα περισσότερα προσόντα που θα πλήρωνε τις απαραίτητες προϋπο-
θέσεις. 

Καταλαβαίνουμε ότι αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι δύσκολη η ανεύρεση εργα-
σίας για τη νεολαία, αλλά υπενθυμίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η γυναίκα
του Καίσαρα δε φτάνει να είναι, αλλά οφείλει και να φαίνεται τίμια... Ωστόσο,
ο κος Κολλάτος, προσκολλημένος στις πιο μαύρες μέρες λειτουργίας του συνδικα-
λισμού και των πρακτικών του, δεν ενδιαφέρθηκε για αυτές τις “λεπτομέρειες”.
Από ό,τι φαίνεται ούτε η κρίση αφύπνισε συνδικαλιστές... τύπου Κολλάτου ώστε
επιτέλους να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. 

Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς  δεν είχαμε την ψευδαίσθηση ότι ο εν λόγω
κύριος μπορεί ή έχει πρόθεση να αλλάξει στο ελάχιστο... Πώς είναι δυνατόν, άλ-
λωστε, να περιμένει κανείς οτιδήποτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο από έναν άν-
θρωπο που έλαβε 320 χιλ. ευρώ μπόνους αποχώρησης εθελουσίας εξόδου από
την τράπεζα, ενώ το μόνο αντικείμενο απασχόλησης που είχε τη συγκεκριμένη
περίοδο ήταν οι καταθέσεις του στα δικαστήρια στηρίζοντας τις θέσεις και τις
απόψεις της τράπεζας σε βάρος συναδέλφων...;;;
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Λαός και Κολωνάκι...
Το σκάνδαλο του ΔΟΛ λίγο – πολύ είναι γνω-
στό σε όλους, αφού η ναυαρχίδα της διαπλο-
κής βυθίστηκε με την έλευση της κρίσης,
καθώς εκ των πραγμάτων σταμάτησε το αλι-
σβερίσι με τους πολιτικούς, έκλεισε η στρό-
φιγγα των ανεξάντλητων θαλασσοδανείων
που δίνονταν από τις τράπεζες και η ελληνική
κοινωνία είδε ενώπιόν της να αποκαλύ-
πτονται ένα προς ένα τα ψέματα που της
παρουσίαζαν επί σειρά ετών τα Μέσα του

Ομίλου και να καταρρέουν τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν.

Η προσάραξη της ναυαρχίδας βέβαια προκάλεσε ορυμαγδό αποκαλύψεων που προσέθεσαν
και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία στην υπόθεση, όπως π.χ. οι αργομισθίες συζύγων πολιτι-
κών και άλλων προσώπων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή στη λειτουργία του συγκροτή-
ματος.

Βέβαια, εμείς οι απλοί πολίτες, ας μην έχουμε αυταπάτες ότι η κατάρρευση του ΔΟΛ
του κου Ψυχάρη θα σημάνει αυτόματα και την οικονομική του καταστροφή. Αυτά
ισχύουν για όλους εμάς που δε στηριζόμαστε σε πολιτικές πλάτες και δεν ανήκουμε
στην οικονομική ολιγαρχία, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού και συνήθως οι νόμοι λει-
τουργούν διαφορετικά... Ο κος Ψυχάρης που επί σειρά ετών ήταν κορυφαίος παρά-
γοντας διαμόρφωσης της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, δε θα βρεθεί στην
ίδια δεινή θέση με ένα επιχειρηματία που κατέρρευσε η επιχείρησή του στα χρόνια της
κρίσης. Ο ίδιος και η οικογένειά του, παρά την παταγώδη αποτυχία τους, τα επόμενα χρό-
νια θα εξακολουθούν λιγότερο ή περισσότερο να διατηρούν την ισχύ τους. 

Πρόκειται βέβαια για ένα ακόμα μοναδικό ελληνικό φαινόμενο, που αν μη τι άλλο πρέπει
να μας προβληματίζει, αφού οι “ελληνικές αποκλειστικότητες” δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια περιορίζονται μονάχα σε αρνητικά φαινόμενα και σπάνια επεκτείνονται σε οτιδή-
ποτε με θετική χροιά...

Μπρος γκρεμός και  πίσω ρέμα. . .
Έκλεισε η λεγόμενη δεύτερη αξιολόγηση,
με την υπογραφή των νέων, συμφωνη-
θέντων μεταξύ κυβέρνησης και δανει-
στών, μέτρων και την καταβολή της
δεύτερης δόσης του τρέχοντος προγράμ-
ματος στη χώρα μας.

- 1ο σημείο ενδιαφέροντος: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο
παρελθόν ήταν ο μπροστάρης του λεγό-
μενου αντιμνημονιακού μπλοκ,
ασκώντας σκληρή κριτική στις προηγού-
μενες μνημονιακές κυβερνήσεις και καταγγέλλοντας μέσω Βουλής και ΜΜΕ με πύρινους λό-
γους την πολιτική τους υποχώρηση έναντι των δανειστών. Πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι ο
μεγάλος κυβερνητικός εταίρος έκανε την κυβίστηση συνήθεια, αφού υιοθετεί τις συμπε-
ριφορές που μετά βδελυγμίας αποκήρυσσε στο παρελθόν, αποδεχόμενος ιδιαιτέρως επαχθή
μέτρα για να λάβει την πολυπόθητη έγκριση και δόση για τη χρηματοδότηση, μέσω της σύ-
ναψης απανωτών δανείων, των αναγκών της χώρας. 

- 2ο σημείο: Τελικά, έπρεπε ή όχι η κυβέρνηση να αποδεχθεί τα νέα μέτρα για το κλείσιμο
της αξιολόγησης;

Η κυβέρνηση δεν πήρε καν την πολυπόθητη μερική διαγραφή του χρέους (με όποιον τρόπο
και να ερχόταν θα ήταν καλοδεχούμενη). Δυστυχώς, όμως, από τη στιγμή που η χώρα
μας έχει εισέλθει σε αυτόν τον κυκεώνα των δανείων και δεν έκανε από την πρώτη κιό-
λας περίοδο της κρίσης κάποιες διαφορετικές επιλογές, ίσως πλέον, στην ακραία κα-
τάσταση που έχουμε φτάσει, ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, να μην υπήρχε άλλη
λύση, την οποία μάλιστα να προκρίνει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού.

- 3ο σημείο: Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, υπάρχει η ελπίδα και δυνατότητα να έρθει η
προσδοκώμενη ανάπτυξη; 

Πρόκειται για ένα θολό και αβέβαιο ζήτημα. Δυστυχώς, οι συνθήκες δείχνουν να κλίνουν
προς την αρνητική πλευρά. Στη χώρα μας δε φαίνεται να υφίστανται οι οικονομικές και
πολιτικές προϋποθέσεις για να ξεφύγουμε από την πτωτική πορεία των τελευταίων
ετών και να εισέλθουμε σε μια διαδικασία ανάτασης και ανάπτυξης. Το φως στο τούνελ...
τρεμοπαίζει και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αποτελεί ένα σταθερό φάρο για τη μελλοντική
μας πορεία.  

Επομένως, πολύ δύσκολα θα οδηγηθούμε σε μία ευνοϊκή εξέλιξη στην οικονομία και στην
καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, εμείς δεν επιθυμούμε να υποδυθούμε τους μελ-
λοντολόγους και δη τους καταστροφολόγους. Η συγκυρία είναι δύσκολη, αλλά ας περιμέ-
νουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, όταν πλέον θα έχουν διεξαχθεί και οι κρίσιμες
γερμανικές εκλογές και θα δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί το διεθνές τοπίο σε σχέση
με τα αιτήματα της Ελλάδας, αλλά και ποιες θα είναι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας,
ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

- 4ο σημείο: Εκείνο που προκύπτει με βεβαιότητα είναι ότι η συμφωνία μεταξύ δανειστών
και κυβέρνησης απομακρύνει το ενδεχόμενο μίας νέας εκλογικής διαδικασίας, που θα ήταν
το αμέσως επόμενο βήμα σε περίπτωση που δεν είχαν δώσει τα χέρια. Σίγουρα, το τελευταίο
που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος είναι η παράλυση των θεσμών της Πολιτείας εν όψει
εκλογών, οπότε κρίνεται ως θετική συνέπεια η απομάκρυνσή τους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις όποιες σκέψεις και κρίσεις επί του κλεισίματος
της αξιολόγησης και της υπογραφής των νέων μέτρων, αυτό που επαναλαμβανόμενα δια-
πιστώνουμε είναι ότι ακόμα και σήμερα, 7 χρόνια μετά το βροντερό ξέσπασμα της κρίσης,
το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας συνεχίζει να είναι θλιβερά κατώτερο των περι-
στάσεων και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των καιρών για πο-
λιτικούς με υψηλά στάνταρ και σοβαρό σχεδιασμό. Και η καμπάνα δε χτυπά για την

κυβέρνηση μόνο, αλλά και για την αντιπολίτευση και το σύνολο του πολιτικού συστή-
ματος που δεν μπορεί να προσφέρει στον πολύπαθο ελληνικό λαό προοπτική και ελπίδα
για το μέλλον. 

Μακριά από εμάς βέβαια, η άκριτη ισοπέδωση του πολιτικού μας συστήματος, γιατί αυτός
ο δρόμος περιλαμβάνει άκρως επικίνδυνες ατραπούς. Ωστόσο, η απαραίτητη, ριζική ανα-
διάρθρωσή του με νέα, ικανά πρόσωπα, που με σοβαρό σχεδιασμό και υλοποίησή του,
θα μας οδηγήσουν όχι στη Γη της Επαγγελίας, αλλά σε κατάσταση κανονικότητας, φαίνεται
ακόμα πολύ μακρινή προοπτική και δεν ξέρουμε πώς και πότε θα προκύψει στο μέλλον. 

Η “ομερτά” της διαπλοκής
Πρόσφατα επανήλθε -δειλά δειλά-
στην επικαιρότητα το σκάνδαλο του
νοσοκομείου “Ερρίκος Ντυνάν”,
μετά από τις καταγγελίες του πρώην
διευθυντή του, κου Ανδρέα Μαρτίνη,
πίσω από τα σίδερα, αφού έχει κριθεί
προφυλακιστέος για την υπόθεση.

Το συγκεκριμένο σκάνδαλο πι-
στεύουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον καθότι συμπυκνώνει όλα εκείνα
τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αντί-
στοιχες υποθέσεις στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης (τουλάχιστον) και αποτελεί μία
προκλητική μικρογραφία των σκανδάλων που έχουν λάβει χώρα αυτήν την περίοδο,
αναδεικνύοντας ανάγλυφα τις παθογένειες και τον “άρρωστο” τρόπο λειτουργίας
όχι μόνο του κλάδου της υγείας, αλλά και του πολιτικού προσωπικού στην πατρίδα
μας, που εν τέλει μας οδήγησε, διόλου συμπτωματικά, στη σημερινή κατάσταση. 

Πρόκειται για μία χυδαία απάτη σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας
υγείας και των λειτουργών της, καθώς και των ασθενών. Αναδεικνύει το υψηλά ιστά-
μενο πολιτικό προσωπικό σε υπηρεσία των ιδιωτικών συμφερόντων. Το νοσοκομείο μέσα
από κυκλικές και διαπλεκόμενες διαδικασίες, πέρασε στα χέρια ιδιωτών για ένα κομμάτι
ψωμί. Και βέβαια, ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή, συνενοχή και σιωπή των θεσμικών
παραγόντων, χιλιάδες πολιτικοί, δικαστές και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι και ρου-
σφετοπαίδια, μέχρι και πρώην πρωθυπουργοί, έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το κα-
θεστώς ανομίας, προστρέχοντας στο “Ντυνάν” για να εξυπηρετηθούν, να
υφαρπάξουν, να νοσηλευτούν μέχρι και στις σουίτες του νοσοκομείου, χωρίς να κατα-
βάλουν ούτε ευρώ.

Έχοντας διανύσει 7 χρόνια κρίσης, οφειλόμενης εν πολλοίς σε παρόμοιες συμπεριφορές
και σκάνδαλα, νομίζουμε ότι είναι στοιχειώδης υποχρέωση της δικαιοσύνης απέναντι
στον πολύπαθο ελληνικό λαό να πράξει τα δέοντα, ξεπερνώντας όλους τους σκοπέλους
της διαπλοκής που πιθανώς να βρεθούν στο δρόμο της. Σε μία περίοδο που το σύστημα
υγείας υποφέρει, οφείλει να εξετάσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και σε κάθε πε-
ρίπτωση να υποχρεώσει όσους νοσηλεύτηκαν δωρεάν όλα αυτά τα χρόνια, να κατα-
βάλουν το τίμημα των νοσηλίων τους στο Δημόσιο.

Εξ άλλου, αυτή η υπόθεση έχει πολλά βρώμικα παρακλάδια και είναι απαραίτητο να ανοί-
ξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων και να υπάρξει έρευνα σε βάθος,
καθώς είναι πιθανόν να προκύψουν ακόμα πιο σοβαρά ζητήματα, όπως π.χ. οι αργομι-
σθίες δημοσιογράφων που παροικούσαν στο “Ντυνάν”, για να εξασφαλιστεί η σιγή
ιχθύος των ΜΜΕ. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης: η διαπλοκή
δεν περιορίζεται σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ συγκεκριμένων ολιγαρχών, πολιτικών,
δημοσιογράφων κ.λπ. Αντίθετα, έχει κάθετες, οριζόντιες και διασταυρούμενες διαδρο-
μές που περικυκλώνουν ασφυκτικά το θεσμικό φάσμα των τεσσάρων εξουσιών και
της κυρίαρχης οικονομικής-πολιτικής ελίτ. 

Για αυτό και σήμερα η διαπλοκή της δημοσιογραφίας των... παπαγάλων, προσπαθεί να
πνίξει το θέμα. Αλήθεια, είδατε σε κάποιο δελτίο ειδήσεων εκτενές ρεπορτάζ για το
θέμα; Διαβάσατε σε κάποια εφημερίδα ή πήρε διαστάσεις σε κάποιο ειδησεογραφικό
site η συνέχεια και οι επεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση, πέραν της
απλής καταγραφής των καταγγελιών του κου Μαρτίνη; Ομερτά !

Επιπλέον, στα όσα τρομερά καταγγέλλει ο προφυλακισμένος πρόεδρος του “Ντυνάν”,
υπάρχουν αναφορές για εκβιασμούς και μεθόδους μαφίας για να περάσει αναίμακτα
και ανέξοδα το νοσοκομείο σε ιδιωτική τράπεζα...

Ίσως πρέπει όλοι μας κάποτε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διεφθαρμένοι λειτουργοί
των θεσμών, δεν είναι λιγότερο στυγνοί εγκληματίες από τους διακινητές ναρκωτι-
κών ή από τους επικεφαλής των εγκληματικών οργανώσεων. Και σαφώς είναι περισ-
σότερο επικίνδυνοι από αυτούς που προσπαθούν μέσα από το συνεχή βομβαρδισμό
των ΜΜΕ να μας περάσουν αποπροσανατολιστικά ως τους κυριότερους εχθρούς
μας, τους ναρκομανείς που περισσότερο βλάπτουν το εαυτό τους, τους κουκουλο-
φόρους που δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο, τους μετανάστες και άλλες κοινωνικά
αποκλεισμένες ομάδες που λιμοκτονούν και οδηγούνται στην παρανομία. Αντίθετα
μάλιστα, οι συνέπειες των παρασκηνιακών και παράνομων ενεργειών των “νόμι-
μων” εγκληματιών με τα σακάκια ή εν προκειμένω με την ιατρική ρόμπα, μπορεί να
μην είναι το ίδιο άμεσες με αυτές των κοινών εγκληματιών, αλλά σίγουρα μακρο-
πρόθεσμα είναι ακόμα πιο επώδυνες, οδυνηρές και εκτενέστερες σε ολόκληρα τμή-
ματα – τα ασθενέστερα...- της κοινωνίας μας!

Βέβαια, όλα αυτά ο κος Μαρτίνης τα επικαλείται κατόπιν εορτής και αφού σήμερα είναι
τρόφιμος του Κορυδαλλού. Δεν τα κατήγγειλε, ως όφειλε, όταν διαπράττονταν... Εκείνη
την περίοδο συμμετείχε κι αυτός στο μεγάλο πάρτι σε βάρος της δημόσιας υγείας και εκ
των υστέρων προβαίνει σε αποκαλύψεις, πιθανότατα όχι επειδή το επιλέγει το βάρος της
συνείδησής του, αλλά η εκδικητική μανία ώστε να μην πληρώσει μόνος του τη νύφη... 

Ανεξαρτήτως της σκοπιμότητας του κου Μαρτίνη, το θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή είναι
ένα τεράστιο σκάνδαλο που απαιτείται από τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει επιτέλους
αδέκαστα, να εμβαθύνει, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις και να τιμωρήσει τους εμπλε-
κόμενους, αποφασίζοντας την επιστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων από
αυτά που κατασπαταλήθηκαν και διέφυγαν από το ελληνικό Δημόσιο. 

Μήπως, όμως, είναι μονόδρομος για να επανέλθει η χώρα μας στην κανονικότητα, να
αρχίσουν να λειτουργούν οι θεσμοί, με πρώτη τη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί
το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος; Η έκβαση αυτού του σκανδά-
λου θα είναι ενδεικτική και θα πιστοποιήσει κατά πόσον είμαστε διατεθειμένοι να
προσπαθήσουμε να βαδίσουμε προς ένα καλύτερο αύριο ή να παραμείνουμε προ-
σκολλημένοι στις οπισθοδρομικές παθογένειες που μας κρατούν αλυσοδεμένους στη
λάσπη...

Π ο λ ι τ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή  &&
Π ο λ ι τ ι κ ο ίΠ ο λ ι τ ι κ ο ί
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Συνάδελφοι,

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Δυσοίωνες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη ρήση του Γιάννη Κωστόπουλου

Δυστυχώς οι προβλέψεις του τραπεζίτη Γιάννη Κωστόπουλου για "δυόμιση" τρά-
πεζες φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθούν μετά από δεκαπέντε χρόνια. Αυτό το κατα-
λαβαίνει άραγε η σημερινή Διοίκηση της Τράπεζας; Την προβληματίζει το θέμα και
τι κάνει επ'αυτού;

Από τα στοιχεία που έχουμε υπ'όψη μας και παραθέτουμε στη συνέχεια, προκύπτει
η αρνητική απάντηση. Δεν φαίνεται να την απασχολεί πρωτίστως το καλώς εννο-
ούμενο συμφέρον της τράπεζας και όλων των μετόχων της, ούτε όλου του προ-
σωπικού της.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Οι εργαζόμενοι  στις τράπεζες χρειάζονται μια αυθεντική ΟΤΟΕ
για μια γνήσια, δυναμική και αξιόπιστη δευτεροβάθμια εκπρο-
σώπηση, μακριά από κομματικές αγκυλώσεις, "καθεστωτικές"

αντιλήψεις και "εργοδοτικούς" ρόλους

Δυστυχώς, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Ομο-
σπονδία μας δεν εκπληρώνει τον ως άνω προορισμό της εξαιτίας του σοβαρού
συνδικαλιστικού "ελλείμματος" που παρουσιάζει η λειτουργία της διοίκησής της.
Έτσι παραμένει ευχή ανεκπλήρωτη η ανάγκη να έχουμε τη συνδρομή της Ομο-
σπονδίας μας στους αγώνες που δίνει με πείσμα και αυταπάρνηση το σωματείο
μας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Είναι πλέον γενική η παραδοχή ότι υπάρχει ανάγκη εξυγίανσης στην ηγεσία της
Ομοσπονδίας μας, η οποία πρέπει να ξαναβρεί το δρόμο της όσο υπάρχει ακόμα
καιρός και πριν το παντραπεζικό συνδικαλιστικό κίνημα απαξιωθεί τελείως
από την "καθεστωτική" αντίληψη της συνδικαλιστικής "παρέας" της ΕΘΝΙΚΗΣ.  
Ευθύνη για αυτό σαφώς φέρει ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, ο κ. Κούκος, ο οποίος θα
έπρεπε να έχει αντιληφθεί από καιρό ποιος είναι ο πραγματικός του ρόλος και ότι
δεν είναι "εργοδότης" μας. Τώρα πια θα μπορούσε να προσφέρει μόνο με την
παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της ΟΤΟΕ. Αυτό θα βοηθούσε στο να
αναπτυχθεί ένα ισχυρό παντραπεζικό συνδικαλιστικό κίνημα, αποφασισμένο να
στέκεται όρθιο, να διεκδικεί και να αγωνίζεται τόσο για τους εργαζόμενους, όσο
και για την επιβεβλημένη επιστροφή του τραπεζικού συστήματος σε αυτό που ήξερε
καλύτερα να κάνει, ήτοι την «αγορά και πώληση χρήματος», πριν να είναι πολύ
αργά για όλους μας.  

Κύριε Κούκο βασιζόμαστε στη "γενναιότητα και στην παλικαριά σας" και ανα-
μένουμε άμεση παραίτησή σας. Δεν πιστεύουμε ότι θα διαψεύσετε αυτή την
εκτίμησή μας. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Ο αντιπροσωπευτικός σύλλογος δεν φαίνεται να ενοχλείται και να διαφωνεί με τα
κακώς κείμενα του επαγγελματικού μας χώρου. Αντιθέτως με τις πράξεις του και
τις παραλείψεις του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν ενοχλείται, αλλά
αντίθετα άμεσα ή έμμεσα συμφωνεί και συνηγορεί υπέρ αυτών.

Συνάδελφοι,
Μεταξύ αυτών των συμπληγάδων βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην Alpha Bank,
οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραμείνουν ακλόνητοι στη
θέση τους, με προσήλωση και συνέπεια στη δουλειά τους και οι "στοχοποιημέ-
νοι" να αγνοήσουν το εναντίον τους πογκρόμ και να μη βιαστούν να "αυτοα-
πολυθούν" χωρίς σύνταξη. Έχει ο καιρός γυρίσματα...
Εν όψει όλων αυτών ο Σύλλογός μας, μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, υπερασπι-
ζόμενος την αυτονομία του και σεβόμενος την ιστορική του διαδρομή, αν και
δέχεται από όλες τις πλευρές επιθέσεις πάσης φύσεως, συνεχίζει απερίσπαστα τη
δράση του για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό
αισθάνεται την ανάγκη να οργανώσει και πάλι μαζί με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
αγώνα διαρκείας, έξω από το Κεντρικό, Σταδίου 40 και απέναντι από το Υπουργείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου:

1. να καταγγείλουμε το "καινοφανές" καθεστώς "υπαλληλοϊδιοκτησίας" της Alpha
Bank που "απαλλοτριώνει" τα συμφέροντα εργαζομένων και μετόχων

2. να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας για τη διασφάλιση πλήρους εφά-
παξ βοηθήματος σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ από την εργοδότρια
Alpha Bank με βάση τη συμβατική της υποχρέωση

3. να απαιτήσουμε από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης : 

α) το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ να διενεργήσει ό,τι απαιτείται για την είσπραξη των 48
εκατ. ευρώ που οφείλει η Alpha Bank προκειμένου να καλυφθούν ελλείμματα
του Κλάδου Πρόνοιας - εφάπαξ - του ΤΑΠΙΛΤ (μέχρι ποσού 21 εκατ. βάσει εφε-
τειακών αποφάσεων από καταλογισμούς καθυστερούμενων ασφαλιστικών ει-

σφορών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ και 27 εκατ. από καταλογισμούς του Δ.Σ. του
ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει της εγγυητικής ευθύνης της τράπεζας), 

β) το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ να διενεργήσει ό,τι απαιτείται για τη σύνταξη των ισο-
λογισμών των ετών από το 2012 έως και το 2016 του Κλάδου Πρόνοιας του
ΤΑΠΙΛΤ του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και για τη σύνταξη των νέων καταλογισμών κα-
θυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και των καταλογισμών των ελλειμ-
μάτων βάσει της εγγυητικής ευθύνης της εργοδότριας Alpha Bank για τη
διασφάλιση πλήρους εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις καταστατικές
διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Ιο-
νικής, με βάση την από 4/4/2017 Ανοιχτή Επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(υπάρχει ανεκτέλεστη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ για καταλογισμό καθυ-
στερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετων τελών 1 εκατ. περίπου
από τον Ιούνιο του 2006, παρά τις έγγραφες προειδοποιήσεις του Υπουργείου) 

γ) να υποχρεώσει την εργοδότρια Alpha Bank να στελεχώσει επιτέλους επαρ-
κώς τον Κλάδο Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ, όπως έχουν κάνει όλες οι άλλες τράπεζες
για τα ταμεία τους που συγχωνεύτηκαν στο ΙΚΑ (στα 3 χρόνια φτάνει η κα-
θυστέρηση έκδοσης αποφάσεων οριστικής συνταξιοδότησης με τη συνε-
παγόμενη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος)

4. να διαδηλώσουμε και να διαμαρτυρηθούμε απαιτώντας ένα διαφορετικό ρόλο
λειτουργίας για την ΟΤΟΕ που να συνάδει με το καταστατικό και την υλοποίηση
των σκοπών της, προκειμένου να ξαναγίνει η μαχητική ΟΤΟΕ όπως την ξέραμε,
εγκαταλείποντας οποιοδήποτε ρόλο της σε ετερόκλητες "συμμαχίες" 

Δεν ορρωδούν προ ουδενός

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο
Σύλλογός μας, όπως θα διαπιστώσετε και παρακάτω, θα περίμενε κανείς την απλή,
έστω, αναγνώριση του αγώνα μας. Αντιθέτως, δεχτήκαμε την απρόκλητη επίθεση
της Διοίκησης της ΟΤΟΕ. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε (συνεδρίαση Δ.Σ.
υπ'αριθμ.3/29.8.2017) να δώσουμε την απάντησή μας τόσο προς την Διοίκηση της
ΟΤΟΕ όσο και προς τον "εκπρόσωπο" Τύπου της, το  Σύλλογο Προσωπικού Alpha
Bank, με την οξεία κριτική που αρμόζει στο ιταμό ύφος των εναντίον μας εγγρά-
φων και ανακοινώσεών τους, (ιστοσελίδα www.ionikienotita.gr, επιλέγοντας
«ΣΥΙΛΤΕ» και μετά «Ανακοινώσεις ΣΥΙΛΤΕ» όπου θα βρείτε και τις προηγούμενες ου-
σιαστικές απαντήσεις μας). 

Η "συμμαχία" αυτή "μάτωσε και ματώνει"  τους εργαζόμενους 
Ιονικής, Εμπορικής & Citibank

Όλοι γνωρίζετε ότι εάν η Διοίκηση της ΟΤΟΕ και ο αντιπροσωπευτικός σύλλο-
γος του επαγγελματικού μας χώρου υπερασπίζονταν τα εργασιακά και τα
ασφαλιστικά δικαιώματα τόσο των εργαζομένων της Ιονικής (και της Πίστεως),
όσο της Εμπορικής και της Citibank, ως όφειλαν, είναι βέβαιο ότι δεν θα τολ-
μούσε να τα αγγίξει, η ευρισκόμενη σήμερα σε τροχιά αποδρομής, Εκτελεστική
Διοίκηση της ALPHA BANK (για την οποία παρακολουθούμε ότι μέλη της "πολιορ-
κούνται" στενά από την Ελληνική Δικαιοσύνη και γι’ αυτό αναγκάστηκε να συστή-
σει επιτέλους Νομικό Συμβούλιο, προφανώς και για την υπεράσπισή της).

Αυτοί οι ίδιοι "παράγοντες" είναι οι κατ’εξοχήν υπεύθυνοι και για το εργασιακό
- πολιτισμικό σοκ που αντιμετώπισαν - και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν - οι
εργασιακές ομάδες των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ,
όπου η μέχρι τότε προσφορά τους, ειδίκευση και εργασιακή επάρκεια, ουδεμία
αξία είχαν πλέον.

Η Διοίκηση της ΟΤΟΕ είναι το αβαντάζ της ετερόκλητης "συμμαχίας"

Κατά γενική ομολογία η Διοίκηση της ΟΤΟΕ δεν επιτελεί το ιερό δευτεροβάθμιο
συνδικαλιστικό της καθήκον και δεν αγωνίζεται για να εξυπηρετεί την κατα-
στατική υποχρέωση της Ομοσπονδίας για «προστασία και προώθηση των επαγ-
γελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων
των εργαζομένων» και τούτο, εμείς της Ιονικής το έχουμε βιώσει από το 1999 όταν
πουλήθηκε η χρυσοφόρος κρατική Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα στην Alpha Τράπεζα
Πίστεως, χωρίς καμία διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. 

Τρία χρόνια μετά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, ήτοι το 2004, η Διοίκηση της
ΟΤΟΕ αποδέχτηκε την από 18/3/2004 κατάπτυστη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας του Συλλόγου Προσωπικού με τη Διοίκηση της Alpha Bank που πά-
γωσε τις αποδοχές των προερχομένων εκ της Ιονικής διά του μηχανισμού των
"συμπληρωματικών αποδοχών" και την ένταξη σ’ αυτές όλων των μέχρι τότε
επιδομάτων, με αποτέλεσμα όλα αυτά να εξανεμιστούν. Ακολούθησε η κατάρ-
γηση του οργανισμού της Ιονικής. Την πεπατημένη αυτή εφάρμοσε η Διοίκηση της
Alpha Bank και στους εργαζόμενους της Εμπορικής και της Citibank. Σε απάντηση,
ο Σύλλογός μας ξεκίνησε από τότε έναν τιτάνιο δικαστικό αγώνα κατά της εργοδό-
τριας σε πολλά μέτωπα για να υποστηρίξει τα συμφέροντα των μελών του.

Έκτοτε, δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει και ο ρόλος της Διοίκησης της
ΟΤΟΕ όσο και η εικόνα της θολώνουν όλο και περισσότερο, τουλάχιστον απέ-

Α υ τ ή  ε ί ν α ι  η  ε τ ε ρ ό κ λ η τ η  " σ υ μ μ α χ ί α " π ο υ  ε π η ρ ε ά ζ ε ι  
δ υ σ μ ε ν ώ ς  τ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  μ α ς  δ ι κ α ι ώ μ α τ α

Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Η Σ  A L P H A  B A N K ,  Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Η Σ  Ο Τ Ο Ε  
&  Ο  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  A L P H A  B A N K

«  ρ ο ύ χ α  μ α ζ ί  π ο υ  π λ ύ θ η κ α ν  κ ι  έ χ ο υ ν ε  γ ί ν ε ι  ρ ο ζ . . . »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νο8
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ναντι στη διασφάλιση των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας και όχι μόνο.
Η μαχητική ΟΤΟΕ που ξέραμε δεν υπάρχει.  Από τότε την αναζητάμε!

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α :

ΠΡΩΤΟΝ:
Με αφορμή, το πρόσφατο πογκρόμ - που συνεχίζεται επιθετικά - κατά των κα-
θαριστριών και των υπαλλήλων από την εργοδότρια Alpha Bank, που έχει ως απο-
τέλεσμα την «αυτοαπόλυση» ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων χωρίς δικαίωμα
συνταξιοδότησης, διαβιβάσαμε στην ΟΤΟΕ την υπ’ αριθμ. 2/27.6.2017 σχετική
ανακοίνωση του συλλόγου μας και με το υπ’ αριθμ. 34/28-6-2017 έγγραφό
μας ζητήσαμε την παρέμβασή της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση της ΟΤΟΕ δεν
έδειξε κανένα ενδιαφέρον, ενώ οι άλλοι σύλλογοι της Alpha Bank συνεχίζουν να
τηρούν σιγήν ιχθύος, όταν οι καταγγελίες των "στοχοποιημένων" συναδέλφων
που αντιστέκονται,  συνεχώς πληθαίνουν.
Είναι ξεκάθαρο ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζει να εφαρμόζει επι-
μελώς την παράτυπη και ηθικά ανεπίτρεπτη τακτική της για εξεύρεση "αδύναμων
κρίκων" ανάμεσα στους εργαζόμενους, προκειμένου να επιτύχει την κεντρική επι-
λογή της Διοίκησης της τράπεζας για μείωση του προσωπικού, χωρίς θεσμοθετη-
μένη διαδικασία εθελουσίας εξόδου. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 20-6-2017
ανακοινώθηκε εθελούσια έξοδος μόνο για το νομό Θεσσαλονίκης, ενώ ο γνωστός
"παπαγάλος" της Διοίκησης "απελευθερώνει" φετφάδες ομαδικών απολύσεων
που δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού των εργαζομένων στην Alpha Bank.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:
Επίσης, με το υπ’ αριθμ. 40/17-7-2017 έγγραφό του ο Σύλλογός μας, μεταξύ των
άλλων, ενημέρωσε την ΟΤΟΕ ότι το μεσημέρι της Τρίτης 18-7-2017 επρόκειτο να
συζητηθεί αίτηση προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Λιβαδειάς
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με πρόσθετη παρέμβαση και παράσταση του
Συλλόγου μας υπέρ των συναδέλφων μας Σταυρούλας Σκλαπάνη και Γεώργιου
Παπαφώτη και  κατά της εργοδότριας Alpha Bank.
Επειδή η ως άνω δίκη είχε ιδιαίτερη σημασία καθόσον ήταν η πρώτη φορά που η
τράπεζα με αφορμή την ενοποίηση των δύο καταστημάτων της στη Λιβαδειά, με-
τέφερε συναδέλφους εκτός νομού (στην Κηφισιά της Αττικής), αφού είχαν αρνηθεί
να αποχωρήσουν οικειοθελώς στο πλαίσιο άτυπης "εθελουσίας εξόδου", διαβιβά-
σαμε στην ΟΤΟΕ την υπ’ αριθμ. 3/13-7-2017 ανακοίνωση του Συλλόγου μας με
τίτλο « Η ALPHA BANK εγκαινιάζει μια νέα μελανή σελίδα στην ιστορία της» και της
ζητήσαμε να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στη δίκη, όπως είχε υποχρέωση. 

Η ΟΤΟΕ όχι μόνο δ ε ν άσκησε παρέμβαση στη δίκη, αντιθέτως στο Γενικό της Συμ-
βούλιο την ίδια μέρα στις 18-7-2017 επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της
δίκης και το πρόβλημα των συναδέλφων. Κατά τα λοιπά οι άλλοι σύλλογοι της
Alpha Bank τήρησαν και συνεχίζουν να τηρούν σιγήν ιχθύος. 
Ωστόσο, η κύρια παρέμβαση και παράσταση του Συλλόγου μας ευδοκίμησε και
χωρίς την αντίστοιχη παρέμβαση της ΟΤΟΕ, ανατρέποντας την απαράδεκτη από-
φαση της Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, κας. Κονι-
δάρη. Έτσι, μια ακόμη δικαστική νίκη του Συλλόγου μας προστέθηκε στις άλλες
1.500 περίπου δικαστικές αποφάσεις κατά της εργοδότριας Alpha Bank και υπέρ
συναδέλφων μας (για καταχρηστικές μεταθέσεις, μονομερείς βλαπτικές μεταβο-
λές των όρων εργασίας, άδικες καταγγελίες συμβάσεων, παραβίαση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης και αδιαφάνεια σε μισθούς, bonus και ειδικά μισθολόγια,
παραλείψεις προαγωγών και αποζημιώσεων του Ν. 2112 κ.λπ.).

ΤΡΙΤΟΝ:
Τον περασμένο Μάρτιο, όταν για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες μαζί με την «ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» αγωνιστήκαμε για σοβαρά ασφαλιστικά θέματα όλων των συνα-
δέλφων μας της ΙΟΝΙΚΗΣ έξω από το Κεντρικό της ALPHA BANK, Σταδίου 40, η
Διοίκηση της ΟΤΟΕ έλαμψε δια της απουσίας της. Εντούτοις, υπήρξε σημαντικό
ενδιαφέρον από το γραφείο του κου Μάριο Ντράγκι Προέδρου της εποπτεύου-
σας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διοική-
σεων των τραπεζών - όπερ και ξεκίνησε επικοινωνία του Συλλόγου μας με την Ε.Κ.Τ.
με στόχο τη διευθέτηση του ζητήματος του εφάπαξ βοηθήματος εκ μέρους της ερ-
γοδότριας τράπεζας. Προφανώς όχι από τη διοίκηση Μαντζούνη - Φιλάρετου,
καθόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA BANK λησμόνησε την υπογραφή
του στην εγγυητική ευθύνη που ανέλαβε την 6-5-2003 η τράπεζα για την κά-
λυψη των ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ μέχρι να αποχωρήσει
και ο τελευταίος υπάλληλος της Ιονικής. Την υποχρέωση αυτή ανέλαβε η τράπεζα
το 2003 εν όψει της μείωσης του εργοδοτικού ασφάλιστρου κατά 17,17% , με απο-
τέλεσμα να ωφεληθεί 650 εκατ. ευρώ λόγω της ένταξης του Κλάδου Σύνταξης του
ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ από 1/6/2004. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: 
Και στο ζήτημα της διασφάλισης του εφάπαξ βοηθήματος των εργαζομένων της
ΙΟΝΙΚΗΣ εκ μέρους της εργοδότριας Alpha Bank, η Διοίκηση της ΟΤΟΕ μας εγκα-
τέλειψε - με αλλαγή "αλόγου" -  στη μέση του ποταμού. Αυτό συνέβη όταν επρό-
κειτο το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ (Συνεδριάσεις 7/18.2.2015 & 22/27-5-2015) να
αποφασίσει, μετά από πολλές προσπάθειες του συλλόγου μας, τον καταλογισμό
ελλείμματος ποσού 59 εκατ. ευρώ (βάσει αναλογιστικής μελέτης, εγκεκριμένης από
το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την οποία επιβαρύνθηκε ο Σύλλογός μας)
εις βάρος της εργοδότριας ALPHA BANK βάσει της ανειλημμένης εγγυητικής ευ-
θύνης και υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ. 

Σε αυτές τις κρίσιμες συνεδριάσεις ο εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ δεν υποστήριξε τη
θέση μας - παρότι ήταν ενήμερος - την οποία σημειωτέο υποστήριξε με ξεκάθαρη
εισήγησή του ο αρμόδιος Διευθυντής του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Ντούφας. Αποτέλεσμα της
"λιποταξίας" αυτής ήταν να καταλογιστούν μόνο 27 εκατ., παρά την αντίθετη
εισήγηση του Διευθυντή (για καταλογισμό 59 εκατ.), μέσα από μια αδικαιολό-
γητα ελλιπή  διαδικασία του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ (απόφαση 198/27-5-2015), γε-
γονός το οποίο επιβεβαίωσε ρητά με πρόσφατη απόφασή του το ΣτΕ. Ήδη το
νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας προωθεί στο ΕΤΕΑΕΠ την υποχρεωτική
συμπλήρωση της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να διασφαλιστεί η εί-

σπραξη του καταλογισμένου ελλείμματος των 27 εκατ. ευρώ, καθόσον η τρά-
πεζα αρνείται πεισματικά την καταβολή του ποσού της υποχρέωσης που έχει
αναλάβει. Για το υπόλοιπο ποσό του ελλείμματος, των 32 εκατ. ευρώ, θα ζητήσουμε
από τη Διοίκηση του Ταμείου να γίνει νέα αναλογιστική μελέτη και είναι πολύ πι-
θανό να απαιτηθεί στη συνέχεια ο καταλογισμός μικρότερου ποσού εις βάρος της
Alpha Bank από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ. Τούτο δε, διότι η υποχρέωση της τράπεζας
μειώθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης του εφάπαξ βοηθήματος που κατα-
βάλλει το ΕΤΕΑΕΠ, την οποία πέτυχε τον Οκτώβρη του 2016 ο Σύλλογός μας
ερμηνεύοντας αυθεντικά το νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016 (κόντρα στις ερ-
μηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου) με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση
του ποσοστού του εφάπαξ βοηθήματος για τους συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ και
με την έγκριση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, για το χρονικό διάστημα
ασφάλισης έως 31/12/2001 που υπήρχε και εργοδοτική εισφορά. (Για έτη ασφά-
λισης μέχρι και το 1992 θα ανέρχεται σε 90% αντί του 60%, για τα έτη από το 1993
έως και το 2001 θα ανέρχεται σε 67,50% αντί του 60%, επί του μέσου όρου των
αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, χωρίς να συνυπολογίζονται τα δώρα και τα
επιδόματα αδείας)

ΠΕΜΠΤΟΝ: 
Η Διοίκηση της ΟΤΟΕ αποδέχτηκε - εις βάρος της Ιονικής Οικογένειας - την Ε.Σ.Σ.Ε.
του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, η οποία συνομολογήθηκε στις 18-11-2013
με την εργοδότρια τράπεζα που διασφάλιζε το εφάπαξ των εργαζομένων της ΠΙ-
ΣΤΕΩΣ μέσα από τον προϋπολογισμό της Alpha Bank, χωρίς να κάνει το ίδιο και
για το εφάπαξ των εργαζομένων της ΙΟΝΙΚΗΣ, ενώ είχε υποχρέωση βάσει της
εγγυητικής ευθύνης που ανέλαβε η τράπεζα από το 2003.

ΕΚΤΟΝ: 
Η Διοίκηση της ΟΤΟΕ αποδέχτηκε - εις βάρος της Ιονικής Οικογένειας - και την
Ε.Σ.Σ.Ε. της 21/4/2016 του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank για διάλυση και
εκκαθάριση του ΤΑΠ Τραπέζης Πίστεως με την προβλεπόμενη "επιστροφή των
εισφορών μετά των αποδόσεών τους", η οποία τελικά κατέληξε στην αντικα-
ταστατική καταβολή εφάπαξ παροχής το Σεπτέμβρη του 2016 στους παλαιούς
ασφαλισμένους (εν ενεργεία εργαζομένους που δεν πλήρωναν εισφορά για την
αιτία αυτή) της πρώην Πίστεως και στην εκταμίευση δεκάδων εκατομμυρίων
από τον προϋπολογισμό της Alpha Bank "βαφτίζοντας το κρέας ψάρι". Τα εκα-
τομμύρια αυτά, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας της τράπεζας,
προορίζονταν ήδη από το 2004 για τη διασφάλιση του εφάπαξ βοηθήματος
των εργαζομένων της Ιονικής. 
Για το ζήτημα αυτό έχει ενημερωθεί σχετικά το γραφείο του Προέδρου της επο-
πτεύουσας Ε.Κ.Τ. κ. Μάριο Ντράγκι . Παράλληλα ο Σύλλογός μας με πρόσφατη
απόφασή του (συνεδρίαση 3/29.8.17, θέμα 6ο), δρομολόγησε ήδη νομικές ενέρ-
γειες και έρευνα ως μέτοχος της Alpha Bank, μαζί με άλλους μετόχους, σχετικά με
την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών για τα κονδύλια της εφάπαξ παροχής που
επιβάρυναν την τράπεζα λόγω της διάλυσης και εκκαθάρισης του ΤΑΠ Τραπέζης
Πίστεως, το Σεπτέμβρη του 2016. Σημειώστε ότι η Alpha Bank αρνήθηκε,  με την επί-
κληση της παρέλευσης τακτής προθεσμίας, να μας παρέχει ανάλυση των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων του 2016, που ζήτησε ο Σύλλογός
μας ως μέτοχος, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30/6/2017 (έγ-
γραφά μας 31/26.6.17 & 35/29.6.17). Σημειωτέο ότι και η επιστροφή των εισφο-
ρών (4%) μετά των αποδόσεών τους στους από 1/1/1993 ασφαλισμένους της
Πίστεως έγινε κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 2084/92 -όπως
ίσχυε το 2016 - που απαιτούσε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση προβλεπόμε-
νου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος (επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου) και
εν προκειμένω του ΙΚΑ. 

ΕΒΔΟΜΟΝ:
Η Διοίκηση της ΟΤΟΕ κατεδάφισε και την επικουρική μας ασφάλιση. Ακόμη και
το 2011 όταν η κρίση είχε δείξει για τα καλά τα δόντια της, η Διοίκηση της ΟΤΟΕ
αγνόησε πρόταση του τότε Υπουργού κου Γ. Κουτρουμάνη για τη δημιουργία
Επαγγελματικού Παντραπεζικού Επικουρικού Φορέα Υποχρεωτικής Ασφάλισης.
Προφανώς αυτό έγινε για να μείνει αλώβητος ο λογαριασμός επικούρισης "εγγυη-
μένων εισφορών" των εργαζομένων και συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, με
ανύπαρκτα αποθεματικά, που χορηγεί επικουρική σύνταξη στο ύψος μιας κύ-
ριας σύνταξης ενός συνταξιούχου της Ιονικής, του οποίου η επικουρική σύνταξη
από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έφτασε στα 50 ευρώ (και γι’ αυτό ο Διοικητής της Εθνικής
ήδη αρνείται να συνεχίσει να επιβαρύνει την τράπεζα με πολλά εκατομμύρια μη-
νιαίως – σήμερα 8 εκατ. περίπου το μήνα - για την καταβολή των επικουρικών
συντάξεων).  

Τα ελλειμματικά αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ "επενδύθηκαν" στην Attica Bank (55,5
εκατ. ευρώ) με πρωταγωνιστές μέλη του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, ο
οποίος εξακολουθεί να εμπαίζει τους εργαζόμενους της Ιονικής ότι θα τους μοι-
ράσει τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη (σε αμπελόφυλλα;;; ή σε "ομόλογα
πολυϊατρείων";;;).

ΟΓΔΟΟΝ:
Όλα δείχνουν ότι η Διοίκηση της ΟΤΟΕ "δυσκολεύεται" και στη δημιουργία Κλα-
δικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας (πρωτοβάθμιας περίθαλψης) που
προβλέπεται από την Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2016-2018, που ενώ θα ήταν τάχα
"ορόσημο κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας της ΟΤΟΕ και των τραπεζών",
εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Αν και αυτό παραμείνει στα χαρτιά,
όπως έμεινε και η παντραπεζική νοσηλευτική μονάδα, τότε οι τραπεζοϋπάλληλοι
θα έχουν χάσει αυτό το πολύ σημαντικό κλαδικό, συμπληρωματικό πρόγραμμα
υγείας, προκειμένου: Α) Να μην επιβαρυνθούν οι Τράπεζες. Β) Να μείνει επίσης
αλώβητο - κατ’ αποκλειστικότητα - και το σύστημα υγείας των υπαλλήλων
της Εθνικής Τράπεζας που διαθέτει όχι μόνο Ταμείο Υγείας (ΤΥΠΕΤ) αλλά και Υγείας
Μέλαθρον (πολυκλινική). Γ) Το γνωστό "πολυϊατρείο", παρ’ ότι είναι φτιαγμένο
με λεφτά από τον προϋπολογισμό της εργοδότριας Alpha Bank (και επ’ αυτού θα
επανέλθουμε), να συνεχίσει να αποτελεί στοιχείο συνδικαλιστικής εκμετάλλευ-
σης στα χέρια του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank (ενώ στην πραγματικότητα

Σ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής
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πρόκειται για μια επιχείρηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών με "προνομιακές"
τιμές).

Ο Σύλλογός μας μετά από έρευνα, θεωρεί χρήσιμο να ενημερώσει και να συστή-
σει στα μέλη του: 

α) Να προτιμούν για την άμεση εξυπηρέτησή τους, την πλειάδα των ιατρικών
μονάδων του ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Κέντρο της Αθήνας και
παντού (στα γνωστά τηλέφωνα για ραντεβού με τους γιατρούς του ΠΕΔΥ) με
έμπειρους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και χωρίς να βάζουν το χέρι στην
τσέπη. Έτσι διασφαλίζουμε τα μέλη μας, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε υπό-
νοια περί κατευθυνόμενων παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και κα-
τευθυνόμενης συνταγογράφησης.

β) Και όσοι το επιθυμούν να ζητήσουν να ενταχθούν στο ομαδικό εξωνοσοκο-
μειακό ασφαλιστήριο πρόγραμμα του προσωπικού της Alpha Bank που ισχύει
από 1/1/2017 σε συνεργασία με την εταιρία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. με ασφάλιστρο
5 ευρώ μηνιαίως που κρατείται από τη μισθοδοσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην υπ’ αριθμ. 76/8.12.16 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

ΕΝΑΤΟΝ:
Όσον αφορά το ΤΑΠ Τραπέζης ΠΙΣΤΕΩΣ, ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank το
"εκθεμελίωσε" με απανωτές Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. από το 2010 ως το 2016 υπό το
"άγρυπνο" βλέμμα της Διοίκησης της ΟΤΟΕ. Έτσι το προσυνταξιοδοτικό της Πί-
στεως, όπως και της Εμπορικής, κατέληξε το 2016 σ’ ένα "φιλοδώρημα" από
τον ΕΦΚΑ. Όλοι θυμόμαστε ότι είχε ήδη προηγηθεί από το 2015 η χάραξη πο-
ρείας από την "ομάδα" της ΟΤΟΕ για ένταξη του προσυνταξιοδοτικού στο ΙΚΑ,
με τη γνωστή επιστολή της Γραμματείας Ασφαλιστικού! Ωστόσο τώρα ζητούν
δικαστικά τα "ρέστα" από το νόμο Κατρούγκαλου επειδή ακολούθησε την πορεία
που αυτοί χάραξαν.

Όσον αφορά τη "διασφάλιση" του εφάπαξ βοηθήματος των νεότερων συναδέλφων
της ΠΙΣΤΕΩΣ μέσα από την ΑΧΑ με καταβολή και ατομικών εισφορών, είναι σίγουρο
ότι η Ε.Σ.Σ.Ε. Νοεμβρίου 2010 - το αναφέρει ρητά άλλωστε - τους εξασφάλισε μια
αποζημίωση απόλυσης (αντικατέστησε την αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρη-
σης ή καταγγελίας της σύμβασης). 

ΔΕΚΑΤΟΝ:
Το άκρον άωτον της "αξιοπιστίας" της διοίκησης της ΟΤΟΕ
Η Διοίκηση της ΟΤΟΕ ειδικεύεται στο να "πλαγιοκοπεί" κάθε φιλότιμη, παρα-
γωγική, ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη συνδικαλιστική προσπάθεια και δράση.
Παράλληλα, κάνει ό,τι της είναι δυνατόν για να αποσπά την προσοχή των ερ-
γαζομένων από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για το
λόγο αυτό περί «άλλων» τυρβάζει.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, συνήλθε στις 18-7-2017 το Γενικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας και οι Διοικούντες την ΟΤΟΕ, στους οποίους οι τράπεζες έχουν χαρι-
στικά διαθέσει υπαλλήλους για να παρέχουν στους συλλόγους τους
Γραμματειακή Υποστήριξη δωρεάν (π.χ. ο Σύλλογος της Εμπορικής που μαζί με τη
δωρεάν Γραμματέα έχει και άλλες χαριστικές αποσπάσεις  - με τη σύμφωνη γνώμη
του "διοικητικού συνδικαλισμού" της εργοδότριας - το ίδιο ισχύει και για το Σύλ-
λογο της Τράπεζας Αττικής), αποφάσισαν για το Σύλλογό μας - με την απειλή
της διαγραφής - ότι πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί υπάλληλο γραμματειακής
υποστήριξης που στοιχίζει 1.790 ευρώ το μήνα, όταν οι εισφορές που εισπράτ-
τει ανέρχονται μηνιαίως σε 700 ευρώ. Δηλαδή αποφάσισαν να μας επιβάλλουν
να πληρώνουμε υπάλληλο με 25.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να υπάρχει οικονο-
μική δυνατότητα αντιμετώπισης της δαπάνης και χωρίς εργασιακό αντικείμενο
που να δικαιολογεί τέτοια δαπάνη, όταν οι Διοικούντες την ΟΤΟΕ έχουν χαρι-
στικές αποσπάσεις γραμματέων "αβαβά" (βλ. "κοινή συμφωνία ") στους συλ-
λόγους τους από τις τράπεζες. Και μη χειρότερα…
Το "τελεσίγραφο" αυτό βεβαίως το απορρίψαμε και η Διοίκηση της ΟΤΟΕ δεν
μας έχει απαντήσει ακόμα ούτε μας παρέδωσε την από 18-7-2017 απόφαση του
Γεν. της Συμβουλίου που ζητήσαμε με το υπ’ αριθμ. 44/25.7.2017 έγγραφό μας.
Ωστόσο έσπευσε ο Σύλλογος Προσωπικού  Alpha Bank με την υπ’ αριθμ.
23/1.8.2017 υβριστική για το Σύλλογό μας ανακοίνωσή του και σαν εκπρόσωπος
Τύπου και δραγουμάνος της ΟΤΟΕ, βιάστηκε να θεωρήσει το Σύλλογό μας διαγραμ-
μένο. Βεβαίως ο Σύλλογός μας δεν καταθέτει τα όπλα και δεν κάνει πίσω για
λόγους αρχής, προκειμένου να αγωνιστούμε εκ των έσω για μια αυθεντική ΟΤΟΕ
με ουσιαστική δευτεροβάθμια εκπροσώπηση των τραπεζοϋπαλλήλων. Για το λόγο
αυτό, όπως και να'χει το θέμα, ο ΣΥΙΛΤΕ θα παραμείνει στη δύναμη της ΟΤΟΕ, έστω
και δικαστικά αν χρειαστεί.

Σημειωτέο ότι ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank δεν απάντησε στην υπ’ αριθμ.
7/2.8.17 ανακοίνωσή μας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, ενώ δεν έχει ανα-
φέρει λέξη μέχρι σήμερα όσον αφορά την αιτία για την οποία απέλυσε τον υπάλ-
ληλό του Τ. Κατίτζαρο, τον οποίο είχε προσλάβει η προηγούμενη διοίκηση του
βετεράνου συνδικαλιστή κ. Αλέκου Πουλαρίκα. 

Όσον αφορά τους εις βάρος μας χαρακτηρισμούς περί «δειλίας» και «θρά-
σους», τους αρνούμεθα, τους θεωρούμε απαράδεκτους και τους επιστρέφουμε.
Μόνον εσείς συνάδελφοι θα μπορούσατε να μας κρίνετε από το έργο μας με
τους χαρακτηρισμούς που θα μας αρμόζουν. 

«Τσιμουδιά», δεν ακούγεται… κιχ στην ALPHA BANK … η ουρά στα σκέλια…

Σιγή ιχθύος τηρείται από τους Συλλόγους για όσα διαδραματίζονται καθημερινά
εις βάρος των εργαζομένων στο «φιλεργατικό» περιβάλλον της ALPHA BANK. Οι
χαριστικές αποσπάσεις "αβαβά" και το "ραχάτι" με τα παχυλά διευθυντικά μισθο-
λόγια των αντικινήτρων της Σ.Σ.Ε. 1997 έχουν επιφέρει λήξη συναγερμού (βλ. εκ-
μαυλισμό συνδικαλιστικών συνειδήσεων). Και αν ο Σύλλογος της Εμπορικής έχει
σήμερα χαριστικές αποσπάσεις "αβαβά", φανταστείτε πόσες θα έχει ο Σύλλογος
Προσωπικού Alpha Bank ή οι Σύλλογοι άλλων μεγάλων τραπεζών.

Μόνο ο Σύλλογος της ΙΟΝΙΚΗΣ αντιστέκεται και αγωνίζεται μόνος του με πεί-
σμα και αυταπάρνηση. Απόδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι μας αφαίρεσαν
το δικαίωμα ανάρτησης των ανακοινώσεών μας στο intranet. Η Εντεταλμένη
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Κονιδάρη και ο αρμόδιος

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φιλάρετος θέλουν το ΣΥΙΛΤΕ φιμωμένο, για να
μην τους ενοχλεί και τους παρεμβάλλει εμπόδια. 
Για τον ίδιο λόγο μας έχουν από καιρό καταστήσει απλούς υπαλλήλους με όλες τις
συνεπαγόμενες μισθολογικές μειώσεις. Ενημερωθήκαμε δε, ότι τελικά δεν θα μας
χορηγήσουν ούτε το δικαιούμενο από πολύ καιρό, συνδικαλιστικό επίδομα. Προ-
φανώς η εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. 1997 ανάγεται στις διαθέσεις τους. Φαίνεται πως θέ-
λουν να μας οδηγήσουν να προσφύγουμε οπωσδήποτε στη δικαιοσύνη. (Αλήθεια
ποιος ωφελείται από αυτό; Εμείς; Η τράπεζα; Ή συγκεκριμένη δικηγορική εταιρία;)  

Ποιος τελικά πρέπει να φύγει για να …. σωθεί η Alpha Bank;

Οι "στοχευμένοι" εργαζόμενοι, στους οποίους η Διοίκηση προσπαθεί•
να μεταφέρει την ευθύνη του λειτουργικού κινδύνου; (…η πρόταση
ισχύει για 3 ημέρες, δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση, θα απολυθείς…)

Ή μήπως τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης που "πολιορκούνται"•
από τη δικαιοσύνη; (και με παχυλή μάλιστα αποζημίωση ή με ένα παχυλό
bonus αποχώρησης, καθόσον το Δ.Σ. της τράπεζας στις 23/2/2017 ανήγαγε
μέλη της στο αξίωμα του Αναπλ. Διευθύνοντος Συμβούλου).

Μόνο ο Σύλλογός μας αγωνίζεται για την αποτελεσματική και αξιοκρατική λει-
τουργία και ανάπτυξη της τράπεζας προς όφελος εργαζομένων και μετόχων.
Θεωρείτε συνάδελφοι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παρούσα Εκτελε-
στική Διοίκηση όπου μέλη της ακόμα πιστεύουν και ενεργούν ως ιδιοκτήτες
της Alpha Bank;;; Αλήθεια, σε ποιον οργανισμό που θα ακολουθούσε τις αρχές επι-
χειρηματικής διακυβέρνησης ο Διευθύνων Σύμβουλος θα προωθούσε τον γιο του
ως Διευθύνοντα Σύμβουλο σε θυγατρική του οργανισμού ;;

Επιτέλους το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως πραγματικός ιδιο-
κτήτης, θα πρέπει να προστατεύσει την Alpha Bank από μια ευάλωτη Διοίκηση
για το λόγο ότι "πολιορκείται" από τη δικαιοσύνη και για να την απαλλάξει
από τις παθογένειες που οδήγησαν: 

στις "ατυχείς" στρατηγικές στη διαχείριση κεφαλαίων•

στην "τραπεζική μαγεία" της χρηματοδότησης με "αέρα"•

στον υπερδανεισμό φιλικών επιχειρήσεων•

στο επίπεδο μόχλευσης του 2008 που ήταν σε ποσοστό μεγαλύτερο και από•
αυτό της Lehman Brothers

στην εξόφληση των μετοχοδανείων τους με bonus που έδιναν στους εαυ-•
τούς τους, (των οποίων οι όροι χορήγησης "ούτε πληρούνταν ούτε τη-
ρούνταν" κατά το σλόγκαν της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ίδιας της
τράπεζας)

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ στην ALPHA BANK, 

κύριε ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ και κύριε ΝΤΡΑΓΚΙ!

Δεν είναι τυχαίο ότι η εργοδότρια Alpha Bank ζήτησε πρώτη το 2008 να ενταχθεί
στις πρόνοιες του νόμου Αλογοσκούφη λαμβάνοντας κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά
και ενίσχυση της ρευστότητας για να μην οδηγηθεί σε εκκαθάριση (μία τράπεζα η
οποία υπό τη διοίκηση της οικογένειας Κωστόπουλου άντεξε δύο πολέμους).

Όσον αφορά το από 26/4/17 δημοσίευμα (“Εξοφλούσαν τα δάνεια με bonus
που έδιναν στους εαυτούς τους”) της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας
“Δημοκρατία” με αποκαλύψεις για τα υπέρογκα bonus που έλαβαν μεγαλοστε-
λέχη της Alpha Bank για την εξόφληση των προσωπικών (!) τους μετοχοδανείων
και που σηματοδότησαν έρευνα για απιστία από την Οικονομική Εισαγγελία, σχε-
τικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που έλαβαν οι τράπεζες με τις ανα-
κεφαλαιοποιήσεις στις πλάτες του ελληνικού λαού, έχει ενημερωθεί σχετικά και
το γραφείο του Προέδρου κ. Ντράγκι στην εποπτεύουσα Ε.Κ.Τ.. 
Μεταξύ των μεγαλοστελεχών αυτών, φιγουράρει πρώτο το όνομα του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου κ. Δ. Μαντζούνη, του οποίου η παρουσία στα εγκαίνια του
"Πολυϊατρείου" ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
έστελνε "μηνύματα" με σημασία εν όψει της "πολιορκίας" του από τη Δικαιοσύνη.
Εν τω μεταξύ, το όνομα του αναπληρωτή Διευθύνοντος Σύμβουλου κ. Σπ. Φιλά-
ρετου δεν ήταν ανάμεσα στα μεγαλοστελέχη που αναφέρονται στο ως άνω δημο-
σίευμα και τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι: Δεν πήρε bonus ο ίδιος; Και αν
δεν έλαβε bonus, αυτό έγινε γιατί δε συνεισέφερε στις εργασίες και στα αποτελέ-
σματα της τράπεζας ή διότι επιβραβεύτηκε με άλλο τρόπο;

Συνάδελφοι, 
Απ’ όσα συμβαίνουν στην Alpha Bank και βγαίνουν στο φως της δημοσιότη-
τας, όλοι πλέον κατανοούμε γιατί στην τράπεζα κυριάρχησαν οι "πρόθυμοι"
και οι "τεχνοκράτες" μέσου επιπέδου σπουδών, που έχουν, όπως φαίνεται,
συγκεκριμένη αντίληψη και περί της χρηστής διοίκησης (αλλά και περί της ορ-
γάνωσης!!!). Κατανοούμε απολύτως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η τρά-
πεζα αφενός μεν δεν στελεχωνόταν αξιοκρατικά και αφετέρου δε, ότι επιδόθηκε
σε κυνήγι άξιων, τίμιων και εξειδικευμένων στελεχών. 

Ο ΣΥΙΛΤΕ είναι παρών !

Και δεν τους επιτρέπει να ακυρώσουν τη συνδικαλιστική του παρουσία και•
δράση στον εργασιακό χώρο της ALPHA BANK, ούτε δέχεται μαθήματα
χρηστομάθειας.  

Δεν ζητάει την άδεια της Εντεταλμένης Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμι-•
κού για να εκφράσει την άποψή του και να προστατέψει τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών του. 

Δεν διαθέτει βίλες με δάνεια/bonus ούτε σε βουνό ούτε σε νησί. •

Δεν παίρνει δάνεια από τον εργοδότη του έναντι του οποίου εκπροσωπεί•
τα μέλη του. 

Δεν επιθυμεί ούτε δέχεται να κάνει θυσίες... για το «βωμό» της Πάρνηθας•
ή του Λουτρακίου.

Σ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής

Συνέχεια από σελ. 9
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Μόνο Ο ΣΥΙΛΤΕ ενώνει αυθεντικά το χώρο της ΙΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει καταστατική υποχρέωση και ευθύνη να δια-
σφαλίσει και να προστατεύσει την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΣΥΙΛΤΕ για την
υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του και δεν επιτρέπει σε κανέναν να
αναμειγνύεται στα εσωτερικά του. 
Ωσαύτως, ο ΣΥΙΛΤΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί και δεν θα βάλει "λουκέτο", έστω
και αν η διάλυσή του μπορεί να αποτελεί επιθυμία διαφόρων. Προς τούτο τον
αναδιοργανώνουμε στο πλαίσιο της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε
στο κατ’ επίφασιν φιλεργατικό εργασιακό περιβάλλον της Alpha Bank (το
οποίο η Διοίκηση της ΟΤΟΕ γνωρίζει πολύ καλά) και θέτουμε στη διάθεση των
μελών μας το νομικό μας επιτελείο για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.
Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα μεγάλα θέματα ζωής της «Ιο-
νικής Οικογένειας» και αναμφισβήτητα, τέτοιο θέμα για όλους είναι και:

Το θέμα του επικουρικού μας ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και η διασφάλιση της επικου-•
ρικής μας  σύνταξης, με την ένταξή μας στο ΕΤΕΑΕΠ, εκτός εάν η Διοίκηση της
ΟΤΟΕ βγει από το "λήθαργό" της  και βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας προ-
χωρήσει - έστω και τώρα - στη δημιουργία επαγγελματικού επικουρικού
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και συντα-
ξιούχους των τραπεζών, τώρα που κατεδαφίζεται - με αναμφισβήτητη ευθύνη
της Διοίκησης της ΟΤΟΕ - και ο λογαριασμός επικούρισης της Εθνικής, ελλείψει
αποθεματικών. Αλήθεια, δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν το λογαριασμό

αυτό σε "εγγυημένων παροχών", αλλά τον άφησαν ως "εγγυημένων εισφο-
ρών"; Φρόντισαν; Πότε και πώς;  

Σημείωση: Η παρούσα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο γρα-
φείο του Πρόεδρου κ. Μάριο Ντράγκι, στη Διοίκηση του Τ.Χ.Σ., στο γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη, στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας
κας. Αχτσιόγλου και στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, κατά το μέρος που τους αφορά αρμο-
δίως. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ            Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

Σ Υ Ι Λ Τ Ε Σύλλογος Εργαζομένων στην Σύλλογος Εργαζομένων στην AlphaAlpha BankBank προερχομένων εκ της Ιονικήςπροερχομένων εκ της Ιονικής

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ,
πρώην μέλη του Συλλόγου μας, ότι «νόστιμον ήμαρ» σύμφωνα
με τον Όμηρο είναι η μέρα του γυρισμού .

Με προσωρινή διαταγή αναστέλλεται η μετάθεση δύο
συναδέλφων από τη Λιβαδειά στην Κηφισιά Αττικής

Συνάδελφοι,
Με την υπ’ αρ. 3/13.7.2017 ανακοίνωσή μας, είχαμε καταγγείλει την Τρά-
πεζα για την παράνομη και πάντως καταχρηστική εκτός Νομού μετά-
θεση των συναδέλφων και μελών μας Σταυρούλας Σκλαπάνη και
Γεωργίου Παπαφώτη από το Κατάστημα Λιβαδειάς στην Κηφισιά Αττικής,
παρά τις σοβαρότατες προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις και τους
λόγους υγείας που αντιμετωπίζουν.
Ήδη με χαρά σας ενημερώνουμε ότι με προσωρινή διαταγή της Δικαστού
του Μονομ. Πρωτοδικείου Λιβαδειάς ανεστάλη η ισχύς της μετάθεσης και
υποχρεώθηκε η Τράπεζα να τους απασχολεί στο ενοποιημένο Κατά-
στημα Λιβαδειάς σε θέση teller ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέχρι τη συ-
ζήτηση της αίτησής τους ασφαλιστικών μέτρων, που προσδιορίσθηκε για
την 5.10.2017.
Την υπόθεση χειρίστηκαν η νομική συνεργάτιδα του συλλόγου μας κα Ντέτα
Πετρόγλου και ο δικηγόρος κος Θεόδωρος Γερονικολός.
Στη δικαστική διαδικασία παρενέβη υπέρ των ως άνω συναδέλφων μας
και μελών του ο Σύλλογός μας, εκπροσωπηθείς από τον Πρόεδρό του
συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο. Στην εκδίκαση επίσης παρέστησαν τα στε-
λέχη του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
συνάδελφοι Σαράντος Φιλιππόπουλος και Γιάννης Χρυσικός.
Η επιτυχία μας αυτή έχει κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερη σημασία καθόσον,
εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα, με αφορμή την
ενοποίηση Καταστημάτων της, μεταθέτει μονομερώς συναδέλφους εκτός
Νομού επειδή αρνήθηκαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς στο πλαίσιο
άτυπης εθελουσίας εξόδου, εγκαινιάζοντας μια νέα μελανή σελίδα στην
ιστορία της, καταρρακώνοντας για άλλη μια φορά τους Οργανισμούς
Προσωπικού τόσο της Ιονικής, όσο και της Alpha Bank, που προβλέπουν
αυστηρότατες προϋποθέσεις για τις μεταθέσεις εκτός Νομού, και παραβιά-
ζοντας το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστασία των ανα-
πήρων και των προσώπων που τους φροντίζουν.
Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη εκδίκαση η ΟΤΟΕ, παρ’ ότι είχαμε ζητήσει
να συμμετάσχει με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των συναδέλφων και του
συλλόγου μας, αγνόησε το αίτημά μας. Από ό,τι φαίνεται, έχει πιο σοβαρά
θέματα να ασχοληθεί από την παράνομη και δυσμενή μετάθεση δύο συνα-
δέλφων κατά παράβαση του Οργανισμού Προσωπικού...
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η ΟΤΟΕ συνέπλευσε με τον κο Γκιάτη που
στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας προσπάθησε να υπο-
βαθμίσει τη σοβαρή υπόθεση των συναδέλφων μας σε μία απλή μετά-
θεση (μία μικρή βόλτα μέχρι την Κηφισιά...). Σημεία των καιρών...

Συνάδελφοι,
Ο σύλλογός μας υπήρξε από την πρώτη μέρα του ξεπουλήματος της Ιονικής
ο κυματοθραύστης στις μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες της Alpha Bank
σε βάρος των συναδέλφων και θα εξακολουθήσει να πορεύεται στον ίδιο
δρόμο της επιτυχημένης προάσπισης των συμφερόντων και των δικαιωμά-
των μας. Άλλωστε στη «φαρέτρα» του συλλόγου μας και του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων και Συνταξιούχων «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» υπάρχουν 1.500
αποφάσεις σε βάρος της τράπεζας, που αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της ιονικής οικογέ-
νειας και εν γένει όλων των εργαζομένων στην Alpha Bank.

ΙΣΤΟΡΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗΝΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΑΣ !
Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας που διεξήχθη-
σαν στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2017 και την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των από την Εφορευτική Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2017, συνήλθε στην πρώτη
του συνεδρίαση στις 16 Μαΐου 2017 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκρο-
τήθηκε σε Σώμα για την τριετία 2017-2020 με την κάτωθι σύνθεση: 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής έχει
μία μακρά και επιτυχημένη ιστορία και παράδοση στην προάσπιση των δι-
καιωμάτων και την προώθηση των συμφερόντων των συναδέλφων μας. 

Όλοι οι νεοκλεγέντες αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή για την εμπιστοσύνη που
τους έδειξαν οι συνάδελφοί τους και σκοπεύουν να συνεχίσουν στον ίδιο
δρόμο, βασιζόμενοι στην ισχυρή παρακαταθήκη και τις αδιάβλητες αρχές
που έχουν καταστήσει το Σύλλογό μας μία από τις πλέον επιτυχημένες
συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου μας, υπερασπιζόμενος πάντοτε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά μας, σε ένα συνεχώς με-
ταβαλλόμενο και δυσμενές για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
περιβάλλον.
Παράλληλα, τα στελέχη του Δ.Σ. σας ευχαριστούν για τη συμμετοχή σας στις
διαδικασίες της Γ. Σ. και των αρχαιρεσιών, αφού οι συνδικαλιστικές διεργα-
σίες οφείλουν να εκπορεύονται, να απευθύνονται και εν τέλει να στοχεύουν
στην ανάδειξη της βούλησής σας και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. και με συμπαραστάτες όλους
ΕΣΑΣ, είμαστε βέβαιοι ότι έπεται μία απόλυτα επιτυχημένη θητεία!

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του ΣΥΙΛΤΕ μετά τη διε-
ξαγωγή των αρχαιρεσιών στις 24, 25 & 26 Απριλίου 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΜΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ - ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ

ΖΙΓΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι !
Επειδή οι εποχές... έχουν αλλάξει και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και
το διαδίκτυο έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας...
Για την πιο άμεση και γρήγορη επικοινωνία μας και ενημέρωσή σας :
- Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
www.ionikienotita.gr
- Nα αποστείλετε τις ηλετρονικές σας διευθύνσεις (mail), γνω-
στοποιώντας το ονοματεπώνυμό σας, στο mail του Συλλόγου
μας syilte.gramm@gmail.com , προκειμένου να λαμβάνετε
άμεσα τα νέα, τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις του Συλ-
λόγου μας για όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν !
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης - Διευθυντής - υπεύθυνος κατά το Nόμο: 
Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασίου Αναστασία,
Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Γιαννόπουλος Γιάν-
νης, Δούκα Πέγκυ, Κογκάκη Ελευθερία, Κυριαζής Γιάννης, Μεραντζής
Λάμπρος, Παπαλεξάτου Ηλιάνα, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Σωτήρ-
χου Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Αρμάος Μάριος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte.gramm@gmail.com
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Δικαστικές αποφάσεις

Αρ. φυλλου
60

ΜΑΪοΣ
ΙουΝΙοΣ

2017

ΤΣΑΚΙρΗΣ  ΓΕΩρΓΙοΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 892/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την Τρά-
πεζα Πίστεως συνάδελφος Γιώργος έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2010 και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 22.416,08 € νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 1.300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒλουΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3493/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2004 (διόρθωση valeur) και ότι του οφείλονται οι προκύ-
πτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 2.642,27 €νομιμοτόκως
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης
3.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 450 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΕλλΑΣ ΔΗΜΗΤρΙοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2997/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφε-
τείου 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 71.143,08 € νομιμο-
τόκως και καταδικάζεται η τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Αντώνιος
Ταμπάκης. 

λΑΓΙοΣ ΒλΑΣΗΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 451/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Βλάσης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007 και ότι
του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.845,12€ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΝΑΚΗ ΑλΕΞΑΝΔρΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1434/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) επικυρώθηκε η πρωτόδικη
απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει
στη συνάδελφο Αλεξάνδρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 20.000€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕλΕΓΚου ΧρυΣουλΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1452/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Χρυσούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 41.413,89 € νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΠουλΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚολΑοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1464/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Νίκο για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης
110,05 Ευρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) (με συνυπολογισμό του ειδικού επιδόμα-
τος) το ποσό των 24.034,30€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700 € .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣυΓΓουΝΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2653/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χριστίνα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 40.084,67€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.200 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕυΤΕρΑΙοΣ ΣυΜΕΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 1362/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Συμεών για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 23.508,98€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.200 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΜΗΣ ΣΤυλΙΑΝοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1475/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Στέλιο για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχό-
λησης 115,92 Ευρώ 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 32.695,78€ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρουΓΚΑ ολΓΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2821/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Όλγα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 27.172,42€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ρΑυΤοΠουλου ΕλΙΣΑΒΕΤ
Με την υπ΄ αριθμ. 3254/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Ελισάβετ για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απα-
σχόλησης 105,65 € και για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) (με συνυπολογισμό
του ειδικού επιδόματος) το ποσό των 32.078,65€ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΝΕΖου ΣΠυρΙΔουλΑ
Με την υπ’ αρ. 2751/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Σπυρι-
δούλα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν.2112/1920)το ποσό των 20.361,78 € νομιμο-
τόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 529/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την
Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Γιάννης έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2009 και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
18.115,24 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 1.000 €  νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕροΝΤΑΚΗ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1607/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.743,70€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΓΚΑ  ΕυΘΑλΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1462/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Ευθαλία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 28.496,83€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.700€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚολοΚοΤρΩΝΗ  ΣοφΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2916/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών (Εργ.)  αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σοφία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2005 (διόρθωση valeur) και ότι της οφείλονται οι προκύ-
πτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.336,20 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 650 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΓΑρΙΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3357/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Αντώνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 58.899,92€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔροΣοΠουλου-ΠΕΤΣΑ  ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3629/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Βασιλική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 14.825,24€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 750 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠορΤουλΑ-ΠΙΠΙλΙΤΣΗ  ΕυΑΝΘΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3765/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ευανθία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.113,87€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΚοΠουλου ΕυφροΣυΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 4105/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Φρόσω
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 τ(παλαιότερος Ν.
2112/1920) ο ποσό των 42.109,73€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΚΟΚΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 58 ετών η συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Μαρία. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Χρυ-
σούπολης. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στην κόρη της Χριστίνα και στο γιο της Κων-
σταντίνο, καθώς και  στους οικείους της εκφράζουμε τα βα-
θειά μας συλλυπητήρια. 

ΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Χρήστος. Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα
Επταλόφου και Χαριλάου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία και την κόρη
τους Αγάπη, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΚΡΕΩΝ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Ανακρέων. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κα-
τάστημα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στον αδερφό του Θέμο, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Γιάννης. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα της
Λαμίας ως εργαζόμενος, αλλά και ως Διευθυντής. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Σοφία και τα παιδιά του Στέλιο και Μαρία, καθώς και
στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητή-
ρια. 

ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Θρασύβουλος. Είχε υπηρετήσει στη Θεσσαλο-
νίκη στο κατάστημα της Ίωνος Δραγούμη και στο
κατάστημα της Ρούσβελτ ως Διευθυντής, στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και ως Διευθυντής στο Κατάστημα
Χίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στον γιο του Κωνσταντίνο, καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Παύλος. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Κο-
λωνακίου, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και ως Διευθυντής
στη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας και στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Πάτρας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αγλαΐα, στην αδερφή του και
συνταξιούχο συναδέλφισσά μας Μαρία Καμπουροπούλου
και στις δύο κόρες του, την επίσης συναδέλφισσά μας Αγγε-
λική και την Άννα, καθώς και  στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Αντώνης. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα
Λάρισας, ως Διευθυντής στα Καταστήματα Λαμίας και Κα-
τερίνης και ως Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής
Θεσσαλίας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στη σύζυγό του Αναστασία και τα παιδιά τους Ει-
ρήνη, Γιώργο και Γρηγορία, καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΦΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Παναγιώτης. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα
Πατρών ως κεντρικός ταμίας. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Λουΐζα και τους
γιους του Νίκο και Ανδρέα, καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΖΗΝΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Δημήτρης. Είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως
τηλεφωνητής στο Κατάστημα Συντάγματος. Τον διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
Αναστασία και στο γιο τους Βασίλη, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 


