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Θα μπορούσε η πλοκή του 
«Ελληνικού Δράματος» 
να ήταν διαφορετική; 

συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που προέκυψε
στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και συ-

νεχίζεται ακάθεκτη μέχρι σήμερα, έχει σίγουρα
αφήσει βαθιά τα αποτυπώματά της στην πατρίδα
μας και στη συλλογική συνείδηση του λαού μας.  Η
Ελλάδα δυστυχώς ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θύ-
ματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αφού
παρασύρθηκε στην περιδίνηση που δημιούργησαν
τα απόνερα του σαθρού καπιταλιστικού, χρηματο-
πιστωτικού συστήματος. Μάλιστα, χρησιμοποιείται
πλέον παγκοσμίως ως φαινόμενο προς εξέταση –
και αποφυγή – από τους νέους επιστήμονες, παρά
το γεγονός ότι η κρίση είναι ακόμα εν εξελίξει…
Η πρωτοφανής στα χρονικά, για χώρα του ανε-
πτυγμένου κόσμου, μείωση κατά 28% του ΑΕΠ εν
καιρώ εκτεταμένης ειρήνης, οδήγησε σε φτωχοποί-
ηση σημαντικού μέρους των πολιτών, ενώ ακόμα
πιο επώδυνες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις
της ισοπέδωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και
της αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού της χώρας
μας. 

Ωστόσο ,  οφε ίλουμε να αναρωτηθούμε αν θα

μπορούσε ίσως το σενάριο του «Ελληνικού Δρά-

ματος» όπως χαρακτηριστικά (και  καθόλου πρω-

τότυπα ομολογουμένως) αναφέρεται  στα ξένα

ΜΜΕ, να ήταν διαφορετ ικό μετά το ξέσπασμα

της κρ ίσης.

Η εξοργιστική ανυπαρξία 
των ευρωπαϊκών θεσμών
Πολλοί αρέσκονται να ρίχνουν το ανάθεμα στους… τεμπέ-
ληδες Έλληνες και το αναξιόπιστο πολιτικό σύστημα. Και
σίγουρα οι ευθύνες υφίστανται και δεν μπορούμε – ούτε
πρέπει – να τις απαρνηθούμε. Ωστόσο, όποιος πιστεύει ότι
ένα μικρό κράτος με αντίστοιχα μικρή οικονομία ήταν λο-
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Η επίσπευση των εκλογών και η καταστροφική
εμμονή της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οδηγούν σε 

αρνητική τροχιά την προοπτική ένταξης του 
Επικουρικού μας Ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ
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Η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του
Συνεταιρισμού μας... άνοιξαν και σας περιμένουν!

Αλύγιστες ψυχές στη δίνη της μισαλλοδοξίας

Σχόλια που καίνε... 

Ξεκίνησε η εκδίκαση των ομαδικών αγωγών για τις μνημονιακές περικοπές
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Μόνος “ΕΝΟΧΟΣ” ο κ. Κολλάτος για τις συκοφαντίες και τα ψεύδη του !

οι  συνάδελφοι Φιλιππόπουλος & Κυριόπουλος
για την υπόθεση της Κινέτας



2 Ενημέρωση

Συνέχεια από σελ. 1
γικό να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είτε εθελοτυφλεί
είτε έχει δόλιους σκοπούς. 
Δυστυχώς, οι θεσμοί της περιώνυμης - αλλά μόνο κατ’ όνομα - Ενωμένης Ευρώπης
φέρουν βασική ευθύνη για την κρίση, αφού δεν είχαν λάβει επ’ ουδενί τα κατάλληλα
προληπτικά μέτρα για να θωρακιστούν οι χρηματοοικονομικές ροές, να ελεγχθούν
τα ελλείμματα και να προστατευθούν οι οικονομίες της ευρωζώνης από τη διαρκή
υπερδανειοδότηση προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή. Αντίθετα, είναι ξεκά-
θαρο σε κάθε σοβαρό αναλυτή ότι οι θεσμοί της Ε.Ε. που τολμούσαν να μας κουνάνε
απειλητικά το δάχτυλο ως μετά Χριστόν προφήτες και μιλούσαν με περιττή σοβαρο-
φάνεια για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ασφάλεια, ήταν στην
ουσία… παιδική χαρά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να διαπιστωθεί ένας μεθο-
δευμένος υπερδανεισμός των χωρών του Νότου – προφανώς στοχεύοντας στην κερ-
δοσκοπία και την οικονομική εξάρτηση – που οδήγησε αυτές τις χώρες στο τέλμα.
Όταν λοιπόν η κρίση έκανε απόβαση και στην Ευρώπη, δεν υφίστατο ευρωπαϊκός
θεσμός που θα μπορούσε να παρέμβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι ανί-

κανοι ηγέτες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
πανικόβλητοι τότε έστρεψαν το δουλικό
βλέμμα τους στο ΔΝΤ και η πρόσκληση του
αδυσώπητου Διεθνούς Φορέα με τις γνωστές
καταστροφικές συνταγές – που έχει σκορπίσει
το χάος όπου πέρασε μετατρέποντας τις χώρες
που δέχτηκαν τη «χείρα βοηθείας» του σε νε-
κροταφεία πολιτών – παρουσιάστηκε ως η μο-

ναδική επιλογή.

Θα μπορούσε να είχε άλλη πλοκή 
το «Ελληνικό Δράμα»;
Το «Ελληνικό Δράμα» δημιούργησε έκτοτε σωρεία συζητήσεων, ρεπορτάζ, βιβλιογρα-
φίας και εν ολίγοις, ο καθένας από την ιδεολογικοπολιτικοοικονομική του σκοπιά και
εμπειρία, κατέθετε την άποψή του, τόσο για όσα έπρεπε να είχαν γίνει για την απο-
τροπή της κρίσης, όσο και για τα δέοντα στο εξής για να ξεπεραστεί και να επιστρέ-
ψουμε στην κανονικότητα. 
Θα ήθελα να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτήν την ατέρμονη συζήτηση και να
καταθέσω τον προσωπικό μου προβληματισμό, όχι τόσο για το ίδιο το γεγονός, όσο
για μία εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του, μία κεντρική επιλογή που πιστεύω ότι αν είχε
εφαρμοστεί έγκαιρα και όχι με χαρακτηριστική καθυστέρηση, όπως τελικά συνέβη,
θα μπορούσε να αποτρέψει τη χωρίς φρένα διολίσθηση της ελληνικής οικονομίας και
τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. 

-  Capi tal  Contro ls : Ευχή ή κατάρα;
Όλοι γνωρίζουμε ότι η σύγκρουση της άρτι εκλεγείσας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους
θεσμούς το 2015, την περίοδο που ο κ. Βαρουφάκης ήταν Υπουργός Οικονομικών,
και η ακατάσχετη αιμορραγία των καταθέσεων είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβολή
των capital controls, που εν μία νυκτί εισέβαλαν για τα καλά στο λεξιλόγιο και την
καθημερινότητά μας.
Αυτή η εξέλιξη καταδικάστηκε από σύσσωμο το κυρίαρχο πολιτιοκοικονομικό
σύμπλεγμα στη χώρα μας και εν πολλοίς θεωρήθηκε ως μία καταστροφική επιλογή
που υποβίβαζε την Ελλάδα στη χαμηλότερη κατηγορία των υποανάπτυκτων χωρών. 

Η δική μου -αιρετ ική άποψη -ε ίναι εντελώς αντίθετη.
Όχι μόνο θεωρώ ότι καλώς επιβλήθηκαν οι κεφαλαιακοί περιορι-
σμοί, διασώζωντας ό,τι είχε απομείνει όρθιο στην ελληνική οικονο-
μία, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί πολύ νωρίτερα.
Μία ελεύθερη οικονομία, χαρακτηρίζεται πάντα από το σωστό timing και την ψυχο-
λογία των αγορών, που εκτιμούν καθημερινά, ποια είναι η προοπτική μίας οικονομίας
και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσουν στρατηγικά και μακροχρόνια.
Η εκροή κεφαλαίων όλο αυτό το διάστημα μέχρι την επιβολή των κεφαλαιακών πε-
ριορισμών αδυνάτισε τη ρευστότητα των τραπεζών και στέρησε πολύτιμα κεφάλαια
από την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα, εντεί-
νοντας την ανησυχία των καταθετών και δυσκολεύοντας την προσπάθεια των τρα-
πεζών για επάνοδό τους στην κανονικότητα.
Επομένως, τα capital controls έπρεπε να είχαν επιβληθεί πολύ νωρίτερα, όταν βλέπαμε
ότι οδεύαμε σε οικονομική ασφυξία. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε αποτραπεί η εκροή
πολύτιμων κεφαλαίων και κυρίως οι κεφαλαιακοί περιορισμοί θα είχαν γίνει με τους
δικούς μας όρους και ρυθμούς και όχι εσπευσμένα, ουσιαστικά ένα βήμα πριν τον
γκρεμό. Σε πρώτο επίπεδο, οι περιορισμοί αυτοί θα αφορούσαν όσους καταθέτες ήθε-
λαν να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό ή καταθέτες που ήθελαν να κρύ-
ψουν τα μετρητά «στο στρώμα». Άλλωστε και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά
ότι η εκροή των καταθέσεων κατά τη διάρκεια των «καυτών» μηνών του 2015 κατέ-
ληξε συχνά στα… σεντούκια, οδηγώντας σε τραγελαφικές καταστάσεις, καθώς φοβι-
σμένοι άνθρωποι έκρυβαν πρόχειρα τεράστια ποσά στα σπίτια τους καταλήγοντας
να πέσουν θύματα κλοπής των οικονομιών τους.
Εξ άλλου, η επιλογή των capital controls δεν είναι πρωτοφανέρωτη στην παγκόσμια
ιστορία.. Τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 10 οικονομίες είχαν τη σχετική εμπει-
ρία. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται η Κύπρος, όπου οι κεφαλαιακοί περιορισμοί ίσχυ-
σαν για 2 χρόνια, η Ισλανδία όπου διήρκεσαν 7 ολόκληρα χρόνια, αλλά και η Αργεντινή
(κράτησαν 4 χρόνια), το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Μαλαισία, ο Ισημερινός.

-  Μία επιτακτική επιλογή με αρνητικές κα ι θετικές συνέπειες
Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι η επιλογή της επιβολής των capital controls αποτελεί την
καλύτερη δυνατή λύση ή την πανάκεια σε κάθε πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
Αντιθέτως, είναι μία από τις έσχατες λύσεις που απαιτούν σημαντικές θυσίες και επι-
βάλλονται μόνο όταν δεν υφίσταται άλλος δρόμος. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί
μία επιλογή που πέραν των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων, προσφέρει κάποιες
ασφαλιστικές δικλείδες που είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της οικονομίας
σε ταραγμένες περιόδους σύγχυσης και ανασφάλειας. 
Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί σίγουρα συνεπάγονται σημαντικό κόστος για την κανο-
νικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πολλοί σχολιάζουν τα χιλιάδες «λου-
κέτα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μία στυγνή και άδικη
πραγματικότητα. Εντούτοις, αυτό το κύμα κλεισίματος ήρθε σε συνδυασμό με τη
δυσβάσταχτη φορολόγηση και την απότομη κάμψη της κίνησης στην αγορά, που
είχαν ξεκινήσει σαφώς πριν τα capital controls.
Ωστόσο, εκτός της ανακοπής των εκροών των κεφαλαίων προς το εξωτερικό ή προς
τα… στρώματα, η επιβολή των capital controls είχε και κάποιες άλλες μάλλον θετικές
επιπτώσεις στις συναλλακτικές συνήθειες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
αφού ενισχύθηκε άμεσα η χρήση πλαστικού χρήματος και κατέστη συνήθεια για το
μέσο Έλληνα. Αυτό το νέο υπόδειγμα συναλλαγών αναμένεται ότι θα έχει ευεργετι-
κές επιδράσεις μεσοπρόθεσμα σε ό,τι αφορά στη διαφάνεια και την αποτελεσματι-
κότητα των συναλλαγών, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Επίσης, από τον «Αρμαγγεδώνα» των capital controls φαίνεται να… γλύτωσαν  οι
εγχώριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξωτερικό τομέα της οικονο-
μίας, αφού σύμφωνα με στοιχεία επέδειξαν σημαντική προσαρμοστικότητα στο
δυσχερέστερο περιβάλλον των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ και οι ελ-
ληνικές τράπεζες είχαν προετοιμαστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, έχοντας βιώσει αντί-
στοιχους περιορισμούς από την παρουσία τους στην Κύπρο. 

Άλλη μία δειλή πολιτική στάση 
Άλλη μία χαμένη ευκαιρία
Εν τέλει, πιστεύω ότι αν δεν εφαρμόζονταν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί εκείνη την
περίοδο, η αιμορραγία των καταθέσεων θα συνεχιζόταν ακάθεκτη με άμεσο τον κίν-
δυνο πτώχευσης της χώρας μας και τελικά αυτή η  - δύσκολη - απόφαση έσωσε την
οικονομία μας από τη χαριστική βολή. 
Μάλιστα, θεωρώ ότι πολλές από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης θα μπορούσαν
είτε να είχαν αποφευχθεί είτε περιοριστεί αν, με το ξέσπασμά της, το πολιτικό μας
σύστημα είχε λάβει την πολιτική απόφαση άμεσης επιβολής capital controls για να
προστατέψει τα εκατοντάδες δις ευρώ που τα επόμενα χρόνια «έγιναν καπνός» και
πλέον δύσκολα θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκλειόταν
η δυνατότητα εξαγωγής των κεφαλαίων σε καιροσκόπους και θα διασφαλίζονταν οι
εθνικές ανάγκες σε ρευστότητα. Αν αυτή η απόφαση είχε ληφθεί μεθοδευμένα και
σχεδιασμένα, θα μπορούσαν να βρεθούν οι λύσεις για τις εξαγωγικές εταιρείες ή άλλες
εταιρείες με ειδικές αποφάσεις της ΤτΕ που θα τις διευκόλυνε στη λειτουργία και τους
σχεδιασμούς τους. 
Δυστυχώς, κανένα πολιτικό κόμμα δεν είχε την προνοητικότητα τότε να προτείνει
αυτήν την κίνηση, που θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια για την οικονομία μας. 
Όλοι, πολύ λογικά, επικροτούν την κανονικότητα στην κίνηση των κεφαλαίων, αλλά
αν αυτό συνοδεύεται από σπασμωδικές κινήσεις, μέσα από μία άτακτη στρατηγική
χωρίς αντίκρισμα και μάλιστα με ορατό κίνδυνο κατάπτωσης σε ύφεση, τότε η επι-
κοινωνιακή τακτική γίνεται συνώνυμο της επικινδυνότητας. 
Με βάση τα παραπάνω, δύο είναι τα τινά για ό,τι εξελίχθηκε στην Ελλάδα την πρώτη
περίοδο της κρίσης. Ή το πολιτικό μας σύστημα φάνηκε – για μία ακόμα φορά – κα-
τώτερο των προσδοκιών και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε εκείνες τις κρίσιμες
ώρες ή εξυπηρέτησε – εν γνώσει ή εν αγνοία του – άλλους σκοπούς, διαφορετικούς
από το λαϊκό συμφέρον, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στην ουσιαστική πτώ-
χευση και ο ελληνικός λαός να βιώσει το μαρτύριο που ακολούθησε. 

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι το σενάριο του «Ελληνικού Δράματος» θα

μπορούσε να ήταν διαφορετικό, αλλά οι εξοργιστικοί “σεναριογράφοι”

του (εσωτερικό πολιτικό σύστημα, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ.) «κέρδισαν» τελικά το

όσκαρ χειρότερου σεναρίου…
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε  η  π λ ο κ ή  τ ο υ  Ε λ λ η ν ι κο ύ  Δ ρ ά μ α τ ο ς ν α  ή τ α ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ;

Συνάδελφοι,
Μετά το πέρας της αυτασφάλισης των συνταξιούχων
της Ιονικής Τράπεζας μέσα από το πρόγραμμα εθελου-
σίας εξόδου στο τέλος του 2014, προέκυψαν χρηματικές
διαφορές, οι οποίες δεν είχαν επιστραφεί στους συνα-
δέλφους μέχρι πρότινος.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε απευθυνθεί επανειλημμένως
σε λειτουργούς του ΕΦΚΑ για την επίλυση αυτού του ζη-
τήματος, αλλά η αδικαιολόγητη και άνευ προηγουμένου
καθυστέρηση μας ανάγκασε να απευθυνθούμε για αυτό

το θέμα στον τότε Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο

Σέμπο με την υπ’αριθμ. 3/21.1.19 επιστολή μας, ζη-
τώντας να παρέμβει άμεσα για την επίλυση αυτού του
ζητήματος που χρόνιζε αδικαιολόγητα.
Μετά από την επιστολή μας λάβαμε διαβεβαιώσεις από
τον ΕΦΚΑ ότι σύντομα θα ξεκινούσε η επιστροφή των
αδιάθετων χρημάτων στην ALPHA BANK, προκειμένου
να τα αποδώσει στους δικαιούχους.
Πράγματι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ενεργο-

ποιήθηκαν και ξεκίνησε η πίστωση των λογαριασμών

των συναδέλφων. Καλούμε τους συνταξιούχους συνα-
δέλφους μας που ανήκαν στην κατηγορία όσων περίμε-
ναν επιστροφή χρημάτων από την αυτασφάλισή τους
μέσα από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το 2014, να
ελέγχουν τους λογαριασμούς τους για να διαπιστώσουν
την απόδοση των αδιάθετων χρημάτων τους.
Σε ένα ακόμα θέμα που αφορά τους συναδέλφους μας

ο Σύλλογός μας κινητοποιήθηκε και σε συνεργασία με

τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δώσαμε άμεση και αποτελε-

σματική λύση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρώην
Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο για την άμεση ανταπόκρισή
του και ευελπιστούμε και ο νέος διοικητής κ. Χρήστος

Χάλαρης να τείνει ευήκοα ώτα και να ενεργεί υπέρ των
ασφαλισμένων.

Μετά από παρέμβαση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ξεκίνησε επιτέλους η πίστωση των
χρημάτων των συναδέλφων που περίσσεψαν από την αυτασφάλισή τους το 2014
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Εκδίδονται άμεσα οι αποφάσεις του ΣτΕ που πιστεύουμε ακράδαντα
ότι θα απορρίπτουν τελεσίδικα τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η
τράπεζα εναντίον των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών για πράξεις καταλογισμού καθυστερούμενων ασφαλιστικών ει-
σφορών παρελθόντων ετών, ανοίγοντας το δρόμο για το μείζονα
στόχο της Ιονικής Οικογένειας καταβολής ολόκληρου του εφάπαξ
βάσει των διατάξεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ σε όλους τους
Ιονικάριους, μέχρι την αποχώρηση από την ALPHA BANK του τελευ-
ταίου εργαζομένου προερχομένου από την Ιονική! 

Συνάδελφοι,  
Όλοι γνωρίζετε το μεγάλο αγώνα που έχει δώσει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την κατα-
βολή ολόκληρου του εφάπαξ σε όλους τους προερχομένους από την Ιονική (παρά
τις αντιδράσεις ορισμένων που παριστάνουν τους συνδικαλιστές εντός της Ιονικής
Οικογένειας…).
Μακριά από τυμπανοκρουσίες, η προσπάθειά μας έγινε με απόλυτη υπευθυνότητα
και αφού εξετάσαμε εξονυχιστικά την υπόθεση με τους ασφαλιστικούς και νομικούς
μας συμβούλους, κινηθήκαμε πολυεπίπεδα για την επίτευξη του μείζονος στόχου της
Ιονικής Οικογένειας. 

Η υπόθεση των καταλογισμών
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της προσπάθειάς μας αφορούσε τον καταλογισμό
σε βάρος της τράπεζας μη καταβληθεισών εισφορών παρελθόντων ετών. Το Δ.Σ. του
ΤΑΠΙΛΤ με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το 2004 και το 2005 επί προεδρίας του συ-
ναδέλφου Νικόλαου Κάβουρα και μέλη του συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο
και Ιωάννη Χρυσικό, επέβαλε καταλογιστικές πράξεις καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 21.686.457 ευρώ σε βάρος
της Alpha Βank, που είχαν συνταχθεί από τον τότε Διευθυντή του ταμείου, συνά-
δελφο Νίκο Αλεξόπουλο.
Προηγουμένως, είχε καταλογιστεί για τον ίδιο λόγο για παλαιότερες χρονικές περιό-
δους ποσό 39.700.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε η τράπεζα ύστερα από εξωδικα-
στικό συμβιβασμό, δίνοντας λύση για την καταβολή πλήρους εφάπαξ σε
συναδέλφους που είχαν προσφύγει για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών
στο εφάπαξ του Νόμου Σιούφα. 
Μετά την καταβολή των πρώτων καταλογισμών των 39.700.000 ευρώ και ενώ αρ-
χικά η τράπεζα είχε συμφωνήσει να καταβάλει τα χρήματα και των δεύτερων κατα-
λογισμών, ξεκίνησε ένα παιχνίδι γάτας με ποντίκι, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό
τέχνασμα για την παρακώλυση και καθυστέρηση της υπόθεσης.
Και ενώ μετά από μία χρονοβόρα δικαστική πορεία, εν τέλει οι υποθέσεις των κατα-
λογισμών είχαν χωριστεί σε 6 εκδικάσεις, εκ των οποίων οι 4 έχουν ήδη εκδικαστεί
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαιώνοντας με τις αποφάσεις του το ταμείο
μας και τα ασφαλισμένα μέλη του, η τράπεζα με παρελκυστικές ενέργειες και συνεχείς
αναβολές έχει αναβάλει μέχρι σήμερα την εκδίκαση των άλλων δύο υποθέσεων, με
την αιτιολογία ότι είχε καταθέσει σχετικές αναιρέσεις στο ΣτΕ.

Το ΣτΕ αναμένεται  να απορρίψει  
τις  αναιρέσεις  της τράπεζας
Ωστόσο, ακόμα και αυτό το ύστατο τέχνασμα της τράπεζας αναμένεται να καταρ-
ρεύσει με τις αποφάσεις του ΣτΕ που εκδίδονται άμεσα και αναμένεται να απορρί-
ψουν τις αναιρέσεις της τράπεζας καθόσον στερούνται οποιασδήποτε νομικής

βάσης. Η επικείμενη έκδοση των αποφάσεων πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικής ση-
μασίας στην υπόθεση, καθώς πιστεύουμε ότι πλέον η τράπεζα δεν μπορεί να συνε-
χίσει στο δρόμο της υπεκφυγής και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευθέως το ζήτημα. 
Οι εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ θα ανοίξουν πλέον το δρόμο για διεκδίκηση της
απόδοσης ολόκληρου του εφάπαξ στους συναδέλφους της Ιονικής, δικαιώ-
νοντας απόλυτα τη στρατηγική που επιλέξαμε, τις ενέργειές μας κόντρα σε
εχθρούς και «φίλους» και την επιμονή μας στο πλάνο μας, έχοντας να αντιμε-
τωπίσουμε και την απαράδεκτη, παρελκυστική στάση της τράπεζας.
Είμαστε αισιόδοξοι για τη θετική έκβαση των αποφάσεων του ΣτΕ και αν πράγματι
επιβεβαιωθούμε, θα επιδιώξουμε την άμεση καθαρογραφή και υπογραφή τους, ώστε
το επόμενο διάστημα να εκδικαστεί η μία από τις δύο εναπομείνασες υποθέσεις που
έχει παρελκυστικά καθυστερήσει η τράπεζα και η άλλη να εισαχθεί επίσης για εκδίκαση,
καθόσον το δικαστήριο είχε επιφυλαχθεί μέχρι την έκδοση απόφασης από το ΣτΕ. 

Η τράπεζα πληρώνει το τίμημα της αδιαλλαξίας της
Από την πρώτη στιγμή είχαμε καλέσει την τράπεζα να καθίσει στο τραπέζι μαζί μας
για να βρεθεί λύση κοινή συναινέσει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα και να τηρήσει – έστω
και με χαρακτηριστική καθυστέρηση - τη ρητή δέσμευσή της για την κάλυψη των
εφάπαξ των προερχομένων εκ της Ιονικής. Δυστυχώς, τα επανειλημμένα κελεύ-
σματά μας έχουν πέσει στο κενό, αφού η τράπεζα δεν εξέτασε ποτέ με σοβαρότητα
τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να έχει εμπλακεί σε έναν κύκλο άγονων και ανού-
σιων νομικών ενεργειών, έχοντας εν τέλει επιβαρυνθεί με περιττά νομικά έξοδα
και καταλογισμούς που υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που απαιτείται για την
απόδοση πλήρους εφάπαξ σε όλους τους Ιονικάριους!

- Τα χρήματα που έχουν εκδικαστεί στο Εφετείο αυτήν τη στιγμή είναι
19.182.182,00 €. Μαζί με τα χρήματα που αναμένεται να καταλογιστούν λόγω
του δεδικασμένου στις δύο εναπομείνασες υποθέσεις, θα φτάσουν συνολικά τα
21.686.457 ευρώ, όταν, σύμφωνα με την εταιρία “Prudential” που είχε διενερ-
γήσει σχετική μελέτη για λογαριασμό του Συλλόγου  μας την οποία δωρίσαμε
στο Ταμείο, τα χρήματα που απαιτούνται για απόδοση πλήρους εφάπαξ
στους προερχόμενους από την Ιονική είναι λιγότερα!

Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης 
και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

μαζί με το ΕΤΕΑΕΠ έχουν πλέον το λόγο 
Πλέον, με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στηνυπόθεση με την αναμενόμενη
απόρριψη των αναιρέσεων της τράπεζας από το ΣτΕ, θεωρούμε ότι ανοίγει πλέον ο
δρόμος συνεννόησης με το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διευ-
θέτηση του ζητήματος της καταβολής της διαφοράς του εφάπαξ βάσει του κατα-
στατικού του ΤΑΠΙΛΤ στους συνταξιούχους και εργαζόμενους της πρώην Ιονικής. 

Συνάδελφοι,  
Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπεύθυνα για τα δικαιώ-
ματά μας και σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους
θα καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Το δίκαιο του αιτήματός μας στην υπό-
θεση αναγνωρίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη και είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι
για την επίτευξη του μείζονος στόχου της Ιονικής Οικογένειας απόδοσης πλή-
ρους εφάπαξ σε όλους τους προερχόμενους από την Ιονική! 
Να παραμένετε πάντοτε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για την άμεση και
έγκυρη ενημέρωσή σας για αυτήν την υπόθεση, για τις εξελίξεις και λεπτομέρειες που
τυχόν προκύψουν, καθώς για τα διαδικαστικά ζητήματα που ενδεχομένως θα απαι-
τήσουν και δικές σας ενέργειες. 

Α ν ο ί γ ε ι  ο  δ ρ ό μ ο ς  γ ι α  τ η ν  κ α τ α β ο λ ή  Α ν ο ί γ ε ι  ο  δ ρ ό μ ο ς  γ ι α  τ η ν  κ α τ α β ο λ ή  
ο λ ό κ λ η ρ ο υ  τ ο υ  ε φ ά π α ξ  σ τ ο υ ς  Ι ο ν ι κ ά ρ ι ο υ ς !  ο λ ό κ λ η ρ ο υ  τ ο υ  ε φ ά π α ξ  σ τ ο υ ς  Ι ο ν ι κ ά ρ ι ο υ ς !  

Το ΣτΕ αναμένετα ι  να  απορρ ίψε ι  τ ι ς  ανα ιρέσε ι ςΤο  ΣτΕ  αναμέ νε τα ι  να  απο ρρίψε ι  τ ι ς  ανα ιρέ σε ι ς
της  τράπεζας  εναντίο ν  των αποφάσε ων τουτης  τράπε ζας  εναντ ίον  των  απο φάσεων του
Δ ιο ικητ ικο ύ Εφε τε ίου  Αθ ηνών πο υ επέβαλανΔ ιο ικητ ικού  Εφετε ίου  Αθηνών που  ε πέ βαλαν

σ την  τράπε ζα  την  καταβο λή  καθυσ τερούμενωνστην  τράπεζα  την  καταβ ολή  καθυσ τε ρο ύμε νων
ασφαλ ιστ ικών ε ισφορών παρελθ όντων ετώνασφαλισ τ ικών  ε ισφο ρών παρελθόντων ετών

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες
της βιομηχανίας παραγωγής ανούσιων ειδήσεων που
αφορούν τα ασφαλιστικά ζητήματα λόγω του χάους
που επικρατεί με τις ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει
την περίοδο της κρίσης. Τα ΜΜΕ, αλλά και διάφοροι
«ειδήμονες» -στην πραγματικότητα άσχετοι- προερχό-
μενοι πολλές φορές και από το συνδικαλιστικό χώρο,
μας βομβαρδίζουν με ανούσιες και συγκεχυμένες πλη-
ροφορίες.
Ο Σύλλογός μας με υπεύθυνο τρόπο και χωρίς τυμπα-
νοκρουσίες ή υπερβολές, προσέγγισε όλα τα θέματα
που αφορούν το χώρο μας και μετά από σοβαρή και
επιστημονική εξέταση με τους ασφαλιστικούς και νομι-
κούς του συμβούλους κίνησε ομαδικές αγωγές που

αφορούν 1. τις μνημονιακές περικοπές των συντά-
ξεων, 2. τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, 3.
τη διεκδίκηση αναδρομικών δώρων Πάσχα, Χρι-
στουγέννων και επιδόματος αδείας.
Και οι τρεις υποθέσεις έχουν ανατεθεί στον έγκριτο νο-
μικό και εξαίρετο συνεργάτη μας δρ. Απόστολο Παπα-
κωνσταντίνου, στον οποίο έχουμε απόλυτη
εμπιστοσύνη. Μάλιστα, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν από
τις πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις που κίνησε
αυτές τις διαδικασίες και επομένως ήδη, στις 5/4, εκδι-
κάστηκε η πρώτη ομαδική αγωγή 50 συναδέλφων που
αφορά τις μνημονιακές περικοπές (νόμοι 4051/2012 και
4093/2012) και πλέον αναμένεται η απόφαση. 
Ο συνεργάτης μας δρ. Παπακωνσταντίνου, μας ενημέ-

ρωσε σχετικά ότι κατά τη δικάσιμο της 5ης Απριλίου
2019 συζητήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή με την οποία
ζητείται η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στις
μνημονιακές περικοπές των συντάξεων (νόμοι
4051/2012 και 4093/2012). Αντιθέτως, η συζήτηση της
έτερης ομαδικής αγωγής, η οποία επρόκειτο να συζη-
τηθεί κατά την ίδια ως άνω δικάσιμο (05.04.2019) ανα-
βλήθηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2019, λόγω μη
προσκομίσεως από τον ΕΦΚΑ του οικείου διοικητικού
φακέλου απόψεων. Επιπλέον, στις 5, 6 και 8 Νοεμ-
βρίου είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση 3 ακόμα
ομαδικών αγωγών που αφορούν τις μνημονιακές πε-
ρικοπές των συντάξεων.
Τόσο από την ιστοσελίδα μας σε καθημερινή βάση, όσο
και από την εφημερίδα μας μπορείτε να μαθαίνετε
πρώτοι όλα τα νέα που αφορούν τις ομαδικές αγωγές,
αλλά και οποιοδήποτε θέμα του χώρου της Ιονικής. 

Ξ ε κ ί ν η σ ε  η  ε κ δ ί κ α σ η  τ ω ν  ο μ α δ ι κ ώ ν  α γ ω γ ώ ν  
γ ι α  τ ι ς  μ ν η μ ο ν ι α κ έ ς  π ε ρ ι κ ο π έ ς  τ ω ν  σ υ ν τ ά ξ ε ω ν
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Ο Πρόεδρος  του Συλλόγου μας Σαράντος Φι λ ιππόπουλος αποχαιρετά
τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο,  έναν από τους βασικούς παράγοντες της
σωτήριας  ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ
Πολλοί θα ενημερωθήκατε από τα ΜΜΕ για την απώλεια του βετεράνου πολιτικού 
Ροβέρτου Σπυρόπουλου.
Προσωπικά, το άκουσμα της είδησης της απώλειάς του με γέμισε με θλίψη, όχι μόνο διότι
υπήρξε ένας έντιμος άνθρωπος που η ενασχόλησή του με το συνδικαλισμό και την πολι-
τική έγινε με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο σε μία περίοδο εκτεταμένης διάβρωσης
αξιών, αλλά και λόγω της προσωπικής μας γνωριμίας, αφού γνωριστήκαμε στις αρχές της
δεκαετίας του‘70 και έκτοτε διατηρήσαμε μία άριστη σχέση και φιλία.
O καλύτερος τρόπος για να τιμήσω τη μνήμη του δεν μπορεί παρά να είναι μία πραγματική
ιστορία για την τεράστια συμβολή του στην κοινή μας προσπάθεια για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ…

Την περίοδο εκείνη ο εκλιπών ήταν Υφυπουργός στο Υπουργείο Ασφάλισης, εγώ Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής και ο συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος Διευθυντής
του ΤΑΠΙΛΤ. Eίχαμε θέσει βασικό στόχο για το χώρο της Ιονικής την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο
ΙΚΑ με το καταστατικό του Ταμείου μας, καθώς η τράπεζα είχε ήδη επιχειρήσει να εντάξει
δύο φορές το ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με τους όρους του καταστατικού του ΙΚΑ, κάτι που θα είχε
ολέθριες συνέπειες για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση του χώρου της Ιονικής.
Ένα πρωί, ο συνάδελφος Αλεξόπουλος μου γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες
του Υπουργείου Ασφάλισης τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν υφίστατο καμία πιθανότητα να
ενταχθεί το ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ. Εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Όχι μόνο
γιατί θα βρισκόμασταν απόλυτα εκτεθειμένοι απέναντι στους συναδέλφους, αλλά διότι

υπήρχε πλέον άμεσος κίνδυνος μετεκλογικά να
οδηγηθούμε στο ΙΚΑ με τους όρους λειτουργίας και
συνταξιοδότησής του, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν
για το χώρο μας.
Αμέσως κατευθύνθηκα στο Υπουργείο και συ-
νάντησα τον Ροβέρτο, γνωστοποιώντας του την
αρνητική στάση των υπηρεσιακών παραγόντων
του Υπουργείου. Εκείνος αιφνιδιάστηκε και αμέσως
τους κάλεσε σε συνάντηση.

Το επόμενο διάστημα και παρά τις σημαντικές δυσκο-
λίες που παρουσιάστηκαν στην εξέλιξη της υπόθεσής μας λόγω της εμπλοκής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αλλά και της εναντίωσης της ΟΤΟΕ, ο Ροβέρτος έκανε ό,τι ήταν δυνατό
για να δικαιωθεί το αίτημά μας και χάρη στην αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικό-
τητά του, πετύχαμε «στις καθυστερήσεις» την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ. Οι θετικές επι-
πτώσεις αυτής της εξέλιξης συνεχίζουν να είναι φανερές μέχρι τις μέρες μας. 
Κάνω αυτήν την ιδιαίτερη αναφορά για να τονίσω πόσο ειλικρινής και ευθύς άνθρωπος
ήταν ο Ροβέρτος και πόσο σημαντική ήταν η συνδρομή του σε αυτό το κρίσιμο θέμα του
χώρου μας εκείνα τα πέτρινα χρόνια… Είναι από τις περιόδους που έχουν μείνει βαθιά χα-
ραγμένες μέσα μου και δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ποτέ. Όπως δε θα ξεχάσω ποτέ το
σύντροφο, το φίλο, το συνδικαλιστή και τον πολιτικό Ροβέρτο. Και πιστεύω ότι το ίδιο
πρέπει να ισχύει για κάθε Ιονικάριο, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, που οφείλει να
ευγνωμονεί τον Ροβέρτο, έναν αυθεντικό Φίλο της Ιονικής Οικογένειας.
Καλό ταξίδι Ροβέρτο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους λησμονούν. Εσύ
όμως ήσουν ξεχωριστός και θα σε θυμόμαστε πάντα.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Μαρία Παπαντούρου
Έφυγε από κοντά μας έπειτα από μακρά μάχη για να κρατηθεί στην ζωή σε ηλικία 52
ετών η συνάδελφός μας Μαρία Παπαντούρου η οποία είχε υπηρετήσει στο Κερατσίνι, τη
Ναυαρίνου, τη Νίκαια, το Μοσχάτο, την Πέτρου Ράλλη, την Διεύθυνση Γενικών Λειτουρ-
γιών στο Πέραμα και στον Κορυδαλλό. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Δυστυχώς η Μαρία έφυγε πολύ νέα και ευχόμαστε κουράγιο στην κόρη της Ηρώ σε

αυτές τις δύσκολες στιγμές. Στην Ηρώ, καθώς και στους οικείους της συναδέλφισσας εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια

Χρήστος Παγώνης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 59 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Παγώνης
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Βυζαντίου, Πύλης Αξιού, Καλαμαριάς (εργαζόμενος
και Διευθυντής), Λαγκαδά, Αγίας Σοφίας, Αγίου Μηνά, Αλεξάνδρειας, Ασπροβάλτας, Χα-
ριλάου και ως Διευθυντής στο Κιλκίς, την Κομνηνών, το Νέο Κορδελιό, τους Αμπελοκή-
πους, την Άνω Τούμπα, Ιωνίας, Κασσάνδρου, Κατερίνης, Ίωνος Δραγούμη και Διευθυντής

Περιφερειακού Κέντρου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ όσοι είχαν την τιμή
να συνυπηρετήσουν μαζί του μιλούν για έναν εξαίρετο συνάδελφο και άνθρωπο, που διέγραψε μία ση-
μαντική πορεία στην τράπεζα. Στην επίσης συναδέλφισσά μας σύζυγό του, Φιλιώ Ρωσιάδου - η οποία
υπηρέτησε στα καταστήματα Σταυρούπολης, Καλαμαριάς, Διοικητηρίου, Άνω Τούμπας, Ωραιοκάστρου
και Αλέξανδρου Παπαναστασίου - στην κόρη τους Μαρία-Ελένη και τους οικείους του εκλιπόντος εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χρήστος Νικολάου 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για να κρα-
τηθεί στη ζωή ο συνάδελφός μας Χρήστος Νικολάου που υπηρέτησε επί σειρά ετών στο
Κυλικείο του Κεντρικού Καταστήματος. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα και όλοι οι συνάδελφοι θα τον θυμούνται για την εξυπηρετικότητα και την καλοσύνη
του. Στον επίσης συνάδελφό μας ξάδερφο του εκλιπόντος Χρήστο Μίχο και τη συναδέλ-

φισσά μας ανιψιά του εκλιπόντος Παναγιώτα Νικολάου, καθώς και στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νίκος Πανταζής 
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος Πανταζής που
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ερμού Θεσσαλονίκης, Επταλόφου, Ασπροβάλτας,
Τούμπας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος, τις ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και τη
Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και η
ξαφνική απώλειά του αποτελεί ένα τραγικό πλήγμα για τους συναδέλφους του που είχαν

την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του και ιδιαίτερα για όσους συνεργάστηκαν μαζί του πριν την πρόσφατη
παραίτησή του. Στην επίσης συναδέλφισσά μας σύζυγό του Χρύσα Κακουσίου που έχει υπηρετήσει στα
καταστήματα Αγίας Σοφίας, Αναλήψεως, Παύλου Μελά, τα ΚΥΚ, ενώ αυτήν την περίοδο υπηρετεί στο
κατάστημα Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια.

Ευάγγελος Αντωνίου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρατηθεί
στη ζωή ο συνάδελφός μας Ευάγγελος Αντωνίου που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα της
Χαλκίδας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Άννα,
τους γιους τους Κωνσταντίνο και Θανάση, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

Κωνσταντίνος Γανωτής
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο
συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Γανωτής, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα
Βόλου, Αναύρου Βόλου και Νεαπόλεως Βόλου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελένη, στα παιδιά τους Παναγιώτη και Αγγέλα, καθώς και
στους οικείους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αναστάσιος Σχίζας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ο συνάδελφός μας Αναστάσιος Σχίζας που είχε
υπηρετήσει στο κατάστημα Ιπποκράτους, τη Διεύθυνση Καταστημάτων και Εργασιών και
τη Διεύθυνση Ιονοκάρτας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύ-
ζυγό του Γεωργία, τα παιδιά τους Γιώργο, Μαρία και Θοδωρή, καθώς και στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αγγελική Μενεγάκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρατηθεί
στη ζωή η Αγγελική Μενεγάκη, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Γεωργίου Με-
νεγάκη, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Σπάρτη, το Σύνταγμα, τη Φίλωνος, τη Διεύθυνση
Οργάνωσης, τη Διεύθυνση Πληροφορικής, την Γλυφάδα, τη Συγγρού και τη Σκρα Καλλι-
θέας. Την Αγγελική διέκριναν το ήθος και η συνέπεια. Στο γιο της Αδάμ και την κόρη της

Μαρία, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βασίλειος Κονταξής
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλειος Κονταξής, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στο κατάστημα της Κω. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Μαίρη και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Κωνσταντίνος Κυτίδης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Κυτί-
δης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κάλυμνο, τη Φίλωνος, το Κερατσίνι ως διευθυντής,
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου, τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και τη Διεύθυνση
Δραστηριοτήτων Ομίλου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο Κώστας

είχε δημιουργήσει μία αυθεντική Ιονική Οικογένεια αφού τόσο η σύζυγός του Άννα όσο αφού και η κόρη
του Δέσποινα Κυτίδου είναι επίσης συναδέλφισσές μας. Στην Άννα, τη Δέσποινα που εργάζεται στο κα-
τάστημα της Μυκόνου, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητή-
ρια.

Σταμάτης Ζύμνης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών έπειτα από μακρά μάχη να κρατηθεί στην ζωή ο
συνάδελφός μας Σταμάτης Ζύμνης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Ρόδο, την Κω, το Κεντρικό,
την Αχαρνών, την Ιπποκράτους, ως διευθυντής στη Μάνδρα, το Κορωπί και την Ελευσίνα
και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου και τη Διεύθυνση Πιστω-
τικής Πολιτικής. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του

Δώρα, την κόρη του Ιωάννα, καθώς και στους οικείους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης Καλτσής
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης Καλτσής, ο οποίος
είχε υπηρετήσει στα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τη Σόλωνος, τη Διεύθυνση
Γενικού Λογιστηρίου, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αμαλία, στα παιδιά τους
Πέτρο που είναι επίσης συνάδελφό μας, Αθηνά, Θεοδώρα, Αποστόλη και Άγγελο, καθώς

και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σταύρος Μάρκου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός μας Σταύρος Μάρκου που είχε
υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Κηφισιά, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το Αίγιο, τη Χαροκόπου, το
Σύνταγμα και το Μαρούσι. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύ-
ζυγό του Ευαγγελία, το γιο τους Νίκο και την κόρη τους και επίσης συναδέλφισσά μας
Ελένη Μάρκου, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-

λυπητήρια.

Αλέξιος-Όμηρος Μακρής
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός μας Αλέξιος-Όμηρος Μακρής που
είχε υπηρετήσει στη Φίλωνος, το Κεντρικό, τους Αμπελοκήπους, την Πανόρμου και τα
Βριλήσσια. Τον Αλέκο, όπως τον γνώριζαν οι δικοί του άνθρωποι, διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στα παιδιά του Γιώργο και Μαρία, καθώς και στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αικατερίνη Ρόζενμπους
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η συναδέλφισσα Αικατερίνη Ρόζενμπους που
είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και στη Φίλωνος. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της εκλιπούσης.

Ελένη Παυλάκη-Γιαννακοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών η συναδέλφισσά μας Ελένη Παυλάκη-Γιαννακο-
πούλου που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Περισσού. Την Ελένη διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα και οι συνάδελφοι σίγουρα θα τη θυμούνται με τις καλύτερες
αναμνήσεις, καθόσον η εκλιπούσα ήταν ένας ενάρετος και γλυκομίλητος άνθρωπος. Στην
επίσης συναδέλφισσά μας κόρη της, Ελισάβετ (υπηρέτησε στο Ίλιον, τη Διεύθυνση Οικο-

νομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στην Πεύκη, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Κηφισιά,
την Κηφισιά και το Χαλάνδρι), στα εγγόνια της, Κωνσταντίνο, Νικόλαο – Παναγιώτη και Φραγκίσκη –
Ελένη, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Βασίλης Μηλιώρης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνάδελφός μας Βασίλης Μηλιώρης που είχε
υπηρετήσει στα καταστήματα Βόλου, Καλαμπάκας και Τρικάλων. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους γιους του Γιώργο - επίσης συνάδελφό μας που είχε
υπηρετήσει στην Ίωνος Δραγούμη και το Βόλο - και Δημήτρη, καθώς και στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Εμμανουήλ Σμυρνιούδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών, ο συνάδελφός μας Εμμανουήλ Σμυρνιούδης
που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, στη Διεύθυνση Οργάνωσης, στη Χίο ως εργαζόμενος
και διευθυντής και στα Πετράλωνα ως διευθυντής. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Καλλιόπη και τα δύο τους παιδιά, Νίκο και Αμαλία, καθώς
και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννης Καλλιτσουνάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Καλλιτσουνάκης, ο
οποίες είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Φίλωνος και Ομονοίας. Τον διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην επίσης συναδέλφισσά μας σύζυγό του Άννα και στα
δύο τους παιδιά Κατερίνα και Νίκο, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.

Αντωνία Γιωτάκη Ματσούκη
Έφυγε από κοντά μας η συναδέλφισσά μας η Αντωνία Γιωτάκη Ματσούκη σε ηλικία 95
ετών που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα της Νέας Φιλαδέλφειας. Τη διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην ανιψιά της επίσης συναδέλφισσά μας Κατερίνα Σιδη-
ροπούλου, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια.

ΑΑ ππ οο χχαα ιι ρρ εε ττ οο ύύ μμ εε   &&   
ΣΣ υυ λλ λλ υυ ππ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε
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Με απόφασή του την Παρασκευή
19/7 το Εφετείο Αθηνών έκρινε ομό-
φωνα και οριστικά αθώους τους συ-
ναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο
και Φάνη Κυριόπουλο για την υπό-
θεση της αγοραπωλησίας του οικο-
πέδου του Συλλόγου Εργαζομένων
(ΣυΙΛΤΕ) στην Κινέτα.
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Να σας υπενθυμίσουμε ότι η πώληση του οικοπέδου
του ΣΥΙΛΤΕ στην Κινέτα ουσιαστικά αποτέλεσε το «φιλί
της ζωής» για τη συνέχιση της λειτουργίας του Συλλό-
γου της Ιονικής σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο για
τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του χώρου της Ιονι-
κής και ενώ είχαν αρχίσει να εποφθαλμιούν την περι-
ουσία των Ιονικάριων και να επιδιώκουν να μπει
«λουκέτο» στο Σύλλογό μας διάφοροι… καλοθελητές
και γνωστοί εχθροί της Ιονικής Οικογένειας. Όπως
θα δούμε βέβαια στη συνέχεια, το παράδειγμά τους
ακολούθησαν και άλλοι, αυτήν τη φορά εσωτερικοί
εχθροί…
Η πώληση του οικοπέδου στην Κινέτα επέτρεψε να συ-
νεχίσει ο ΣΥΙΛΤΕ να προασπίζεται τα δικαιώματα και τα
συμφέροντα του χώρου μας μέσα στην περίοδο της
κρίσης και της υποβάθμισης των εργασιακών και ασφα-
λιστικών μας δικαιωμάτων. Επέτρεψε ουσιαστικά να
υφίσταται μία υπεύθυνη εκπροσώπηση και δυνατή
φωνή των Ιονικάριων απέναντι στις αυθαιρεσίες της
τράπεζας και τη ραγδαία υποβάθμιση των ασφαλιστι-
κών και εργασιακών μας δικαιωμάτων. Επέτρεψε, επι-
πλέον, τη δημιουργία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, τη
συνδρομή του Συλλόγου μας στις περίπου 1.800 επιτυ-
χημένες δικαστικές υποθέσεις υπέρ των συναδέλφων
μας και σε βάρος της τράπεζας, τη συμπαράσταση
στους διωγμούς και τις απειλές που υφίστανται οι εν
ενεργεία συνάδελφοί μας και βέβαια την αύξηση του
εφάπαξ και των κύριων συντάξεών μας μετά από ενέρ-
γειες του Συλλόγου μας.
Και ενώ η αγοραπωλησία του οικοπέδου είχε ολοκλη-
ρωθεί από πλευράς του ΣΥΙΛΤΕ και των τότε εκπροσώ-
πων μας Προέδρου Σαράντου Φιλιππόπουλου και Γεν.
Γραμματέα Φάνη Κυριόπουλου με ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑ και ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ορισμένες παρατυπίες στην
κατάτμηση του οικοπέδου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από πλευ-
ράς του μηχανικού των αγοραστών, είχαν ως συνέπεια
η υπόθεση να πάρει το δρόμο του δικαστηρίου, έπειτα
από μήνυση που κατέθεσαν οι ιδιοκτήτριες του συνο-
ρεύοντος οικοπέδου κκ. Χριστίνα και Μαρία Πηγάκη.
Εκεί εμφανίστηκαν εκ νέου οι προαναφερθέντες «καλο-
θελητές», οι οποίοι άσκησαν πρόσθετες παρεμβάσεις
στις αστικές διεκδικήσεις των κκ. Πηγάκη, ταυτιζόμενοι
απόλυτα με τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά ο κ. Κολ-
λάτος «άρπαξε την ευκαιρία», συντασσόμενος με τον κ.
Γκιάτη, επιδιώκοντας να ακυρωθεί η αγοραπωλησία
και να διαλυθεί ο Σύλλογος της Ιονικής!
Μετά από πολύμηνη διαδικασία και παρά την αθωω-
τική εισήγηση του Εισαγγελέα, το Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Αθηνών είχε επιβάλει ποινή 8 μηνών στους
συναδέλφους Σαράντο Φιλιππόπουλο και Φάνη Κυριό-
πουλο, με μία απόφαση που ήταν προφανές ότι έπασχε,
αγνοώντας μάλιστα και την εισαγγελική πρόταση.
Ο κ. Κολλάτος, ο οποίος συνηθίζει να προσπαθεί να
αποπροσανατολίσει τους συναδέλφους, να προκατα-
λαμβάνει συνειδήσεις και να δημιουργεί εσφαλμένες
εντυπώσεις, έσπευσε τότε με πηχυαίους, διθυραμβι-
κούς τίτλους να πανηγυρίσει για αυτήν την εξέλιξη…

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Α Θ Ω Ο Ι
Οι συνάδελφοι Φιλιππόπουλος και Κυριόπουλος για την υπόθεση της Κινέτας
Μ ό ν ο ς  « Ε Ν Ο Χ Ο Σ » ο  κ .  Κ ο λ λ ά τ ο ς  γ ι α  τ ι ς  σ υ κ ο φ α ν τ ί ε ς  κ α ι  τ α  ψ ε ύ δ η  τ ο υ !

Έκτοτε μάλιστα, συνέχισε να κατασυκοφαντεί τους συ-
ναδέλφους για την υπόθεση ακολουθώντας τη γνωστή
τακτική του «πες, πες, κάτι θα μείνει», αδιαφορώντας

προκλητικά για το γεγονός ότι είχε ασκηθεί έφεση και
η υπόθεση βρισκόταν υπό εξέταση από το Εφετείο
Αθηνών :

Μετά και την τελεσίδικη ομόφωνη από-

φαση του Εφετείου Αθηνών που έκρινε ορι-

στικά αθώους τους συναδέλφους, είναι

φανερό ότι ο μόνος «ΕΝΟΧΟΣ» στις συνει-

δήσεις των συναδέλφων είναι ο κ. Κολλάτος

για τις συκοφαντίες και τα ψεύδη του!

Μάλιστα, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης, τόσο
στις συνεδριάσεις του Πλημμελειοδικείου, όσο και του
Εφετείου, ήταν μόνιμα παρόντες ο κ. Κολλάτος, ο κ.
Βέργος και η κ. Καραδελή, προκειμένου να συμπαρα-
σταθούν στις αδερφές Πηγάκη, περιμένοντας με αγωνία
την καταδίκη των συναδέλφων μας!
Η πανηγυρική αθώωση των συναδέλφων με ομόφωνη
πρόταση του Εφετείου Αθηνών, τόσο από την Εισαγγε-
λέα όσο και από τα μέλη του Δικαστηρίου, δεν αποκα-
θιστά μόνο την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων,
αλλά συνιστά απόλυτη δικαίωση μίας μακράς συνδικα-
λιστικής προσπάθειας που αντικατοπτρίζει με τον κα-
λύτερο τρόπο τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τις
επιτυχίες μίας ξεχωριστής περιόδου για το συνδικαλι-
στικό κίνημα του χώρου μας. Είναι μία απόφαση που
μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να κόβουμε τα κεφά-
λια της Λερναίας Ύδρας του εργοδοτικού συνδικαλι-

σμού και αποτελεί το εφαλτήριο ώστε το επόμενο διά-
στημα να κατατεθούν υπογραφές για μομφή και έκ-
πτωση της διοίκησης των συνταξιούχων που έχει
απαξιώσει το συνδικαλισμό στο χώρο μας, που υπονο-
μεύει τους αγώνες και τις προσπάθειές μας και έχει εμ-
φανέστατα ζημιώσει τα συμφέροντα των συναδέλφων.
Αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος και πιστεύουμε είναι
καθήκον όλων να τη στηρίξετε, αφενός μεν για να επι-
βραβεύσετε τις προσπάθειές μας και τον ανιδιοτελή
αγώνα που έχουμε κάνει για το συνδικαλισμό στο χώρο
μας και αφετέρου δε, για να γίνει πραγματικότητα το
όνειρο της πολυπόθητης συγχώνευσης των Συλλόγων
του χώρου της Ιονικής.

Υ.Γ. Μέχρι σήμερα σε αντίστοιχα συκοφαντικά δημοσι-
εύματα είχα δώσει τόπο στην οργή και είχα αποδεχθεί
την έγγραφη συγγνώμη ανθρώπων που με κατασυκο-
φάντησαν. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ.
Κολλάτος και οι ακόλουθοί του με τις ενέργειές τους
και με τη στάση τους υπονόμευσαν τα συμφέροντα του
Συλλόγου και των συναδέλφων, ενώ ταυτόχρονα διέ-
συραν την τιμή και την υπόληψή μου. Τονίζω ότι θα
επιδιώξω να λογοδοτήσουν μέχρι τέλους με κάθε
τρόπο και μέσο, γιατί το χρωστάω στην οικογένειά
μου, τους συναδέλφους και τα 40 χρόνια που ασχολού-
μαι με το συνδικαλισμό.

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Δε θα μπούμε στη διαδικασία να σας υπενθυ-

μίσουμε ποιος είναι ο κ. Κολλάτος. Πιστεύουμε
ότι πλέον είναι γνωστός σε όλους σας στο
χώρο της Ιονικής.
Δυστυχώς όμως οι αήθεις πρακτικές του δεν
έχουν τελειωμό και αυτήν τη φορά πήγε και
ένα βήμα παραπέρα! Έχει αποθρασυνθεί τε-
λείως και πλέον καταφεύγει μέχρι και σε
δόλια «μαγειρέματα» εγγράφων!!!
Λένε ότι η μισή αλήθεια είναι χειρότερη και από
ψέμα. Φανταστείτε λοιπόν τι ισχύει όταν πρό-
κειται για… ψήγμα αλήθειας και απόκρυψη σχε-

δόν του συνόλου της πραγματικότητας!

Ο κ. Κολλάτος αποφεύγει κατ’ επανάληψη
κατά παράβαση της νομιμότητας και του κα-
ταστατικού του Συλλόγου Συνταξιούχων να
παραδώσει στα μέλη του Δ.Σ. αντίγραφα των
πρακτικών των συνεδριάσεων.
Τα εκλεγμένα με την παράταξη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ» μέλη του Δ.Σ. του έχουν ζητήσει επανει-
λημμένως τόσο προφορικά, αφού αποτελεί
πάγιο αίτημά τους σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.,
όσο και εγγράφως την παράδοση των αντιγρά-
φων των πρακτικών, τα οποία αρνείται να πα-
ραδώσει ο κ. Κολλάτος:

Εντρύφησε και στο… κολλάζ ο κ. Κολλάτος!
Όταν λοιπόν… εδέησε να παραδώσει κατ’ επιλογήν του και για δι-
κούς του λόγους τα αντίγραφα μερικών μόνο από τα χρωστού-
μενα πρακτικά, η συναδέλφισσα Φιλιπποπούλου υπέγραψε την
παραλαβή, με τη ρητή επιφύλαξη και υπενθύμιση της υποχρέωσης
παράδοσης και των υπολοίπων αντιγράφων.
Ο κύριος Κολλάτος, λοιπόν, σε δημοσίευμά του Προεδρείου του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, «μαγειρεύει» τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή
του και εμφανίζει την υπογραφή του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων συναδέλφισσας Μαρίας Φιλιπποπούλου για την παρα-
λαβή ενός πρακτικού του Δ.Σ., έχοντας παραποιήσει το περιεχόμενο,
αφού έχει «εξαφανίσει» τη ρητή επιφύλαξή της και το αίτημα παρά-
δοσης και των υπόλοιπων αντιγράφων, τα οποία παράνομα ακόμα
δεν έχουν παραδοθεί στα μέλη του Δ.Σ.!
Επιχειρεί δολίως να παραπλανήσει κάθε αναγνώστη αποκρύ-
πτοντας ότι η παραλαβή των συγκεκριμένων (και μόνο) πρακτι-
κών έγινε με εντονότατη επιφύλαξη και επισήμανση από την
υπογράφουσα και ότι δεν της έχουν παραδοθεί πλείστα άλλα πρα-
κτικά που έχει ζητήσει επανειλημμένως.
Χρησιμοποιώντας σκόπιμα το έγγραφο χωρίς να εμφανίζει τη
ρητή επιφύλαξη που το συνοδεύει, μάταια επιχειρεί να κάνει το
άσπρο μαύρο!
Για του λόγου το αληθές, σας παρουσιάζουμε τόσο τα αυθεντικά
έγγραφα με την υπογραφή της συναδέλφισσας, όσο και το… παρα-

ποιημένο-παραπλανητικό του κ. Κολλάτου:

1.

2.

3.

Μάλιστα η παράδοση δεν έγινε στις
15/11/18,  όπως αναφέρει  το
έγγραφο, αλλά στις 26/2/19, μετά
από πολλές οχλήσεις προς τον ίδιο
για να τηρήσει τη νομιμότητα (μάλι-
στα ο ίδιος όπως φαίνεται πάνω
δεξιά έχει βάλει πρωτόκολλο παρα-
λαβής στις 27/2!!!) !

Σημειώστε ότι παρά το γεγονός ότι
παρέδωσε το αντίγραφο πρακτικού
της 5ης συνεδρίασης (έχοντας παρα-
λείψει την 4η και παλαιότερες), πα-
ρέλειψε επίσης αυτό της
6ης επειδή… ο ίδιος το
αποφάσισε και παρέδωσε την 7η (η
8η επίσης παραμένει άφαντη).

Τα δόλια «μαγειρέματα» του κ. Κολλάτου! Έφτασε στο σημείο να κάνει… κολλάζ στις υπογραφές για να αποκρύψει

τα αντίγραφα των πρακτικών που δεν παραδίδει στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, όπως έχει υποχρέωση

H...“μετάλλαξη”
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Το χειρότερο είναι ότι από αυτόν τον κύριο πλέον πρέπει να περιμέ-

νουμε τα έσχατα!
Βέβαια, αυτές οι ενέργειες δεν μπορεί και δε θα μείνουν αναπάντητες.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων που έχουν εκλεγεί με την
παράταξη «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ζήτησαν ρητώς στις 26/2/19 εκ νέου τα
αντίγραφα των πρακτικών που ακόμα δεν έχει παραδώσει ο κ. Κολλά-
τος:
.
Σύντομα ο κ. Κολλάτος θα κληθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη που θα
κρίνει αυτές του τις ενέργειες, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι προηγουμένως
θα τον έχει κρίνει η Ιονική Οικογένεια…

4.

Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως για την «ταραχώδη» σχέση του κ. Κολλάτου με
την ελληνική δικαιοσύνη, αφού ο κύριος αυτός κατέχει… απλησίαστα ρεκόρ χαμένων
δικών, ενώ έχει εξοβελιστεί και από δικαστήρια για την απαράδεκτη συμπεριφορά του
εντός της αίθουσας…
Το πρόβλημα είναι ότι η δικομανία του δεν εξαντλείται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δυ-
στυχώς για να ικανοποιήσει τις παράλογες εμμονές του χρησιμοποιεί το Σύλλογο
Συνταξιούχων, προκαλώντας του μεγάλη οικονομική ζημία!
Παρά τις αλλεπάλληλες δικαστικές του ήττες, ο κ. Κολλάτος συνεχίζει ακάθεκτος να
χρησιμοποιεί το Σύλλογο Συνταξιούχων για να πλήξει το κύρος του συνδικαλισμού στο
χώρο της Ιονικής και να εξυπηρετήσει τις φαντασμένες του επιδιώξεις.
Με την απόφαση 1597/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δικαιώθηκε απόλυτα ο συ-
νάδελφος Θωμάς Γεωργίου, πρώην λογιστής του Συλλόγου Συνταξιούχων, στον οποίο
είχε αρνηθεί ο κ. Κολλάτος να καταβάλει την αμοιβή του για τις λογιστικές υπηρεσίες
που είχε προσφέρει στο Σύλλογο. Μάλιστα, το δικαστήριο επιδίκασε στο συνάδελφο
Γεωργίου 1.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω του ψευδούς περιεχομένου
σχετικής ανακοίνωσης που είχε δημοσιεύσει ο κ. Κολλάτος! Σε αυτήν την ανακοί-
νωση ο κ. Κολλάτος καταφερόταν με ψευδείς ισχυρισμούς - όπως παραδέχθηκε το
δικαστήριο - εναντίον των συναδέλφων Θωμά Γεωργίου, Ιωάννη Χρυσικού, Μαρίας
Φιλιπποπούλου και Σαράντου Φιλιππόπουλου. Είναι χαρακτηριστικό της αμετροέ-
πειας του κ. Κολλάτου ότι παραδέχθηκε ρητά στο δικαστήριο - και έχει καταγραφεί
στην απόφαση - ότι σκοπός της εν λόγω ανακοίνωσης δεν ήταν η ενημέρωση των
μελών του Συλλόγου, αλλά η διάθεση να προσβληθούν οι συνάδελφοι Μαρία Φιλιπ-
ποπούλου και Σαράντος Φιλιππόπουλος!
.
Συγκεκριμένα :
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 1597/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δικαίωσε τον συ-
νάδελφο Θωμά Γεωργίου, καταδικάζοντας τον ΣΣΙΛΤΕ να του καταβάλει την αμοιβή του
για τη λογιστική υποστήριξη του Συλλόγου, αμοιβή που ο κ. Κολλάτος είχε αρνηθεί να
του καταβάλει. Η απόφαση έκρινε ότι ο συνάδελφος Θωμάς Γεωργίου τακτοποίησε όλες
τις λογιστικές εκκρεμότητες του ΣΣΙΛΤΕ των ετών 2013 και 2014 και δικαιούταν για τις
υπηρεσίες του το ποσό των 200,00 € πλέον ΦΠΑ για κάθε μήνα που τακτοποίησε λογι-
στικά, ποσό το οποίο έκρινε απολύτως εύλογο. Μάλιστα, επειδή ο συνάδελφος Θωμάς
Γεωργίου είχε υποσχεθεί στον τότε πρόεδρο του ΣΣΙΛΤΕ Γιάννη Χρυσικό και στην τότε
ταμία, Μαρία Φιλιπποπούλου να κάνει επιπλέον έκπτωση στην παραπάνω ήδη χαμηλή
αμοιβή των 200,00 €, με την αγωγή του ζήτησε εν τέλει το ποσό των 156,00 € το μήνα
περίπου, το οποίο και του επιδίκασε το Δικαστήριο. Επειδή όμως, όπως θα θυμάστε, ο κ.
Κολλάτος δεν περιορίστηκε στο να αρνηθεί την εύλογη και δίκαιη αμοιβή του Θωμά Γε-
ωργίου για την κοπιώδη και υψηλής ποιότητας λογιστική εργασία του, αλλά επιπλέον
εξέδωσε και προσβλητική ανακοίνωση με την οποία τον κατηγορούσε ότι, σε συνεννόηση
με την τότε ταμία του συλλόγου, Μαρία Φιλιπποπούλου και τον τότε πρόεδρο του Συλ-
λόγου, Γιάννη Χρυσικό, εκμετάλλευτηκαν τον σύλλογο υπερχρεώνοντάς τον για τις υπη-
ρεσίες του Θωμά Γεωργίου, η δικαστική απόφαση δικαίωσε και στο σημείο αυτό τον
συνάδελφο Θωμά Γεωργίου και του επιδίκασε αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ποσού
1.000,00€. 
Η απόφαση έκρινε ότι η ανακοίνωση του κ. Κολλάτου ήταν ψευδής, καθώς ανέφερε ότι
η αμοιβή του Θωμά Γεωργίου είχε συμφωνηθεί στα 575,00€ το μήνα ενώ το αληθές ήταν
ότι συμφωνήθηκε σε λιγότερο από 200,00€ το μήνα. Έκρινε επίσης ότι σκοπός της ανα-
κοίνωσης δεν ήταν η ενημέρωση των μελών του συλλόγου, αλλά η διάθεση να προσβλη-
θεί η τότε ταμίας του ΣΣΙΛΤΕ, Μαρία Φιλιπποπούλου και ο σύζυγός της, Σαράντος
Φλιππόπουλος και ότι η ανακοίνωσή αυτή προσέβαλε την τιμή και την υπόληψη του
Θωμά Γεωργίου, τον οποίο εμφάνιζε να προσπαθεί σε σύμπνοια με την Μαρία Φιλιππο-

πούλου και τον Γιάννη Χρυσικό να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά τον Σύλλογο
αιτούμενος υπέρογκες αμοιβές, υπερδιπλάσιες αυτών που επικρατούν στα συναλλακτικά
ήθη, ενώ το αληθές ήταν ότι η αμοιβή του Θωμά Γεωργίου για τις υπηρεσίες που παρείχε
ήταν χαμηλότερες αυτών που επικρατούν στην αγορά.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται λοιπόν πως ο μόνος που ζημιώνει τον Σύλλογο είναι ο
ίδιος ο κ. Κολλάτος που επιμένει να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να παρανομεί. 
.

Ο κ. Κολλάτος και η μικρή ομάδα του είναι εκτεθειμένοι στα μάτια των συναδέλφων και
το χειρότερο από όλα εκθέτουν και προξενούν μεγάλη οικονομική ζημία στο Σύλλογο
Συνταξιούχων με τις αλλεπάλληλες, ανούσιες δικαστικές τους ενέργειες.
Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν την επαναλαμβανόμενη δυσφήμιση του
Συλλόγου και κατ΄επέκταση των συναδέλφων της Ιονικής και να είναι σίγουροι ότι μετά
από τις εξελίξεις που θα τους εξοστρακίσουν από το Σύλλογο, θα κληθούν να δώσουν
εξηγήσεις για τις αδικαιολόγητες και παράνομες πράξεις τους.
Έχει φτάσει επιτέλους η ώρα να απαλλαγούμε από αυτούς που απαξιώνουν το συνδι-
καλισμό στο χώρο μας, υποβαθμίζουν τη λειτουργία του Συλλόγου
Συνταξιούχων και προκαλούν συνεχώς ζημία στην Ιονική Οικογένεια.

Απανω τά  δ ικαστ ικά «ρ απ ίσ ματα» στο ν  κ .  Κολλάτο!Απ ανωτά δ ικασ τ ικά  «ραπ ίσμ ατα»  σ τον  κ .  Κολλάτο!

Η λογική επιτάσσει να μην ασχολούμαστε άλλο με τον κ.
Κολλάτο και τα αναληθή δημοσιεύματά του.
Ωστόσο, τα συνεχή ψεύδη του δεν μπορεί να μένουν πάντα
αναπάντητα…
��Σε μία ανάρτησή του… εκτός τόπου, χρόνου και λογικής,
«αποφάσισε» ότι οι πρόσφατες εκλογές του Συνεταιρισμού
είναι άκυρες… Να τον πληροφορήσουμε λοιπόν ότι ακο-
λουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, αφού και
ο ίδιος ήταν παρών στη Γενική Συνέλευση της 26/2/19,
η οποία περιλάμβανε στη δημοσιευμένη ημερήσια διά-
ταξη το θέμα διεξαγωγής αρχαιρεσιών και μετά από τη
συζήτηση τους Σώματος των συνεταίρων αποφάσισε τη
διεξαγωγή τους! Οι εκλογές διεξήχθησαν καθόλα νόμιμα,
από την εκλεγμένη από τη Γ.Σ. Κεντρική Εφορευτική Επι-
τροπή (και όχι την Εξελεγκτική Επιτροπή όπως αναφέρει
λόγω πλήρους άγνοιας της διαδικασίας…) και με νόμιμα
ορισμένους δικαστικούς αντιπροσώπους. Προφανώς ο κ.
Κολλάτος θεωρεί ότι οι δικές του «εκτιμήσεις» και τα συμ-
φέροντα υπερτερούν των αποφάσεων του ανώτατου ορ-
γάνου των συνεταίρων, αλλά και της εποπτείας της
νομιμότητας της διαδικασίας από τους δικαστικούς αντι-
προσώπους…

��Επιπλέον, ο κ. Κολλάτος στο δημοσίευμά του αναφέρει
κάτι ακόμα, απολύτως αναληθές, ότι παραιτήθηκε από
πρόεδρος ο συνάδελφός μας και τέως Πρόεδρος του Συ-
νεταιρισμού, Νίκος Κάβουρας. Η αναξιοπιστία του κ. Κολ-
λάτου δεν έχει όρια και μάλιστα εκτίθεται μόνος του!
Βλέπετε, ο «απρόσεκτος» κύριος πιθανότατα παρέλειψε να
διαβάσει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών… Να τον
πληροφορήσουμε λοιπόν ότι ο συνάδελφος Κάβουρας
κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας ήταν υποψήφιος
για το Εποπτικό Συμβούλιο, όπου και εξελέγη πρώτος
στις προτιμήσεις των συναδέλφων… Τα συμπεράσματα
δικά σας.
��Όσο για τα οικονομικά στοιχεία του Συνεταιρισμού,
ήταν στη διάθεση όλων των συνεταίρων στη Γ.Σ., στην
οποία έδωσε το παρών ο κ. Κολλάτος, αλλά προφανώς διέ-
φυγε της προσοχής του «απρόσεκτου» κυρίου…

Δυστυχώς, η επιθυμία του κ. Κολλάτου να υπονομεύσει τη
λειτουργία του Συνεταιρισμού μας και τα οφέλη που προ-
κύπτουν από τη δραστηριότητά του για τα μέλη του, τους
συναδέλφους της Ιονικής Οικογένειας, είναι γνωστή.

Μπορεί ο ίδιος να επιθυμεί:
Να σταματήσει η συμπληρωματική κάλυψη υγείας•

των συναδέλφων που δεν καλύπτονται πλέον από τη
ΑΧΑ – κενό που κάλυψε ο Συνεταιρισμός μας με το
ασφαλιστήριο της Eurolife
Να σταματήσει η λειτουργία της κάρτας υγείας•
ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α. με τις μοναδικές παροχές στην πρωτοβάθ-
μια ασφαλιστική κάλυψη - που υπερτερούν εμφανώς
κάθε άλλου αντίστοιχου προγράμματος
Να χάσουν οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους όλες•
τις μοναδικές προσφορές που παρέχει (και θα επεκτα-
θούν) ο Συνεταιρισμός μας     

Βέβαια, οι ευσεβείς του πόθοι - να μη λειτουργήσει ο Συ-
νεταιρισμός - δεν πρόκειται να ευοδωθούν!
Ο Συνεταιρισμός μας μετά την περίοδο εξυγίανσής του βρί-
σκεται σε μία γόνιμη και δημιουργική περίοδο και λίαν
συντόμως με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και του e-shop,
φιλοδοξούμε ότι θα… εκτοξευτεί και όλοι οι συνάδελφοι θα
διαπιστώσουν -σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό- πόσο επω-
φελής είναι η συνέχιση της λειτουργίας του για τα συμφέ-
ροντά τους.
Η συνοχή της Ιονικής Οικογένειας είναι δεδομένη και όσο
υπονομευτικός κι αν είναι ο ρόλος του εν λόγω κυρίου, θα
είναι σύντομος, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα τον
ανεχθούν επί μακρόν οι Ιονικάριοι. Όλοι κρινόμαστε, αλλά
ο κ. Κολλάτος έχει κριθεί προ πολλού…

Ένας «απρόσεκτος» κύριος: οι ακίνδυνες παγίδες που στήνει ο κ. Κολλάτος στο Συνεταιρισμό μας
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Συγκροτήθηκαν

σε σώμα το Διοι-

κητικό και Επο-

πτικό Συμβούλιο

του Συνεταιρι-

σμού μας μετά τις

αρχαιρεσίες 8-10

Απριλίου

Το διάστημα 8-10
Απριλίου ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία των
πανελλήνιων αρχαιρε-
σιών για την εκλογή
της νέας διοίκησης του
Συνεταιρισμού μας.

Το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντος Φιλιππόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Γιαλαμάς
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Χαλικιάς
Γραμματέας του Δ.Σ.

Χρηστίνα Σωτήρχου
Αναπληρωτής 

Γραμματέας του Δ.Σ.

Γεώργιος Ανδριώτης
Ταμίας του Δ.Σ.

Ιωάννης Δαμασκηνός
Αναπληρωτής 
Ταμίας του Δ.Σ.

Αναστασία Αναστασίου
Μέλος

Μαρία Κανάκη
Μέλος

Ιωάννης Σούλας
Μέλος.

Επιπλέον, έγινε και η
σύγκλιση των νεοεκλε-
γέντων μελών του Επο-
πτικού Συμβουλίου,
εκλέγοντας ομόφωνα
τους:

Το νέο
Εποπτικό Συμβούλιο

Νικόλαος Κάβουρας
Προϊστάμενος 

Εποπτικού Συμβουλίου

Αναστασία Ηλιοπούλου
Αναπληρωτής Πρ. 

Εποπτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Βασιλάς
Μέλος

Η επανεκκίνηση του
συνεταιρισμού σε σύγ-
χρονα πρότυπα έχει
δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις για ένα ελπι-
δοφόρο και δυναμικό
μέλλον. Ευχόμαστε
καλή επιτυχία στους
νεοεκλεγέντες και ελπί-
ζουμε η θητεία τους να
επιτελέσει έργο πνοής
και εκτόξευσης του Συ-
νεταιρισμού μας.

Η ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού μας ww ww ww .. ss yy nn ee rr gg aa ss yy aa .. gg rr ...άνοιξε & σας περιμένει!
Συ νά δ ελ φ ο ι ,  
Ο «μαγικός» ψηφιακός κόσμος δεν είναι ένα όραμα
του μέλλοντος, αλλά η πραγματικότητα του τώρα.
Η φυσική παρουσία στις αγοραπωλησίες μοιάζει
πλέον... ξεπερασμένη, καθώς ο ψηφιακός κόσμος
παρέχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες. 

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού σας είχε
υποσχεθεί ότι θα εκσυγχρόνιζε τις
λειτουργίες του στα πιο σύγχρονα
πρότυπα και το έκανε πράξη! 
Η ιστοσελίδα &
το ηλεκτρονικό κατάστημα του
Συνεταιρισμού είναι γεγονός! 

Η πλούσια θεματολογία της ιστοσελίδας μας, με
άρθρα ποικίλης ύλης και ενδιαφέροντος, σε
συνδυασμό με την παρουσίαση των μοναδικών
προσφορών προς τα μέλη μας φιλοδοξούμε να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον σας προκειμένου
το πέρασμά σας από την ιστοσελίδα μας να
γίνει μέρος της καθημερινής περιήγησής σας
στο διαδίκτυο! Με αυτόν τον τρόπο απευθυνό-

μαστε βέβαια και στη νέα γενιά της Ιονικής Οι-
κογένειας που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση
των ψηφιακών μέσων και συνεπώς θα είμαστε
σίγουροι ότι θα εκτιμήσει τον εκσυγχρονισμό
λειτουργίας του Συνεταιρισμού μας, ενώ πα-
ράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση
και χρήση των διαδικτυακών αγορών και τις
παλαιότερες γενιές...

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας online, κουνώντας απλά... το δαχτυλάκι σας!
3 βήματα που θα αλλάξουν τη ζωή σας και τον τρόπο που πραγματοποιείτε τις αγορές σας : 

1.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού μας :

2.Περιηγηθείτε στην ποικίλης ύλης θεματολογία της ιστοσελίδας μας και
βεβαίως ενημερωθείτε για τις ασυναγώνιστες προσφορές μας!
3.Αγοράστε έξυπνα, γρήγορα, ποιοτικά και φθηνά τα προϊόντα που σας
παρέχουμε μέσω του e-shop μας!

w w w . s y n e r g a s y a . g rw w w . s y n e r g a s y a . g r

Σ υν ά δ ελ φ ο ι ,
Ο εκσυγχρονισμός του Συνεταιρισμού μας αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και μία
μεγάλη ευκαιρία για όλους μας.  
Στα δύσκολα αυτά χρόνια, το εκσυγχρονισμένο, ψηφιακό συνεταιριστικό εγχείρημα
μπορεί να σας βοηθήσει και να προσφέρει πολύτιμες λύσεις για τις καταναλωτικές
σας συνήθειες και τις αγορές σας!

Δ ΩΣ Τ Ε  Π Ν Ο Η  Σ Τ Ο  Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Μ Α Σ !Δ Ω Σ Τ Ε  Π Ν Ο Η  Σ Τ Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο  Μ Α Σ !

Ε Ι Ν Α Ι  Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Ο Λ Ω Ν  Μ Α Σ !Ε Ι Ν Α Ι  Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  Ο Λ Ω Ν  Μ Α Σ !

* Για περαιτέρω πληροφορίες, ερωτήσεις, απορίες κ.λπ. καλέστε στα
γραφεία μας (210 3250692-3-4) και αναζητήστε την υπεύθυνη κ. Δώρα
Σιμιτσή ή στείλτε μας mail στο s y n e r g a s y a @ g m a i l . c o m

Εκτός από τη συνεργασία μας με την εταιρεία
τηλεπικοινωνιών HRS Mobi le ,  σύντομα τα μέλη μας
θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν νέα ολο-
κληρωμένα πακέτα επικοινωνίας (κινητή -  σταθερή
τηλεφωνία -  in terne t)  από μεγάλους παρόχους ,
πάντα σε ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ Τ ΙΜΕΣ,  που δεν μπορείτε να
βρείτε στην αγορά!

synergasya@gmail.com
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ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΑΑ   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ““ ΕΕ ΛΛ .. ΠΠ .. ΙΙ .. ΔΔ .. ΑΑ .. ””   ΕΕ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΙΙ   ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΤΤ ΑΑ   ΣΣ ΑΑ ΣΣ   !!
Ο «Προμηθευτικός Καταναλωτικός Και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Εργα-
ζομένων Και Συνταξιούχων (Συν Π.Ε)»  -«ΣυΝ.ΕΡΓΑ.ΣυΑ», δημιούργησε
ένα νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης το οποίο διατίθεται για
όλα τα μέλη μας ανεξαρτήτως ηλικίας, προβλημάτων υγείας και χωρίς
Προασφαλιστικό έλεγχο, στοχεύοντας στην πληρέστερη κάλυψη για
όλα τα μέλη μας.

1.ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
(Στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων)
i. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΔΩΡΕΑΝ στις εφημερεύουσες ιατρικές ειδικότητες 
ii. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΩΡΕΑΝ έως του ποσού των 200 ευρώ/περιστατικό .
Άνω του ποσού των 200 ευρώ παρέχεται τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ
Για Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός ΕΟΠΥΥ παρέχεται έκπτωση έως 40% επί Ιδιωτ. Τιμοκαταλόγου

2.ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
i. Στα εξωτερικά ιατρεία συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων
σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητεςμε συμμετοχή 10 ευρώ / επίσκεψη
ii.Σε ιδιωτικά ιατρεία/ Πολυιατρεία (Πανελλαδικό δίκτυο)
με συμμετοχή από 15-20 ευρώ / επίσκεψη

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε Διαγνωστικά κέντρα/Πολυιατρεία
i.Σε Διαγνωστικά κέντρα/Πολυιατρεία (Πανελλαδικό δίκτυο)
1)  ΔΩΡΕΑΝ με χρήση έγκυρου ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ
2) Με χρήση ιδιωτικού παραπεμπτικού παρέχεται τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ
3) Για Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ παρέχεται έκπτωση έως 40% επί Ιδιωτ. Τιμοκαταλόγου

3.ΔΩΡΕΑΝ  ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   (1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ)  
- Αιματολογικός έλεγχος 
(Γεν. αίματος, Γεν. ούρων, Τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική χοληστερόλη).
- Οφθαλμολογικός έλεγχος 
(Οπτική οξύτητα, έλεγχος στη Σχισμοειδή λυχνία, Τονομέτρηση)
- Οδοντιατρικός έλεγχος 
(Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας και ενημέρωση για τυχόν θεραπευτική αγωγή , οδηγίες στο-
ματικής υγιεινής).

4.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ κάλυψη  (Αττική-Θεσσαλονίκη)
- Επεμβατική (laser) διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών  με προνομιακή τιμολόγηση
- Κάλυψη αγοράς γυαλιών οράσεως:
i.  Δωρεάν για αγορές έως 250 Ευρώ (με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
ii. Για αγορές  άνω των 100 Ευρώ  παρέχεται επιδότηση 80 Ευρώ ή συμμετοχή 40%

5.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ θεραπεία με προνομιακή τιμολόγηση 

6.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ με συμμετοχή  15 ευρώ / συνεδρία 

7.ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Ομοιοπαθητική με συμμετοχή 30-35 €  / επίσκεψη
- Βελονισμός με συμμετοχή 20-25 €  / επίσκεψη
- Ψυχολογική υποστήριξη  με συμμετοχή 20-25 €  / επίσκεψη
- Λογοθεραπεία με συμμετοχή 20 €  / επίσκεψη

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΛ.Π. Ι .Δ.Α.  
I. Δίκτυο Συνεργαζόμενων Κλινικών :

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ -

METROPOLITAΝ GENERAL - METROPOLITAN HOSPITAL - MEDITERRANEO HOS-

PITAL ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ EUROMEDICA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΑ (ΒΟΛΟΣ)

II. Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαγνωστικών Κέντρων (ενδεικτικά)

Όμιλος Euromedica -  Όμιλος Νέα Διάγνωση -  Όμιλος Διάγνωση Υγείας

Όμιλος Affidea -  Όμιλος Βιότυπος -  Όμιλος Bio-Care -  Όμιλος Koσμοιατρικής 

Όμιλος Σακαρέλλος  

III. Συνεργαζόμενα Πολυιατρεία (ενδεικτικά)

ΑΤΤΙΚΗ

CITY DOCTORS ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - MEDICA ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - AFFIDEA

ΑΘΗΝΩΝ - IASYS ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - LIFECHECK ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΗΛΙ-

ΟΥΠΟΛΗ- MEDIFAMILY ΑΘΗΝΑ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ (ΣΗΜΕΙΟ 2)

ΑΘΗΝΑ - ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ - BIOCARE ΑΛΙΜΟΣ & ΓΛΥΦΑΔΑ- Α-ΠΡΟ-

ΛΗΨΙΣ ΑΛΙΜΟΣ - LIFECHECK ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ & ΥΓΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -

MEDIHALL ΚΗΦΙΣΙΑ - ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ -

AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ -

ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΛΑ-

ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ&ΠΥΛΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

SEA-MEDICAL CLINIC ΜΥΚΟΝΟΣ - MY DOCTOR ΛΑΡΙΣΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛ.Π. Ι .Δ.Α.
Ένα (1) μέλος
Δύο (2) μέλη
Οικογένεια 
(Γονείς και έως 4 παιδιά)

25 ευρώ
40 ευρώ

60 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις προσφορές και τις συνεργασίες μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.synergasya.gr, στείλτε μας mail στο synergasya@gmail.com, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Συνεταιρισμού

μας κ. Δώρα Σιμιτσή στο 210 3250692-3-4, ενώ άμεσα θα λάβετε και το νέο έντυπο του Συνεταιρισμού μας!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο Συνετα ιρ ισμός ,  υποστηρίζε ι  έμπρακτα τα  μέλη  του ,  μέσα από μ ία
σε ιρά δράσεων και  ε ιδ ικών καλύψεων.
Στο  πλαίσιο  αυτό ,   έχε ι  προ βε ί  στη  σύ να  ψη ενός  ιδ ια ι  τ έ  ρως ο ι  κο  νο  μ ι  -
κού  Προγράμματος  Ομαδ ι κής  Ασφάλ ι σης με  την  ασφαλ ι στ ι κή  ετα ι -
ρε ία “Eurol i fe” ,  κα  τ '  αρ  χάς  γ ια  τους  συ ντα  ξ ιού  χους  συ να  δέλ  φους  που
απο χώ ρη  σαν  από την  τρά πε  ζα  από 1 /1 /2014 κα ι  εντεύ  θεν ,  τους  οποί  -
ους  δεν  κα  λύ  πτε ι  πλέ  ον  το  ομα δ ι  κό  ασφα λ ι  στή  ρ ιο  της  ΑΧΑ.  
Ε ί μ α σ τ ε  σ τ η ν  ε υ χ ά ρ ι σ τ η  θ έ σ η  ν α  σ α ς  α ν α κ ο ι ν ώ σ ο υ μ ε  π ω ς  η
α σ φ α λ ι σ ι μ ό τ η τ α   τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
επεκτείνεται έως και την ηλικία των 80 χρόνων
με δυνατότητα ένταξης έως και τα 71 έτη .

Το Πρόγραμμα 
Συμπληρωματικής 
Ομαδικής Ασφάλισης

Ε Π Ε Κ Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α ΙΕ Π Ε Κ Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι &&

Α Ν Α Β ΑΘ Μ Ι Ζ Ε ΤΑ ΙΑ Ν Α Β ΑΘ Μ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι

synergasya@gmail.com
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Νίκος Λουλούδης (πατέρας του συναδέλφου μας Μπάμπη): 
Ένας ακόμα μάρτυρας των πέτρινων χρόνων

Στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πάντοτε επιδιώκουμε να παρουσιά-
ζουμε τις δραστηριότητες των ανθρώπων της Ιονικής Οικογέ-
νειας, γιατί ξέρουμε πως οι συνάδελφοι ανυπομονούν να
μαθαίνουν τα νέα και τις ενδιαφέρουσες ιστορίες τους. Μάλιστα,
συχνά χαρακτηρίζουμε και ως ιδιαίτερα ξεχωριστά αυτά που
έχουν να μας πουν. 
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι σπάνια έχουμε την ευκαιρία και
πάνω από όλα την τιμή να παρουσιάζουμε το βίο ενός πραγμα-
τικού ήρωα που να προέρχεται από τους κόλπους της Ιονικής… 
Ο πατέρας του εξαίρετου συναδέλφου μας Μπάμπη Λουλούδη
(που υπηρέτησε επί σειρά ετών στα καταστήματα Μενιδίου και
Ρεθύμνου), Νίκος Λουλούδης, είναι από αυτούς τους αλύγιστους
ήρωες, που αν και σε χαλεπούς καιρούς έθεσε τα πιστεύω και την
αξιοπρέπειά του πάνω από όλα, δε θα τους γράψουν ποτέ τα βι-
βλία της ιστορίας και δε θα μνημονεύονται τα ονόματά τους. Που
αν και η προσήλωση στις αρχές τους σήμαινε την εκδίωξη και το
βασανισμό τους, αυτοί παρέμειναν πιστοί και αντιτάχθηκαν στις
κακουχίες με ψηλά το κεφάλι. Που τελικά, το βαρύ τίμημα που
πλήρωσαν, αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από την αγάπη και το
σεβασμό των συνανθρώπων τους και το ενδιαφέρον ορισμένων
ερευνητών να μην τους αφήσουν να ξεχαστούν στη μεγάλη λήθη
της ιστορίας…
Με αφορμή το θάνατο του Νίκου Λουλούδη στις 19 Μαΐου 2006,
είμαστε σίγουροι ότι ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης και
πολιτικών καταβολών, θα συγκινηθείτε διαβάζοντας το αφιέ-
ρωμα της εφημερίδας «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» για τον ήρωα που
έβγαινε πιο δυνατός από κάθε δοκιμασία…

ΑΑ ΛΛυυ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΨΨ υυ ΧΧ ΕΕ ΣΣ   
ΣΣ ΤΤ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΝΝ ΗΗ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΞΞ ΙΙ ΑΑ ΣΣ

Ν ί κ ο ς  Λ ο υ λ ο ύ δ η ςΝ ί κ ο ς  Λ ο υ λ ο ύ δ η ς Μετά από κάθε δοκιμασία έβγαιν ε  π ι ο  δ υ ν α τ ό ς . . .ε  π ι ο  δ υ ν α τ ό ς . . .

Επιθυμία μας να προβληθούν εκείνοι, οι άξιοι φορείς
ιδεών, που η σεμνότητα των απογόνων τους ή το γεγο-
νός ότι έφυγαν θύματα καταστάσεων χωρίς να προλά-
βουν να δημιουργήσουν οικογένεια, τους παραδίδει στη
λήθη. Κι αυτό προσπαθούμε, με την προσπάθειά μας, να
αποτρέψουμε.
Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μην κάνουμε μια ιδιαί-
τερη αναφορά στον Νίκο Λουλούδη; Από την πρώτη
κιόλας φορά, που η έρευνα στα αρχεία, μας έφερε κοντά
στην αγνή πατριωτική δράση του, αισθανθήκαμε ιδιαί-
τερο θαυμασμό για τον ήρωα. Θαυμάσαμε την απέ-
ραντη σεμνότητά του.
Γιατί ακόμα και σε προσωπικές του αφηγήσεις, προβάλ-
λει όλους τους άλλους, που συμπορεύτηκαν αγωνιστικά,
εκτός από τον εαυτό του. Σαν να μην συμμετείχε μαζί
τους.
Αγαπούσε τον ΑΝΘΡΩΠΟ ο Νίκος Λουλούδης. Κι αυτή
την ιδέα υπηρέτησε, χωρίς καμιά, έστω σκέψη ποτέ, να
την καπηλευθεί όσες ευκαιρίες κι αν του δόθηκαν.

Ένας σεμνός πατριώτης
Εμείς τον γνωρίσαμε πρώτα από τα αφιερώματα του
Νίκου Περακάκη. Αργότερα ο καλός συνάδελφος Μανό-
λης Παντινάκης, δημοσίευσε μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα αφήγηση του ήρωα στο βιβλίο του «Αντίσταση
και Εξορία».
Το πρώτο μας αφιέρωμα είχε γίνει πριν από πέντε χρό-
νια περίπου, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή η αναφορά σε
ανθρώπους, όπως αυτός και η υπενθύμιση της δράσης
τους, γιατί όλο και κάποιο καινούργιο στοιχείο την
συμπληρώνει.
Ο Νίκος Λουλούδης γεννήθηκε το 1922 στο Σπήλι, όπου
τέλειωσε το Δημοτικό κι έκανε δυο χρόνια και στο Ημι-
γυμνάσιο. Οι συνθήκες εκείνων των καιρών, όμως, προ-
σανατόλιζαν τους νέους κυρίως στις τέχνες, που έδιναν
σίγουρο ψωμί. Σ' ένα ραφτάδικο λοιπόν ξεκινά να μα-
θαίνει την τέχνη ο Λουλούδης. Πρώτα στου Λαγκουβάρ-
δου και μετά στου Τζεδάκη. Το έτος 1939, σηματοδοτεί
γι' αυτόν μια πορεία γεμάτη από αγώνες. Είναι η χρονιά
που γνωρίζεται με τον Λεωνίδα Καράμπελα. Ήταν ένας
υποδηματοποιός, γνωστός για τις αριστερές του πεποι-
θήσεις.

Στη Μάχη της Κρήτης τρέχει πάνω κάτω, από τη μια να
πολεμήσει κι από την άλλη να προσφέρει τις πολύτιμες
υπηρεσίες του σε τραυματίες Έλληνες και συμμάχους,
καθώς το νοσοκομείο είχε μεταφερθεί στο Σπήλι.
Με αυτή την ανοιχτή στις προκλήσεις του καιρού του
καρδιά δεν αργεί να δεχθεί πρώτος τα μηνύματα του
ΕΑΜ. Σπεύδει από τους πρώτους να οργανωθεί ανα-
πτύσσοντας αντιστασιακή δράση.
Με τον Θανάση Μαρκογιάννη και την Όλγα Πρεβελάκη
είχαν δημιουργήσει το δικό τους πυρήνα διαφώτισης
του κόσμου, για την ανάγκη ν' αγωνιστούν προκειμένου
ν' απαλλαγούν από τον κατακτητή. Στη συνέχεια ο Νίκος
ανέλαβε γραμματέας του ΚΚΕ Σπηλίου και αργότερα
μέλος της Ακτιδικής Επιτροπής.
Ακούραστος πάντα δούλεψε με αυταπάρνηση για τη
λευτεριά, πότε εδώ, πότε εκεί, από την οργάνωση και
δραστηριοποίηση της Εθνικής Αντίστασης, στην Επιμε-
λητεία του Αντάρτη και του εφεδρικού ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με το Νίκο Περακάκη, μετά την περίφημη
Μάχη των Ποταμών, έσπευσε σαν υπεύθυνος της ΕΤΑ
στο λημέρι του ΕΛΑΣ, στον Άγιο Γεώργιο και τον τροφο-
δότησε με τρόφιμα και άλλα εφόδια.

Νέες περιπέτειες
Όταν ήρθε η απελευθέρωση, εκείνος ετοιμαζόταν να συ-
νεχίσει τον αγώνα του σε άλλα μετερίζια, παλεύοντας
για κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβε. Έγινε επιστρά-
τευση για να συγκροτηθεί το νέο στράτευμα και στη δια-
δικασία αυτή ο Νίκος Λουλούδης, διαπίστωσε στην
πορεία και όχι με μια ειλικρινή εξήγηση από πλευράς των
κρατούντων, ότι ανήκε στους επικίνδυνους για το στρά-
τευμα. Ποιος; Ο άνθρωπος που έκανε τη νύχτα μέρα για
να υπηρετήσει την πατρίδα και να δει ξανά τον ουρανό
της Κρήτης ξάστερο.
Εκείνη την εποχή κάθε ιδεολόγος βίωνε τον ίδιο απερί-
γραπτο εξευτελισμό. Ήταν πολίτης τρίτης κατηγορίας.
Ήθελαν να τον παρουσιάζουν μίασμα του κοινωνικού
συνόλου. Κι αν ήθελε να σωθεί από το ηθικό αυτό μαρ-
τύριο και την άσκηση ψυχολογικής βίας δεν είχε παρά
να βάλει μια υπογραφή.
Στον τοπικό τύπο μετά την απελευθέρωση και για με-

ρικά χρόνια στη συνέχεια διαβάζουμε δεκάδες αποκηρύ-
ξεις, δημόσια, ανθρώπων που σίγουρα δεν άντεχαν άλλο
τις διώξεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έμπαιναν στη
μέση και στενοί συγγενείς, οι πιο σεβάσμιοι συνήθως, για
να πείσουν τον ιδεολόγο να πάρει την μεγάλη απόφαση
και να σωθούν όλοι.
Αυτό ζητούσαν κι από το Νίκο Λουλούδη.
«Μια υπογραφή μωρέ…».
Μάταια περίμενε όμως την υπογραφή αυτή η βεβαίωση
ότι «έγινε καλός Έλληνας». Ούτε άκουσε ποτέ το εκκλη-
σίασμα από τα χείλη του παπά, ότι ο Λουλούδης «είδε το
φως το αληθινό…».

Ανελέητο ξύλο
Αρνιόταν πεισματικά ο αγνός πατριώτης να υπογράψει
δήλωση. Και το αποτέλεσμα ήταν να οργώνεται αλύπητα
το κορμί του από δημίους. Αλύπητο ξύλο με μόνη δια-
κοπή για την επίμαχη ερώτηση που έπαιρνε την ίδια πει-
σματική άρνηση. Κι ο βούρδουλας έπαιρνε «φωτιά».
Στην αρχή οι δήμιοι υπολόγιζαν την υποταγή του Νίκου
το πολύ σε ένα διήμερο. Πού θα πήγαινε το πράμα; Μετά
από τόσο ξύλο θα υπέκυπτε.
Κι όμως …Το ίδιο τους έκανε. Οι δυο μέρες έγιναν πέντε
κι έπειτα οκτώ. Και το αποτέλεσμα έμενε το ίδιο.
Ο Νίκος Λουλούδης δεν επέτρεπε σε κανέναν να του
απαιτεί διαπραγμάτευση της αξιοπρέπειάς του. Κι όσο ο
πόνος γινόταν αφόρητος, τόσο περισσότερο γιγάντωνε
η ψυχική δύναμη αυτού του ήρωα της συνείδησης.
Είδαν κι απόειδαν οι βολεμένοι εκείνων των καταστά-
σεων, ότι ο Νίκος δεν θα γίνει ποτέ δικός τους κι έσπευ-
σαν να τον ξεφορτωθούν.
Βρέθηκε στη Μακρόνησο, βιώνοντας κι εκεί τη φρίκη
μαζί με το βάσανο της εξορίας στον υπέρτατο βαθμό.
Αν τον ρωτούσες γιατί τόσο πείσμα, θα σου έλεγε απλά
ότι ήταν η αίσθηση του δικαίου που θωράκιζε τις αντο-
χές του. Και το μαρτύριο δεν είχε τελειωμό.
Είχε πει σχετικά στον Παντινάκη:
«Βούρδουλας στο πετσί μου και μετά άρχιζαν πάλι. Με
κατάβρεχαν κι ενώ έσταζα αίμα. Ύστερα με βούνευρα με
χτυπούσαν στις φτέρνες και στις πατούσες. Και πάλι λι-
ποθυμούσα. Τα πόδια μου τουμπάνιασαν. Τα αίματα
έτρεχαν. Οι πόνοι ήταν αβάσταχτοι. Μα εκείνοι δεν στα-
ματούσαν. Άλλαζαν βούρδουλες. Έπαιρναν μετά συρμα-
τόσχοινα και με χτυπούσαν. Μ' έριχναν κάτω και
χοροπηδούσαν με τις αρβύλες στην πληγωμένη μου
πλάτη. Θυμάμαι ακόμα την μπροκαδούρα από τις αρβύ-
λες. Από το πολύ ξύλο το πρόσωπό μου είχε το χρώμα
του συκωτιού. Μου έλεγε ο Χατζημανώλης:
Ρε Νίκο Λουλούδη κάνε δήλωση ρε αλλιώς πεθαίνεις…».

Παρών στο κάλεσμα 
της πατρίδας
Η κήρυξη του πολέμου τον βρίσκει πα-
ρόντα, σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας, σε
κάθε κραυγή απόγνωσης πάσχοντα συ-
νανθρώπου.

ΝΤΟΚΟυΜΕΝΤΟ
6.12.1947. Α' Τάγμα : Καλογεράκης Πέτρος, Λουλούδης Ν., Μπενάκης Εμ., Στραβουλάκις Πολ., Αθα-
νασάκης Αγγελ., Κουντούρης Ηλ., Σολιδάκις Ιωαν., Κομπογιανίτης Ζαχαρίας, Καλπασίδης Δημ.

Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη
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Ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος
Κι όμως αυτή η υπογραφή δεν δόθηκε ποτέ. Κι ο
Νίκος Λουλούδης πέρασε στη χορεία των μαρτύ-
ρων της πίστης για κάποιο ιδανικό. O καιρός ειρή-
νης τον βρήκε αφοσιωμένο στον αγώνα της
βιοπάλης, αλλά ποτέ αρνητή της ιδεολογίας του.
Ήταν ο σκοπός της ζωής του.
Κι ήρθε η δικτατορία των συνταγματαρχών να
τον βάλει σε νέες περιπέτειες. Ένα ακόμα καμίνι
που δοκίμασε τις αντοχές του και τον έβγαλε πιο
δυνατό.
Αφηγείται ο ίδιος στο Μανόλη Παντινάκη: «Όταν
έγινε το πραξικόπημα στις 21 Απρίλη του‘67, εγώ είχα
εργάτη στο μαγαζί μου από κάτω και δουλεύαμε. Κάποια
πληροφορία που ήρθε έλεγε ότι θα κάμουνε συλλήψεις.
Αλλά πού να πάμε;
Έστειλα το γιο μου τον Μπάμπη στο σπίτι του Λευτέρη
του Μιαούλη για να τον ενημερώσω και να μου πει πώς
θα πράξουμε. Εκείνος έκρινε ότι δεν έπρεπε να φύγουμε.
Η φυγή μας θα μπορούσε να προκαλέσει τη δολοφονία
μας χωρίς κανένας να υποψιαστεί το παραμικρό. Θα
ήμασταν πιο σίγουροι αν η σύλληψη γινόταν από το επί-
σημο κράτος».
Ήρθε η σειρά του Νίκου Λουλούδη να συλληφθεί. Αυτή
τη φορά τον οδήγησαν στο στρατόπεδο του Αγίου Παύ-
λου Χανίων.

Ένας βράχος αντοχής
Είναι ν' απορείς με τη φύση ανθρώπων όπως ο Λουλού-
δης. Όταν μια απλή ταλαιπωρία μας κλονίζει το ηθικό,
πώς άραγε άντεξε ο άνθρωπος αυτός ένα σκόρπισμα
ζωής και ονείρων, μια απίστευτη στέρηση αγαπημένων
του ανθρώπων, μια απομάκρυνση για καιρούς από τις
πιο απλές χαρές της ζωής. Κι είχε πάντα το κουράγιο να
χαμογελά.
Ο Νίκος Λουλούδης ανήκε στη βασανισμένη γενιά που
δεν είχε δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη. Κι όμως άντεξε.
Παρά τα βάσανα και τις διώξεις.
Η αποζημίωση της ζωής για τον ήρωα ήταν τα παιδιά
του. Φρόντισε να τα σπουδάσει και να δώσει εξαιρετι-
κούς επιστήμονες στην κοινωνία. Μα κυρίως ενεργούς
πολίτες. Ανθρώπους με άποψη και αγάπη για τον συ-

νάνθρωπο.
Έμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του μέχρι το τέλος. Και
ποτέ δεν επέτρεψε σε κανένα παράγοντα να θίξει την
αξιοπρέπειά του. Εκείνοι το ήξεραν και ποτέ δεν πλησία-
ζαν. Δεν άντεχαν τον ήλιο της σκέψης και τη λεπίδα των
λόγων του όταν διαπίστωνε μια υπέρβαση πολιτικού
ήθους.
Ο αγνός αυτός άνθρωπος κοντολογίς, είχε οριοθετήσει
τις αξίες με κανόνες που δεν παραβίασε ποτέ.
Έφυγε στις 19 Μαΐου του 2006. Και εκείνοι που τον συ-
νόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ήταν πολλοί και
η θλίψη τους απόλυτα ειλικρινής. Όσα του στέρησαν τα
πέτρινα χρόνια εισέπραξε ο Νίκος Λουλούδης από το
σέβας της τοπικής κοινωνίας. Κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη
ανταμοιβή για έναν αγνό αγωνιστή όπως αυτός.
Έτσι μένει στη μνήμη και αποτελεί πάντα ένα φωτεινό
παράδειγμα αγωνιστικής προσφοράς χωρίς καμιά
ανάγκη ανταπόδοσης. Γιατί το χρέος προς τα ιδανικά
παραμένει ανεκτίμητο. Αυτό τουλάχιστον μας δίδαξε ο
Νίκος Λουλούδης με τη ζωή και τη δράση του. Και τα
παιδιά του που συνεχίζουν την ίδια πορεία και στάση
ζωής με τη δική τους συμμετοχή στα κοινά μας το θυμί-
ζουν.

10/06/2015 της Εύας Λαδιά

Πηγή: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=25921

Ο διαχρονικός και διακηρυγμένος στόχος της συντριπτικής πλειονότη-
τας των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την ένταξη του επι-
κουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ που θα σημάνει τη διάσωση της
επικουρικής μας ασφάλισης και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης
για τους συνταξιούχους και στο μέλλον για τους εργαζόμενους ασφαλι-
σμένους του ταμείου, βρίσκεται δυστυχώς προ αδιεξόδου, παρά το γε-
γονός ότι ο τέως Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος μας είχε
διαβεβαιώσει και είχε ανακοινώσει ακόμα και από το βήμα του τελευ-
ταίου Συνεδρίου της ΟΤΟΕ ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού
Νόμου του ΕΤΕΑΜ 997/1979 άρθ.3, η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
είναι υποχρεωτική και επιβεβλημένη. Τούτο δε διότι ο ασφαλιστικός μας
φορέας δεν είναι σε θέση να χορηγεί παροχές ισοδύναμες με εκείνες του
ΕΤΕΑΕΠ (διαβάστε στην ιστοσελίδα μας την υπ’αριθμ. 22-38/4.9.18 Επι-
στολή των Συλλόγων μας  προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αιτιολογική Έκθεση και
την Προτεινόμενη Διάταξη Ένταξης που συνέταξε ο ασφαλιστικός μας
σύμβουλος πρώην Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης).
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές Ιουνίου υφίσταται μία σημαντική εξέλιξη στο
μείζον θέμα της επικουρικής μας ασφάλισης. Το αίτημα των ασφαλισμένων της Εθνι-
κής που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα με το επικουρικό τους ταμείο (ΛΕΠΕΤΕ), έγινε
δεκτό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και μετά από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας το ΛΕΠΕΤΕ εντάσσεται
στο ΕΤΕΑΕΠ.
Δυστυχώς, δεν ελήφθη αντίστοιχη απόφαση για να δοθεί λύση και στο τεράστιο
πρόβλημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και πλέον τα περιθώρια για την προοπτική ένταξης
του επικουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ είναι ασφυκτικά.
Την ταφόπλακα στις ελπίδες μας για αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη για όλα τα ασφα-
λισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ βάζει για μία ακόμα φορά η καταστροφική του διοίκηση
που έχει οδηγήσει το Ταμείο σε μία δίχως αύριο περιδίνηση και τους ασφαλισμένους
του σε απόγνωση:
-      Αδιαφορώντας για τη συστράτευση της πλειοψηφίας των Συλλόγων των Συντα-
ξιούχων για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ που θα έδινε λύση στο μείζον
πρόβλημα της επικουρικής μας ασφάλισης και αγνοώντας προκλητικά το συμφέρον
των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του ταμείου, η καταστροφική διοίκηση του επι-

κουρικού μας ταμείου που «εξαέρωσε» 55,5 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του
στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, επιμένει αδιάλλακτα στις θέσεις της, διαφωνεί με την
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, έχοντας προειδοποιήσει τον τέως Υφυπουργό κ.
Αναστάσιο Πετρόπουλο ότι οποιαδήποτε ενέργεια ένταξης του επικουρικού μας τα-
μείου στο ΕΤΕΑΕΠ είναι αντισυνταγματική και θα την προσβάλει δικαστικά.

Εντούτοις, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στη συνάντηση των Συλλόγων μας
(ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Σύλλογος Εργαζομένων Ιονικής, Σύλλογος Συνταξιούχων
πρώην Εθνοκάρτας, Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων Τράπεζας
Αττικής, Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών-Eurobank) που αγωνιζόμαστε
σε κοινό μέτωπο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου για τη διάσωση της επικουρι-
κής μας σύνταξης με τον κ. Πετρόπουλο στις 6/12/18, ο κ. Υφυπουργός μας είχε δια-
μηνύσει ότι θεωρούσε μοναδική λύση την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και ότι
είχε ληφθεί οριστική κυβερνητική απόφαση για να προχωρήσει τις απαραίτητες δια-
δικασίες, όπως είχε και την υποχρέωση να πράξει. Ωστόσο, μετά από τις πρόσφατες
εξελίξεις με την ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, αφήνοντας εκτός νυμφώνος το ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ, η προοπτική ένταξης του επικουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑΕΠ βρίσκεται
πλέον σε αρνητική τροχιά και διαφαίνεται ότι δεν θα δοθεί λύση για τους ασφαλι-
σμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για την οικογένεια
των περίπου 10.000 μελών του Επικουρικού μας Ταμείου.
Υπό την πίεση των ραγδαίων αυτών εξελίξεων, οι Σύλλογοί μας ζήτησαν άμεσα συ-
νάντηση με τον κ. Πετρόπουλο ώστε έστω και την ύστατη στιγμή ο Υφυπουργός να
παρέμενε συνεπής στη δέσμευσή του, η οποία δυστυχώς δεν κατέστη εφικτή.

Κύριε Πετρόπουλε, λυπούμαστε πολύ που δεν σταθήκατε στο ύψος των

κρίσιμων περιστάσεων, που δεν φανήκατε αντάξιος της εμπιστοσύνης που

σας δείξαμε αυτό το διάστημα, που δεν καταφέρατε να αφουγκραστείτε

την κραυγή αγωνίας των χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

που βλέπουν να αδειάζει η κλεψύδρα και η επικουρική τους ασφάλιση να

μετρά τις τελευταίες της ώρες και πάνω από όλα, που δεν φανήκατε συνε-

πής στις δεσμεύσεις σας προς τους Συλλόγους μας και τα χιλιάδες ασφα-

λισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Χ ά θ η κ ε  η  μ ά χ η ,  ό χ ι  ο  π ό λ ε μ ο ς
Συνάδελφοι, 
Παρά την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ
και τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί γενικά για το μέλλον των επι-
κουρικών συντάξεων, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως πάντα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται
με κάθε πρόσφορο μέσο για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Και να είστε βέ-
βαιοι ότι - παρά την εναντίωση της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ναρκοθετεί κάθε
σχεδιασμό που θα αποβεί προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του σε αντίθεση
με ό,τι επιτάσσει ο θεσμικός της ρόλος - σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και
νομικούς μας συνεργάτες θα εξετάσουμε από κοινού όλα τα νέα δεδομένα και θα κα-
ταρτίσουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στο εξής για τη διάσωση της επι-
κουρικής μας σύνταξης. 

Η επίσπευση των εκλογών και η καταστροφική εμμονή της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οδηγούν σε αρνητική τροχιά την
προοπτική ένταξης του Επικουρικού μας Ταμείου στο ΕΤΕΑEΠ

Ο συνάδελφος Μπάμπης, μας είπε δύο λόγια για
τον πατέρα του :
Ο πατέρας μου ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας
και δυστυχώς οι δυσκολίες τον ακολουθούσαν από
την παιδική του ηλικία. Έτσι έμαθε όμως να αντιπα-
λεύεται τις αδικίες και αφιέρωσε όλη του τη ζωή
στην κοινωνική προσφορά. Έλαβε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση και παρά τις διώξεις που υπέστη στη συ-
νέχεια, παρέμεινε συνεπής στις πολιτικές και ιδεολο-
γικές του πεποιθήσεις.
Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε δεν τον
πτόησαν, δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε να
δημιουργήσει μία αξιόλογη οικογένεια και να μας

προσφέρει μία καλή ζωή, εξασκώντας το επάγγελμα του
εμπόρου στο Σπήλι.
Η εργατικότητα και δημιουργικότητα ήταν τα στοιχεία
που τον χαρακτήριζαν, ενώ η συμβουλή του, την οποία
προσπάθησα να ακολουθήσω και στη σταδιοδρομία μου
στην τράπεζα, ήταν ότι σε οποιοδήποτε επάγγελμα και να
απασχολούμασταν εγώ και τα αδέρφια μου, πρώτο μας
μέλημα θα έπρεπε πάντα να είναι η εξυπηρέτηση του κό-
σμου.
Μπορώ να πω ότι λόγω των συνεχών διώξεών του,
πάντοτε έμεινε μέσα μου η πικρία που δεν τον έζησα όσο
θα ήθελα τα κρίσιμα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, ενώ
ξέρω ότι είχε στοιχίσει και στον ίδιο. Ωστόσο, νιώθω πε-
ρήφανος για αυτόν
γιατί έχαιρε της καθο-
λικής εκτίμησης όσων
τον γνώρισαν, ενώ τον
θυμάμαι ως ένα στορ-
γικό πατέρα που προ-
σπάθησε να μεταδώσει
σε μένα και τα δύο μου
αδέρφια, μέσα και από
το ζωντανό παρά-
δειγμα της ζωής του,
την αξιοπρέπεια και
την αλληλεγγύη προς
το συνάνθρωπο. Μα-
κριά από το μίσος και
την αδικία μας έλεγε
πάντα και ο ίδιος ήταν
ο πρώτος που το
έκανε πράξη…

Από αριστερά Νινιδάκης από Κοξαρέ και οι υπόλοιποι απο
το Σπήλι (Ταταράκης Κ, Λουλούδης Ν, Γεωργιλάκης Ε.)

Ο συνάδελφος Μπάμπης με τον
πατέρα του Νίκο
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Δικαστικές αποφάσεις
ΧΡυΣΙΚΟΠΟυΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3619/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 6.795,05 € νομιμο-
τόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης 1.500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 600 €.H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη ση-
μασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά τη συγχώνευση διακρι-
τική δυσμενής μεταχείριση των Ιονικάριων από την Τράπεζα
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αρνητικό στοιχείο για τις έν-
δικες προαγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...δεν μπο-
ρεί να ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο έναντι της
συγκρινομένης συναδέλφου του, η αμέσως μετά τη συγχώ-
νευση των δύο τραπεζών, απασχόληση του ενάγοντος ως
απλού υπαλλήλου χωρίς ανάληψη θέσης ευθύνης, ανάλογης
της ανωτέρω προϋπηρεσίας του στην απορροφηθείσα τρά-
πεζα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά εμπίπτει στο
πλαίσιο αρνητικού αντίκτυπου, που είχε η συγχώνευση για
μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθείσας τράπεζας,
όπως ... βεβαίωσε ενόρκως μετά λόγου γνώσεως λόγω της
συνδικαλιστικής ιδιότητας του ως πρόεδρος του συλλόγου
εργαζομένων στην εναγόμενη και προερχομένων εκ της Ιονι-
κής και Λαϊκής Τράπεζας ΑΕ, ο Σαράντος Φιλιππόπουλος του
Θεοδώρου στην προαναφερόμενη ένορκη βεβαίωση....».
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕυΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2392/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Λευτέρης έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.226,28 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1958/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφο Κων-
σταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
32.797,66 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 800 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικη-
γόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ  ΟυΡΑΝΙΑ-ΑΝΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1706/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Άννα έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 7.715,35 € νομι-
μοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟυΛΟυΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 5760/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 35.107,20€ νο-
μιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 2.000 Ευρώ.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
Ντέτα Πετρόγλου.

ΤυΡΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2732/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συναδέλφισσα
Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
42.482,86 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 2.000 €. Επίσης, με την υπ΄ αριθμ. 1943/2016
απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτό-
δικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η συναδέλφισσα
Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από
1.1.2003 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές δια-
φορές νομιμοτόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 400 €.Την υπόθεση χειρίστηκε
νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΣΠυΡΟΠΟυΛΟυ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3467/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Νέλη έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 6.790,48 € νομι-
μοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 1.400€.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟυΛΟυ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3090/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2008και ότι της οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 4.850 € νομιμοτό-
κως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
της δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟυΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4763/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφο Γιώργο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 33.986,98 €
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 1.300 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νι-
κόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΚΟυTΟυΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 680/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφο Κων-
σταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
45.282,73 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική του δαπάνη 700 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικη-
γόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΛΗΤΑ  ΣΤΑυΡΙΑΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1419/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βούλα έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2007 και ότι της οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.935,11 € νομι-
μοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 700 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δι-
κηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 487/2018 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι οσυνάδελφος Ιορδάνης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2005
και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νο-
μιμοτόκως, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 2.000 ευρώ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 350 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά
ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΙΑΝΝΟΠΟυΛΟυ ΑΡΧΟΝΤΟυΛΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1850/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αρχοντούλα έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2007
και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 2.564 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2573/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ελπινίκη έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2010 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
3.453,96 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της
ηθικής της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ  ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2270/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η συνάδελφος Θεοδοσία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και ότι της οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 1.102,08 € νομιμο-
τόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλά-
βης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2128/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συναδέλφισσα Ελένη έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και ότι της
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως,
καθώς και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
350 €. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος
Πολυχρονιάδης.

ΤΖΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3516/2018 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2008 και ότι του οφείλονται οι
προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 3.523,96 € νομιμο-
τόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 450 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

Μοναδική 9ήμερη Εκδρομή του Συλλόγου μας
στη Β ό ρ ε ι ο  Ι τ α λ ί αΒ ό ρ ε ι ο  Ι τ α λ ί α !  !  ( 1 2 - 2 0 / 1 0 )( 1 2 - 2 0 / 1 0 )

Λεπτομέρειες και αναλυτικό πρόγραμμα 
στην ιστοσελίδα μας ionikienotita.gr

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π ΗΕ Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο ΥΠ Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ &  &  Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α ΣΨ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α Σ

Β Ε Ρ Ο Ν Α -  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α -  Λ Ι Μ Ν Ε Σ Β . Ι ΤΑ Λ Ι Α Σ
( Γ Κ Α Ρ Ν ΤΑ - ΚΟ Μ Ο - Σ Τ Ρ Ε Ζ Α )  -  Μ Ι Λ Α Ν Ο  -  Γ Ε Ν Ο Β Α -

Π Ι Ζ Α -  ΛΟΥ Κ Α -  Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α -  ΤΟ Σ Κ Α Ν Η

Τιμή Συμμετοχής κατ’ άτομο σε
δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο : 620 €
Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν ΤΑ Ι :  

- Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν
- 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 * με πρωινό σε μπουφέ
και δείπνο
- Αρχηγός και τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΤΡΑ
- Δωρεάν βαπορέτο στη Βενετία
- Ασφάλεια αστικής/επαγγελμ. ευθύνης TOUR OPERATOR
- Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση
- Δημοτικοί φόροι, διόδια

ΜΗΝ ΤΗ ΧΑΣΕΤΕ
! Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Δ η λ ώ σ τ ε  Α Μ Ε Σ Α  σ υ μ μ ε τοχ ή !  *
* Με την κράτηση απαιτείται απαραιτήτως
η άμεση κατάθεση προκαταβολής 250 €


