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«Πριν πουλήσεις το φάρμακο, 
πρέπει να πουλήσεις την αρρώστια» 
(Εβγκένι Κασέγιεφ, σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος) 

Ο κορωνοϊός “ξεκίνησε” στην Κίνα, οι ΗΠΑ
προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν για να
πλήξουν την αντίπαλό τους, αλλά ξέφυγε από
την... εποπτεία τους, με αποτέλεσμα να περάσει
σύνορα και φραγμούς και να επηρεάσει με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο το σύνολο των κρατών
παγκοσμίως. Εκτός όμως της μεγάλης μεταδο-
τικότητάς του, η υστερία που προκάλεσε (και
την οποία πυροδότησαν-υπηρέτησαν πρόθυμα
τα ΜΜΕ) έχει λάβει επίσης τα χαρακτηριστικά
“παγκόσμιας πανδημίας”.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στην επαρχία Ουχάν της Κίνας πριν από περίπου 6 μήνες
εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι ασθενείς από το νέο κο-
ρωνοϊό. Μέσα σε ένα μήνα είχε λάβει τέτοια έκταση που η
επαρχία τέθηκε σε καραντίνα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη επαρχία είναι από τις
πλέον υποβαθμισμένες της Κίνας, με ελλιπείς υποδομές και
κατά συνέπεια αδυναμία στη συνολική διαχείριση της υπό-
θεσης, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν ταχύτατα τα
κρούσματα (ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ιού η μεγάλη με-
ταδοτικότητά του σε σχέση με άλλους γνωστούς ιούς, όπως
της γρίπης, του SARS κ.λπ.).
Βέβαια, όσο και αν κάποιοι φαντασιώνονται το αντίθετο, στο
σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχουν φραγμοί και σύνορα από
γρανίτη και όπως ήταν λογικό, ο ιός μεταφέρθηκε και εξα-
πλώθηκε στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η μεγάλη
μεταδοτικότητα του ιού και πιθανώς η καθυστερημένη αντί-
δραση κάποιων χωρών (βλ. Ιταλία) είχαν ως αποτέλεσμα να
ανακηρυχθεί σε παγκόσμια πανδημία από τον ΠΟΥ, δί-
νοντας όμως ταυτόχρονα και το έναυσμα σε φαινόμενα
υστερίας, με τον πλανήτη να ζει το φαινόμενο της... παγκό-
σμιας κορωνοϊοποίησης!

Η διελκυστίνδα ΗΠΑ – Κίνας... μεταδίδει τον κορωνοϊό;
Οι αρχικές εκδοχές για την προέλευση του ιού από διάφορα
ζώα γρήγορα αποδείχθηκαν εσφαλμένες. Εγώ δεν μπορώ
να παραγνωρίσω τη θεωρία ότι ο ιός πιθανόν να παράχθηκε
σε εργαστήριο. Είναι αναγκαίο να ερευνηθούν όλες οι εκδο-
χές προκειμένου η παγκόσμια κοινή γνώμη να μάθει από
πού ξεφύτρωσε αυτός ο ιός που άλλαξε ξαφνικά τις ζωές
μας, αν και δυστυχώς – και δε θεωρώ ότι είναι τυχαίο – δε
διαβλέπω καμία πρόθεση των ισχυρών ΜΜΕ, του δυτικού
κόσμου τουλάχιστον, να εμβαθύνουν προς αυτήν την κα-
τεύθυνση…*
Η υπόθεση του ξεσπάσματος του κορωνοϊού στην Κίνα και
η παγκόσμια έκταση που έλαβε η είδηση, έδωσε αρχικά το
έρεισμα στις ΗΠΑ για να πλήξουν τη μεγάλη τους αντίπαλο.
Η διπλωματία της “υπερδύναμης” ενορχήστρωσε μία εκτε-
ταμένη εκστρατεία τρόμου και παραπληροφόρησης και κα-
τόρθωσε να πείσει πολλές χώρες να διακόψουν τις
αεροπορικές συνδέσεις με την Κίνα, εξαντλώντας κάθε δυ-
νατότητα επικοινωνιακής εκμετάλλευσης της «ευκαιρίας»
που της παρουσιάστηκε για να πλήξει την οικονομία και το
γόητρο της Κίνας.
Βέβαια, ο αρχικός στόχος να πληγεί η οικονομία της Κίνας
είχε, όπως ήταν αναμενόμενο, ασύμμετρες απώλειες, αφού
η εξάπλωση τόσο του ίδιου του ιού όσο και της παράνοιας
που τον ακολουθεί, επηρέασε τις αγορές των ΗΠΑ, της Ευ-
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ΕΦΑΠΑΞ
-  Με αντισυνταγματική διάταξη προχώρη-
σαν στην ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ με τον
ΕΦΚΑ, δημιουργώντας πρόσθετες δυ-
σκολίες  γ ια  να λάβουμε τα χρήματα
που εξασφαλίσαμε από τ ις  δ ιαφορές
του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιού-
μαστε βάσε ι  του  καταστατ ι κού  του
ΤΑΠΙΛΤ από το ΕΤΕΑΕΠ

ΗΗ Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑΙ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ πά ν τα  σ τ η  δ ι ά θ ε σ ή  σ α ς ,  πά ν τα  σ τ η  δ ι ά θ ε σ ή  σ α ς ,  
α κό μ α  κα ι  υ π ό  α υ τ ές  τ ι ς  π ρ ωτο φ α ν ε ί ς  σ υ ν θ ή κ ες !α κό μ α  κα ι  υ π ό  α υ τ ές  τ ι ς  π ρ ωτο φ α ν ε ί ς  σ υ ν θ ή κ ες !
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Κατατέθηκε η τροπολογία ένταξης
του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ (πλέον e-ΕΦΚΑ) 
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Σύμφωνα με πληροφορίες η Ολομέλεια του ΣτΕΣύμφωνα με πληροφορίες η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε έκρινε ότ ιότ ι
ο ι  π ε ρ ι κοπ έ ς  τω ν  σ υ ν τά ξ ε ω ν  τω ν  μ ν η μ ο ν ι α κώ ν  ο ι  π ε ρ ι κοπ έ ς  τω ν  σ υ ν τά ξ ε ω ν  τω ν  μ ν η μ ο ν ι α κώ ν  ν ό μ ω νν ό μ ω ν

4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες για4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες για
το  χ ρ ο ν ι κό  δ ι ά σ τ η μ α  α π ό  το ν  Ι ο ύ ν ι ο  το υτο  χ ρ ο ν ι κό  δ ι ά σ τ η μ α  α π ό  το ν  Ι ο ύ ν ι ο  το υ

έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016
Στ η ν  π λ ε ι ο ν ότ η τα  τω ν  
περιπτώσεων τα αναδρομικά
θ α  α ν έ ρ χο ν τα ι  
κοντά στα 1.500 ευρώ
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ρώπης και το οικονομικό σύστημα της παγκόσμιας οικονομικής δικτατορίας, δημιουργώντας
απώλειες ρεκόρ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και βέβαια με τα κρούσματα και την ανησυχία
να εξαπλώνονται, με τις επιχειρήσεις να κλείνουν και ολόκληρες χώρες να τίθενται σε καραντίνα,
οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες και πολλαπλάσιες!

«Κορωνοϊόπληκτη» 
και η Ελλάδα!
Όπως ήταν φυσικό, η Ελλάδα δεν μπο-
ρούσε να αποτελέσει εξαίρεση με απο-
τέλεσμα να ευθυγραμμιστούμε με την
παγκόσμια ανησυχία του πλανήτη. Τα
ΜΜΕ στο βωμό της τηλεθέασης και της
υπερβολής, μας βομβάρδισαν με πη-
χυαίους τίτλους, διέσπειραν ακραίες ει-
δήσεις στην ελληνική κοινωνία
τρομοκρατώντας τον κόσμο, ενώ βέβαια
φίμωναν τις ψύχραιμες, επιστημονικές

φωνές της λογικής που μιλούσαν για αυτοσυγκράτηση, προσωπικούς κανόνες υγιεινής και ευ-
θύνης ώστε να περάσει η έξαρση του ιού.
Στο κρεσέντο αυτό ακολούθησε και η κυβέρνηση με τη μία οδηγία πάνω στην άλλη, κλείνοντας
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνιστώντας περιορισμό των συναθροίσεων και των άσκοπων με-
τακινήσεων. Κατά τη γνώμη μου τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν ακραία. Καλό είναι να φυλάμε
τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά, αλλά όταν η επιστημονική κοινότητα δεν εισακούεται, όταν
αποκρύπτονται επιμελώς πληροφορίες που «δεν πουλάνε» και εν τέλει στήνεται ένα θρίλερ για
τη θνησιμότητα του ιού στις ευπαθείς ομάδες, τότε μόνο σαν αμετροεπή ενέργεια μπορεί να χα-
ρακτηριστεί αυτή η επικινδυνολογία.

Τα πραγματικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του ιού
Πολλοί θα με παρεξηγήσουν ότι παριστάνω τον ειδικό σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σε καμία πε-
ρίπτωση. Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οφείλουμε να δίνουμε βάση σε όσα λένε οι
εξειδικευμένοι επιστήμονες, τα (λίγα) σοβαρά ρεπορτάζ και όχι σε τυχάρπαστους περαστικούς
από τα πάνελ ειδήσεων και εκπομπών...
Τι λένε οι επιστήμονες; Ο ΠΟΥ ανακήρυξε την έξαρση του κορωνοϊού σε πανδημία. Η πανδημία
όμως δε συνδέεται με τη θνησιμότητα, αλλά με τη μεταδοτικότητά του που αποτελεί το πλέον
σοβαρό χαρακτηριστικό του και στόχος ήταν να αποτραπεί η εξάπλωσή του. 
Επίσης, δεν είναι ανίατος. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία καθόσον ακόμα δεν έχει ανακαλυ-
φθεί (επισήμως τουλάχιστον) το εμβόλιο για την πρόληψή του. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν αναφο-
ρές για έναρξη δοκιμαστικών εμβολίων, αλλά και ότι κάποια φάρμακα ή ένας συνδυασμός τους
είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του ιού. Μάλιστα, τα συμπτώματα για τους προσβλη-
θέντες είναι πιο ήπια, όπως και συνολικά οι συνέπειες μέχρι την ανάρρωση.
Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών ιαίνονται, ενώ το ποσοστό που καταλήγει σε θάνατο
αφορά ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρά προβλήματα
υγείας. Μάλιστα, μία αχτίδα αισιοδοξίας έχει φανεί από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι η επι-
δημία έχει ήδη αντιμετωπιστεί στην Κίνα και η ζωή εκεί έχει αρχίσει να βρίσκει πλέον τους κα-
νονικούς ρυθμούς της και πρέπει άμεσα να συμβεί το ίδιο στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο.

Και τίθεται το ερώτημα: 
Γιατί τελικά να λάβει αυτή η υπόθεση τόσο μεγάλες διαστάσεις;
Όπως τόνισα στην αρχή, το όλο θέμα πήρε αρχικά διαστάσεις ως μία πτυχή της γεωπολιτικής
σύγκρουσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών. Ωστόσο, αφού δεν κατέστη δυνατό τα
κρούσματα να περιοριστούν εντός Κίνας και διαχύθηκαν στον πλανήτη, ενδεχομένως να μην
είχαν συνυπολογίσει τις συνέπειες της ασύμμετρης αυτής απειλής. Και όταν επιχειρείς να δια-
χειριστείς ένα τσουνάμι, είναι ανόητο να πιστεύεις ότι μπορείς να το τιθασεύσεις. Το τσουνάμι
στο διάβα του παρέσυρε τα πάντα και οδηγηθήκαμε στο σημερινό σημείο.
Η ζημιά; Ο ανθρώπινος παράγοντας και η υγεία είναι σίγουρα πάνω από όλα. Χάθηκαν χιλιάδες
ζωές και νόσησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι (αν και πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα στοι-
χεία ήταν «φουσκωμένα» υπό την έννοια ότι αποδόθηκαν στον κορωνοϊό θάνατοι που ίσως
δεν έπρεπε…). Όμως, η μαζική υστερία, η αδυναμία θεσμικής ανταπόκρισης, η εξάπλωση της
παράνοιας και της συνωμοσιολογίας, η φίμωση της αλήθειας και της λογικής και η απουσία ψυ-
χραιμίας είναι η πραγματική ωρολογιακή βόμβα που απασφαλίστηκε!
Επιπλέον, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η «συμβολή» των ΜΜΕ στην έκταση της παράνοιας,
αφού επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε με μεθοδικό τρόπο. Με αφορμή τη διασπορά των ακραίων
ειδήσεων, μόλις καταλαγιάσει ο θόρυβος και υποβαθμιστεί το φαινόμενο στα ΜΜΕ, είναι επιβε-
βλημένο κάθε πολίτης να σκεφτεί τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση, ώστε να
σταματήσει να πέφτει στην παγίδα της παραπληροφόρησης και να μην «καταπίνει» αμάσητο
ό,τι του σερβίρεται.

Και ξαφνικά θυμήθηκαν 
όλοι το «άχρηστο» κράτος!
Όπως είναι φυσικό, σε πρωτόγνωρες καταστάσεις
σαν αυτή που ζήσαμε, η επόμενη μέρα ποτέ δεν
μπορεί να είναι η ίδια. Ο κόσμος επηρεάζεται και
τα αποτυπώματα παραμένουν στο συλλογικό
υποσυνείδητο.
Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτήν
την περίοδο έκτακτης ανάγκης και ποια θα είναι η
«κληρονομιά» της.
Στην Ιταλία και την Ισπανία ήδη ετοιμάζονται σχέ-
δια κρατικοποιήσεων, ενώ στη Γαλλία ο χαϊδεμέ-
νος των τραπεζικών Μακρόν μιλά ξεκάθαρα για «ορισμένους τομείς, όπως η υγεία, που πρέπει
να μένουν εκτός αγορών» και στην Ελλάδα όλοι εκθειάζουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Είναι επομένως η κατάλληλη ώρα να δοθεί μία βροντερή απάντηση στους ακραίους νεοφιλε-
λεύθερους που προσπαθούν να διαλύσουν τα κράτη πρόνοιας με όπλο τη χυδαία προπαγάνδα!
Επειδή ουδέν κακό αμιγές καλού, αυτή η πρωτόγνωρη εν καιρώ ειρήνης κρίσης είναι μία σπου-
δαία αφορμή για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος το σπουδαίο ρόλο του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, που με τις προφανείς ελλείψεις του, είναι το μόνο που μπορεί να κρατήσει όρθια τη
χώρα στο θέμα της υγείας σε έκτακτες καταστάσεις! Που ακόμα και αυτές οι ελλείψεις, έχουν
προκληθεί σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο που δέχεται από τους προπαγανδιστές και τα πα-
παγαλάκια των ακραίων νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων! 
Ας ελπίσουμε να καταστεί σαφές στην πλειονότητα του κόσμου, ότι κάποια αγαθά – με πρώτη,
αλλά όχι μόνη, την υγεία – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ να είναι δημόσια και να αποκλειστούν
από τη σφαίρα της ιδιωτικής εκμετάλλευσης.
Είναι άκρως υποκριτικό ορισμένοι να χειροκροτούν  από τα μπαλκόνια τους ήρωες νοσηλευτές
και γιατρούς του ΕΣΥ, να στηλιτεύουν τα ιδιωτικά ιδρύματα που δε βάζουν πλάτη και χρεώνουν
απλησίαστες τιμές ακόμα και εν καιρώ κρίσης, όταν οι ίδιοι με τις απόψεις και τις πολιτικές τους
οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι  υποκριτικό να ρίχνεται το ανάθεμα στον «ανεύθυνο»

λαό επειδή κινδυνεύει να καταρρεύσει
το ΕΣΥ λόγω ελλείψεων κλινών και
ΜΕΘ, όταν οι κατήγοροι είναι αυτοί που
υποσκάπτουν μεθοδικά εδώ και χρόνια
τα θεμέλια της δημόσιας υγείας!
Εξ άλλου, για τους μη γνωρίζοντες,
αυτή είναι η ιστορία του νεοφιλελεύθε-
ρου καπιταλισμού και της σχέσης του
με το κράτος… Τα πάντα βρίσκονται
προς πώληση και ιδιωτικοποίηση μέχρι
μία ακραία κατάσταση να αποδείξει ότι οι ιδιώτες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος και το κράτος
να αναλάβει εκ νέου την ευθύνη, σε ένα φαύλο κύκλο που έχει επαναληφθεί πολλές φορές στις
σύγχρονες, δυτικές, καπιταλιστικές χώρες…
Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, μαζί με τα βαθιά ψυχολογικά αποτυπώματα που θα μας
αφήσει  η πανδημία και η καραντίνα που επιβλήθηκε, να υπάρξει συνειδητοποίηση
της αναγκαιότητας προστασίας των βασικών δημόσιων αγαθών…

Της γης οι κολασμένοι
Επιπλέον, ο παγκόσμιος τρόμος είχε ως συνέπεια την πρόκληση ανοιχτών πληγών στις οικο-
νομίες. Και δυστυχώς, όπως πάντα, αυτοί που επηρεάζονται είναι οι πιο αδύναμοι αυτού του
άνισου κόσμου.

-- Όταν κάποιος νοσεί, από τον κορωνοϊό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν είναι
ίδιες οι συνθήκες περίθαλψης για τους ισχυρούς και τους αδύναμους.
-- Όταν η κερδοσκοπία σε καταστάσεις πανικού καλπάζει, οι έχοντες θα βρουν τρόπο
να αγοράσουν τα βασικά
είδη διατροφής, οι παρίες
θα υποφέρουν...
-- Όταν - σύντομα πι-
στεύω** -  ανακαλυφθεί το
φάρμακο για τον κορωνοϊό,
οι ισχυροί θα το προμηθευ-
τούν αμέσως.
-- Όταν οι εθνικές οικονο-
μίες νοσούν κι αυτές από
την επιδημία ασθένειας και
πανικού, το μάρμαρο θα
πληρώσουν οι λαϊκές τά-
ξεις...

Ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας
Οι συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού βέβαια δεν εξαντλούνται στις ψυχολογικές φοβίες που
ήρθαν για να μείνουν. Η παγκόσμια οικονομία πιθανώς να δοκιμαστεί πιο σοβαρά από τη με-
γάλη κρίση του τέλους της προηγούμενης δεκαετίας. 
Δυστυχώς, η Ελλάδα, η πιο αδύναμη οικονομία της ευρωζώνης, ακόμα δεν πρόλαβε καλά καλά
να βγει από την προηγούμενη κρίση χρέους και έρχεται αντιμέτωπη με το φάσμα της κρίσης
που θα φέρει δεδομένα η κρίση του κορωνοϊού. Ήδη οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες και πολύ
φοβάμαι ότι ο πολύς κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όσα εξελίχθηκαν το προηγούμενο
τρίμηνο είναι πιθανόν να μας γονατίσουν…
Αλήθεια, όλα αυτά ελήφθησαν υπ’ όψη από όσους βρίσκονταν σε θέση ευθύνης και έλαβαν
αυτά τα ακραία μέτρα; Η ανθρώπινη υγεία και ζωή είναι πάνω από όλα, αλλά σε όλα τα επίπεδα.
Η επιθετικότητα του κορωνοϊού μοιάζει να εξαντλήθηκε στις υπερβολές των ΜΜΕ, ενώ ο όλεθρος
της κατάρρευσης της οικονομίας και της ανεργίας θα συμπαρασύρει τα πάντα στο διάβα του.
Αλήθεια, πώς θα λειτουργήσει φέτος και πιθανώς και το επόμενο έτος η “βαριά βιομηχανία” της
χώρας μας, ο τουρισμός, όταν ο φόβος έχει πλέον κυριεύσει την ανθρωπότητα; Πώς θα λει-
τουργήσει η εστίαση με τους τραγελαφικούς κανονισμούς που θεσπίζονται; 
Οι συνέπειες των μέτρων θα είναι οδυνηρές και το κυριότερο, θα δώσουν το τελικό χτύπημα
στα αδύναμα στρώματα. Μετά τη δεκαετή κρίση, θα μας ζητήσουν (νέοι, εργαζόμενοι, συνταξι-
ούχοι) δεδομένα να πληρώσουμε την επερχόμενη κρίση του κορωνοϊού… 

Παγκόσμια και ευρωπαϊκή αδράνεια
Μέσα σε όλο αυτήν την παράνοια, για μία ακόμα φορά γίνεται αισθητή η απουσία ηγετών
παγκόσμιου βεληνεκούς, που θα δώσουν όραμα στον κόσμο. Δεν μπορώ να μη νιώσω δυσφο-
ρία όταν σκέφτομαι ότι επικεφαλής της ασθμαίνουσας “υπερδύναμης” και της πρώην υπερδύ-
ναμης είναι αυτήν τη στιγμή προσωπικότητες κάτω του μετρίου (επιεικώς), όπως ο Ντόναλντ
Τραμπ και ο Μπόρις Τζόνσον… 
Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ο θεός να την κάνει…) φανέρωσε για μία ακόμα φορά τις
αδυναμίες της. Οι χώρες του βορρά με αιχμή του δόρατος την ηγεμονική ευρωπαϊκή δύναμη,
τη Γερμανία, αρνούνται πεισματικά τη μοναδική λύση που ίσως να άνοιγε ένα παράθυρο αι-
σιοδοξίας για την αντιμετώπιση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, δηλαδή την έκδοση ευ-
ρωομολόγου. Δυστυχώς, τα χειρότερα έπονται και η Ευρώπη δείχνει για μία ακόμα φορά την
απουσία ενότητας και αντανακλαστικών. Οι λύσεις που προωθούνται είναι κατά γενική ομο-
λογία ανεπαρκείς και οι γκρίζες εποχές που προμηνύουν ελπίζω να μη μετατραπούν σε «κα-
τάμαυρες»…

Όλα αυτά αναδεικνύουν για μία ακόμα φορά ότι τα ανυπεράσπι-
στα θύματα κάθε ιού, κάθε ασθένειας, κάθε πολέμου, κάθε φυσικής
καταστροφής, κάθε κρίσιμης κατάστασης, είναι οι λαοί που δεν
τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη χάραξη στρατηγικής σε
τόσο σημαντικά θέματα, ούτε συμμετέχουν στη διαχείρισή τους -
παρά το γεγονός ότι τους αφορούν άμεσα – και απλά γίνονται
αποδέκτες προαποφασισμένων εξελίξεων και συνεπειών.

*Προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η πραγματική προέλευση του ιού θα ερευνηθεί
σε βάθος και θα εξιχνιαστεί ώστε να μάθουμε σύντομα αν πρόκειται για φυσικό ή βιολογικά
κατασκευασμένο ιό
**Επειδή πιστεύω ότι η σύγκρουση είναι μεταξύ των δύο ισχυρών του πλανήτη, το εμβόλιο θα
κάνει σύντομα την εμφάνισή του και θα μας επιβληθεί με μία ακόμα επιχείρηση επιθετικής
προπαγάνδας

Σαράντος Φιλιππόπουλος

“ Π ρ ι ν  π ο υ λ ή σ ε ι ς  τ ο  φ ά ρ μ α κ ο ,  “ Π ρ ι ν  π ο υ λ ή σ ε ι ς  τ ο  φ ά ρ μ α κ ο ,  
π ρ έ π ε ι  ν α  π ο υ λ ή σ ε ι ς  τ η ν  α ρ ρ ώ σ τ ι α ”π ρ έ π ε ι  ν α  π ο υ λ ή σ ε ι ς  τ η ν  α ρ ρ ώ σ τ ι α ”

Εξ άλλου Εξ άλλου «πριν  πουλήσε ις  το φάρμακο,  πρέπε ι  να«πριν  πουλήσε ις  το φάρμακο,  πρέπε ι  να
πουλήσεις την αρρώστια»πουλήσεις την αρρώστια» ,  έχει  πει  εύστοχα ο Εβγκένι,  έχει  πει  εύστοχα ο Εβγκένι
Κασέγιεφ  (σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφοςΚασέγιεφ  (σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος ). . .) . . .
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Τ
ις τελευταίες μέρες έχει καταστεί σαφές ότι οι ολέθριες συνέπειες της εξάπλωσης
του κορωνοϊού δε θα περιοριστούν στις ανθρώπινες ζωές που θα χαθούν, αλλά
δυστυχώς θα επεκταθούν και ίσως να είναι πιο τραγικές στην ελεύθερη πτώση

της παγκόσμιας οικονομίας. Και δυστυχώς, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περι-
πτώσεις κρίσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, τη νύφη θα κληθεί να πληρώσει
ο εργαζόμενος λαός προκειμένου να μην επηρεαστούν αρνητικά τα συμφέροντα της
οικονομικής ελίτ…
Εργοδότες και κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία επιχειρούν να μετακυλήσουν με κάθε
τρόπο το ανυπολόγιστο κόστος της πρωτοφανούς κατάστασης στον απλό λαό, με νο-
μοθετήματα και διατάγματα-εξπρές που καταλύουν ακόμα και τα σαθρά μετά τη δε-
καετή κρίση θεμέλια των εργασιακών δικαιωμάτων:
.

- Μετάθεση του δώρου του Πάσχα
- Δυνατότητα μονομερούς αναστολής συμβάσεων εργασίας
- Απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης
- Επίταξη απεργών
- «Προστασία» απολύσεων μέχρι 30/4 (και μετά… το χάος)
Και το κερασάκι στην τούρτα :
- Δυνατότητα περικοπής κατά 50% το μήνα των αμοιβών των εκ περιτροπής
εργαζόμενων μέχρι και δύο εβδομάδες και για περίοδο 6 μηνών!

.
Επειδή ως γνωστόν τα συμφέροντα και το χρήμα δεν κάνουν διαχωρισμούς και δε
διακρίνονται από συναισθηματισμούς, βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία εν μέσω αυτής
της πρωτοφανούς κατάστασης (που έχουν ανασταλεί βασικά δημοκρατικά δικαιώ-
ματα) να περάσουν όσα δεν κατόρθωσαν την περίοδο της δεκαετούς κρίσης. Έτσι,
στους χώρους εργασίας :
- υπάρχει καταιγισμός απολύσεων (ή… «οικειοθελών αποχωρήσεων»)
- πληθώρα μονομερών εργοδοτικών ενεργειών
- καθυστέρηση καταβολής μισθών
- εξαντλητική και ανθυγιεινή εργασία (προφανώς δεν είναι το ίδιο σημαντική η υγεία
όλων - κάποιοι πρέπει να προστατεύονται και κάποιοι να εργάζονται για να προστα-
τεύουν τους προνομιούχους…)
.

Οι τράπεζες… σέρνουν το χορό
Από το εξοργιστικό πανηγύρι της επίθεσης στα εργατικά δικαιώματα, δε θα μπορού-
σαν να λείπουν οι τράπεζες, τις οποίες η κυβέρνηση πολύ πρόθυμα εξυπηρετεί…
Ήδη στα νομοθετήματα-εκτρώματα αναφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπι-
κού από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου (αυτό ακριβώς που
έχουν ήδη κάνει ή ετοιμάζονται να κάνουν οι τράπεζες για να καταργήσουν ουσια-
στικά το επάγγελμά μας!).
Η εκ περιτροπής εργασία δε γίνεται με όρους διασφάλισης της υγείας των εργαζομέ-
νων και έχει αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των διευθυντών.
Η περίφημη τηλε-εργασία «ξεχειλώνει» το ωράριο εργασίας, ενώ βέβαια δεν παρέχεται
ο απαραίτητος εξοπλισμός από τις τράπεζες.

Εν ολίγοις συνάδελφοι, με το πρόσχημα της κρίσης του κορωνοϊού, εφαρ-

μόζονται οι πλέον ακραίες νεοφιλελεύθερες και ανελεύθερες διατάξεις, δια-

λύοντας τα εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα, ενώ η «δημιουργική

ασάφεια» της κυβέρνησης αφήνει ανοιχτό τον ορίζοντας επέκτασης αυτών

των μέτρων…
.

N e i n ! Από τη Γερμανία για το κορωνο-ομόλογο!
Και ενώ η πρωτοφανής κατάσταση που ζούμε ουσιαστικά έχει προσομοιάσει τη ζωή
μας σε συνθήκες πολέμου, η Ε.Ε. συνεχίζει στο δρόμο της καθυστέρησης και της δι-
στακτικότητας που έχει χαράξει εδώ και χρόνια.
Η δήθεν «Ευρώπη των λαών» (ούτε ως αστείο δεν μπορεί να νοηθεί πλέον) δείχνει για
πολλοστή φορά αναποφασιστικότητα να δράσει ενιαία για να στηρίξει τους πολίτες
της και δεν τολμά να λάβει μέτρα αντίστοιχα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Αυτό βέβαια σχετίζεται κυρίως με τα διαφορετικά συμφέροντα που αναπτύσσονται
στο εσωτερικό της, αφού οι χώρες του βορρά συνεχίζουν να θεωρούν παρίες αυτές
τους νότου, όπως φάνηκε από την αρνητική στάση της… πρώτης μεταξύ ίσων Γερμα-
νίας για την έκδοση κορωνο-ομολόγου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση και
σθεναρή στάση της Ιταλίας και της Ισπανίας, γεγονός που ανοίγει μία… χαραμάδα αι-
σιοδοξίας.

Πληρώσαμε τη δεκαετή κρίση τους
Δε θα πληρώσουμε και τη νέα κρίση του «κορωνοϊού»
Οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων είναι οι πρώτοι που μένουν έκθετοι πάντοτε σε πε-
ριόδους κρίσεων. Αλλά είναι καιρός να αντιδράσουμε. Μία δεκαετία κρίσης αρκεί. Δε
θα πληρώσουμε και τη νέα κρίση του κορωνοϊού. Στο χέρι μας είναι!
Όταν τελειώσει αυτός ο δυστοπικός εφιάλτης, θα πρέπει να είμαστε  πλέον συνειδη-
τοποιημένοι και σε εγρήγορση ώστε να μη χρησιμοποιηθεί η κρίση αυτή για περαιτέρω
ανατροπές των εργατικών δικαιωμάτων και περιστολής των δημοκρατικών μας ελευ-
θεριών!
.

Να μην μπουν “στο γύψο” τα δημοκρατικά δικαιώματα
Να απαγορευθούν οι απολύσεις και να ανακληθούν όσες
(κρυφές ή φανερές) έγιναν από την 1η Μαρτίου
Να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όχι τα κέρδη τους
Να ενισχυθούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η Δημόσια Εκπαί-
δευση, το Κράτος Πρόνοιας
Να ικανοποιηθούν τώρα τα αιτήματα των υγειονομικών και
των νοσοκομειακών γιατρών
Να ληφθούν τώρα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους
στις επιχειρήσεις που δουλεύουν κανονικά και μετακινούνται
μαζικά
Να αποσυρθούν τα επαίσχυντα αντεργατικά διατάγματα
Να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που δεν
τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων

Πληρώσαμε τη δεκαετή κρίση τους.. .

Δ εΔ ε θ αθ α π λ η ρ ώ σ ο υ μ επ λ η ρ ώ σ ο υ μ ε κ α ικ α ι
τ η ντ η ν κ ρ ί σ ηκ ρ ί σ η τ ο υτ ο υ κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ !κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ !

Από τις 4/5 υπήρξε χαλάρωση των περιορισμών και του γενικού lockdown, ωστόσο τα
περισσότερα μέτρα για τη δημόσια υγεία συνεχίζουν να ισχύουν, όπως και οι περιορι-
σμοί στη λειτουργία των υπηρεσιών. Επομένως, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο λει-

τουργίας των βασικών υπηρεσιών που μας αφορούν, δηλαδή του ταμείου σύνταξης (ΤΑΠΙΛΤ),
του ταμείου υγείας (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και του επικουρικού μας ταμείου (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ): 

ΤΑ Π Ι ΛΤ:ΤΑ Π Ι ΛΤ:
Με απόφαση του διοικητή του ηλεκτρονικού τμήματος του ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ) για την εξυπη-
ρέτηση κοινού συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

· Οι συναλλαγές που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ θα γί-
νονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά
· Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές, ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και εργοδότες θα πρέ-
πει να υποβάλλουν προηγουμένως αίτημα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.efka.gov.gr/menoumespiti και εν συνεχεία θα ενημερώνονται ηλεκτρο-
νικά για το πότε θα προσέλθουν στο εκάστοτε υποκατάστημα για την εξυπηρέτησή τους.
Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται και τηλεφωνικά.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, αλλά συγκεκρι-
μένα για τα ενοποιημένα ταμεία των τραπεζών στον ΕΦΚΑ (όπως είναι και το δικό
μας ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΕΦΚΑ), τα αιτήματα θα υποβάλλονται στο e-mail :

asf.trapezon@efka.gov.gr•
αλλά και στα τηλέφωνα του ΤΑΠΙΛΤ

2103302109 - fax 2103303196•
Αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η
φυσική σας παρουσία και εφόσον το κρίνουν ως απαραίτητο και οι λειτουργοί του
ταμείου μπορείτε να κλείνετε ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

ΤΑΤΑ AA Π Τ Π ΓΑ Ε :Π Τ Π ΓΑ Ε :
Σας ενημερώνουμε ότι το πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10) συνεχίζει να παρα-
μένει κλειστό για το κοινό λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση για
την κρίση του κορωνοϊού. Για τις επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με
τους λειτουργούς του ταμείου στα τηλέφωνα: 

210 3606283 - 210 3623275 – 210 3606240 – 210 3605861 – 210•
3605946 – 210 3605547

καθώς και στο e-mail
mitrootrapezes@gmail.com•

Αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η
φυσική σας παρουσία και εφόσον το κρίνουν ως απαραίτητο και οι λειτουργοί του
ταμείου μπορείτε να κλείνετε ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ:ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ:
 Σας παραθέτουμε αυτούσια τη σχετική ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ : 
« Η  Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας και για λόγους ασφαλείας,  το Ταμείο  από Δευτέρα 04 Μαΐου
του 2020 να λειτουργεί  τηλεφωνικά, με e-mail ή και με fax. 
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ή και επείγουσας υπόθεσης, εφόσον κρίνει το Ταμείο
ότι απαιτείται η φυσική σας παρουσία, θα κλείνεται ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δικαιολογητικά για το φορολογικό έτος 2018 θα
πρέπει να αποσταλούν μόνον ταχυδρομικά με απλή ή συστημένη αλληλογραφία έως τις
31 Μαΐου του 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του ταμείου.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Τρόπος λειτουργίας ΤΑΠΙΛΤ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα δημόσιας υγείας
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Αθήνα , 8  Απρ ιλ ίου  2020

Αρ .  Πρωτ . :  6
Προς : Alpha Bank
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Θέμα : Τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εν όψει της
πανδημίας του κορωνοϊού, μετά και από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συ-
ναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους
Κυρίες – οι, 
Εν όψει της πρωτοφανούς έξαρσης της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με
τον ΕΟΔΥ όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του κορωνοϊού και για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.
Μετά και από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε συναδέλφους τραπεζοϋ-
πάλληλους, με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για τη μη ανταπόκριση της Alpha Bank σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα που αφορούν τη δημόσια υγεία και
βεβαίως την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων της και του συναλλασσόμενου κοινού.
Μάλιστα, μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η τράπεζα απέστειλε σχετικό μήνυμα προς
τα ΜΜΕ και τους πελάτες της «διαφημίζοντας» την πρόταξη της υγείας, όταν στην πραγματι-
κότητα δεν μπορεί να διαφυλάξει την υγεία του συνόλου των υπαλλήλων της!
Ιδιαίτερα σε καταστήματα της περιφέρειας παρατηρείται απουσία των κατάλληλων μέτρων
(απολύμανση των καταστημάτων, αντισηπτικά, συνωστισμός) με αποκλειστική ευθύνη της
τράπεζας και κατά συνέπεια κινδυνεύουν άμεσα τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι συναλλασσό-
μενοι. Μάλιστα, συνάδελφοί μας εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπη-
ρέτησης του κοινού και επομένως του κινδύνου, μας έχουν καταγγείλει το απαράδεκτο
φαινόμενο ορισμένων διευθυντών και προϊσταμένων που δίνουν εντολές από… την ασφάλεια
του παταριού των καταστημάτων!
Επιπλέον, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον με προσωπικό ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι
ελάχιστοι εργαζόμενοι να επωμίζονται υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες το βάρος των
εργασιών των συναδέλφων τους που απουσιάζουν, χωρίς μάλιστα να έχει καταρτιστεί ένα
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εναλλαγή των εργαζομένων στις υπηρεσίες κάθε 3 ή
4 το πολύ ημέρες!
Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις δε διστάζουν να εκμεταλλευτούν κάθε περίσταση προς όφελός
τους και εις βάρος των εργαζομένων και δυστυχώς είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί ακόμα
και σε αυτήν την πρωτόγνωρη ακραία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Alpha Bank δε θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο και θα
δείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ερ-
γαζομένων της, τηρώντας σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματά της πανελλαδικά τις σαφείς
οδηγίες του ΕΟΔΥ εν όψει της πανδημίας, αλλά και με την κατάρτιση συγκεκριμένου, λογικού
χρονοδιαγράμματος για την εναλλαγή του προσωπικού ασφαλείας στις υπηρεσίες της. Επι-
πλέον είναι επιβεβλημένη η εβδομαδιαία τουλάχιστον απολύμανση όλων των καταστημάτων
της τράπεζας προκειμένου να διατηρηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε και θα ικανοποιήσετε άμεσα τα αιτήματα των εργαζομένων για
υγιεινές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας σε αυτήν τη δύσκολη περίσταση και ότι θα αντα-
ποκριθείτε στα μέτρα που έχει επιβάλει η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Με  εκτίμηση
Για  το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Συνάδελφοι,

Λ
όγω της κρίσης του κορωνοϊού, όλες οι επιχειρήσεις που παρέμειναν ανοι-
κτές - όπως και οι τράπεζες - σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ καλούνταν
να λάβουν μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

Δυστυχώς βέβαια, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων δε θα μπορούσε να ξεφύγει
από την εξάπλωση του κορωνοϊού και ήδη έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένα κρού-
σματα σε συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους. Αυτό όμως που μπορεί να συμβεί,
είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου…

Τα καταστήματα της Alpha Bank συνεχίζουν να λειτουργούν με προσωπικό ασφα-
λείας και δυστυχώς έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών συναδέλφων μας για φαι-
νόμενα αδυναμίας της τράπεζας να ανταποκριθεί στις ανάγκες τήρησης των
μέτρων σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και δημιουργίας δύσκολων συνθηκών ερ-
γασίας για τους συναδέλφους μας λόγω του περιορισμού των υπαλλήλων, ιδιαί-
τερα σε καταστήματα της περιφέρειας.

Μετά και από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε συναδέλφους
τραπεζοϋπαλλήλους, ο Σύλλογός μας απέστειλε την υπ’ αριθμ. 6/8.4.20 επιστολή
στην τράπεζα απαιτώντας να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρακτι-
κές για υγιεινές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας σε αυτήν τη δύσκολη περίσταση
προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και του συ-
ναλλασσόμενου κοινού.

Ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στους συναδέλφους τραπεζοϋπαλ-
λήλους και βεβαίως δε διανοούμαστε ότι δε θα βρούμε ευήκοα ώτα στην τράπεζα,
καθόσον το θέμα αυτό υπερβαίνει τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και αφορά την
ασφάλεια των συναδέλφων μας, του συναλλασσόμενου κοινού και εν τέλει τη δη-
μόσια υγεία.

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων
προς την τράπεζα για την τήρηση των μέ-
τρων υγιε ινής και  ασφάλειας των εργαζο-
μένων και  του συναλλασσόμενου κο ινού
μετά και  από τα πρώτα επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορωνοϊού σε συναδέλφους
τραπεζοϋπαλλήλους

Συνάδελφοι,

Ό
πως γνωρίζετε, κατά τη διάρ-
κεια του Μαρτίου κάθε έτους
συγκαλείται το συμβούλιο

εξόφλησης μερισμάτων αρωγής εργα-
ζομένων πρώην ΙΛΤΕ που αποφασίζει
για την πίστωση των συναδέλφων
των ποσών που δικαιούνται από το
λογαριασμό αρωγής που λειτουργεί
για τους προερχόμενους από την Ιο-
νική από το 1989.

Βέβαια, οι έκτακτες εξελίξεις λόγω της
έξαρσης του κορωνοϊού και τα περιο-
ριστικά μέτρα κατέστησαν δύσκολη
τη σύγκληση των ειδικών συμβουλίων
της τράπεζας τόσο για το συγκεκρι-
μένο, όσο και για άλλα θέματα που
αφορούν συναδέλφους μας.

Ωστόσο, επειδή αρκετοί συνάδελφοί
μας είχαν υπολογίσει σε αυτά τα χρή-
ματα για να διεκπεραιώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους, ο Σύλλογός μας
κινήθηκε άμεσα και αφού τις προ-
ηγούμενες μέρες είχε θέσει το θέμα
προφορικά στις αρμόδιες υπηρεσίες
της τράπεζας, απέστειλε την

υπ’αριθμ. 7/8.4.20 επιστολή στην
τράπεζα στην οποία εξέφραζε την κα-
τανόησή του για τις δύσκολες συνθή-
κες που έχουν διαμορφωθεί, αλλά
ζητούσε από την τράπεζα σε ένδειξη
καλής θέλησης να συγκαλέσει το συμ-
βούλιο εξόφλησης μερισμάτων αρω-
γής εργαζομένων πρώην ΙΛΤΕ
προκειμένου να αποδώσει στους δι-
καιούχους συναδέλφους μας τα ποσά
που δικαιούνται.

Πράγματι, η τράπεζα ανταποκρί-
θηκε άμεσα στο αίτημά μας, κινών-
τας τις απαραίτητες διαδικασίες και
πιστώνοντας το σύνολο των δι-
καιούχων συναδέλφων μας μέχρι τη
Μεγάλη Τετάρτη 15/4/20.

Ευχαριστούμε την τράπεζα που έδειξε
την απαραίτητη ευαισθησία σε αυτό
το θέμα αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Εμείς πάντοτε ευελπιστούμε όλα τα
θέματα που δημιουργούνται να λύ-
νονται με καλή θέληση και διάλογο,
προκειμένου να υπάρχει αρμονική συ-
νεργασία και ικανοποιητική λειτουρ-
γία της τράπεζας.

Μετά από ενέργειες του Συλλόγου Εργαζομένων πιστώθηκαν οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγήςΜετά από ενέργειες του Συλλόγου Εργαζομένων πιστώθηκαν οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγής
Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 7
Προς : Alpha Bank

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Θέμα : Πίστωση δικαιούχων λογαριασμού αρωγής
Κυρίες-οι,
Όπως γνωρίζετε, ως είθισται κατά τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου κάθε έτους συγκαλείται το συμ-
βούλιο εξόφλησης μερισμάτων αρωγής εργαζομένων πρώην ΙΛΤΕ που αποφασίζει για την πί-
στωση των συναδέλφων των ποσών που δικαιούνται από το λογαριασμό αρωγής που λειτουργεί
για τους προερχόμενους από την Ιονική από το 1989. Πρόκειται ουσιαστικά για μία τυπική διαδι-
κασία που αποφασίζει τη διεκπεραίωση της πίστωσης των συναδέλφων μας.
Βέβαια, οι έκτακτες εξελίξεις λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα κατέ-
στησαν δύσκολη τη σύγκληση των ειδικών συμβουλίων της τράπεζας τόσο για το συγκεκριμένο,
όσο και για άλλα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους μας. 
Ωστόσο, αντίστοιχα δύσκολη είναι και η θέση αρκετών συναδέλφων μας που είχαν υπολογίσει σε
αυτά τα χρήματα για να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους, πολλώ δε μάλλον λόγω των αυ-
ξημένων αναγκών αυτής της δύσκολης περιόδου.
Με την παρούσα αιτούμαστε, παρά τις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες, η τράπεζα σε ένδειξη
καλής θέλησης να συγκαλέσει το συμβούλιο εξόφλησης μερισμάτων αρωγής εργαζομένων πρώην
ΙΛΤΕ προκειμένου να αποδώσει στους δικαιούχους συναδέλφους μας τα ποσά που δικαιούνται. 
Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα θα δείξει την ευαισθησία της και οι δικαιούχοι συνάδελφοί μας θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Πιστεύουμε στη θετική και άμεση ανταπόκρισή σας,

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ
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Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  σ τ η ν  A l p h a B a n k  
π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν ω ν  ε κ  τ η ς  Ι ο ν ι κ ή ς

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  1 4
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα των εγκυκλίων
για τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα για την

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
για την εκ περιτροπής εργασία με μειωμένες

αποδοχές οι εργαζόμενοι στις τράπεζες
Συνάδελφοι,

Ενώ ολόκληρος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς κορωνοϊού, οι επιπτώσεις της
εξάπλωσής του δεν περιορίζονται στην υγεία του πληθυσμού, αλλά επεκτεί-
νονται στις ραγδαίες συνέπειες στην οικονομική ζωή και την αγορά εργασίας.

Δυστυχώς, έχει καταστεί ήδη σαφές ότι εργοδότες και κυβέρνηση σε αγαστή συνερ-
γασία επιχειρούν να μετακυλήσουν με κάθε τρόπο το ανυπολόγιστο κόστος της πρω-
τοφανούς κατάστασης στον απλό λαό, με νομοθετήματα και διατάγματα-εξπρές που
καταλύουν ακόμα και τα σαθρά μετά τη δεκαετή κρίση θεμέλια των εργασιακών δι-
καιωμάτων.
Οι καθημερινές εξελίξεις προκαλούν συνεχείς ανατροπές στα μέτρα που λαμβάνονται
και ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους νομικούς του συνεργάτες
προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τα ισχύοντα για τους συναδέλφους μας και τον
κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα των νομικών
μας συμβούλων με βάση τις ειδικές εγκυκλίους για τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, δεν εμπί-
πτουν στις διατάξεις για την εκ περιτροπής εργασία οι εργαζόμενοι στις τράπεζες,
αφού δε θεωρούνται ως πληττόμενες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες δεν
μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε εκ περιτροπής εργασία με μειωμένες απο-
δοχές.
Βέβαια, τονίζουμε ότι λόγω των διαρκών εξελίξεων και των αλλαγών που επέρχονται
καθημερινά, παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις προθέσεις της κυβέρνησης και των
διοικήσεων των τραπεζών και για το τι θα ισχύσει το επόμενο διάστημα.
Ο Σύλλογός μας αποστέλλει επιστολή στην ΟΤΟΕ στην οποία ζητά να αποσαφηνίσει
άμεσα τι ισχύει για τους εργαζομένους στις τράπεζες, προκειμένου να μη βρίσκονται
σε αγωνία και ομηρία για το τι μέλλει γενέσθαι.

Συνάδελφοι,
Ο ΣΥΙΛΤΕ, πάντοτε στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων των συ-
ναδέλφων μας, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις τόσο για τις επιπτώσεις της κρίσης
του κροωνοϊού στα εργασιακά δικαιώματα (απώλεια θέσεων εργασίας, συνθήκες ερ-
γασίας κ.λπ.), όσο και για τα παλαιότερα ζητήματα που πιθανώς να «αναθερμαν-
θούν» (βλ. μεταφορά εργαζομένων σε θυγατρικές  κ.ά.) και θα σας κρατάμε
ενήμερους με υπευθυνότητα και αμεσότητα για ό,τι προκύψει.
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία και είναι έτοιμος να δεχτεί και
να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε συλλογικό ή προσωπικό πρόβλημα σας παρουσια-
στεί.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος               Ο Γ. Γραμματέας
Γ. Ανδριώτης                     Κ. Στεφανής

Αθήνα, 31 Μαρτ ίου  2020
Αρ.  Πρωτ . :  5

ΠΡΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Τ.Ο.Ε.)

Θέμα : Αποσαφήνιση των ισχυόντων για τους τραπεζοϋπαλλήλους με
βάση τις εγκυκλίους για τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα για την αντι-
μετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

Συνάδελφοι, 
Ενώ ολόκληρος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς κορωνοϊού, οι επιπτώσεις της εξάπλωσής
του δεν περιορίζονται στην υγεία του πληθυσμού, αλλά επεκτείνονται στις ραγδαίες συνέπειες
στην οικονομική ζωή και την αγορά εργασίας. 
Δυστυχώς, έχει καταστεί ήδη σαφές ότι εργοδότες και κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία επι-
χειρούν να μετακυλήσουν με κάθε τρόπο το ανυπολόγιστο κόστος της πρωτοφανούς κατά-
στασης στον απλό λαό, με νομοθετήματα και διατάγματα-εξπρές που καταλύουν ακόμα και τα
σαθρά μετά τη δεκαετή κρίση θεμέλια των εργασιακών δικαιωμάτων.
Στον κυκεώνα των νομοθετημάτων και των διατάξεων που εκδίδονται, είναι υποχρέωση της
ΟΤΟΕ να αναλάβει να αποσαφηνίσει πλήρως προς τους Συλλόγους-μέλη της και όλους τους
τραπεζοϋπαλλήλους τα ισχύοντα για τους συναδέλφους μας.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους νομικούς του συνεργάτες οι οποίοι,
σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνά τους επί των ειδικών εγκυκλίων για τα έκτακτα και προ-
σωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, μας ενη-
μερώνουν ότι οι συνάδελφοι τραπεζοϋπάλληλοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις για την εκ
περιτροπής εργασία, αφού οι τράπεζες δε θεωρούνται ως πληττόμενες επιχειρήσεις. Κατά
συνέπεια, οι τράπεζες δεν μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε εκ περιτροπής εργασία
με μειωμένες αποδοχές. 
Αναμένουμε άμεσα ανακοίνωσή σας στην οποία θα αποσαφηνίζετε τι ισχύει για τους εργαζο-
μένους στις τράπεζες τόσο στο συγκεκριμένο θέμα, όσο και σχετικά με οποιοδήποτε θέμα
προκύπτει από τα έκτακτα νομοθετήματα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, προκειμένου οι συ-
νάδελφοί μας να έχουν επαρκή, υπεύθυνη και επίσημη ενημέρωση και να σταματήσουν να
βρίσκονται σε αγωνία και ομηρία για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Πιστεύοντας ότι θα σταθείτε στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων για την ενημέρωση των
συναδέλφων μας,
Σας ευχαριστούμε, 

Με  εκτίμηση

Για  το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Επειδή πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα προ-
ερχόμενα από το χώρο της Ιονικής σχετικά με
το θέμα που δημιουργήθηκε με την καταβολή
των αναπηρικών συντάξεων λόγω της καραντί-
νας, προκαλώντας σύγχυση στους συναδέλ-

φους μας, σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας λύθηκε το
θέμα και με το παρόν δημοσίευμα θα προβούμε στις απαραίτητες διευκρινίσεις
προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση των συναδέλφων.
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν από το 2012 έχει θεσμοθετηθεί η αυτόματη
παράταση των αναπηρικών συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι η σύνταξη του συνταξιούχου αναπη-
ρίας που πρόκειται να περάσει από την επιτροπή του ΚΕΠΑ παρατείνεται αυτομάτως ενόψει της
εξέτασης του συνταξιούχου από την επιτροπή του ΚΕΠΑ.
Η παράταση αυτή γίνεται αυτομάτως από το νέο μηχανογραφημένο σύστημα των ΟΠΣ, αλλά δεν
συμβαίνει το ίδιο και με το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα των ΗΔΙΚΑ στο οποίο υπάγονται οι
περισσότερες συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ.
Κατόπιν όχλησης συναδέλφου συνταξιούχου αναπηρίας η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασχο-
ληθεί εντατικά με το θέμα και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στην αρμόδια διεύθυνση του
ΕΦΚΑ, δρομολόγησε και διευθέτησε το θέμα ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι (βλ. το από
3/9/19 δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας).
Ωστόσο, επειδή στο παλαιό σύστημα ΗΔΙΚΑ δεν ήταν δυνατή η αυτόματη εφαρμογή της παρά-
τασης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι εφάρμοζαν έκτοτε κάθε φορά χειροκίνητα την παράταση για τους
συνταξιούχους συναδέλφους μας δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης.

Όπως καταλαβαίνετε όμως, το lockdown, οι έκτακτες καταστάσεις των προηγούμενων μηνών και
η εκ περιτροπής εργασίας που είχε ως αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ να λειτουργεί με το 1/3 του προσω-
πικού, προκάλεσαν πολλά προβλήματα σε πλείστες διαδικασίες και μία εξ αυτών ήταν και η χει-
ροκίνητη εφαρμογή στα συστήματα ΗΔΙΚΑ της εξάμηνης παράτασης στους συνταξιούχους
συναδέλφους μας δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, μετά από επικοινωνία των ελάχιστων συναδέλφων μας που ήταν δι-
καιούχοι για αυτό το διάστημα και δεν τους δόθηκε η παράταση, με αποτέλεσμα να μην
τους καταβληθεί η αναπηρική σύνταξη στα τέλη Απριλίου, ενέργησε άμεσα και ήδη το θέμα
έχει διευθετηθεί.

Συνάδελφοι,
Συνεπώς, τονίζουμε ότι το θέμα της αυτόματης παράτασης των αναπηρικών συντάξεων
είχε ήδη λυθεί μετά από παρεμβάσεις του Συλλόγου μας στις αρμόδιες υπηρεσίες από πέ-
ρυσι το καλοκαίρι, ενώ το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτήν την περίοδο και οφείλεται
αποκλειστικά στις δυσκολίες που προκάλεσε το lockdown, διευθετήθηκε άμεσα μετά από
ενέργειες του Συλλόγου μας.
Δυστυχώς όμως, για μία ακόμα φορά, ορισμένοι που προέρχονται από το χώρο της Ιονικής, αλλά
δεν έχουν ιδέα από τα θέματα του χώρου μας, «θυμήθηκαν» εκ των υστέρων να ασχοληθούν με
ένα θέμα στο οποίο είχε ήδη δώσει ο Σύλλογός μας λύση εδώ και μήνες, προκαλώντας τελικά –
για πολλοστή φορά - περιττή σύγχυση στους συναδέλφους μας. Αλλά δυστυχώς, αυτές είναι οι
συνέπειες της άγνοιας, της κουτοπονηριάς και της ανεύθυνης συμπεριφοράς για το κυνήγι ανού-
σιων εντυπώσεων…
Σας καλούμε, για τη δική σας σωστή και έγκυρη ενημέρωση, για όλα τα εργασιακά, ασφαλιστικά
και όποια άλλα θέματα που αφορούν το χώρο μας, να επικοινωνείτε με το Σύλλογό μας και να
ενημερώνεστε από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Μετά από ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ λύθηκε το θέμα που δημιουργήθηκε – λόγω της
καραντίνας – με την αυτόματη παράταση των αναπηρικών συντάξεων, για το οποίο είχε μεριμνήσει και διευθε-
τήσει ο Σύλλογός μας από το καλοκαίρι του 2019
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Συνάδελφοι,
Ο Συνεταιρισμός μας (ΣΥΝ.ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.) παρέχει στα μέλη του πρό-
σβαση σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές της
αγοράς, που βελτιώνουν τις αγοραστικές τους δυνατότητες και τους βοη-
θούν να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές τους ανάγκες με μεγάλες
εκπτώσεις και προσφορές .
Ενδεικτικά : 
τηλεφων ία  –  πρόγραμμα νοσοκομε ιακής  περ ίθαλ-
ψης  –  ασφάλε ι ες  αυτοκ ινήτων,  ακ ινήτων κ .λπ.  –
κάρτα πρωτοβάθμιας  περ ίθαλψης –  κάρτα οδοντ ια-
τρ ικών  υπηρεσ ιών  –  ηλεκτρ ικό  ρεύμα –  φυσ ικό
αέρ ιο  –  αγορές λο ιπών προϊόντων κα ι  υπηρεσιών

Εκτός από την ιστοσελίδα και το e-shop (www.synergasya.gr) που
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, θα μπορείτε σύντομα να δείτε αναλυτικά
τις συνεργασίες και τις προσφορές μας στο Ενημερωτικό Έντυπο του
Συνεταιρισμού μας. Το Έντυπο επρόκειτο να κυκλοφορήσει μέσα στο
Μάρτιο, αλλά η κρίση του κορωνοϊού δυστυχώς μας πρόλαβε και πλέον
πιστεύουμε ότι, ανάλογα και την εξέλιξη της κατάστασης, θα κυκλοφορή-
σει το επόμενο διάστημα.

Ο  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό ς  μ α ς  έ χ ε ι  ε π α ν έ λ θ ε ι  δ υ ν α μ ι κ ά  μ εΟ  Σ υ ν ε τα ι ρ ι σ μ ό ς  μ α ς  έ χ ε ι  ε π α ν έ λ θ ε ι  δ υ ν α μ ι κ ά  μ ε
σ ύγ χ ρ ο ν ο  τρ ό π ο  λ ε ι το υ ργ ί α ς  γ ι α  ν α  σ α ς  κά ν ε ι  τ η  ζω ήσ ύγ χ ρ ο ν ο  τρ ό π ο  λ ε ι το υ ργ ί α ς  γ ι α  ν α  σ α ς  κά ν ε ι  τ η  ζω ή
π ι ο  ε ύ κ ο λ η ,  φ θ η ν ή ,  α λ λ ά  κ α ι  δ ι α σ κ ε δ α στ ι κ ήπ ι ο  ε ύ κ ο λ η ,  φ θ η ν ή ,  α λ λ ά  κ α ι  δ ι α σ κ ε δ α στ ι κ ή ,  ,  μ ε  μ ομ ε  μ ο --
ν α δ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  π ο υ  δ ε  θ α  β ρ ε ί τ ε  π ο υ θ ε ν ά  α λ λ ο ύ !ν α δ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  π ο υ  δ ε  θ α  β ρ ε ί τ ε  π ο υ θ ε ν ά  α λ λ ο ύ !

Σας ενημερώνουμε περιληπτικά για τις Kαινούργιες Συνεργασίες και Προσφορές μας μέχρι να κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό Έντυπό μας: 

• Ειδική προσφορά για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (Νέες Ασυναγώνιστες Τιμές!)
• Βελτιωμένες παροχές στο πρόγραμμα ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.
• Πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας με ειδικές τιμές
• Πρόγραμμα κτηνιατρικής φροντίδας κατοικιδίων σε προνομιακές τιμές
• Ποικιλία προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης
• Ασφάλειες Πυρός – Αυτοκινήτου σε προνομιακές τιμές
• Δίκτυο ΩΡΛ και Οφθαλμίατρων 

Δ ε  μ α ζ ε ύ ο ν τ α ι  τ α  α σ υ μ μ ά ζ ε υ τ α . . .
Συνάδελφοι, 

Έ
χουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με την υπόθεση της εξαπάτησης που υπέ-
στησαν 90 συνάδελφοί μας συνταξιούχοι που εμπιστεύτηκαν την παλαι-
ότερη διοίκηση Ντίνου και Βέργου του Συλλόγου Συνταξιούχων,

προκειμένου να χειριστούν τις αγωγές τους για χρήματα που δεν τους είχαν
αποδοθεί μετά την ανατροπή του Νόμου Σιούφα που είχε θέσει πλαφόν στην
καταβολή του εφάπαξ. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βέργος, ο οποίος είχε επιμεληθεί αυτήν τη διαδικα-
σία, σε συνεργασία με το δικηγόρο κ. Πολίτη εισέπραξαν 400 ευρώ από τον
κάθε συνάδελφο, αλλά «ξεχάστηκαν» (!) με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η
εκδίκαση των αγωγών! Έτσι, οι συνάδελφοι έχασαν τα λεφτά που έδωσαν για
τις αγωγές και δυστυχώς παραγράφηκαν οι αξιώσεις τους για τα χρήματα που
δεν τους αποδόθηκαν μετά την ανατροπή του Νόμου Σιούφα! Η υπόθεση κα-
λύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου, αφού μόνο οι εν λόγω κύριοι γνωρίζουν
τι απέγινε με αυτές τις αγωγές...

Το χειρότερο δε από όλα, είναι ότι ο κύριος Βέργος σε συνεργασία με τον κ.
Κολλάτο, προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Πάνω από μία δεκαετία
μετά την αφετηρία αυτής της υπόθεσης, οι αθεόφοβοι κυκλοφόρησαν δημοσί-
ευμα για την «ενημέρωση της πορείας των αγωγών διαφοράς του εφάπαξ»,
το οποίο υπογράφει ο κ. Βέργος ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιού-
χων!!!! Μάλιστα!

Εμείς, σας τονίζουμε με πάσα υπευθυνότητα ότι όλες αυτές οι αγωγές είναι
εκπρόθεσμες και χαμένες από χέρι!
Η θρασύτητά τους είναι προκλητικά αδιανόητη αφού προσπαθούν τε-
χνηέντως εκ των υστέρων να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και την εξα-
πάτηση των συναδέλφων!
Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα αναζητήσουμε ευθύνες από όσους είχαν εμπλοκή
στη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Θεωρούμε ότι είναι στοιχειώδες να επιστραφούν τα 400 ευρώ που έλαβαν από
κάθε συνάδελφο για τη διεκδίκηση τμήματος του εφάπαξ που τους αναλο-
γούσε. 

Αυτό το μείζον θέμα θα είναι από τα πρώτα που θα επιληφθεί άμεσα η διοίκηση
του Συλλόγου Συνταξιούχων που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. 
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Για οποιεσδήποτε πληροφορίες  και  δ ι-
ευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την υπεύθυνη του Συνεταιρισμού μας
κ . Δώρα Σιμιτσή

� 210 3250692- 3 -  4
και στο e-mail του Συνεταιρισμού μας
� synergasya@gmail .com

Όπου γάμος και χαρά... ο Κολλάτος πρώτος !

Σ
ας υπενθυμίζουμε ότι μετά από δικαστικές ενέργειες του Συλλόγου Συνταξιούχων
πρώην Εθνοκάρτας και την πρόσθετη παρέμβαση που άσκησαν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
και μέλη της, έχει ακυρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και

αναμένουμε την οριστική έκβαση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο. 

Σε αυτήν την άκρως θετική εξέλιξη για το σύνολο των ασφαλισμένων του επικουρικού μας
ταμείου, λίγοι είχαν συμμετοχή, αλλά πολλοί... μετά Χριστόν προφήτες θα προσπαθήσουν
να διεκδικήσουν μερίδιο της επιτυχίας.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να οικειοποιούνται την
απόφαση όσοι :

• Συνεργάστηκαν για μακρά περίοδο με την καταστροφική διοίκηση του ταμείου
• Μέχρι πρόσφατα ισχυρίζονταν ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει 30 χρόνια ζωής (!!!)
• Προχωρούσαν σε δικαστικές ενέργειες επιδιώκοντας το διπλασιασμό των συντά-
ξεων σε ένα ταμείο που ψυχορραγεί...
• Ήταν εκκωφαντικά απόντες από την πρωτόδικη εκδίκαση και... θυμήθηκαν να κά-
νουν πρόσθετη παρέμβαση στο Εφετείο όταν είδαν ότι η υπόθεση βαίνει θετικά!

Συνεπώς, μόνο ως... φάρσα μπορεί να εκληφθεί το δημοσίευμα του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων στο οποίο αναφέρει ότι μαζί με την ΟΣΤΟΕ και τους άλλους Συλλόγους συνταξι-
ούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κέρδισε στο Πρωτοδικείο και
στο Εφετείο...

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο σχεδιασμό της υπόθεσης, απου-
σίαζαν εκκωφαντικά κατά τη διάρκεια της εκδίκασης στο Πρωτοδικείο, στο δε Εφετείο,
εμφανίστηκαν στο... και πέντε!
Μάλιστα, για μία ακόμα φορά κατόρθωσαν να αναδείξουν την άγνοιά τους, αφού θεωρούν
ότι η εκδίκαση στον Άρειο Πάγο μπορεί να ανοίξει το δρόμο για υποτιθέμενες διεκδικήσεις
αναδρομικών... Δεν έχουν προφανώς αντιληφθεί ότι η καταστροφική διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μετά την ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού, έσπευσε να επανα-
τροποποιήσει το καταστατικό με τη «Γενική Συνέλευση-φάντασμα» της 5/8/18, την οποία
έχουμε προσβάλει με αγωγή και αναμένουμε την έκδοση απόφασης! Εν ολίγοις, ακόμα
και αν ο Άρειος Πάγος επιβεβαιώσει την εφετειακή απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση
επιστροφής αναδρομικών από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Εν τέλει, συνιστούμε στον κ. Κολλάτο και την ολιγομελή ομάδα του να μένουν μακριά από
δικαστήρια, καθώς εκτίθενται, αφού είναι φανερή η αδυναμία και η άγνοιά τους και μάλι-

στα προκαλούν προβλήματα στις σοβαρές διεκδικήσεις μας!
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Ό
πως σας έχουμε ενημερώσει, τα 25 εκατ. ευρώ που οφείλει η Alpha Bank προς
τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ) του ταμείου μας (ΤΑΠΙΛΤ) που έχει ενταχθεί στο
ΕΤΕΑΕΠ, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών

πλέον προσθέτων τελών, άρχισαν να εισπράττονται με διακανονισμό δόσεων από το
φθινόπωρο του 2019.
Σας έχουμε ενημερώσει για τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις της τράπεζας που μέσω
κυβερνητικών παραγόντων προσπάθησε να περιορίσει σημαντικά το ποσό των 25
εκατ. ευρώ με αφαίρεση των προσθέτων τελών. Οφείλουμε να εξάρουμε τη σθεναρή
στάση των στελεχών του ΕΤΕΑΕΠ που απέτρεψαν τη μεθόδευση απομείωσης του
οφειλόμενου ποσού.
Τα χρήματα αυτά, όπως γνωρίζετε, έχουν καταλογιστεί εις βάρος
της Alpha Bank από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ και ύστερα από πολυετή αγώνα των νο-
μικών συμβούλων του ΕΤΕΑΕΠ και του Συλλόγου μας διασφαλίστηκαν με δικα-
στικές αποφάσεις, ενώ βέβαια σε αυτήν την εξέλιξη ήταν ιδιαιτέρως σημαντικές
οι αποφασιστικές παρεμβάσεις της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Τα χρήματα που επιδι-
κάστηκαν ανήκουν στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ και πρέπει να διατεθούν
στους ασφαλισμένους του ταμείου μας προκειμένου να λάβουμε τις διαφορές του
εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούμαστε βάσει του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει το ποσό των 25 εκατ. ευρώ δεν ελήφθη υπ’όψιν, όπως
θα έπρεπε, από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ως ασφαλιστικό κεφάλαιο του κλάδου
πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, ούτε το 2012 που το εφάπαξ των εργαζομένων της πρώην Ιο-
νικής μειώθηκε κατά 41,17%, ούτε το 2016 με το Νόμο Κατρούγκαλου που περιόρισε
– αλλά δεν κατήργησε ως όφειλε – την περικοπή κατά 41,17%.
Βεβαίως, δεν ξεχνάμε το ξεπούλημα από τη διοίκηση της τράπεζας, τον εργοδο-
τικό σύλλογο, ούτε φυσικά από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, της εγγυητικής ευθύνης
της Alpha Bank για την κάλυψη του εφάπαξ βοηθήματος των εργαζομένων της
πρώην Ιονικής.
Ενώ λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε πλέον με αξιώ-
σεις τις διαφορές που δικαιούμαστε, παρεμβαίνει ο Υπουργός κ. Βρούτσης και με το
νέο ασφαλιστικό νόμο ενοποιεί το ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, προφανέστατα, μεταξύ

άλλων, για να απορροφήσει και τα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από τις δι-
καστικές αποφάσεις, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίσει το ασφα-
λιστικό κεφάλαιο του ΤΑΠΙΛΤ.

Αλήθεια, αυτή η ενέργεια σε τι αποσκοπεί; Επιχειρούν να κάνουν
μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα;

Από το νόμο αυτό προβάλλεται έντονα από τα ΜΜΕ η (υποτιθέμενη) αύξηση των
συντάξεων, αλλά δεν προβάλλεται καθόλου η ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, η
οποία σημειωτέον ουδέποτε υπήρξε στην «επίσημη ατζέντα» της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας. Και προφανώς υπήρξαν πολλοί καλοί λόγοι για αυτό και ο βασικότερος
είναι ότι η εν λόγω ενοποίηση είναι κατ’ αρχήν καταφανώς
αντισυνταγματική (υφίσταται πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου) και παράνομη, αφού ενοποιεί δύο ταμεία που δεν είναι ομοειδή (το ένα
είναι κύριας ασφάλισης και το άλλο επικουρικής και εφάπαξ) και αυτό θα αποδειχθεί
και δικαστικά.
Το ΕΤΕΑΕΠ είναι ένα υγιές ΝΠΔΔ στο οποίο ο ΕΦΚΑ οφείλει πολλά δις ευρώ και η «οι-
κονομική και λογιστική αυτοτέλεια» των δύο ασφαλιστικών φορέων, είναι... φούμαρα!
Άμεσα θα αποστείλουμε τις θέσεις μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους
εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου και στη συνέχεια, αφού πραγματοποι-
ήσουμε συνάντηση με τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους, θα είμαστε
οι πρώτοι που θα προσβάλλουμε τη συγκεκριμένη αντισυνταγματική διάταξη.
.
Συνάδελφοι,

Δυστυχώς οι χειρισμοί του Υπουργείου στην υπόθεση του εφάπαξ,
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα χρήματά μας! Έχουμε αποδείξει και στο
παρελθόν ότι όλες οι νομικές μας διεκδικήσεις γίνονται με απόλυτη
υπευθυνότητα και  αποτελεσματικότητα.  Εκτός των νομικών μας
πρωτοβουλιών να είστε έτοιμοι για νέους δικαστικούς αγώνες κατά
των αντισυνταγματικών διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου!

Μ ε  α ν τ ι σ υ ν τα γ μ α τ ι κ ή  δ ι ά τα ξ η  π ρ οχώ ρ η σ α ν σ τ η ν  ε ν οπο ί η σ η  το υ  Ε Τ Ε Α Ε Π
μ ε  το ν  Ε Φ Κ Α ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τα ς  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  δ υ σ κολ ί ε ς  γ ι α  ν α  λά β ο υ μ ε  τα

χ ρ ή μ α τα  πο υ  ε ξα σ φ α λ ί σ α μ ε  α π ό  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ έ ς  το υ  ε φ ά πα ξ  β ο η θ ή μ α το ς  πο υ
δ ι κα ι ο ύ μ α σ τ ε  β ά σ ε ι  το υ  κα τα σ τα τ ι κο ύ  το υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ  α π ό  το  Ε Τ Ε Α Ε Π

Σ
ε πρόσφατη ανακοίνωσή του, το
προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιού-
χων ενημέρωσε τους συναδέλφους

συνταξιούχους ότι λόγω των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων καθίσταται αδύ-
νατη η πραγματοποίηση του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου που θα αποφάσιζε τη διενέργεια
των επικείμενων αρχαιρεσιών του Συλλό-
γου Συνταξιούχων.
Ωστόσο, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές,
είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν θέ-
ματα στα οποία οι συνάδελφοι συνταξι-
ούχοι θα χρειαστούν την υποστήριξη του
Συλλόγου Συνταξιούχων.

Για αυτό, όπως μας ενημέρωσαν τα μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων της
παράταξης “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” συνά-
δελφοι Νίκος Κάβουρας, Γιάννης Χρυσι-
κός και Μαρία Φιλιπποπούλου,
απέστειλαν την κάτωθι επιστολή στο
προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων
αιτούμενοι τη διεξαγωγή Δ.Σ. μέσω τηλε-
διάσκεψης προκειμένου να έχουν τη δυ-
νατότητα να επεξεργαστούν τα θέματα
που αφορούν τους συναδέλφους μας, όσο
και για να προχωρήσουν οι τυπικές δια-
δικασίες που ορίζονται από το καταστα-
τικό του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
Κύριοι,                                                                               
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή σας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου μας, ενημερώνετε ότι λόγω των έκτακτων αναγκών και των περιοριστικών μέ-
τρων που έχουν προκύψει, καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση του Δ.Σ. που
σύμφωνα με το καταστατικό μας θα ορίσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει
τη διενέργεια των επικείμενων αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας.
Δε συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη, καθόσον αυτήν τη δύσκολη περίοδο έχουμε
το χρέος να σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους για τα θέματα που μπορεί να προ-
κύψουν και επιβάλλεται η διενέργεια των Διοικητικών Συμβουλίων για τη λήψη σχε-
τικών αποφάσεων, ειδικά από τη στιγμή που η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα
να το πράξουμε με απόλυτη ασφάλεια και τήρηση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Επίσης, προεξοφλείτε ότι η λήψη απόφασης και η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
που αφορά τις επικείμενες εκλογές του Συλλόγου μας καθίσταται αδύνατη και ανα-
βάλλεται. Και σε αυτό το σημείο διαφωνούμε αφού η λήξη της θητείας της παρούσας
διοίκησης είναι στις 7/7/2020 και ως τότε είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν μεταβολές
στη σημερινή κατάσταση που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε
τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες.
Για αυτό σας ζητάμε, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που μάλιστα
είναι σίγουρα προσβάσιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., να ακολουθήσετε το παράδειγμα
και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να συγκαλέσετε κανονικά Δ.Σ. με τη-
λεδιάσκεψη, τόσο για να έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα θέματα που
αφορούν τους συναδέλφους μας, όσο και για να προχωρήσουν οι τυπικές διαδικασίες
που ορίζονται από το καταστατικό του Συλλόγου μας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ    ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Αίτημα  μελών του  Δ .Σ .  του  Συλλόγου  Συνταξ ι -
ούχων γ ια  δ ι εξαγωγή Δ .Σ .  μέσω τηλεδ ιάσκεψης

γ ια  τα  επε ίγοντα  θέματα  που  αφορούν  τους
συνταξ ιούχους  συναδέλφους  μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Μόνο ηλεκτρονικά στο εξής
τ α  α ι τ ή μ α τ α  μ ε τ α β ί β α σ η ς  σ ύ ν τ α ξ η ς
(χηρείας)  θανόντος συνταξιούχου

Συνάδελφοι,

Σ
ύμφωνα με διατάξεις του πρόσφατου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις
4/5/20, άλλαξε ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης σύνταξης
(χηρείας) σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου για το ΤΑΠΙΛΤ: 

Στο εξής, αποκλειστικά και μόνο για τις συντάξεις μεταβίβασης (χη-•
ρείας) και όχι για τις υπόλοιπες συντάξεις, η αίτηση του δικαιοδόχου
θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης
του e-ΕΦΚΑ. 

Στην ηλεκτρονική αίτηση ο δικαιοδόχος θα αναγράφει τα στοιχεία που•
θα προσδιορίζουν ότι το συγκεκριμένο αίτημα αφορά το ΤΑΠΙΛΤ.

Δε θα υποβάλλονται δικαιολογητικά με την ηλεκτρονική αίτηση.•
Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών είναι το μοναδικό δι-
καιολογητικό το οποίο απαιτείται για τη μεταβίβαση σύνταξης, το
οποίο και θα αποστέλλει ο δικαιοδόχος ταχυδρομικά στη διεύθυνση
του ΤΑΠΙΛΤ (Δραγατσανίου 8 / 10559 - ΑΘΗΝΑ). 

Για οποιοδήποτε τυχόν λάθος θα ειδοποιείται ο δικαιοδόχος προκει-•
μένου να μεταβαίνει στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΕΦΚΑ του
τόπου κατοικίας του για τις απαραίτητες διορθώσεις. Αν για οποιοδή-
ποτε λόγο απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, θα του ζητούνται από
τον ασφαλιστικό φορέα προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση από-
φασης συνταξιοδότησης. 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για θανάτους από 1/3/20 και εντεύθεν•
και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 4/5/20.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και πρωτοκολληθεί πριν τις•
4/5/20 θα συνεχίσουν προς διεκπεραίωση. 

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες πιθανώς να δυσκο-
λέψουν πολλούς δικαιοδόχους αποβιωσάντων συναδέλφων, σας ενημερώνουμε
ότι οι έμπειροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι στη
διάθεσή σας προκειμένου να σας κατευθύνουμε, αλλά και να σας βοηθή-
σουμε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τα γραφεία του Συλλό-
γου μας. 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύλλογό μας.
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Κατατέθηκε η τροπολογία ένταξης του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ (πλέον e-ΕΦΚΑ) 

Συνάδελφοι,

Κ
ατατέθηκε την Πέμπτη 19.03.2020 από τον Υπουργό Ερ-
γασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, η
τροπολογία για την ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της

ένταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ
(ΛΕΠΕΤΕ) στο  πρώην ΕΤΕΑΕΠ και πλέον e-ΕΦΚΑ.
Παρά το γεγονός ότι οι Σύλλογοι που αγωνιζόμαστε για τη
διάσωση και κατοχύρωση της επικουρικής σύνταξης όλων
των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχουμε αιτηθεί
συντεταγμένα την ένταξη του επικουρικού μας ταμείου στο
ΕΤΕΑΕΠ, ήδη προς την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου,
αλλά και προς τη νέα, με την κατάθεση σχετικού εμπεριστα-
τωμένου υπομνήματος στους αρμόδιους φορείς και με συνε-
χείς ενέργειες και κινητοποιήσεις (όπως η μεγάλη
συγκέντρωση και πορεία μας στις 4/2/20 για την κατάθεση
του υπομνήματος, που παρά την ενημέρωση που είχαμε
κάνει, ο κ. Υπουργός ήταν άφαντος…), δυστυχώς τόσο η πα-
ρούσα όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν αγνοήσει
επιδεικτικά το αίτημά μας.
Οι παλινωδίες της προηγούμενης ηγεσίας, που παρά τις
υποσχέσεις τους για άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτή-
ματός μας, υπαναχώρησαν αφήνοντάς μας εκτός της σχε-
τικής ρύθμισης, συνεχίζονται από τη σημερινή ηγεσία που
ενώ νομοθέτησε την πλήρη ένταξη των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του  ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, δυστυχώς υπεκ-
φεύγει και ουσιαστικά δεν έχει απαντήσει στο αίτημά μας
για συνάντηση, προκειμένου να τους παρουσιάσουμε ανα-
λυτικά τα επιχειρήματά μας για την αναγκαιότητα ένταξης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ που αφορά περίπου 11.000
ασφαλισμένα μέλη του.

Συναντήσεις με τους τομεάρχες ασφαλιστικού των κομ-
μάτων του κοινοβουλίου για την υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
Οι Σύλλογοί μας, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα ευρύ υπερ-
κομματικό μέτωπο για αυτό το μείζον θέμα ασφάλισης,
έχουμε έρθει σε επαφές το τελευταίο διάστημα με όλα τα κόμ-
ματα του Κοινοβουλίου που δέχτηκαν να μας ακούσουν –
πλην του ΜεΡΑ25 και του κυβερνώντος κόμματος τα οποία
ακόμα δεν έχουν ορίσει συνάντηση, αλλά έχουν λάβει το υπό-
μνημά μας – για να αναδείξουμε το δίκαιο του αιτήματός μας
και να πετύχουμε την ανάλογη αντιμετώπιση και λύση όπως
το ΛΕΠΕΤΕ, καθώς πρόκειται για παρόμοιες περιπτώσεις.
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των κομμάτων με τους οποίους
έχουμε συναντηθεί μέχρι σήμερα είχαν άκρως θετική αντα-
πόκριση. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατ’αρχάς θετική στάση, αυτήν
την περίοδο εξετάζει το υπόμνημα και αναμένουμε άμεσα την
απάντησή του, ενώ ήδη η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ υπέβαλε γραπτή
ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό κ.  Βρούτση και το ίδιο πρό-
κειται να πράξει το ΚΚΕ, όπως μας διαβεβαίωσε, ενώ το
ΚΙΝ.ΑΛ. κατέθεσε συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη τροπο-
λογία στο προηγούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, για την
οποία το Υπουργείο τηρεί «άκρα της αρμοδιότητάς του
σιωπή».
Ωστόσο, ο Υπουργός φανέρωσε τις προθέσεις του, αφού με
έγγραφό του απάντησε στην ερώτηση που είχε υποβάλει η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, στο οποίο αναφέρει μέσα από αντιφάσεις,
ότι: «…με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν είναι δυνατή
η διάλυση και η παρέμβαση στην περιουσία υφιστάμενου
ιδιωτικού φορέα επικουρικής ασφάλισης με νόμο.»!!

Αλήθεια, κε Υπουργέ,
Από την στιγμή που στις 19.03.2020 κατατέθηκε τροπολο-
γία σε υφιστάμενο νόμο (Ν.4618/2019 αρθρ 24), με την
οποία «... εξασφαλίζεται η καταβολή επικουρικής σύνταξης
στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και
του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ από τον Κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» και «...με τον τρόπο αυτό, οι δι-
καιούχοι σύνταξης των ανωτέρω Λογαριασμών εντάσσον-
ται στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ»…

Αναρωτιόμαστε εμείς σε τι διαφέρουμε;;;
Μήπως δεν είμαστε κι εμείς, όπως και οι ασφαλισμένοι στον
ΛΕΠΕΤΕ, σε ιδιωτικό φορέα ασφαλισμένοι, δηλαδή σε ΝΠΙΔ;
Μήπως επειδή σ’εμάς, καταβάλλονται 50€ μικτά μηνιαίως
ως επικουρική σύνταξη ενώ σε εκείνους, μόλις συγκεντρω-

νόταν το απαιτούμενο ποσό από τις εισφορές που συσσω-
ρεύονταν, καταβάλλονταν 2-3 κανονικές συντάξεις μέσα
στο χρόνο; Αλήθεια, σε ετήσια βάση, δεν είναι μεγαλύτερο
το άθροισμα 2-3 κανονικών συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ, από
τα συνολικά 600€ μικτά (50Χ12) που λαμβάνουμε εμείς και
αυτό για την ώρα;
Μήπως δεν έχει προκύψει και για εμάς του συνταξιούχους
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα, όταν λαμ-
βάνουμε 600€ ετησίως Επικουρική Σύνταξη, ενώ με την τρο-
πολογία που κατατέθηκε «..επιλύεται το κοινωνικό ζήτημα
που έχει ανακύψει και εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκο-
πτη καταβολή των συντάξεων…» μόνο για τους συνταξιού-
χους των ΛΕΠΕΤΕ και  ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ;
Μήπως επειδή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ υπάρχουν ακόμα αποθεμα-
τικά που πρόκειται να διοχετευθούν άμεσα ή έμμεσα  στις
ιδιωτικές ασφαλιστικές, ενώ στο ΛΕΠΕΤΕ εκλείπουν;
Μήπως επειδή υποχρεώθηκε η ΕΤΕ, βάσει του
Ν.4618/2019 να καταβάλει εφάπαξ ποσά μέχρι το 2024 και
σε αντικατάσταση αυτών, αυξημένες εισφορές βάσει της
σημερινής τροπολογίας, ενώ οι άλλες συστημικές τράπε-
ζες ALPHA BANK, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ το απο-
φεύγουν με τη διατήρηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;
Μήπως προστατεύονται οι τράπεζες αυτές από την υπο-
χρέωσή τους να καταβάλλουν ανάλογες εισφορές όπως η
ΕΤΕ, για την κάλυψη της βιωσιμότητας της υποχρεωτικής
επικουρικής σύνταξης του προσωπικού τους, όταν μάλιστα
έχουν πραγματοποιήσει (και θα συνεχίσουν) αλλεπάλληλα
προγράμματα εθελούσιας εξόδου, χωρίς την οφειλόμενη εκ
του νόμου αποζημίωση του Ταμείου;
Μήπως επειδή οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ , από
το 2015 ζητούν επίμονα να ενταχθούν τα μέλη τους στο
πρώην ΕΤΕΑΕΠ, νυν e-ΕΦΚΑ, ενώ οι Σύλλογοι Υπαλλήλων
(ΣΥΕΤΕ) και Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) της ΕΤΕ το αρνούνται &
το απορρίπτουν; (Βλέπε στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΤΕ, e-
mail του Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό, την
19.03.2020, με το οποίο ζητά την παρέμβασή του για να μην
ψηφιστεί η τροπολογία καθώς και την Νο 63/20.03.2020
ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ με τίτλο: « Η Κυβέρνηση με μια αιφ-
νιδιαστική, άδικη & μονομερή νομοθετική τροπολογία, που
ψήφισε μόνη της, αθέτησε τις προεκλογικές της υποσχέσεις
για δίκαιη λύση στον ΛΕΠΕΤΕ».)

Αλήθεια, η πραξικοπηματική Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που
έχει μετατρέψει το Επικουρικό μας Ταμείο σε Ταμείο Επι-
στροφής Ατομικών Εισφορών, μετά τη νομοθετική ρύθ-
μιση για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των
ΛΕΠΕΤΕ και  ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ και το ποσό της επικου-
ρικής σύνταξης που θα λαμβάνουν καθώς και την προ-
οπτική που έχουν, είναι σε θέση να ψελλίσουν τίποτα;
Εμείς θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς όλους ότι οι
ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν είμαστε «συνταξιούχοι ενός
κατώτερου θεού» και η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση σε
αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά χιλιάδες συναδέλφους τρα-
πεζοϋπάλληλους!
Δεν είναι δυνατόν να νοούνται ως υπεύθυνοι τα ασφαλι-
σμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τις ολέθριες αποφάσεις των
διοικήσεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ούτε για τις κυβερνητικές απο-
φάσεις για τις αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις των τραπε-
ζών που είχαν καταστροφικές συνέπειες για το επικουρικό
μας Ταμείο.

Κύριε Υπουργέ είναι η ώρα 
για να σταματήσουν οι υπεκφυγές!

Είναι η ώρα για ξεκάθαρες απαντήσεις!
Συνάδελφοι,
Εμείς, μαζί με την ΟΣΤΟΕ και όλους τους Συλλόγους Εργαζο-
μένων & Συνταξιούχων που υπερασπίζονται τη Δημόσια Κοι-
νωνική Επικουρική Ασφάλιση, θα συνεχίσουμε με
αποφασιστικότητα, να διεκδικούμε τη λύση στο δίκαιο αί-
τημά μας, για ένταξη των ασφαλισμένων και των συνταξιού-
χων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του e-ΕΦΚΑ, παρ’ όλη την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη
διαπλοκή που καθημερινά συναντάμε.

ΦΦΤΤΑΑΝΝ ΟΟΥΥ ΝΝ ΟΟΙΙ ΥΥ ΠΠΕΕ ΚΚΦΦΥΥ ΓΓ ΕΕ ΣΣ κκ ..   ΥΥΠΠ ΟΟΥΥ ΡΡΓΓ ΕΕ
ΘΘ ΕΕ ΛΛΟΟΥΥ ΜΜΕΕ ΞΞ ΕΕ ΚΚ ΑΑΘΘΑΑ ΡΡΕΕ ΣΣ ΑΑ ΠΠΑΑ ΝΝΤΤ ΗΗ ΣΣΕΕ ΙΙΣΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Δυστυχώς, η κατάθεση της τροπολογίας
ένταξης του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ (e-ΕΦΚΑ)
συνέπεσε με την έναρξη της καραντίνας (ανα-
ρωτιόμαστε πόσο τυχαία ήταν αυτή η
«σύμπτωση»…) και έκτοτε «δέθηκαν τα
χέρια» μας στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι το αμέ-
σως επόμενο διάστημα με την επιστροφή της
κανονικότητας είμαστε πανέτοιμοι, ενωμένοι
και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις δυνα-
μικές ενέργειές μας. Διαμηνύουμε προς κάθε
εμπλεκόμενο ότι δε θα σταματήσουμε το δί-
καιο αγώνα μας μέχρι να δοθεί βιώσιμη λύση
στο θέμα της επικουρικής μας ασφάλισης με
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, καθό-
σον αυτή η υπόθεση αφορά τα δικαιώματά
μας, τη ζωή μας, τις οικογένειές μας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»•
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ •
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ•
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ•
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK•

Η πρώτη μας συνάντηση με εκπροσώπους του ΚΚΕ 

Οι εκπρόσωποι του ΚΙΝ.ΑΛ. ανταποκρίθηκαν άκρως
θετικά στις προτάσεις μας

Συζητώντας για τη διάσωση της επικουρικής μας
ασφάλισης με την πρώην Υπουργό κ. Έφη Αχτσιόγλου

Ο βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης την ώρα της
αγόρευσής του κατά την κατάθεση της τροπολογίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ υπέβαλε ερώτηση στον Υπουργό
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Συνάδελφοι,

Γ
νωρίζετε ότι ο Σύλλογός μας αποτελεί την πλέον υπεύθυνη και έγκυρη πηγή ενη-

μέρωσής σας για όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο της Ιονικής. Η ΙΟΝΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν από τους πρώτους συλλόγους πανελλαδικά που διερεύνησαν

τις νομικές δυνατότητες αντίδρασης απέναντι στις οδυνηρές περικοπές που επέβα-

λαν τα μνημόνια στις συντάξεις και έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις

διεκδικήσεις των μνημονιακών περικοπών, της εισφοράς αλληλεγγύης και των επι-

δομάτων δώρων και επιδομάτων αδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι

οι περικοπές των συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους

4051/2012 και 4093/2012 είναι μη νόμιμες προκειμένου για το χρονικό διάστημα

από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016.

Την απόφαση αυτή έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο σε πρόσφατη διάσκεψή του μετά

την πρότυπη (πιλοτική) δίκη για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των

Ν. 4051/2012 και 4093/2012 που είχε διεξαχθεί στις 10/1/20 και θα έκρινε αν οι σχε-

τικές διατάξεις των νόμων είναι συνταγματικές και αν οι περικοπές αυτές μπορεί να

εφαρμοστούν και για ποια χρονικά διαστήματα.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, στην οποία παραστάθηκε

ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μας δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου προ-

βάλλοντας το σύνολο των νομικών επιχειρημάτων που αφορούν την αντι-

συνταγματικότητα των περικοπών αυτών, ενώ είχαμε συμμετάσχει και σε

συγκέντρωση των συνταξιούχων έξω από το ΣτΕ.

Ο Σύλλογός μας επικοινώνησε άμεσα με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Παπακων-

σταντίνου ο οποίος μας ενημέρωσε ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα για την απόφαση,

ποιους αφορά, τα ποσά των αναδρομικών και τον τρόπο που θα

καταβληθούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω αποφάσεως του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στα τέλη

Ιουνίου.

Επιπλέον, μετά τη δημοσίευση της απόφασης, τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν

οι αγωγές των συνταξιούχων μελών μας θα εκδικάσουν τις αγωγές αυτές και θα απο-

φασίσουν με βάση όσα έχουν κριθεί στην πρότυπη δίκη από το Σ.τ.Ε. Πιθανότατα

έτσι θα αναγνωρίσουν ότι ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να τους αποδώσει, νομιμοτόκως,

τα ποσά των περικοπών που αντιστοιχούν στο προαναφερόμενο ενδεκάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογός μας ήταν ο πρώτος ο οποίος, διά του νομικού συμ-

βούλου του Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είχε πιθανολογήσει για την κρίση

αυτή του ανωτάτου Δικαστηρίου πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η πρότυπη δίκη.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα αναδρομικά θα
ανέρχονται κοντά στα 1.500 ευρώ
Επιπλέον παρατηρούμε ότι λόγω της πληροφόρησης από διάφορα μη έγκυρα Μέσα
που στερούνται των απαραίτητων γνώσεων και απλά κυνηγούν τα… κλικ σας, έχουν
ανέλθει δραματικά οι προσδοκίες σχετικά με το αντίκρισμα αυτής της απόφασης.
Σας πληροφορούμε λοιπόν, ότι αν όντως ισχύσουν οι πληροφορίες που είδαν το φως
της δημοσιότητας περί απόφασης μη νομιμότητας των περικοπών των μνημονιακών
νόμων 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους
2015 έως τον Μάιο του έτους 2016 (δηλαδή 11 μήνες), μετά από σχετική μελέτη των
ασφαλιστικών μας συμβούλων, το σύνολο των ποσών που αναμένεται να επιστραφεί
θα κυμανθεί από πολύ μικρά ποσά μέχρι το ανώτερο τα 5.500 ευρώ (για τους ελάχι-
στους που δικαιούνται την ανώτατη σύνταξη). Ο μέσος όρος των αναδρομικών δε
θα ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ και για την πλειονότητα των συναδέλφων μας θα
ανέρχεται κοντά στα 1.500 ευρώ, ενώ το πιθανότερο είναι ότι θα καταβληθούν
σε δόσεις σε βάθος χρόνου.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιθανώς αυτά τα αναδρομικά να τα δι-
καιούνται μόνο όσοι είχαν προχωρήσει σε κατάθεση σχετικής αγωγής, αλλά κι αυτό
είναι ένα θέμα που θα διευκρινιστεί μετά την επίσημη δημοσίευση της απόφασης.

Συνάδελφοι,
Εφόσον οι πληροφορίες αυτές αποδειχθούν έγκυρες, σας τονίζουμε ότι οι αποφάσεις
αυτές αφορούν τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Νόμων
4051/2012 και 4093/2012, αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης - που είναι ένα με-
γάλο διεκδικούμενο ποσό για πολλούς από εμάς – την οποία ο Σύλλογός μας βε-
βαίως συνεχίζει να διεκδικεί με τις ομαδικές αγωγές μέσω του νομικού μας
συμβούλου δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με υπευθυνότητα το καλύτερο δυνατό για
τα συμφέροντα των συναδέλφων και σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη
υπόθεση των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων έχουμε έρθει σε συμφωνία
με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Παπακωνσταντίνου για να διεκδικήσουμε ανα-
δρομικά από την αρχή των μνημονιακών περικοπών το 2012 και θα προσφύ-
γουμε, αν χρειαστεί, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σε περίπτωση που η απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν είναι θετική για τα
συμφέροντά μας.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πρωταγωνιστεί στο θέμα
αυτό, προβαίνοντας έγκαιρα και αξιόπιστα στις αναγκαίες νομικές ενέργειες. Ο Σύλ-
λογός μας αποτελεί την πλέον υπεύθυνη και έγκυρη πηγή ενημέρωσής σας για όλα
τα θέματα που αφορούν το χώρο της Ιονικής και για αυτό θα σας συνιστούσαμε να
κλείνετε τα αυτιά σας στα δημοσιεύματα που διακινούνται από διάφορες ανα-
ξιόπιστες δημοσιογραφικές και όχι μόνο πηγές και να ενημερώνεστε από την
ιστοσελίδα και το facebook του Συλλόγου μας.

Η Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ πά ν τα  σ τ η  δ ι ά θ ε σ ή  σ α ς ,  
α κό μ α  κα ι  υ π ό  α υ τ έ ς  τ ι ς  π ρ ωτο φ α ν ε ί ς  σ υ ν θ ή κ ε ς !

Συνάδελφοι,

Η
ελληνική κοινωνία βρέθηκε ενώπιον μίας πρωτοφανούς κρίσης εν καιρώ ειρή-
νης που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές όλων μας μέχρι τελικά να βγούμε
– και έτσι θα γίνει – νικητές!

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που
έχουν θέσει οι αρμόδιοι φορείς και με προτεραιότητα πάντα τη δημόσια υγεία, παρα-
μένει στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαστείτε.

Εμείς θεωρούμε ότι ο συνδικαλισμός οφείλει και μπορεί να διαδραματίζει ένα σημαί-
νοντα κοινωνικό ρόλο και επειδή αυτήν την κρίσιμη περίοδο πολλοί συνάδελφοί μας,
συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, θα χρειαστούν τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας,
παραμείναμε στις επάλξεις όλο αυτό το διάστημα, ενώ από 1/6/20 επανήλθαμε και επί-
σημα σε λειτουργία.

Όποιος συνάδελφος χρειαστεί τη στήριξή μας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας τη-
λεφωνικά ή με mail ή να προσέλθει στο Σύλλογό μας τηρώντας τα μέτρα υγιεινής, προ-
κειμένου -όπως πάντα- να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τον βοηθήσουμε…

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε απαιτεί πάνω από όλα
την υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη και εμείς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ προσπα-
θούμε να τα κάνουμε πράξη.

Να είστε προσεκτικοί ,  να ακολουΝα είστε προσεκτικοί ,  να ακολου --
θείτε τους κανόνες υγιεινής και  με λίγηθείτε τους κανόνες υγιεινής και  με λίγη

υπομονή και αλληλεγγύη,  θα ξεπεράυπομονή και αλληλεγγύη,  θα ξεπερά --
σουμε ΥΓΙΕΙΣ και  αυτό το εμπόδιο!σουμε ΥΓΙΕΙΣ και  αυτό το εμπόδιο!

Σύμφωνα με πληροφορίες  η Ολομέλε ια του ΣτΕ
έκρινε ότ ι  ο ι  περικοπές των συντάξεων των μνημο-
ν ιακών νόμων 4051/2012 και  4093/2012 ε ίναι  μη
νόμιμες γ ια  το χρονικό δ ιάστημα από τον Ιούν ιο
του έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα αναδρομικά θα
ανέρχονται κοντά στα 1.500 ευρώ

Συνάδελφοι,
Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της κρίσης του κορωνοϊού και των
περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί και παρά το μεγάλο ενδια-
φέρον των συναδέλφων, ο Σύλλογός μας, προτάσσοντας βέβαια την
υγεία ως το ύψιστο αγαθό, είναι αναγκασμένος να αναβάλει μέχρι
νεωτέρας τις πολιτιστικές του δραστηριότητες προς αποφυγή των
κινδύνων που πιθανώς συνεπάγονται.
Συγκεκριμένα, αναβλήθηκαν ήδη η προγραμματισμένη εκδρομή

του Συλλόγου μας το Πάσχα στη Σύρο, η επίσκεψή μας στο
Μουσείο Παξινού-Μινωτή στις 31 Μαρτίου, η θεατρική παρά-
σταση «Κοινή Ησυχία» στις 3 Απριλίου και αναβάλλονται εν
συνεχεία όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες.
Να είμαστε πάντα καλά και στο άμεσο μέλλον, αφού η χώρα μας ξε-
περάσει αυτήν την κρίσιμη περίοδο, θα συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις
μας που προσφέρουν χαρά στους συναδέλφους μας και συμβάλ-
λουν στη συντροφικότητα της Ιονικής Οικογένειας!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!
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Σας παρουσιάζουμε μία ιστορία κουράγιου,  δύναμης και  αισιοδοξίας,
την ιστορία της  συ να δ έ λ φ ι σσα ς  Κωνστα ντ ί να ς  Με ρ ε ντ ί τη

Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να μας μιλήσεις. Για
όσους σε γνωρίζουμε, αποτελείς παράδειγμα προς μίμηση, ένα πραγματικό πρό-
τυπο και πιστεύουμε ότι η ιστορία σου αξίζει να ακουστεί γιατί αποτελεί πολύτιμο
μάθημα ζωής για όλους μας. 

- Ξεκινώντας, επειδή πολλοί συνάδελφοι πιθανώς να μη γνωρίζουν την ιστορία σου,
μπορείς να μας μιλήσεις για τη ζωή σου και όπου θεωρούμε σκόπιμο θα παρεμβαί-
νουμε.
Εγώ έχω μεγαλώσει στα παιδικά χωριά SOS. Είμαι παιδί εκτός γάμου. Δε με ήθελε
η μητέρα μου. Έκανε διάφορα για να με ρίξει. Από εκεί προέρχεται το πρόβλημα
που έχω στο πόδι μου.

- Δηλαδή η ίδια έκανε απόπειρες για αποβολή.
Από όσα ξέρω δηλαδή. Δε γνωρίζω και πολλά. Από εγκεφαλογραφήματα τα ανα-
κάλυψαν οι γιατροί.

- Και όταν σε γέννησε τι έγινε;
Γεννήθηκα εξαμηνήτικο. Για αυτό και υπάρχει πρόβλημα στο πόδι. Παρά τις
απόπειρες της μητέρας μου να αποβάλει, εν τέλει αναγκάστηκε να με γεννήσει
νωρίτερα. Και αφού με γέννησε, μπαινόβγαινα σε διάφορα ιδρύματα. Πέρασα
από διάφορα. 

Τελικά κατέληξα στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Περίπου ενός έτους ήμουν τότε. Έμεινα
εκεί μέχρι περίπου την ηλικία 10,5 ετών. 

- Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις; 
Μέχρι 4 ετών δεν περπατούσα. Εκεί λοιπόν στις εορτές έρχονταν διάφοροι σύλ-
λογοι. Και σε εκείνη την ηλικία ο Σύλλογος Ελληνίδων Μητέρων αποφάσισε να
με βαπτίσει. Με ανέλαβε γιατί ήμουν αβάπτιστη.  

Με βάπτισαν περίπου 15 κυρίες από αυτό το σύλλογο. Πέντε-έξι από τις νονές
μου με φρόντισαν πολύ και ασχολήθηκαν μαζί μου. Μερίμνησαν για τα πρώτα
χειρουργεία και άρχισα να περπατάω. 

Οι νονές μου που νοιάζονταν για μένα, με έβλεπαν μόνο Χριστούγεννα και
Πάσχα και σε γιορτές και πάντοτε στα γραφεία. Δεν μπορούσαν να έρχονται στα
επισκεπτήρια κάθε Κυριακή. 

- Εσύ πώς ένιωθες εκείνη την περίοδο της παιδικής σου ηλικίας;
Χάλια. Από το πρωί έως το βράδυ τρώγαμε ξύλο.

- Τι ακολούθησε στη συνέχεια στην Οδύσσειά σου;
Εμένα με προόριζαν για το Ψυχιατρείο της Λέρου και ουσιαστικά προσπαθούσαν
να με τρελάνουν. Με πήγαιναν συνέχεια στην ψυχίατρο και για να καταλάβετε,
μου έφερναν μία κότα και μου τη βάφτιζαν πρόβατο για να χάσω τα λογικά μου.
Επειδή δεν άντεξα άλλο, το έσκασα.

- Παρά το πρόβλημά σου στο περπάτημα κατόρθωσες να αποδράσεις;;; Το είχες σχε-
διάσει;
Δεν άντεχα άλλο το ξύλο, τη βιαιότητα, την παραφροσύνη που προσπαθούσαν
να μου επιβάλουν. 

- Και τι έγινε;
Το έσκασα και ευτυχώς από μικρή είχα ένα ταλέντο, είμαι αριθμομνήμων και
παρά τη μικρή ηλικία μου θυμόμουν απ’ έξω το τηλέφωνο της μίας νονάς μου.
Αναγκάστηκα μάλιστα να ζητιανέψω και ένα δεκάρικο από έναν κύριο για να
τηλεφωνήσω. Ήρθε και με μάζεψε η νονά μου και έγινε χαμός στο ΠΙΚΠΑ. Η νονά
μου τους προειδοποίησε να μη με πειράξουν ξανά μέχρι να δουν πού θα με πάνε.
Κάποια στιγμή το ΠΙΚΠΑ επρόκειτο να γίνει Νοσοκομείο Παίδων Βόρειας Πεντέ-
λης και κάποια παιδιά που δεν είχαν κανέναν να τα φροντίσει, είχαν την ευκαι-
ρία να φύγουν από αυτό το κολαστήριο. Τότε οι νονές μου έκαναν αίτηση στα

παιδικά χωριά SOS και με δέχτηκαν. Ήμουν περίπου 10,5 ετών. 

- Εκεί πώς ήταν η κατάσταση;
Η μέρα με τη νύχτα με ό,τι είχα ζήσει τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου.
Υπήρχε αγάπη, θαλπωρή, φροντίδα, σχολείο κανονικό, γιατί εγώ μέχρι τότε δεν
είχα ξαναπάει σε κανονικό σχολείο. Εκεί ήταν η πρώτη φορά και μάλιστα μου
παρείχαν και δάσκαλο για να με βοηθήσει να αναπληρώσω τα κενά. Και έκτοτε
τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για μένα.

Εγώ το θεωρώ το λαχείο της ζωής μου!

- Στη συνέχεια, μετά το κολαστήριο της Πεντέλης, η ζωή σου κύλησε καλύτερα; Γιατί
από όσα μας είπες ήταν όντως κολαστήριο.
Ναι. Για να καταλάβετε, απέναντι από το σπίτι μου στη Βούλα ήταν το ΠΙΚΠΑ
Βούλας και δεν τολμούσα να πάω εκεί. 

Μάλιστα, μετά από όσα είχα περάσει τότε το όνειρό μου ήταν να γίνω κοινωνική
λειτουργός. Στις εξετάσεις τότε έμεινα εκτός της σχολής μόλις για τρεις μονάδες
και διάβαζα ουσιαστικά για να ξαναδώσω. 

Η μία νονά μου τότε, είχε μία τυφλή φίλη δικηγόρο που την πληροφόρησε ότι
γίνονταν προσλήψεις στο δημόσιο για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.

Και έτσι κάναμε τα χαρτιά μου και με απορρόφησε η Ιονική Τράπεζα. 

- Κι έτσι μπήκες στη μεγάλη οικογένεια της Ιονικής Τράπεζας. Πότε ήταν αυτό;
Στις 21/6/1993. Πρωτοπροσλήφθηκα στη Βούλα και έμεινα εκεί από την αρχή της
υπηρεσίας μου μέχρι τέλους.

- Οι σχέσεις σου με τους συναδέλφους και τους διευθυντές πώς ήταν; Με τους πελά-
τες;
Με συναδέλφους και διευθυντές καλές, όπως όλων. Με τους πελάτες όμως είχα
ιδιαίτερες, πολύ καλές σχέσεις. Στην τράπεζα μάλιστα γνώρισα και το σύζυγό
μου.

- Πώς έγινε η γνωριμία;
Μία φίλη μου τον έστειλε για να μου φέρει τυρόπιτα και έτσι τον γνώρισα (γέλια).
Ήρθε μάλιστα για να μου τη φέρει, με ζήτησε, με είδε από μακριά, του άρεσα και
ντράπηκε και έφυγε χωρίς να μου δώσει την τυρόπιτα! (γέλια)

- Νηστική σε άφησε! (γέλια)
Μετά μου τηλεφώνησε η φίλη μου και μου είπε ότι ήθελε να μου γνωρίσει κά-
ποιον κι έτσι έγινε η γνωριμία εν τέλει και από κοντά…

Συναντηθήκαμε και ταυτιστήκαμε, είχαμε τις ίδιες προσδοκίες ζωής. Είναι ένα
εξαίρετος σύζυγος και ένας στοργικός πατέρας. Ζαχαρίας, όνομα και πράγμα!
(γέλια)

- Ο σύζυγός σου με τι ασχολείται; 
Ο σύζυγός μου είχε γραφείο μεταφορών, αλλά δυστυχώς με την κρίση αναγκάστηκε
να το κλείσει. Ήταν άνεργος και έκανε όποιες δουλειές έβρισκε. Είναι επαγγελματίας

Ακούμε και διαβάζουμε συχνά σε διάφορα αφιερώματα για ιστορίες συνανθρώπων
μας που η ανεξάντλητη θέλησή τους για ζωή, δημιουργία και πρόοδο, τους έδωσε
το κίνητρο, την τόλμη και τη δύναμη να υπερκεράσουν φαινομενικά ανυπέρβλητα

εμπόδια. 
Αυτοί οι συνάνθρωποί μας δεν είναι… υπεράνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι που όμως
οι συνθήκες τους έκαναν να δουν τη ζωή υπό ένα διαφορετικό πρίσμα και με τη διαρκή,
θαρραλέα προσπάθεια υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες αναδείχθηκαν νικητές της ζωής
και παράδειγμα για όλους μας. 
Ένα παρόμοιο, σπάνιο υπόδειγμα νικητή της ζωής, είναι και η συναδέλφισσά μας
Κωνσταντίνα Μερεντίτη. Ένας άνθρωπος που δεν είχε τίποτα και με την επιμονή και
το πάθος της για ζωή τα κατέκτησε ΟΛΑ …
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάντησε την εκλεκτή συναδέλφισσα για να μας μιλήσει
για την πορεία της ζωής της, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο σενάριο
για μία μοναδική ιστορία κουράγιου, δύναμης και αισιοδοξίας. Η συναδέλφισσα με την υπέροχη ο ικογένε ιά της

“ Από  το  πρω ί  έω ς το  βρά δυ  τρώγ αμ ε  ξύλο . . .  Δεν“Α πό  το  πρω ί  έω ς  το  β ράδυ  τρ ώγα με  ξ ύλ ο . . .  Δ εν
ά ντεχα ά λλο  το  ξύλο ,  τη  β ια ι ότητα ,  την  πα ρα φροάντεχα  άλ λο  το  ξύλο ,  τη  β ια ιότητα ,  την  παραφρο --
σύνη που  προ σπα θούσα ν να μο υ επιβάλουν”  σύνη  που  προσπαθούσαν  να  μου  επ ιβάλο υν”  

“ ( σ τ α  χ ω ρ ι ά  “ ( σ τα  χ ω ρ ι ά  S O SS O S )  )  Υ π ή ρ χ εΥ π ή ρ χ ε α γ ά π η ,  θ α λ π ω ρ ή ,α γ ά π η ,  θ α λ π ω ρ ή ,
φ ρ ο ν τ ί δ α ,  φ ρ ο ν τ ί δ α ,  σχολε ίο κανονικό ,  γ ιατ ί  εγώ μέχρι  τότεσχολε ίο  κανονικό,  γ ιατ ί εγώ μέχρι τότε
δεν ε ίχα ξαναπάει  σε  κανονικό  σχολε ίο. . .  Εγώ τοδεν είχα ξαναπάει σε  κανονικό σχολε ίο. . .  Εγώ το
θεωρώ το λαχε ίο της ζωής μου”  θεωρώ το λαχείο της ζωής μου” 

“Πρωτοπροσλήφθηκα στη Βούλα και έμεινα εκεί  από“Πρωτοπροσλήφθηκα στη Βούλα και  έμεινα εκε ί  από
την αρχή της  υπηρεσίας μου μέχρι τέλους”την αρχή της υπηρεσίας μου μέχρι  τέλους”

“Στην τράπεζα μάλιστα γνώρισα και το σύζυγό μου. . .“Στην τράπεζα μάλιστα γνώρισα και το σύζυγό μου. . .
Συναντηθήκαμε και  ταυτιστήκαμε ,  είχαμε  τις  ίδ ιεςΣυναντηθήκαμε και  ταυτιστήκαμε ,  ε ίχαμε  τ ις ίδιες
προσδοκίες  ζωής . Ε ίναι  ένας εξαίρετος σύζυγος καιπροσδοκίες ζωής.  Ε ίνα ι ένας  εξα ίρετος σύζυγος  και
ένας  στοργικός  πατέρας.  Ζαχαρίας  όνομα καιένας στοργικός  πατέρας .  Ζαχαρίας όνομα και
πράγμα” πράγμα”  

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α  Μ ε ρ ε ν τ ί τ η  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α  Μ ε ρ ε ν τ ί τ η  
Η συναδέλφισσα-μαχήτρια της ζωής

που δεν ε ίχε τ ίποτα 
κ α ι  τ α  κ α τ έ κ τ η σ ε Ο Λ ΑΟ Λ Α !

Μία ιστορία κουράγιου,  δύναμης και αισιοδοξίας
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οδηγός. Όπου έβρισκε μεροκάματα πήγαινε, αλλά ευτυχώς τώρα μπήκε μόνιμος
στο Δήμο.  

- Ευτυχώς γιατί πλέον έχετε και μία πολύ όμορφη οικογένεια να συντηρήσετε. Πάντως
Κωνσταντίνα έχεις περάσει και ξεπεράσει με αξιοθαύμαστο κουράγιο δυσκολίες και
καταστάσεις που στους περισσότερους μοιάζουν ανυπέρβλητες. Υπήρξαν στιγμές στη
ζωή σου που λύγισες; Που σκέφτηκες «δεν μπορώ άλλο, είναι μάταιο»;
Όχι. Ποτέ. Γενικά ήμουν δυνατός χαρακτήρας. Αφού κατόρθωσα να ξεπεράσω
τα πρώτα βασανιστικά παιδικά μου χρόνια στην Πεντέλη, όλα τα άλλα μου φά-
νηκαν εύκολα. 

Να φανταστείτε ότι στα 22 μου αγόρασα σπίτι. 

- Στα 22; Εκπληκτικό! Χωρίς καμία βοήθεια;
Εντάξει, μου είχαν μαζέψει οι νονές μου ένα μικρό ποσό και πήρα δάνειο, ενώ
ήδη δούλευα στην τράπεζα. 

- Πώς πήρατε τη μεγάλη απόφαση να κάνετε παιδιά με το σύζυγό σου, δεδομένων
των δυσκολιών που αντιμετωπίζατε;
Εντάξει. Πριν επιδεινωθούν τα προβλήματα, εμείς είχαμε ήδη
κάνει οικογένεια. Το 2010 γέννησα.

- Και μάλιστα έκανες δίδυμα. Τα αξιαγάπητα παιδιά σας τα γνω-
ρίσαμε σε εκδρομή του Συλλόγου μας και πραγματικά μας εξέ-
πληξαν όλους. Είναι παιδιά – φαινόμενα, όλοι μείναμε με το
στόμα ανοιχτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι υγιέστατα πάνω από όλα.

-  Τα παιδιά σας είναι δίδυμα. Σίγουρα αυτό πρέπει να ήταν μία
ευχάριστη έκπληξη που όμως έκανε ακόμα πιο απαιτητική τη
φροντίδα και την ανατροφή τους. Πώς κατορθώσατε να αντα-
ποκριθείτε και να έχετε σήμερα αυτά τα δύο πραγματικά υπέ-
ροχα, αξιαγάπητα παιδιά;
Τον πρώτο χρόνο πήρα εννιάμηνη άδεια. Μετά μας βοήθησε
πολύ μία φίλη από το Λύκειο που τα κρατούσε μέχρι 6 ετών.
Τα μεγάλωσε κι αυτή μαζί με μας. Τότε μπορούσαμε να αντα-
πεξέλθουμε καλύτερα και οικονομικά γιατί είχε και ο άντρας
μου πολύ καλή δουλειά με τις μετακομίσεις. 

- Τα ίδια σας τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση;
Εμείς έχουμε δει στην πράξη την αγάπη και τη στήριξη που σας
παρέχουν. 
Τα παιδιά έχουν μάθει να ζουν με αυτό. Εξ άλλου τα έχουμε
μάθει με αυτόν τον τρόπο γιατί κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος
χωρίς κόμπλεξ. Και δεν τους έχω περάσει κάποια μειονεξία.
Με ρωτάνε και τους απαντάω στα ίσια, με ευθύτητα και ει-
λικρίνεια. 

Γενικά, επειδή τα πηγαίνω στα παιδικά χωριά όπου μεγάλωσα
κι εγώ και τους έχω εξηγήσει ότι εκεί φιλοξενούνται παιδιά
χωρίς γονείς, γνωρίζουν τι συμβαίνει και με μένα και θεωρούν
αυτές τις καταστάσεις πολύ φυσιολογικές.

Το ήθελα αυτό για να ξέρουν από πού προέρχονται. 

- Σε ένα ακόμα λεπτό θέμα, μας είπες ότι αποφάσισες σε μεγάλη ηλικία να αναζητήσεις
τη φυσική σου μητέρα. 
Τη γνώρισα όταν ήμουν 18 ετών.

- Πώς εξελίχθηκε αυτή η συνάντηση;
Δεν εξελίχθηκε. Δεν έχουμε επαφές. Είχε παντρευτεί, είχε κάνει παιδιά και ο σύ-
ζυγός της δεν ήξερε τίποτα για μένα και δεν ήθελε και η ίδια να έχει επαφές μαζί
μου. 

- Όλα αυτά τα χρόνια στην τράπεζα, ξέρουμε ότι οι συνάδελφοί σου σε αγάπησαν και
σε εκτίμησαν όσο κανέναν άλλον. Μίλησέ μας για τη συνεργασία σου με τους συνα-
δέλφους, αλλά και για την αντιμετώπιση που είχες από τους πελάτες στην τράπεζα.
Έτσι θέλω να πιστεύω. (γέλια) Αμοιβαία τα αισθήματα. Κι εγώ τους αγάπησα
όλους. Ωστόσο, θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω την κολ-
λητή μου φίλη, τη Ρούλα (Θεοδώρα) Μπάκοση, την οποία γνώρισα αρχικά ως
συναδέλφισσα στην τράπεζα και με έχει βοηθήσει έκτοτε πάρα πολύ τόσο στον
εργασιακό χώρο, όσο και προσωπικά, με την οικογένεια και τα παιδιά μου.

- Υπήρξαν στιγμές που να στενοχωρήθηκες;
Ελάχιστες. Όπως συμβαίνει με όλους όταν δεν πάνε τα πράγματα όπως τα θες,
αλλά όλα καλά.

- Αντίστοιχα, στιγμές που να ένιωσες ευτυχισμένη;
Η καλύτερή μου χρονιά ήταν το 2008. Είχα έναν υπέροχο υποδιευθυντή και μία
υπέροχη διευθύντρια. Μπορεί σε σας να ακουστεί περίεργο, αλλά εγώ τα πήγαινα
πολύ καλά μαζί τους, με τους συναδέλφους Ανδρέα Ζαχάρη και Βαρβάρα Σκαν-
δάλη. Και τότε παντρεύτηκα κιόλας. Ήταν γούρικη χρονιά.

- Ποια είναι η στάση των συμπολιτών σου. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα έχουμε την
απαιτούμενη κουλτούρα σεβασμού προς τα ΑΜΕΑ και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κα-
τάσταση;
Γενικά, υπάρχει ακόμα προκατάληψη και ρατσισμός από τον κόσμο. Δεν μπορεί
να το δεχτεί. Εγώ κατ’αρχάς δε νιώθω ως ΑΜΕΑ. 

- Αυτό πράγματι το διαπιστώνουμε όλοι όσοι σε γνωρίζουμε από παλιά. Δεν υπάρχει
όμως ένα κομμάτι της κοινωνίας που δείχνει την αλληλεγγύη του; Δεν έχουν βελτιωθεί
τα πράγματα;
Για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιατί εγώ με ελάχιστη
βοήθεια τα κατάφερα μόνη μου. Είμαι γραμμένη σε ένα σύλλογο ΑΜΕΑ, αλλά δυ-
στυχώς με τα παιδιά δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ. Είμαι και από τις λίγες
περιπτώσεις ΑΜΕΑ που έχω κάνει οικογένεια και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι
εύκολο να έχω κι άλλες ασχολίες. 

- Είσαι ένας άνθρωπος που έχει παλέψει και έχει νικήσει στον πιο δύσκολο αγώνα,
αυτόν της ζωής! Ποιες είναι οι επιθυμίες και οι προσδοκίες σου για το μέλλον;
Να έχει υγεία η οικογένειά μου βεβαίως. Να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να προ-
οδεύσουν και να τα αποκαταστήσω. 

- Το διαπιστώσαμε και στην εκδρομή μας ότι έχεις ένα ιδιαίτερο δεσμό με τα παιδιά
σου, όπως και αυτά μαζί σου.
Επειδή στερήθηκα την οικογένεια, ήταν το όνειρό μου να κάνω οικογένεια. Αλλά
προσπαθώ να μην τα κακομάθω, να μην τους τα δώσω όλα απλόχερα. Προ-
σπαθώ να έχω μία ισορροπία σε όλο αυτό. 

- Τη Γωγώ Παπαδοπούλου που είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος πώς τη γνωρίζεις;
Η Γωγώ δούλευε στα παιδικά χωριά SOS. Κάναμε θεα-
τρικά μαζί και διάφορες δραστηριότητες με όλα τα παι-
διά. Και βεβαίως κρατήσαμε επαφή. 

- Προσωπικά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και η ιδιαίτερη
επαφή που έχουν τα παιδιά με τη Γωγώ.
Ναι, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε ιδιαί-
τερη επικοινωνία από όταν ήμουν μικρή. 

Τα παιδιά μου με έχουν ρωτήσει για τους γονείς μου. Και
επειδή τους έχω πει ότι τη γιαγιά τους την πραγματική
από την πλευρά μου – γιατί βεβαίως έχουν τη μητέρα
του συζύγου μου – δεν μπορούν να την έχουν, μπορώ
όμως να τους δώσω τη γιαγιά της καρδιάς, τη Γωγώ. Και
αν το παρατηρήσατε, τη Γωγώ τη φωνάζουν γιαγιά.

- Μπράβο. Το παρατήρησα προσωπικά. Μα και η Γωγώ είναι
ένας εξαίρετος άνθρωπος και τα έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό. 

Είναι πράγματι εξαιρετική και πολύ δοτικός άνθρωπος.
Κάνουμε πολύ παρέα, μένουμε κοντά και συναντιόμαστε
συχνά. Και επί τη ευκαιρία θέλω να την ευχαριστήσω που

είναι στη ζωή μου γιατί και πολλά πράγματα που κάνουμε με τα παιδιά, μας έχει
βοηθήσει πολύ η Γωγώ. 

- Είσαι τυχερή που την έχεις φίλη. 
Κι αυτή πιστεύω είναι τυχερή. Είναι αμοιβαίο! (γέλια)

- Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα για το χρόνο που μας αφιέρωσες. Πιστεύουμε ότι μπορεί
μέσα από αυτήν την άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη να αποτελέσεις παράδειγμα
προς μίμηση και να δώσεις κουράγιο σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

“Αφο ύ κατόρθωσα να  ξεπερά σω  τα  πρώτα βασαν ι“Αφού  κατόρθωσα να ξ επεράσω τα πρώτα  βα σαν ι --
στ ι κά  μο υ χρόν ια  σ την  Πεντέλη ,  όλα τα ά λλα μουστ ικά μου  χρό νια  στην  Πεντέλη,  όλα τα άλ λα μου
φάνηκα ν εύκολα”  φάνηκαν  εύκολα ”  

“. . .τα πηγαίνω στα παιδικά χωριά όπου μεγάλωσα κι“. . .τα πηγαίνω στα παιδικά χωριά όπου μεγάλωσα κι
εγώ και  τους  έχω εξηγήσει  ότ ι  εκε ί  φι λοξενούνταιεγώ και  τους  έχω εξηγήσε ι  ότ ι  εκε ί  φι λοξενούνται
παιδιά χωρίς  γονείς ,  γνωρίζουν τι  συμβαίνε ι  και μεπαιδιά χωρίς γονε ίς ,  γνωρίζουν τ ι  συμβαίνει  και  με
μ έ να  κ α ι  θ εω ρ ο ύ ν  α υτέ ς  τ ι ς  κ α τα σ τά σε ι ς  π ο λύμ έν α  κ α ι  θ ε ω ρ ο ύν  α υτ ές  τ ι ς  κ α τα σ τά σ ε ι ς  π ο λύ
φ υ σ ιο λ ο γ ι κ έ ς . . .φ υ σ ι ο λ ογ ι κ έ ς . . . Το ήθελα αυτό  για  να ξέρουν απόΤο ήθελα αυτό  για να ξέρουν από
πού προέρχονται”  πού προέρχονται”  

“Επειδή στερήθηκα την  ο ικογένε ια , ήταν το  όνε ιρό“Επε ιδή στερήθηκα την οικογένε ια,  ήταν το  όνειρό
μου να κάνω οικογένε ια” μου να κάνω οικογένεια” 

“ Τα παιδιά  μου με έχουν ρωτήσε ι γ ια“Τα παιδιά μου με έχουν ρωτήσει γ ια
τους γονείς  μου. Και επε ιδή τους έχωτους γονείς μου. Και επειδή τους  έχω
πει  ότ ι  τη γιαγιά τους από τηνπε ι ότι  τη γιαγιά  τους  από την
πλευρά μου δεν μπορούν να τηνπλευρά μου δεν μπορούν να την
έχουν,  μπορώ όμως να τους δώσω τηέχουν, μπορώ όμως να τους δώσω τη
γιαγιά  της  καρδιάς,  τη Γωγώ” γιαγιά της καρδιάς, τη Γωγώ” 

* Η κ. Γωγώ Παπαδοπούλου είναι μία εκλεκτή φίλη της Ιονικής Οικογένειας. Τη
γνωρίσαμε μέσα από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου μας και αμέσως
μας κέρδισε με τον εξαιρετικό της χαρακτήρα και τη ζεστασιά της. Αυτή τη ζεστασιά
που προσέφερε και στα μικρά παιδιά των χωριών SOS και την έφερε κοντά στην
Κωνσταντίνα, ώστε σήμερα να τη θεωρεί ως οικογένειά της. Σε αυτό το ξεχωριστό
αφιέρωμα για την Κωνσταντίνα, δε θα μπορούσαν να λείπουν και μερικά λόγια από
την κ. Παπαδοπούλου, τα οποία θεωρούμε ως τον καλύτερο επίλογο: 
“Γνώρισα την Κωνσταντίνα όταν εργαζόμουν στο Παι-
δικό Χωριό SOS της Βάρης όπου μεγάλωνε Ήταν ένα
απίστευτο παιδί. Η προσωποποίηση της δύναμης, της
αισιοδοξίας αλλά και της επιμονής και προσήλωσης
στους στόχους της. Πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Θα
την χαρακτήριζα ως ένα σταυρόλεξο για δυνατούς
λύτες. Ήταν πάντα “πρωταγωνίστρια” στη θεατρική
ομάδα που λειτουργούσα εθελοντικά και δίναμε πα-
ραστάσεις σε πολλά και μεγάλα θέατρα, όπως το Κρα-
τικό Β. Ελλάδος, το Δημοτικό του Πειραιά κ.ά. Την
Κωνσταντίνα τη θυμόμαστε όλοι σαν πρωταγωνί-
στρια, αν και συνήθως έπαιζε τη “γιαγιά” για να αξιο-
ποιήσουμε τον ιδιαίτερο τρόπο που περπατούσε.
Όμως “δεν έκανε ο ρόλος την Ντίνα πρωταγωνίστρια”,
αλλά “η Ντίνα έκανε το ρόλο της πρωταγωνιστικό”! Έτσι και στη ζωή της. Οδήγησε
τη ζωή της εκεί που ήθελε η ίδια και έτσι διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της. Με πάθος
και προσήλωση σε αξίες και στόχους, προσπαθώντας να τους εξασφαλίσει οτιδήποτε
θα τους είναι εφόδιο για τη δική τους ζωή. 
Με την Κωνσταντίνα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση από όταν ήταν παιδί που κρατάει
μέχρι σήμερα. Της μαθαίνω αλλά και με μαθαίνει τη ζωή. Με τα παιδιά της είμαστε
πολύ δεμένοι και με έχουν σαν “γιαγιά τους”. Άλλωστε, όπως τα ίδια λένε, “η μαμά
άλλαζε μαμάδες, εμείς διαλέγουμε γιαγιάδες”! Γι’ αυτά τα παιδιά είμαι συνδεδεμένη
με τα ωραία της ζωής τους, όπως τις εκδρομές, τις σκανταλιές, πηγαίνουμε και λέμε
τα κάλαντα, πάμε λούνα παρκ, ψωνίζουμε παρέα. Μάλλον υποστηρίζουμε εμπρά-
κτως τη σχέση γιαγιάς - εγγονών. 
Είναι μια αξιοθαύμαστη και αξιολάτρευτη οικογένεια. Νιώθω πολύ πλούσια συναι-

σθηματικά που βρίσκονται στη ζωή μου”.

Η Κωνσταντίνα με τα υπέροχα παιδά
της και τη “γιαγιά της καρδιάς”, κ.
Γωγώ Παπαδοπούλου

“Γενικά, υπάρχει ακόμα προκατάληψη και ρατσισμός“Γενικά,  υπάρχει ακόμα προκατάληψη και ρατσισμός
από τον κόσμο. . .  Εγώ κατ’ αρχάς δε  ν ιώθω ως ΑΜΕΑ”από τον κόσμο. . .  Εγώ κατ’  αρχάς δε νιώθω ως ΑΜΕΑ”
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Ευαγγελία (Λίτσα) Χατζηχαραλάμπους
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 49 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί
στη ζωή η συναδέλφισσά μας Ευαγγελία (Λίτσα) Χατζηχαραλάμπους, η οποία
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Αμαρουσίου, Κάτω Πατησίων, Πεύκης, Εθνικής
Οδού Αθηνών-Λαμίας, Νέας Φιλαδέλφειας και ΙΑΣΩ. Τη διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Δυστυχώς, η Λίτσα (όπως την αποκαλούσαν οι δικοί
της άνθρωποι) που πρόσφατα είχε αποχωρήσει από την τράπεζα, στάθηκε πολύ
άτυχη, αφού δεν πρόλαβε να χαρεί την υπέροχη οικογένεια που δημιούργησε με

το σύζυγό της Χρήστο Παπαζανή. Στο σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά Δημήτρη και Σοφία, 20
και 17 ετών, καθώς και στον επίσης συνάδελφό μας και αδερφό της εκλιπούσης Κοσμά Χατζηχα-
ραλάμπους και τη σύζυγό του, επίσης συναδέλφισσά μας Χαϊδούλα (Χαρά) Ντελμπεντέρη, καθώς
και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιώργος Μπεσύρης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Μπεσύρης,
ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Λει-
τουργικής Υποστήριξης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα
και ήταν πραγματικά ένα από τα πλέον αγαπητά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της
πολυετούς υπηρεσίας του στην τράπεζα, καθώς με το ανεξάντλητο χιούμορ του
χάριζε το χαμόγελο στους γύρω του. Στη σύζυγό του Δωροθέα και τα παιδιά τους

Χρήστο και Κωνσταντίνο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια.

Γιάννης Μπάνος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Γιάννης Μπάνος που
είχε υπηρετήσει ως εργαζόμενος στο κατάστημα Αγίου Σπυρίδωνος και Εθνικής
οδού Παλαιοκαστρίτσας-Κέρκυρας, ως εργαζόμενος και διευθυντής στο κατά-
στημα Σαρόκου Κέρκυρας και ως διευθυντής στο κατάστημα Κεφαλλονιάς και το
Κεντρικό κατάστημα Κέρκυρας. 
Ο Γιάννης ήταν πραγματικά ένας ξεχωριστός συνάδελφος που διακρινόταν από

το ήθος, τη συνέπεια και την εργατικότητα και είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει αξέχαστος σε όσους
είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στη ζωή του, ήταν ένας αγόγγυστος μα-
χητής και περήφανος νικητής και δεν πιστεύαμε ποτέ πως υπήρχε κάτι που θα τον έκαμπτε... Ο
Γιάννης είχε μία εξαιρετική σταδιοδρομία στην τράπεζα, αλλά εκτός από ξεχωριστός συνάδελφος
ήταν ένας ενεργός πολίτης, με έντονη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας της Κέρκυρας
και ιδιαίτερη ενασχόληση με τα αθλητικά δρώμενα του τόπου του. 
Ήταν ένας Ιονικάριος με δραστηριοποίηση στα κοινά, έχοντας διατελέσει μέλος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ), Γενικός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου της Ιονικής και
εξέχον μέλος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Διακαής πόθος και επιθυμία του Γιάννη, που στήριζε με
κάθε τρόπο, ήταν η συγχώνευση των συλλόγων της Ιονικής και όταν γίνει πραγματικότητα, είμαστε
βέβαιοι ότι θα χαμογελά με ικανοποίηση... Ο αγαπητός Γιάννης θα μείνει πάντα ζωντανός στη
μνήμη μας, αφού με την παρουσία του άφησε βαθύ το αποτύπωμά του τόσο στο χώρο της Ιονικής,
όσο και στην κοινωνία της Κέρκυρας.
Στη σύζυγό του Σταθούλα, την κόρη του Μαρία, το γιο του Γιώργο και τη νύφη του Βάσω, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Διονύσης Μπάρτζελης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Διονύσης
Μπάρτζελης που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, την Πλατεία Βάθης και τη Ζά-
κυνθο. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του
Νταίζη και τα παιδιά τους Στέφανο, Αγγελική και Ευγενία, καθώς και στους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Γιώργος Νικολόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Νικολόπου-
λος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Σόλωνος, το Κεντρικό, της Ναυα-
ρίνου, της Λαχαναγοράς, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και ως
διευθυντής στο κατάστημα Πύργου Ηλείας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στους οικείους του
εκλιπόντος.

Μαρία Παπαδοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών η συναδέλφισσά μας Μαρία Παπαδο-
πούλου, η οποία είχε υπηρετήσει ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της τράπε-
ζας. Τη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στον αδερφό της Μάρκο
και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Ηλίας Χαϊδευτός
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 69 ετών ο συνάδελφός μας Ηλίας Χαϊ-
δευτός, ο οποίος είχε υπηρετήσει καθ’όλη τη διάρκεια της εργασιακής του πορείας
στο κατάστημα Πλατείας Βάθης, όπου πραγματικά έγραψε ιστορία, αφού συνέ-
δεσε το όνομά του με το συγκεκριμένο κατάστημα. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα και σίγουρα όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να
συνυπηρετήσουν μαζί του θα θυμούνται με τις καλύτερες αναμνήσεις τη συνερ-

γασία τους, την αγάπη του για το στέκι των Ιονικάριων, το θρυλικό “Piano Bar Porto” στη Μιχαλα-
κοπούλου όπου τραγουδούσε ο συνάδελφός μας Ιπποκράτης Ξυλάς, αλλά και συνολικά τον έντονο
τρόπο που έζησε τη ζωή του. Στη σύζυγό του Άννα και το γιο τους Κωνσταντίνο, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Όλγα Θεοδώρου
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών η σύζυγος του συναδέλφου μας
Λευτέρη Θεοδώρου, Όλγα Θεοδώρου, η οποία ήταν συνταξιούχος της Αγροτικής
Τράπεζας έχοντας εργαστεί επί σειρά ετών στα τεχνικά έργα. Τη διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στον Λευτέρη, στον επίσης συνάδελφό μας γιο
τους Βαγγέλη που εργάζεται στο κατάστημα Νέας Σμύρνης, στον έτερο γιο τους
Βίκτωρα, στα εγγόνια του Λευτέρη, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης εκ-

φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Λευτέρης Βροχίδης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφός μας Λευτέρης Βροχίδης
που είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ερμού, Καλαμαριάς, Θέρμης, Νεαπόλεως,
Ιωνίας και Διαβατών Θεσσαλονίκης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η ερ-
γατικότητα. Ο Λευτέρης ήταν ένας ξεχωριστός συνάδελφος και είναι για όλους
μας δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν είναι πια μαζί μας μετά από τη μάχη που

έδωσε το τελευταίο διάστημα για να κρατηθεί στη ζωή. Θα μείνει όμως πάντοτε

χαραγμένος στη μνήμη μας για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα και βεβαίως για τις εκπληκτικές χο-
ρευτικές του ικανότητες που ξεδίπλωνε σε όλες τις εκδηλώσεις της Ιονικής… Δυστυχώς, για μία
ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα τα μαντάτα από τη συμπρωτεύουσα ήταν άσχημα, αφού ένας
ακόμα αγαπητός συνάδελφός μας έφυγε από κοντά μας. Στη σύζυγό του Γεωργία, το γιο τους Θε-
οχάρη, την κόρη τους Ευδοξία, το γαμπρό τους Νίκο και το μονάκριβο εγγονό του Ιωάννη, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νίκος Χατζηβέτσογλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη
ζωή ο συνάδελφός μας Νικόλαος Χατζηβέτσογλου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα
καταστήματα Θεσσαλονίκης στη Ρούσβελτ, την Ερμού, στην Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Βορείου Ελλάδος και επίσης στα καταστήματα Λαχαναγοράς, Αναλήψεως
και Άνω Τούμπας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Εκ μέ-
ρους σύσσωμης της Ιονικής Οικογένειας εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια

στους οικείους του εκλιπόντος.

Κωνσταντίνος Καρβελάς
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Καρ-
βελάς, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Σπάρτη. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στις δύο αδερφές του, Ποτούλα και Κωνσταντίνα, καθώς και
στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σπύρος Σάλτας
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Σπύρος Σάλτας
που είχε υπηρετήσει στα Μέγαρα, το Ίλιον, τη Χαροκόπου, τη Νέα Σμύρνη, το Κο-
ρωπί, τη Ναυαρίνου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου, τη
Μύκονο, τη Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής και τη Σταδίου-Ομήρου. Τον διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στα αδέρφια του Νίκο και Κατερίνα, καθώς
και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Δημήτρης Ράπτης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο Δημήτρης Ράπτης, σύζυγος της συνα-
δέλφισσάς μας Δέσποινας Αλεξάκη-Ράπτη, η οποία υπηρέτησε στο Κεντρικό, τη
Φίλωνος, τη Διεύθυνση Οργάνωσης, την Αχαρνών και Θήρας, ως υποδιευθύντρια
στη διεύθυνση Προσωπικού και ως διευθύντρια στο Χολαργό και τη Βούλα. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια κι η εργατικότητα. Στη Δέσποινα και το γιο τους Δη-
μήτρη, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια.

Λουκάς Μπίνας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών ο συνάδελφός μας Λουκάς Μπίνας που
είχε υπηρετήσει στην Αμφιλοχία. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στη σύζυγό του Αναστασία και τα παιδιά τους Γεωργία, Γεώργιο και Ηλία,
καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητή-
ρια.

Γιώργος Μπαλόγιαννης
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρατηθεί στη ζωή
σε ηλικία 80 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Μπαλόγιαννης, ο οποίος είχε δια-
γράψει μία πολύ σημαντική πορεία καταλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στην
τράπεζα, έχοντας υπηρετήσει ως Διευθυντής στην Άνδρο, το Μοσχάτο, το κατά-
στημα Εμπορικής Στουτγκάρδης αποσπασμένος για 6 χρόνια, το Κορωπί, τον Κο-

ρυδαλλό, την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδος, την Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής, τη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων, τη Διεύθυνση Προϊόντων και
Marketing, ενώ διετέλεσε και αποχώρησε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην τράπεζα.
Ο Γιώργος, από τα Λαγκάδια Αρκαδίας, ήταν ένας ξεχωριστός συνάδελφος και άνθρωπος, με βαθιά
δημοκρατική συνείδηση, αλλά και με σημαντικές γνώσεις στο αντικείμενο του κλάδου μας, όπως
μαρτυρά και η επιτυχημένη σταδιοδρομία του, ο οποίος όμως κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια και
παρά το γεγονός ότι διατηρούσε διευθυντικές θέσεις, να κρατήσει άριστες σχέσεις με όλους τους
συναδέλφους που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του, κερδίζοντας την αγάπη και το σε-
βασμό τους.
Στη σύζυγό του Γεωργία, τους επίσης συναδέλφους μας γιους τους Σταμάτη, Δημήτρη και τον έτερο
γιο τους Χρήστο, καθώς στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αναστάσιος Θεοδώρου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο συνάδελφός μας Αναστάσιος Θεοδώ-
ρου που είχε υπηρετήσει στην Καλαμάτα, την Κόρινθο, την Αγίου Ανδρέου Πάτρας
και ως εργαζόμενος και διευθυντής στο Κιάτο. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στα αδέρφια του Αθανάσιο, Αδαμαντία, καθώς και τους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Νίκος Διογένης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος
Διογένης που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, το Μαρούσι, τη Διεύθυνση Επι-
θεώρησης και το Γραφείο Διοίκησης και ως διευθυντής στο Χαλάνδρι, τον
Άλιμο, του Ζωγράφου, την Πλατεία Βάθης, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τη
Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων, ενώ είχε διατελέσει και Αναπληρω-

τής Γενικός Διευθυντής και Ει-
δικός Σύμβουλος της Ιονικής
Τράπεζας.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα και βε-
βαίως είχε διαγράψει μία
σημαντική πορεία στην τρά-
πεζα, αφού έφτασε μέχρι και το
βαθμό του Αναπληρωτή Γενι-
κού Διευθυντή και είχε το σεβα-
σμό όσων συναδέλφων είχαν
την τιμή να συνυπηρετήσουν
μαζί του.
Στη σύζυγό του Άννα, καθώς
και τη συναδέλφισσά μας κόρη
τους Παναγιώτα και την έτερη
κόρη τους Ιωάννα, καθώς και
στους οικείους  του εκλι-
πόντος, εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος κατά το Nόμο: 
Φιλιππόπουλος Σαράντος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασίου Αναστασία,
Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Γεωργίου Αριστείδης,
Γιαννόπουλος Γιάννης, Δούκα Πέγκυ, Κυριαζής Γιάννης, Μπαβέλα
Ελένη, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος, Σωτήρχου
Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-4,

fax: 210 3311278
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