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Σ
υχνά αναφέρομαι στα τεράστια προβλήματα
που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα μας και δεν
την αφήνουν να ορθοποδήσει. Στην ανεξέ-

λεγκτη διαφθορά που μαστίζει όλους τους τομείς
της κοινωνίας μας, στο επιεικώς ανεπαρκές πολιτικό
προσωπικό σε όλους τους κομματικούς χώρους,
στην παντοκρατορία των συμφερόντων στα ΜΜΕ
που υποβαθμίζουν τη δημοκρατική λειτουργία, στις
νεοφασιστικές αντιλήψεις που παγιώνονται σε με-
γάλο μέρος της κοινωνίας μας, στην πραγματική
ανεργία, τις άθλιες συνθήκες εργασίας και τους εξευ-
τελιστικούς μισθούς για τη νεολαία μας, στην ακόμα
χειρότερη προοπτική της οικονομίας μας αν δεν κα-
ταρτιστεί εθνικό στρατηγικό πλάνο…

Και ενώ τα μαύρα σύννεφα φαίνεται να πυκνώνουν
πάνω από την πατρίδα μας επικίνδυνα, υπάρχει και
η άλλη Ελλάδα, αυτή που αντιστέκεται, αυτή που
ακόμα βγάζει ανθρώπους άξιους που μπορούν να
μας δώσουν ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι
μπορεί να μας τραβήξει από το τέλμα. Είναι οι πραγ-
ματικοί σύγχρονοι ήρωες της καθημερινότητας, από
τις γυναίκες που βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν
για τις προσωπικές τους ιστορίες κακοποίησης απέ-
ναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα, τους εναερίτες της
ΔΕΗ που διακινδυνεύουν καθημερινά για τα βασικά
αγαθά μας, μέχρι το νοσηλευτικό προσωπικό που
αντιμετωπίζει καθημερινά την πανδημία και τους
λαμπρούς επιστήμονες που δεν αρκούνται στις δάφ-
νες τους, αλλά παρατάσσονται στις πρώτες θέσεις
της μάχης!

Ο Μιχάλης Κόμης ήταν ένας από αυτούς. Λέω ήταν
γιατί έφυγε από κοντά μας τον Απρίλιο, αγωνιζόμε-
νος στην πρώτη γραμμή για να σώσει ζωές, βά-
ζοντας σε δεύτερη μοίρα τα δικά του σοβαρά
προβλήματα υγείας. Στην περίπτωσή του καθρεπτί-
ζεται η Ελλάδα της ελπίδας, αφού ήταν ένας λαμπρός
επιστήμονας που παρέμεινε αφοσιωμένος στο καθή-
κον μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και η Ελλάδα
της παρακμής, αφού η προσπάθειά του δε βρήκε
ποτέ τα ερείσματα που της άξιζαν από την Πολιτεία.
Έδωσε τη μάχη μέχρι την τελευταία του πνοή
σαν Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής
του Θριάσιου Νοσοκομείου, για να σώσει ασθενείς
από τον κορωνοϊό. Παρέμεινε στην πρώτη γραμμή
με ατέλειωτες εφημερίες, χωρίς ποτέ να επιδιώξει
κάποια άδεια, παρότι αντιμετώπιζε σοβαρότατα
προβλήματα υγείας. Δυστυχώς, ο ανιδιοτελής αγώ-
νας του για τις ζωές των ασθενών, είχε ως τραγική
συνέπεια να καταλήξει στα 65 του χρόνια.

Και ενώ κατά τη γνώμη μου η θλιβερή απώλεια του
Μιχάλη Κόμη θα έπρεπε να είναι η πρώτη είδηση στα
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Συνέχεια από σελ. 1

δελτία ειδήσεων, αυτά κατακλύζονται από τα ρεπορτάζ που είτε προσπαθούν να
μας πείσουν ότι ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο, είτε ασχολούνται με τα θέματα
της επικαιρότητας με σκανδαλοθηρικό και προπαγανδιστικό τρόπο, πετώντας την
μπάλα στην εξέδρα. Σε πείσμα όλων αυτών, η Ελλάδα του Μιχάλη Κόμη είναι η Ελ-
λάδα που θέλουμε και υπάρχει ακόμα, απέναντι από τους Φουρτιώτηδες και τους
Λιγνάδηδες…

«Πάντα προτεραιότητα οι ασθενείς»
Επειδή θεωρώ ότι η ζωή και το έργο αυτού του σπουδαίου ανθρώπου και επιστή-
μονα δεν έλαβαν την αναγνώριση που άξιζαν και ότι τα σπουδαία αυτά παραδείγ-
ματα αυτοθυσίας πρέπει να αναδεικνύονται για να δείχνουν το δρόμο σε όλους μας
και κυρίως τη νέα γενιά, αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα και ανα-
ζήτησα τους φίλους και συνεργάτες του Μιχάλη Κόμη για να «φωτίσουμε» την προ-
σωπικότητά του.

Η αναζήτησή μου δεν ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη. Γιατί βλέπετε, όπως ανακάλυψα
στην πορεία, πράγματι ο Μιχάλης Κόμης ήταν ένας σπουδαίος Άνθρωπος που επη-
ρέαζε τις ζωές όσων τον περιέβαλαν. Διαπίστωσα ότι όσοι είχαν την τιμή να τον
γνωρίζουν, μιλούν με θαυμασμό, σεβασμό και αγάπη για αυτόν, αλλά και με πικρία
για τον πρόωρο χαμό του. 

Είχα την τύχη να συνομιλήσω με το συνεργάτη του Μιχάλη Κόμη, τον κ. Γιάννη
Ζουγκανάρου, ο οποίος είναι ο Προϊστάμενος των Επειγόντων Περιστατικών στο
Θριάσιο Νοσοκομείο. Μετά από τις πρώτες στιγμές αμηχανίας που έφεραν στο νου
του ξανά τη θλιβερή απώλεια του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, ο κ. Ζουγκανάρου
ήταν «χείμαρρος», αφού ήταν έκδηλος ο θαυμασμός και η αγάπη προς το πρόσωπό
του. 

Μου μίλησε σχεδόν αμέσως για τον αγαπημένο γιο του Μιχάλη Κόμη, τον Οδυσσέα,
ηλικίας 22 ετών, με τον οποίο διατηρούσαν μία υπέροχη σχέση, αφού ήταν ένας ιδι-
αιτέρως στοργικός και προσιτός πατέρας. 

Μου μίλησε για την επιστημονική του σταδιοδρομία που κατέληξε τα τελευταία χρό-
νια να επιστεγαστεί με την ανάθεση της Διεύθυνσης της Κλινικής του Θριάσιου. 

Αλλά κυρίως μου μίλησε για τη μοναδική σχέση που ανέπτυσσε με τους ασθενείς
του, τους οποίους πάντοτε έκανε να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς, ακριβώς ό,τι
δηλαδή επιζητά κάθε ασθενής που όταν έχει προβλήματα υγείας, επηρεάζεται και η
ψυχολογία του. Ο Μιχάλης Κόμης ήταν από αυτούς τους γιατρούς που είναι προσι-
τοί και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προσφέρουν στην πρώτη γραμμή δίπλα στον
ασθενή, που βλέπουν αυτό το επάγγελμα ως λειτούργημα και ξεφεύγουν από τα
κλασικά στεγανά του «απόμακρου επιστήμονα». Ο ανθρώπινος παράγοντας τον εν-
διέφερε εξίσου με την επιστημονική γνώση και επάρκεια. Σου έδινε το κουράγιο να
χτυπήσεις την πόρτα του γραφείου του και να ζητήσεις βοήθεια χωρίς… φόβο και
πάθος και ήταν δεδομένο ότι θα έβρισκες στήριγμα στο πρόσωπό του, αφού σε κάθε
περίπτωση θα έκανε το καλύτερο δυνατόν.

Ο κ. Ζουγκανάρου μου τόνισε ότι η παρουσία του Μιχάλη Κόμη αποτέλεσε παρά-
δειγμα για όλους. Ήταν ένας μοναδικός επιστήμονας, ο οποίος ενέπνεε εμπιστοσύνη
στους συνεργάτες και τους ασθενείς του. Η κατάρτισή του, αλλά και η επιθυμία του
να ενημερώνεται για οτιδήποτε καινούργιο και καινοτόμο στον τομέα του και της
υγείας συνολικά, αποτελούν απόδειξη επαγγελματισμού και συναίσθησης της ευθύ-
νης και βεβαίως ήταν το καλύτερο παράδειγμα για όλους τους συνεργάτες του προ-
κειμένου να τους ωθεί διαρκώς να γίνονται και οι ίδιοι καλύτεροι. 

Το νοσοκομείο είχε γίνει ουσιαστικά το… πρώτο του σπίτι (αφού συχνά μάλιστα κοι-
μόταν εκεί!) και όλοι είχαν να πουν μία καλή (και παραπάνω) κουβέντα για αυτόν.
Ένα χαρακτηριστικό του, στο οποίο στάθηκε ο κ. Ζουγκανάρου, ήταν ο απλός και
πλήρης σεβασμού τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε άπαντες γύρω του, από την
πρώτη καθαρίστρια που θα συναντούσε τα χαράματα, μέχρι τους συναδέλφους του
γιατρούς στις πλέον υψηλόβαθμες θέσεις : για τον Μιχάλη Κόμη ήταν όλοι ίσοι και
συμπεριφερόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ήταν φιλικός, ανοικτόμυαλος και καλο-
προαίρετος απέναντι σε όλους και με το σπουδαίο χιούμορ του κατόρθωνε να φέρ-

νει το χαμόγελο στα πρόσωπα που τον πε-
ριέβαλαν και να επηρεάζει θετικές τις ζωές
τους…

Ο Μιχάλης Κόμης ήταν ένας ψηλός και
όμορφος άντρας, μία επιβλητική παρουσία,
που εν πολλοίς ενσάρκωνε το πρότυπο του
λεβεντανθρώπου, αφού συγκέντρωνε στο
πρόσωπό του όλες αυτές τις αρετές που κά-
νουν κάποιον σπουδαίο…

Την κουβέντα μας όμως, δεν μπορούσαν να
μην επισκιάσουν και τα μαύρα σύννεφα της
απώλειας του Μιχάλη Κόμη. Ο κ. Ζουγκανά-
ρου μου μίλησε για την κακιά στιγμή που
στοίχισε τη ζωή στον Μιχάλη Κόμη και βύ-
θισε άπαντες τους συνεργάτες του στη
θλίψη. Αν και είχε τρομερά θέματα υγείας,
δε σκέφτηκε στιγμή να κάνει πίσω. Βρισκό-
ταν στις επάλξεις μέχρι την τελευταία
στιγμή και μάλιστα είχε αφεθεί να παλεύει με την πανδημία, έχοντας ελάχιστους για-
τρούς στη διάθεσή του (κάτι για το οποίο, προς τιμήν του, είχε το σθένος να τοπο-
θετηθεί δημόσια) και με την ήδη κλονισμένη υγεία του να επιδεινώνεται. 

Αν αυτά τα στοιχεία δεν κάνουν έναν άνθρωπο αξιοθαύμαστο και την κατάλληλη
«πρώτη είδηση» για τα δελτία ειδήσεων, τα οποία προτιμούν τον κιτρινισμό και τα
σκανδαλοθηρικά σκάνδαλα, τότε σίγουρα δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά
αρμενίζουμε…

Χρειαζόμαστε κι άλλους σαν τον Μιχάλη Κόμη…
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, χάρη στους οποίους στέκεται ακόμα όρθιο το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας μετά από ένα και πλέον χρόνο πανδημίας και χιλιάδες νεκρούς, δεν
αξίζουν, φαίνεται, τα φώτα της δημοσιότητας... Είναι μόνο για τα «μπαλκονάτα χει-
ροκροτήματα», αλλά όταν αρχίζουν να θίγουν τα μείζονα θέματα που αφορούν το
ΕΣΥ που έχει αφεθεί – επίτηδες – στην τύχη του, τα φώτα στρέφονται αλλού… Οι χι-
λιάδες ζωές που εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την αυτοθυσία των υγει-
ονομικών υπαλλήλων, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία, δεν είναι
«ζουμερό» θέμα γιατί ενοχλεί.

Και όμως αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα
γιατί κρατούν την κοινωνία μας ζωντανή, η Ελλάδα συνεχίζει να τους αποκαρδιώνει,
να τους προδίδει, να τους διώχνει συστηματικά (βλ. την τεράστια φυγή νέων επι-
στημόνων τα τελευταία χρόνια προς το εξωτερικό που έχει απογυμνώσει τη χώρα
μας από λαμπρά μυαλά).

Ελπίζω να έρθει κάποτε η στιγμή – πριν να είναι πολύ αργά – που πράγματι εξαίσιοι
άνθρωποι σαν τον Μιχάλη Κόμη θα προβάλλονται όσο τους αξίζει και θα ορίζουν
τις τύχες της Ελλάδας. Μέχρι τότε, δεν μπορώ παρά να τον αποχαιρετίσω, να τον
ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για την αυτοθυσία του και να τον διαβεβαιώσω
ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί που εκτιμούν την προσφορά και το έργο του, το οποίο
σίγουρα θα εμπνεύσει κάποιους νεότερους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Καλό ταξίδι  Μιχάλη!
Υ.Γ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Γιάννη Ζουγκανάρου,
Προϊστάμενο Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσιου Νοσοκομείου
για τις πληροφορίες που μας έδωσε εκ μέρους όλου του Προσωπικού
των Επειγόντων Περιστατικών.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Μιχάλης Κόμης : ένας πραγματικός ήρωας που έπεσε μαχόμενος στο μέτωπο της πανδημίας

Συντάξεις χηρείας 
- Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι του συνόλου της

σύνταξης χηρείας μετά από την παρέλευση τριετίας

Ο
ι δικαιοδόχοι συντάξεων χηρείας λαμβάνουν οπωσδήποτε για τα τρία
πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του συνταξιούχου το 70% της σύνταξης του
θανόντος. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η σύνταξη αυτή μειώνεται στο

μισό, δηλαδή στο 35% της αρχικής, εφόσον ο δικαιοδόχος της σύνταξης είναι ο ίδιος
συνταξιούχος ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, μετά από την τριετία, είναι ευθύνη του
δικαιοδόχου να αποδείξει ότι δε συντρέχει κανένας από τους παραπάνω λόγους
(δεν είναι εργαζόμενος ή συνταξιούχος) προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει
το 70%.

Ωστόσο, τα δύο τελευταία χρόνια τόσο στο ταμείο μας όσο και στα άλλα ταμεία,
η περικοπή μετά από την παρέλευση τριετίας δεν είχε γίνει γιατί η διαδικασία
είχε περάσει στα ΟΠΣ, τα οποία δεν είχαν ετοιμάσει το κατάλληλο λογισμικό
πρόγραμμα για τη διεκπεραίωσή της. Στην πίστωση των συντάξεων Ιουνίου
όμως στα τέλη Μαΐου, η διαδικασία διεκπεραιώθηκε και πολλοί δικαιοδόχοι
διαπίστωσαν ότι η σύνταξή τους είχε περικοπεί στο μισό.
Επειδή όμως η διαδικασία έγινε ξαφνικά, χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση
από τον e-ΕΦΚΑ, προκαλώντας σύγχυση στους δικαιοδόχους, το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέστειλε για ένα μήνα τις μειώσεις στις
συντάξεις χηρείας και τα ποσά που παρακρατήθηκαν στις συντάξεις χηρείας
Ιουνίου επιστράφηκαν στους λογαριασμούς των δικαιοδόχων μέσα στο πρώτο δε-
καπενθήμερο του Ιουνίου.

Επομένως, όλοι οι δικαιοδόχοι που συνεχίζουν να δικαιούνται το σύνολο της
σύνταξης χηρείας (δηλαδή που δεν εργάζονται ή δεν είναι συνταξιούχοι από
ίδιο δικαίωμα), θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 τη σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν
(ΤΑΠΙΛΤ).
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο μας (ΤΑΠΙΛΤ, Δραγατσανίου

8), μέσω e-mail ή ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως και να παρουσιάσετε το εκκαθα-
ριστικό της εφορίας και σχετική υπεύθυνη δήλωσή σας στην οποία θα δηλώνετε ότι
δεν είστε συνταξιούχος ή εργαζόμενος, προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε το
σύνολο της σύνταξης χηρείας.

Επιπλέον, για το διάστημα που δεν είχε γίνει η περικοπή μετά από την παρέ-
λευση τριετίας σε όσους θα έπρεπε να είχε γίνει, θα αναζητηθούν αναδρομικά
τα επιπλέον ποσά. Μένει να δούμε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η επιστροφή.

Καταβλήθηκαν και τα τελευταία αναδρομικά θανόντων συνταξιούχων
σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πίστωσης των αναδρομικών
του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) στους δικαιοδόχους κληρονόμους
θανόντων συνταξιούχων. 

Πράγματι, το Φεβρουάριο καταβλήθηκαν τα ποσά  στους δικαιούχους που είχαν
υποβάλει οριστικά την αίτηση με  όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά μέχρι το τέλος
του περασμένου έτους. Το Μάρτιο πληρώθηκαν οι κληρονόμοι που υπέβαλαν ορι-
στικά  τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2021.

Στα μέσα Απριλίου ήταν η σειρά να καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν
κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, που υπήρχαν ορι-
σμένες εκκρεμότητες, οι πιστώσεις ολοκληρώθηκαν εντός του Ιουνίου.
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σ χ ό λ ι α  π ο υ  κα ί ν ε . . .
Τα «βαριά χαρτιά» καταρρέουν σαν

πύργος από τραπουλόχαρτα…

Π
αρά το γεγονός ότι μέλη της διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ βρίσκονται στο
φακό της δικαιοσύνης για την επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ, παρά το
γεγονός ότι οι ενέργειές τους έχουν αποβεί ολέθριες για το ταμείο και

τους ασφαλισμένους του και ότι πορεύονται με ένα καταστατικό έκτρωμα, δε
φαίνεται να ιδρώνει το αυτί τους και προχώρησαν σε εκλογικές διαδικασίες που
βεβαίως με τον τρόπο που διεξήχθησαν, διάβρωσαν για μία ακόμα φορά τη δη-
μοκρατική λειτουργία ενός αυτοδιαχειριζόμενου ταμείου…

Τα δύο πιο «βαριά ονόματα» από τους φερόμενους ως «εκπρόσωπους» της Ιονικής,
είναι σίγουρα ο κ. Νικόλαος Νικολακάκης και ο κ. Φώτης Δημήτρουλας που βε-
βαίως… έχουν αφήσει το στίγμα τους στους Ιονικάριους. 

Για τον κ. Νικολακάκη οι συστάσεις περιττεύουν… Είναι γνωστό τοις πάσι ότι
παρότι τού είχε καταγγελθεί η σύμβαση για σπουδαίο λόγο, κατάφερε να επανα-
προσληφθεί στην τράπεζα και μας έκανε… παγκοσμίως «διάσημους» με τις ντρο-
πιαστικές ενέργειές του στο «Κάραβελ», στιγματίζοντας και απαξιώνοντας τον
ηρωικό αγώνα μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Μετά την πώ-
ληση της τράπεζας, αν και… εξαφανισμένος, μισθοδοτείτο κανονικά για 15 χρό-
νια. Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο η τράπεζα επέδειξε
αυτή την «ευγενική» συμπεριφορά απέναντί του… Θα μπορούσε ίσως η 15ετής ασυ-
λία να είναι η ανταπόδοση των υπηρεσιών που ουσιαστικά της προσέφερε με τα γε-
γονότα του Κάραβελ;;;;; Τώρα αποφάσισε να επανέλθει στα κοινά και να… διασώσει
και το επικουρικό μας ταμείο ως… μεγάλος γνώστης του ασφαλιστικού….

Ο δεύτερος... ογκόλιθος που ανέδειξε η «διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων»
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ήταν ο κ. Δημήτρουλας. Η φήμη του ήδη προηγείται, αφού σε όλους
λίγο πολύ είναι γνωστή η δράση του… Βέβαια, η απόλυτη συμπόρευσή του με τον
κ. Κωνσταντίνο Τάκο, είναι ένα στοιχείο που παραμένει αξέχαστο σε όλους τους Ιο-
νικάριους. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση του Συλλόγου μας γινόταν αγωγή για προ-
σβολή των αρχαιρεσιών με προεξάρχοντες πάντα το αχώριστο ζευγάρι, τους κκ.
Τάκο και Δημήτρουλα. 

Δυστυχώς βέβαια, τα πεπραγμένα του κ. Τάκου, συνδικαλιστικού συνοδοιπόρου
του κ. Δημήτρουλα, τα πλήρωσαν ακριβά 4 οικογένειες της Ιονικής… Ο κ. Τάκος
φυγοδικεί, αφού έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του και κατά έναν περίεργο τρόπο
κατορθώνει να παραμένει εξαφανισμένος. Το χειρότερο όμως είναι ότι για τις «αν-
δραγαθίες» του, την πλήρωσαν και οι συνάδελφοι Μιχαήλ Πετμεζάρης, Νικόλαος
Διάφας, Νικόλαος Κόκκινος και Σωκράτης Γκέ-
κας, αφού τους καταγγέλθηκε η σύμβαση εξ αι-
τίας των ενεργειών του κ. Τάκου και ακόμα
ψάχνουν το δίκιο τους… Μήπως τελικά μπορεί
να βοηθήσει ο κ. Δημήτρουλας στην αναζήτηση
του συνοδοιπόρου του κ. Τάκου ή κι αυτός
ακόμα έχει χάσει τα ίχνη του;

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο κ. Νικολακάκης
όσο και ο κ. Δημήτρουλας έχουν δείξει επα-
νειλημμένα ποιοι είναι, τι αντιπροσωπεύουν
και ποιες είναι οι (αρνητικές) επιπτώσεις της
ενασχόλησής τους με τα θέματα του χώρου της Ιονικής.

Τέ το ι ο ι  « σ ω τ ή ρ ε ς »  να  μ α ς  λ ε ί π ο υ ν !
Ποια είναι τελικά, στην πραγματικότητα, η ολιγομελής

ομάδα που ταλαιπωρεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;;;;

Η
ευρηματικότητα (ή και το θράσος…) των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στους
ισχυρισμούς και τις ενέργειές τους δεν έχει τελειωμό! Για να κατορθώσουν να
διενεργήσουν έστω και υποτυπωδώς τις εκλογές βασισμένες στο καταστατικό

τους έκτρωμα, κατασπατάλησαν για πολλοστή φορά τα χρήματα του ταμείου. Μά-
λιστα, φόρτωσαν το ταμείο με αλόγιστες δαπάνες, αφού απέστειλαν χιλιάδες συστη-
μένες (άνευ ουσίας) επιστολές με σκοπό τον εκφοβισμό των ασφαλισμένων!

Απευθυνόμενοι στους συναδέλφους μας που υπέγραψαν την πρόσθετη παρέμβαση
ενώπιον του 16ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
αναφέρουν ότι μία ολιγομελής ομάδα ταλαιπωρεί το Ταμείο… 

ΑΛΗΘΕΙΑ;;; ; ΤΕΤΟΙΟ ΘΡΑΣΟΣ;;; ;

Πώς είναι δυνατόν να αναφέρουν ότι πρόκειται για μία ολιγομελή ομάδα, όταν
είχαν προσκομιστεί περισσότερες από 1.000 δηλώσεις συναδέλφων μας, ενώ
οι κύριοι διοικούντες μόλις και μετά βίας συγκέντρωσαν 23 υποψηφίους
από το χώρο της Ιονικής (οι οποίοι στην πορεία έγιναν 19 αφού 4 παραι-
τήθηκαν), ενώ σύμφωνα με το δικό τους καταστατικό έκτρωμα θα έπρεπε
οι υποψήφιοι να ήταν 80 βασικοί και 80 αναπληρωματικοί;;;;;

Πώς είναι δυνατόν να ομιλούν αυτοί περί «ολιγομελούς ομάδας», όταν οι ίδιοι
δεν έχουν πλέον κανένα έρεισμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και προ-
κειμένου να εξισορροπήσουν την ανυπαρξία τους και την κατακραυγή σε βάρος
τους, έχουν εφεύρει αυτό το πρωτοφανές για ασφαλιστικό ταμείο (και δη αυ-
τοδιαχειριζόμενο) καταστατικό έκτρωμα που αντιβαίνει στη δημοκρατική
του λειτουργία, για να παραμένουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους και να
έχουν υπό τον έλεγχό τους το Ταμείο μας, οδηγώντας το ακόμα πιο βαθιά προς
την καταστροφή;;;;

Πώς είναι δυνατόν οι κύριοι «επενδυτές» των 55,5 εκατ. ευρώ, τα οποία
έχουν γίνει καπνός, που έχουν ζημιώσει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τους ασφαλισμένους
του, δυστυχώς σε ανεπανόρθωτο βαθμό, να κατηγορούν άλλους για ταλαι-
πωρία του Ταμείου και των ασφαλισμένων του;;;;; 

Τα όρια σίγουρα έχουν ξεπεραστεί προ πολλού, αλλά μερικές φορές δεν παύουμε να
εκπλησσόμαστε με την ευρηματικότητα και το θράσος τους. Σε κάθε περίπτωση, η
πραγματικότητα διαφέρει από την εικονική που θέλουν να παρουσιάζουν και
το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι, αφού ως ακραία μει-
οψηφία που είναι, η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα για αυτούς…

Βατερλό η εκλογή αντιπροσώπων – Φιάσκο οι εκλογές!

Έ
χουμε τονίσει επανειλημμένα ότι, δυστυχώς, οι διοι-
κούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εδώ και χρόνια χρησιμοποι-
ούν αλόγιστα τα χρήματα του Ταμείου μας. Αυτό

αποδείχθηκε για πολλοστή φορά, αφού έκαναν μία πολυ-
δάπανη εκλογική προσπάθεια για την ανάδειξη αντιπρο-
σώπων (με βάση το καταστατικό τους έκτρωμα…), η
οποία όμως κατέληξε σε «Βατερλό»!

Παίρνοντας παράδειγμα από το χώρο της Ιονικής, οι
υποψήφιοι – ακόμα και με αυτό το καταστατικό… - θα
έπρεπε να ήταν πάνω από 150 και εν τέλει η διοίκηση «κατόρθωσε» να εμφανίσει
μόλις… 23 υποψηφίους (από τους οποίους μάλιστα απέμειναν 19 γιατί 4 παραι-
τήθηκαν…). 

Το τραγικότερο όλων είναι ότι έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να βρουν ψηφοφό-
ρους κατά τη διάρκεια του φιάσκου της εκλογικής διαδικασίας, αλλά βέβαια έβρι-
σκαν κλειστές πόρτες. Όσοι συνάδελφοι μάλιστα επικοινώνησαν μαζί μας για να
μας γνωστοποιήσουν τις προσπάθειες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να τους προσεγγίσει, μας
τόνισαν ότι τους απάντησαν με τον τρόπο που άρμοζε, εγκαλώντας τους για τις
ενέργειές τους που έχουν οδηγήσει το Ταμείο στην καταστροφή και καλώντας
τους να παραιτηθούν άμεσα!

Βέβαια, με αυτές τις ενέργειες των διοικούντων, ουσιαστικά έγινε προσπάθεια να
προσδώσουν και μία νότα αποδοχής από τους ασφαλισμένους στο εκλογικό αποτέ-
λεσμα, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν… Ωστόσο, με βάση το καταστατικό έκτρωμα
που έχουν «φιλοτεχνήσει» για να ανταποκρίνεται επακριβώς στα συμφέροντά
τους (και σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και το δημοκρατικό
τρόπο λειτουργίας του Ταμείου), δεν ανησυχούν, αφού το αποτέλεσμα είναι δια-
σφαλισμένο. 

Παράδοξη είναι και η σύσταση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται
από το Διευθυντή του Ταμείου κ. Γιώργο Κοτοπούλη (ο οποίος έχει αποχωρήσει
με εθελούσια έξοδο και συμμετέχει στο πρόγραμμα sabbatical), αλλά και υπαλ-
λήλους του Ταμείου, αποτελώντας μία πρωτοτυπία σε εκλογική διαδικασία,
αφού αντί να αποτελείται από εκλογείς, απαρτίζεται από υπαλλήλους, δηλαδή
πρόσωπα υποκείμενα ιεραρχικώς στη διοίκηση του Ταμείου!

Το έχουμε ξαναπεί και δε θα βαρεθούμε να το λέμε μέχρι, επιτέλους, να επέλθει νο-
μιμότητα και κανονικότητα στο Ταμείο μας: 

Αυτά που συμβαίνουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πιστεύουμε ειλικρινά ότι δεν έχουν προ-
ηγούμενο σε ασφαλιστικό ταμείο και δη αυτοδιαχειριζόμενο!

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ώρα της λύτρωσης για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
δεν αργεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι λαμβάνοντες τη «σύνταξη-φιλοδώρημα» των
50 ευρώ, αλλά κι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι που απλά περιμένουν να «εξανεμιστεί»
το ασφαλιστικό κεφάλαιο, να βρίσκονται στο έλεος του θεού… Πολύ σύντομα θα…
σκάσει ο ασκός του Αιόλου και κανένας δε θα μπορέσει να διασώσει αυτήν την
ολιγομελή ομάδα που έχει αποβεί καταστροφική για το Ταμείο, τους ασφαλισμέ-
νους και τις επικουρικές μας συντάξεις.  

Ο
Σύλλογος Συνταξιούχων υπέφερε επί σειρά ετών από αναποτελεσμα-

τικές και αναξιόπιστες διοικήσεις. Μετά την περίοδο Ντίνου-
Βέργου, τη σκυτάλη πήρε ο κ. Κολλάτος, ο οποίος δυστυχώς

επέτεινε ακόμα περισσότερο την κακή λειτουργία του Συλλόγου… 

Το λυπηρό είναι ότι τα πεπραγμένα του συνεχίζουν και ταλαιπω-

ρούν το Σύλλογο Συνταξιούχων ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο αφού

η δικαιοσύνη τον ανάγκασε να παραδώσει τη διοίκηση. 

Σας έχουμε ενημερώσει για το «bonus αποχώρησης» που έδωσε
στον εαυτό του, αφού παραδίδοντας τη διοίκηση κράτησε ένα
laptop και έναν έγχρωμο εκτυπωτή που είχαν αγοραστεί για ερ-
γασίες του Συλλόγου. Και ενώ στην αρχή έμοιαζε με ένα κακόγουστο

αστείο που κάποια στιγμή θα τελείωνε με την παράδοση του laptop και του

εκτυπωτή, τα οποία βεβαίως αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Συλ-

λόγου, δυστυχώς, ο κ. Κολλάτος συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και
να τα έχει στην κατοχή του…

Επειδή πλέον αυτή του η στάση επιφέρει νομικές ευθύνες και κάποια

στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, πιστεύουμε ότι μετά

από τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η προσωρινή διοίκηση για

«ειρηνική» διευθέτηση του θέματος που έχουν αποβεί άκαρπες, έχει
φτάσει η ώρα να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την επιστροφή

των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου και βεβαίως να προ-

χωρήσει σε έγκληση-μήνυση κατά του κ. Κολλάτου για την υπεξαίρεση

του laptop και του εκτυπωτή. 

Ό π ο υ  δ ε ν  π ί π τ ε ι  λ ό γ ο ς …
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Συνάδελφοι,

Τ
η «μοναδικότητα» της υπόθεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σας την έχουμε ανα-
λύσει επανειλημμένα, αφού πρόκειται για ένα αυτοδιαχειριζόμενο
ασφαλιστικό Ταμείο (ΝΠΙΔ) στο οποίο έχουν συμβεί πρωτοφανή και

ανήκουστα γεγονότα, τα οποία συνεχίζουν να εξελίσσονται ζημιώνοντας
διαρκώς τα ασφαλισμένα μέλη του.

Το ναυάγιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λόγω των τραγικών επιλογών των διοικήσεών του
έχει διαφανεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει ένα απάγκιο λιμάνι στο
οποίο μπορούν να οδηγηθούν οι ασφαλισμένοι του επικουρικού μας ταμείου ώστε
να διασώσουν και κατοχυρώσουν τη σύνταξή τους. Οι Σύλλογοι της Ιονικής
(ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Σύλλογος Εργαζομένων) υποστηρίζουμε εδώ και περίπου
μία δεκαετία χωρίς περιστροφές ότι η προοπτική ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ) είναι η μοναδική για τη διάσωση και κατοχύρωση της
επικουρικής σύνταξης όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου, εργαζομένων και
συνταξιούχων. Δυστυχώς, οι κύριοι της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όλα αυτά τα
χρόνια (καθόσον ουσιαστικά αποτελούν μία συνέχεια που ακολουθούν την ίδια
στάση, ακόμα και αν αλλάζουν ορισμένα πρόσωπα) απορρίπτουν τη -μοναδική-
αυτή λύση για δικούς τους λόγους, αδιαφορώντας για την τύχη του Ταμείου
και κατ’επέκταση των χιλιάδων ασφαλισμένων του.

Αντί να επιτελούν το βασικό τους θεσμικό ρόλο, της προστασίας των συμφε-
ρόντων των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, παραμένουν γαντζωμένοι στις
καρέκλες τους, έχοντας οδηγήσει το Ταμείο, ουσιαστικά, στην καταστροφή. Και
όσο και αν προσπαθούν μέσα από τις ανακοινώσεις τους να πουν τις… μισές αλή-
θειες (που ως γνωστόν ισοδυναμούν με τα χειρότερα και πιο επικίνδυνα ψεύδη),
εμείς θα είμαστε πάντοτε επί ποδός για να συμπληρώνουμε στο σύνολό του τον
πίνακα της πραγματικότητας:

Είναι αυτοί που όλοι μαζί πράγματι καταγγείλαμε στο παρελθόν τις χαριστι-
κές διαδικασίες των πλασματικών χρόνων εξαγοράς των παλαιών συνταξι-
ούχων.

Είναι αυτοί που όλοι μαζί καταγγείλαμε ότι ήταν αδιανόητο ένα αυτοδιαχει-
ριζόμενο ταμείο που ιδρύθηκε το 1979, ήδη από το 1984 να δίνει συντάξεις.

Είναι όμως ΑΥΤΟΙ που ενώ οι αναλογιστικές μελέτες έδειχναν ότι το Ταμείο
όδευε προς τον όλεθρο, με μία ανήκουστη απόφαση διπλασίασαν τις
συντάξεις στα 900 ευρώ.

Είναι αυτοί που υποβάθμιζαν και χαρακτήριζαν το Ταμείο «αλβανική πυρα-
μίδα» και τότε έσπευσε ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank του κ. Γκιάτη
να σας αποστείλει ανακοίνωση στην οποία σας καλούσε να γνωστοποι-
ήσετε το iban προκειμένου να «διασώσουν» τα χρήματά σας και να σας επι-
στραφούν οι εισφορές σας… Και μετά από ένα μήνα έγινε φανερός ο
εμπαιγμός των ασφαλισμένων, αφού οι συνεργάτες του κ. Γκιάτη στη δι-
οίκηση του Ταμείου αποφάσισαν χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση,
μακριά από κάθε λογική και χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές διαδικασίες,
να προχωρήσουν στην αδιανόητη επένδυση των 55,5, εκατ. ευρώ στη χρε-
οκοπημένη Attica Bank – χρήματα βέβαια που πλέον έχουν γίνει «καπνός».

Είναι αυτοί που διοργάνωσαν τη «Γενική Συνέλευση-φάντασμα» στις
5/8/18 στο κλειστό του Πανελληνίου κατά την κορύφωση των θερινών δια-
κοπών των περισσότερων Ελλήνων με την παρουσία δεκάδων σεκιουριτά-
δων, απαξιώνοντας κάθε έννοια δημοκρατικής και συνδικαλιστικής
διαδικασίας.

Είναι αυτοί που έφτιαξαν ένα «υβριδικό καταστατικό» που καταργεί τη δη-
μοκρατική λειτουργία του ταμείου και τις Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες γί-
νονται... δια αντιπροσώπων.

Είναι αυτοί που προχώρησαν σε εκλογικές διαδικασίες προκειμένου δήθεν να
αντιμετωπίσουν τα τραγικά αδιέξοδα στα οποία έχουν οδηγήσει οι ίδιοι το
Ταμείο, αλλά μάλλον περισσότερο τους απασχολεί η δίωξη που τους έχει
ασκηθεί για κακουργηματική απιστία, αφού η υπόθεση βρίσκεται στην
τακτική ανάκριση.

Είναι αυτοί που απέστειλαν ένα ψηφοδέλτιο με 23 υποψηφίους, εκ των

οποίων οι 4 (Κατσιγιάννης Ιωάννης , Ντάγκα Ελένη, Μπρέστα Φωτεινή, Χαλ-

κίδης Αθανάσιος) δήλωσαν ότι δεν επιθυμούσαν να είναι υποψήφιοι! Τονί-

ζουμε ότι οι έωλες απειλές τους για όσους δε συμμετείχαν είναι

αστειότητες και δεν έχουν καμία απολύτως νομική βάση! Μάλιστα, ενώ με

βάση το δικό τους «υβριδικό καταστατικό» θα έπρεπε να εκλέγονται με βάση

την αριθμητική δύναμη των μελών Ιονικής τουλάχιστον 80 τακτικοί αντιπρό-

σωποι (και 80 αναπληρωματικοί) από το χώρο της Ιονικής, εν τέλει αναμένε-

ται να «εκλεγούν» οι ελάχιστοι που απέμειναν μετά τις παραιτήσεις, δηλαδή

19!  Η αγανάκτηση των συναδέλφων είναι μεγάλη. Για όσους από τους 19

είναι μέλη του Συλλόγου μας, μάς τονίζουν ότι πρέπει να ληφθούν διοικητικά

μέτρα αφού στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των συναδέλφων και των

ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως ποτέ δεν είχαν

και ούτε θα έχουν ουσιαστική σχέση με την Ιονική Οικογένεια (βλ. τέλος).

Συνάδελφοι,

Όπως καταλαβαίνετε όλοι, δε μιλάμε πλέον για ασφαλιστικό ταμείο,

αλλά… για «το μεγάλο μας τσίρκο»!
Μέσα σε όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν στον επικουρικό μας φορέα
που κατακλύζεται από αδαείς και ιδιοτελείς, μέσα από τις υποψηφιότητες έχει
αναδυθεί και η κόντρα για την αρχηγία στους αντιπροσώπους…

Θα αναλάβει ο απίθανος κ. Νικολακάκης που ως γνωστόν για 15 χρόνια δεν
πάτησε το πόδι του στην τράπεζα αλλά μισθοδοτείτο κανονικά, απολαμβά-
νοντας πρωτοφανούς ασυλίας από την τράπεζα; Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο
κεντρικός πρωταγωνιστής των γεγονότων του «Κάραβελ» που δυσφήμισαν
το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Ιονικής σε όλο τον κόσμο (αφού το
βίντεο έπαιζε σε κανάλια και εκτός Ελλάδας) και συνέδραμαν στην ιδιωτικο-
ποίηση της τράπεζας.

Θα αναλάβει ο κ. Δημήτρουλας, για τον οποίον δε χρειάζονται συστάσεις
αφού όλοι γνωρίζουν τα πεπραγμένα του… Είναι γνωστό εξ άλλου, ότι όπου
γάμος και χαρά, ο Δημήτρουλας πρώτος…

Ή μήπως τελικά θα αναλάβει ο «μεγαλοεπενδυτής» κ. Πετράκης, ο οποίος
ηγήθηκε της επένδυσης στην Attica Bank;

Μία «εγγυημένη» λύση ίσως αποτελεί ο τιτανοτεράστιος κ. Τσιακούλιας, ο
οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην καταστροφική επένδυση.

Στις ελάχιστες εναπομείνασες υποψηφιότητες των Ιονικάριων φιγουράρει
και ο γνωστός «συνδικαλιστής» κ. Αναστάσιος Λούρης, με το περίφημο σύν-
θημα «ψηφίστε Λούρη να φάτε κουλούρι», το οποίο είχε ο ίδιος διακινήσει
παλαιότερα…

Και για να συμπληρώσουμε το... καστ που κάνει την εμφάνισή του στην πα-
ράσταση του «μεγάλου μας τσίρκου», συμμετέχει επίσης ο κ. Αριστοτέλης
Ζηλιασκόπουλος. Αν δε γνωρίζετε ποιος είναι, σας ενημερώνουμε ότι ο εν
λόγω κύριος δυστυχώς ήταν διευθυντής. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν να
λάβατε κάποιο μήνυμα τις ημέρες των εκλογών από τον κ. Ζηλιασκόπουλο.
Βλέπετε, πιθανόν δεν έχει αντιληφθεί ότι λόγω απουσίας υποψηφίων, θα
εκλεγούν όλοι οι ελάχιστοι υποψήφιοι και είχε ξεκινήσει προεκλογική
καμπάνια, βομβαρδίζοντας τους συναδέλφους Ιονικάριους με μηνύματα!

Οι εκλογές είχαν ιδιαιτέρως «καινοτόμα» χαρακτηριστικά, αφού η Εφορευ-
τική Επιτροπή αποτελείτο από το Διευθυντή και τους υπαλλήλους του Τα-
μείου!

.

Δεν συμμετείχαμε στην εκλογική παρωδία!
Επειδή βέβαια τα «τσίρκα» και οι συντελεστές τους είναι ουσιαστικά καλλιτέχνες
που μας προσφέρουν μία σπουδαία μορφή διασκέδασης, ακολουθώντας τους κα-
νόνες που τους επιτρέπουν να παρουσιάζουν τις όμορφες παραστάσεις τους, να
μας συγχωρούν για την παρομοίωση, καθόσον στο δικό μας μεγάλο τσίρκο οι κα-
νόνες αποτελούν ξεχασμένη πολυτέλεια…

Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι δε θα αφήσουμε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να συνεχίσει να
λειτουργεί ως ένα μεγάλο τσίρκο, ζημιώνοντας διαρκώς τους ασφαλισμένους του!
Δε θα αφήσουμε άλλο την ανεξέλεγκτη πορεία της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που
σπρώχνει την επικουρική μας σύνταξη και τους ασφαλισμένους προς τον γκρεμό!

Παρά τις αναμενόμενες δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, οι Σύλλογοί μας θα
συνεχίσουμε ασυμβίβαστα να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για τα συμφέροντα
των μελών μας, ακόμα και αν απέναντί μας έχουμε αντιπάλους που με κάθε τρόπο
και μέσο επιχειρούν να διαιωνίζουν ένα ταμείο με τεράστια προβλήματα βιωσι-
μότητας για ίδιους σκοπούς και για να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεών
τους. 

Εμείς δεσμευόμαστε ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας θα συνεχιστεί απαρέγκλιτα,

μέχρι τη δικαίωση των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τη διάσωση

της επικουρικής μας σύνταξης και βεβαίως την απόδοση ευθυνών στους υπαι-

τίους του ναυαγίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της επικουρικής μας σύνταξης.

Οι Σύλλογοι της Ιονικής και οι χιλιάδες συνάδελφοι ασφαλισμένα
μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν συμμετείχαμε στην εκλογική παρωδία που
διοργάνωσαν οι καταστροφείς της επικουρικής μας σύνταξης!
Σε αυτές τις εκλογές-παρωδία που διοργάνωσαν οι καταστροφείς
της επικουρικής μας ασφάλισης, με ένα πρωτοφανές για ασφαλι-
στικό ταμείο «υβριδικό» καταστατικό που οι ίδιοι έχουν επιβάλει
με το «έτσι-θέλω», καταστρατηγώντας κάθε έννοια δημοκρατικής
διαδικασίας και νομιμότητας, είπαμε ένα μ α ζ ι κ ό  ΟΧ Ι !

Το Μεγάλο μας Τσίρκο!
Δεν συμμετείχαμε στην εκλογική παρωδία

ΑρΑΒΟΣΙΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟυΛΟυ ΕυΑΓΓΕΛΙΑ
ΓρΗΓΟρΟΠΟυΛΟυ ΜΑρΙΓΩ
ΔΗΜΗΤρΟυΛΑΣ φΩΤΙΟΣ
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟυΛΟΣ ΑρΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΕΛΕΠΟυρΗΣ ΑΝΔρΕΑΣ
ΚΟρφΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΔΩΝΙΔΟυ ΧρυΣΑυΓΗ
ΛΟυρΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟυΧΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟυ

ΠΕΤρΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟυΗΛ

ΣΑΠρΙΚΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ

ΣφΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΖΟυρΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΑΚΟυΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ

φρΑΓΚΟυΛΗ ΔΗΜΗΤρΑ

Οι “αντιπρόσωποι”  από το χώρο της Ιονικής που 
στρέφονται  σε βάρος των συμφερόντων μας !
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Η  « π ί σ ω  α π ό  τ ι ς  κο υ ρτ ί ν ε ς »  χ ρ ε ο κοπ ί α ,  τοΗ  « π ί σ ω  α π ό  τ ι ς  κο υ ρτ ί ν ε ς »  χ ρ ε ο κοπ ί α ,  το
« ε π ε ν δ υ τ ι κό  δ α ι μ ό ν ι ο »  το υ  « ε π ε ν δ υ τ ι κό  δ α ι μ ό ν ι ο »  το υ  ΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤΤΑ Π Ι ΛΤ- ΑΤ κα ικα ι
η  π ρ ο κ λ η τ ι κ ή  ε ξα ΰ λω σ η  τω ν  ε ι σ φ ο ρ ώ ν  μ α ς  η  π ρ ο κ λ η τ ι κ ή  ε ξα ΰ λω σ η  τω ν  ε ι σ φ ο ρ ώ ν  μ α ς  

Ο
ι Σύλλογοι της Ιονικής, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΙΛΤΕ, από την πρώτη
στιγμή δημοσιοποιήσαμε και καταγγείλαμε το παιχνίδι που παιζόταν στις
πλάτες των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά από τη σκανδαλώδη επέν-

δυση που αποφάσισε το 2015 η διοίκηση του Ταμείου (χωρίς τις εισηγήσεις των
αρμοδίων οργάνων και επιτροπών και κατά παράβαση του Νόμου Πλαισίου που
ορίζει τις προϋποθέσεις και τα ποσοστά επενδύσεων των ασφαλιστικών οργα-
νισμών σε κινητές αξίες) στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, μίας τράπεζας χωρίς καμία
απολύτως προοπτική και με συνεχώς επιδεινούμενα δεδομένα, που είχε ως απο-
τέλεσμα τις γνωστές, καταστροφικές συνέπειες στη βιωσιμότητα του Ταμείου και
στις συντάξεις των ασφαλισμένων μελών του.
Μάλιστα, δε μείναμε απλά στα λόγια, αλλά κινήσαμε όλες τις διαδικασίες προκειμέ-
νου να αποδοθούν ευθύνες από τη δικαιοσύνη σε όσους απαξίωσαν τον επικουρικό
μας φορέα και προξένησαν τόσο μεγάλη ζημία στο Ταμείο και κατά συνέπεια στους
ασφαλισμένους.
Μετά από τις αποφάσεις των Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ, ο Πρό-
εδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο τότε
Πρόεδρος του ΣΥΙΛΤΕ και Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνάδελ-
φος Νίκος Αλεξόπουλος κατέθεσαν το 2018 μηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπευθύνου για την καταστροφική αυτή επένδυση, η οποία (αφού ξεπεράστηκαν
και κάποια άλλα εμπόδια που προσπάθησαν να θέσουν ορισμένοι…) έχει πλέον προ-
καλέσει την άσκηση δίωξης για κακουργηματική απιστία και τη διενέργεια κύ-
ριας ανάκρισης για τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που έλαβαν την
απόφαση για την επένδυση. Δυστυχώς, η πανδημία ήταν ένας καθοριστικός, ανα-
σταλτικός παράγοντας που δεν έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα αυτή η διαδικασία, αφού
μετά την αρχική κατάθεση του συνάδελφου Νίκου Αλεξόπουλου και ενώ επρόκειτο
τις επόμενες ημέρες να κατέθετε και ο  συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος (οι
δύο που κατέθεσαν τη μηνυτήρια αναφορά δηλαδή), καθώς και οι υπόλοιποι μάρ-
τυρες της υπόθεσης, μπήκαμε στην καραντίνα, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει
όλες οι διαδικασίες διερεύνησης της ανακριτικής διαδικασίας βάσει της ποινικής δίω-
ξης του αρμόδιου εισαγγελέα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά χιλιάδες
συναδέλφους και ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
.

Το «θέατρο του παραλόγου» και… των συμφερόντων
Το τελευταίο διάστημα, όσοι παρακολουθούν τα τραπεζικά και χρηματιστηριακά
δρώμενα - και παρά την προσπάθεια συγκάλυψης και ανοχής από τα κυρίαρχα ΜΜΕ
και την Κυβέρνηση - έγιναν μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου του μεγάλου σκαν-
δάλου της Attica Bank που αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι τα περίπου 55,5
εκατ. ευρώ από τις εισφορές μας πήγαν στον «κάλαθο των αχρήστων» με ευ-
θύνη των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που πήραν την απόφαση το 2015 για τη
συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank.
Η μετοχή της Attica Bank σταμάτησε για δύο μέρες να διαπραγματεύεται στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, μετά την καθυστέρηση έκδοσης της ετήσιας οικονομικής έκ-
θεσης της τράπεζας από την εταιρεία ορκωτών λογιστών KPMG. Η αιτία της
καθυστέρησης σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις ήταν οι εσωτερικές διεργα-
σίες της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με γνωρίζοντες τα τραπεζικά δρώμενα και
πληροφορίες από έγκυρα πρόσωπα, η πραγματικότητα ήταν ότι η KPMG θεω-
ρούσε ότι δεν είχε τροφοδοτηθεί με τα σωστά στοιχεία από την τράπεζα, με
ανάλογη βέβαια ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει τον εποπτικό

έλεγχο όλων των τραπεζών.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι η εταιρεία θα εισηγείτο την αναμόρφωση του ισολογισμού
χρήσης 2019 και χρήσης 2020 της Attica Bank ώστε να αποτυπώνει πλήρως την κε-
φαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας, ξαφνικά, ως «δια μαγείας», τη Δευτέρα 10
Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε η ετήσια οικονομική έκθεση της Attica Bank χωρίς παρα-
τηρήσεις…
Ενώπιον του πρωτοφανούς πλήγματος για το (ήδη ανύπαρκτο) κύρος της τράπεζας,
προφανώς διάφοροι κύκλοι ανέλαβαν δράση για να… τετραγωνίσουν τον κύκλο,
ώστε να μην γίνει αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων
και να μην αποκαλυφθεί εξόφθαλμα ο εμπαιγμός των επενδυτών. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας, το «τρικ» που εφευρέθηκε είναι η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης
από την τράπεζα, η οποία μετέβαλε τις προβλέψεις και εκτίναξε τις ζημίες.
.

«Πίσω από τις κουρτίνες» χρεοκοπία
Όσο και αν έγινε προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικότητας, τα δεδομένα και
οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της εταιρείας ορκωτών
λογιστών στα αποτελέσματα της Attica Bank με… δημιουργικό τρόπο, είναι προφα-
νές ότι επιχειρείται με την - αν μη τι άλλο – ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος να
συγκαλυφθεί το σκάνδαλο της ουσιαστικής χρεοκοπίας της Attica Bank.
Ωστόσο, παρά τις προκλητικές προσπάθειες αλλαγής των παραδοχών για τη
χρήση 2020, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, η Attica Bank εμφανίζει
αρνητικά ίδια κεφάλαια και χρεοκοπημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Και αυτό
δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας!
Η Attica Bank αποτελεί φιάσκο κακοδιαχείρισης, απόκρυψης και παραπλάνησης.
Έχει χρεοκοπήσει κεφαλαιακά, επιχειρηματικά και επενδυτικά και μαζί με αυτήν,
έχουν εξαϋλωθεί οι εισφορές μας, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά τις κα-
ταστροφικές συνέπειες της επένδυσης σε μία προδιαγεγραμμένη χρεοκοπία από
τους «φωστήρες» του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

Συνταχθείτε με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το ΣΥΙΛΤΕ
στην προσπάθεια διάσωσης της επικουρικής μας σύνταξης!
Δυστυχώς βέβαια, η ζημιά που προξένησαν οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον ασφα-
λιστικό φορέα είναι πολλαπλάσια, αφού με τη στάση και τη συμπεριφορά τους όλο
αυτό το διάστημα υπονόμευσαν κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και διάσωσης
των επικουρικών μας συντάξεων, με τη δογματική άρνησή τους να αποδεχθούν
την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ που ήταν και παραμένει η μόνη ρεαλι-
στική προοπτική διάσωσης και διασφάλισης της επικουρικής μας
σύνταξης (λύση που άλλωστε δόθηκε στην επικουρική ασφάλιση του ταμείου της
Εθνικής με την ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ).
Εδώ και μια δεκαετία γνωρίζετε την πάγια θέση των Συλλόγων μας για την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ) που είναι η μοναδική ρεαλιστική
προοπτική διάσωσης και κατοχύρωσης της επικουρικής σύνταξης για όλους
τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συνταξιούχους και εν ενεργεία συναδέλ-
φους. Για να επιτευχθεί αυτός ο μείζων στόχος θα πρέπει να υπάρξει πανελλήνια
αφύπνιση, συμπόρευση και κινητοποίηση όλων των δυνάμεων των ασφαλισμένων
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προκειμένου να απαιτήσουμε και να επιτύχουμε να δοθεί λύση
από την Πολιτεία.

Η
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ συνεχίζει στο δρόμο του παραλογισμού, της εμπάθειας
και της αντιδημοκρατικής διοίκησης του Ταμείου για την εξυπηρέτηση των σκο-
πών των διοικούντων!

Μία ακόμα ανεκδιήγητη ενέργειά τους φανερώνει και την απουσία ψυχραιμίας, η οποία
προφανώς οφείλεται στην άβυσσο των παρατυπιών στις οποίες έχουν υποπέσει,
καθώς το φως στο τούνελ αρχίζει να απομακρύνεται…
Σε μία ακόμα σπασμωδική και προκλητική κίνηση, απέστειλαν χιλιάδες κατεπείγου-
σες επιστολές (φυσικά με χρέωση του Ταμείου…) προς τα μέλη των Συλλόγων που
είχαν ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμά τους να προχωρήσουν σε ένδικα μέσα προ-
κειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους!
Ας σκεφτούμε λίγο, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος αποστολής αυτής της επιστολής.
Αλήθεια, ποιο το νόημα 1,5 χρόνο μετά από την άσκηση των ενδίκων μέσων να απο-
σταλεί αυτή η επιστολή και μάλιστα με την κατεπείγουσα οδηγία να επιδοθεί εντός μίας
ημέρας;;; Τώρα το θυμήθηκαν;;;; Τι αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσει μετά από 1,5
χρόνο σε βάρος όσων απευθύνεται αυτή η επιστολή, ιδιαίτερα όταν – όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά – δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν ευθύνες και αυτό θα διερευνηθεί;;;;
Κανένα αποτέλεσμα και καμία συνέπεια είναι βεβαίως η απάντηση…
Για ποιο λόγο λοιπόν, τώρα, μετά από 1,5 χρόνο, αποφάσισαν οι διοικούντες το ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΜΑΣ να αποστείλουν σε μέλη του αυτήν την επιστολή, υποτιμώντας ουσιαστικά
τη νοημοσύνη τους;;;
Η προφανής απάντηση είναι ο ανούσιος και ατελέσφορος εκφοβισμός.
Οι κύριοι αυτοί, επικαλούμενοι ανυπόστατες αιτιάσεις, πιστεύουν πιθανώς ότι με αυτόν
τον τρόπο θα υποστείλουν το φρόνημα των χιλιάδων συναδέλφων μας που επιζητούν
λύση βιωσιμότητας για το επικουρικό ταμείο και την επικουρική τους σύνταξη.
Για μία ακόμα φορά όμως, η κρίση τους τούς οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα…
Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν πτοούν τους σχεδιασμούς των Συλλόγων μας και
το φρόνημα των συναδέλφων, αλλά αντίθετα δυναμώνουν τις προσπάθειές μας
προκειμένου να βρεθεί μία βιώσιμη λύση για τη διάσωση της επικουρικής σύνταξης
για όλα τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου!
Βλέπετε, αυτοί οι κύριοι σίγουρα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι δυ-
νατόν να παραμένουν ανενόχλητοι στις καρέκλες τους έχοντας καταβυθίσει το Τα-
μείο σε πολυετή κρίση, έχοντας οδηγήσει τους παλαιούς συνταξιούχους σε αδιέξοδο

με τη σύνταξη-φιλοδώρημα των 50 ευρώ, που μάλιστα αποτελεί το σχεδιασμό για
όλους τους συνταξιούχους μετά την παρέλευση δεκαετίας!
Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι συνάδελφοι «βράζουν» εις βάρος τους!
Δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι αν αυτοί οι κύριοι εξελίχθηκαν σε αποτυχημένους
«επενδυτές», εξαερώνοντας 55,5 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των συναδέλφων,
βυθίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη πάσχον επικουρικό μας Ταμείο. Μήπως και
αυτή η άνευ προηγουμένου «επένδυση» (χωρίς να έχουν προηγηθεί οι βασικές τυ-
πικές διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί μία τόσο σημαντική απόφαση), είναι κα-
τασυκοφάντηση και δεν έγινε ποτέ;;;
Εξ άλλου, στο δικόγραφο που είχε κατατεθεί, ουδείς συκοφαντικός ή προσβλητικός
ισχυρισμός περιεχόταν, παρά μόνο αναφορές σε αποδεδειγμένα γεγονότα.
Βέβαια, εν μέρει μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η σύγχυση και τα αδιέξοδα των διοι-
κούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των συνεργατών τους πιθανώς να έχουν επιταθεί, γιατί με
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων σύντομα θα προχωρήσει η τακτική ανάκριση
για τη δίωξη που έχει ασκηθεί για κακουργηματική απιστία σε όσους αποφάσισαν
την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ.
Επομένως όσοι συνάδελφοι έλαβαν αυτήν την απαράδεκτη και πλήρως ανυπό-
στατη επιστολή από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δεν πρέπει να δώσουν καμία σημασία στο πε-
ριεχόμενό της!

Συνάδελφοι ,
Σε κάθε περίπτωση, εμείς τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι δε μας πτοούν αυτές
οι σπασμωδικές ενέργειες. Αντίθετα δυναμώνουν τις προσπάθειές μας, εντείνουν τα
κίνητρά μας και διευρύνουν το μέτωπο στήριξης για την απομάκρυνση της ολέ-
θριας διοίκησης του ταμείου και εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την επικουρική μας
σύνταξη.
Όλοι οι Σύλλογοι που αγωνιζόμαστε σε κοινό μέτωπο για τη διάσωση της επικου-
ρικής μας σύνταξης, θα παραμείνουμε ταγμένοι στο δρόμο της νομιμότητας και
στο πλευρό των συμφερόντων των ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Και επειδή βέβαια μία τέτοια προκλητική ενέργεια δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη,
η νομική μας συνεργάτιδα κ. Αγγελική Καίσαρη συνέταξε εξώδικο για αυτό το θέμα,
το οποίο απεστάλη προς τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (το οποίο μπορείτε να διαβάσετε
ολόκληρο στην ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr στο άρθρο με τον ίδιο τίτλο).

Το «θέατρο του παραλόγου» 
τ η ς  A t t i c aA t t i c a B a n kB a n k

Μία ακόμα πρόκληση της διοίκησης σε βάρος των ασφαλισμένων του Ταμείου! 
Τώρα ακόμα πιο δυναμικά για την απομάκρυνση της καταστροφικής διοίκησης & την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την επικουρική μας σύνταξη!
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Γ
νωρίζετε όλοι πλέον ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κάνει πράξη την υπόσχεσή της μέσα
από πολυετή προσπάθεια προκειμένου να λάβουν οι προερχόμενοι από την Ιο-
νική το πλήρες εφάπαξ που δικαιούνται με βάση το καταστατικό του κλάδου

πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ.
Όπως και άλλες περίπλοκες υποθέσεις που έχουμε διαχειριστεί και επιτύχει (ενδει-
κτικά αναφέρουμε την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ που αποτέλεσε σωτήρια εξέλιξη
για το ασφαλιστικό μας καθεστώς και την κατάθεση υπομνήματος που έγινε δεκτό
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και οδήγησε στην αύ-
ξηση των συντάξεών μας), παρά τις όποιες αντιξοότητες, καθυστερήσεις και εμπόδια
θέτουν ορισμένοι, εμείς συνεχίζουμε πιστοί στο πλάνο μας για να πετύχουμε το δίκαιο
αίτημά μας.
Τις λεπτομέρειες της υπόθεσης σας τις έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και μπορείτε
να τις βρείτε σε πολλά παλαιότερα δημοσιεύματά μας (τα οποία μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr).
Σας υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι η πλέον πρόσφατη ενέργειά μας αφορούσε
την υπ’αριθμ. 8-2.3.21 επιστολή που αποστείλαμε στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να τον ενημερώσουμε
για όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, να του επιστήσουμε την προσοχή να μην πα-
ρασυρθεί από τις ενέργειες της Alpha Bank η οποία επιχειρεί να διαγραφούν τα
περίπου 13 εκατ. από τα συνολικά 25 εκατ. ευρώ που επιδίκασε η δικαιοσύνη και
να του ζητήσουμε να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, να μην επιτρέψει
στην Alpha Bank και διάφορους υπηρεσιακούς κύκλους του e-ΕΦΚΑ την αποφυγή
συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις της τράπεζας και να την αναγκάσει να καταβά-
λει το σύνολο του ποσού για την κάλυψη του εφάπαξ των προερχομένων από
την Ιονική Τράπεζα, ως οφείλει και όπως έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη τελεσί-
δικα.
Στην επιστολή μας τεκμηριώναμε πλήρως το δίκαιο του αιτήματός μας, γεγονός που
δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας στο Υπουργείο, καθόσον μέσω του Γραφείου
του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Πάνου Τσακλόγλου λάβαμε απάντηση, στην οποία
μας ενημερώνει ότι η επιστολή διαβιβάστηκε πλέον στον καθ’ ύλην αρμόδιο δι-
οικητή του e-ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο Χάλαρη, με την παράκληση να προχωρήσει σε
ενέργειες (βλ. τέλος του παρόντος την απάντηση του Υφυπουργού).

Συνάδελφοι,
Αφού το θέμα έχει διαβιβαστεί πλέον επίσημα στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο
Χάλαρη με οδηγίες του Υφυπουργού κ. Τσακλόγλου για δικές του ενέργειες, ζητήσαμε
άμεσα συνάντηση με τον κ. Χάλαρη, προκειμένου να του παρουσιάσουμε αναλυτικά
τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και το δίκαιο αίτημά μας και βεβαίως να διαπιστώ-
σουμε τη διάθεση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ για υπεράσπιση των συμφερόντων των
ασφαλισμένων.
Μετά από την πλήρη ανάλυση της υπόθεσης στον Υπουργό κ. Χατζηδάκη και την
ανταπόκριση μέσω του Γραφείου του Υφυπουργού, είναι η σειρά του καθ’ ύλην
αρμόδιου Διοικητή του e-ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά μας, αλλά και
στην παράκληση του Υπουργείου και να ενεργήσει σύμφωνα με τα συμφέροντα
του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλισμένων, όπως επιτάσσει ο ρόλος του και όχι για τα
συμφέροντα της Alpha Bank που επιχειρεί να αποφύγει τις νόμιμες υποχρεώσεις
της στα ταμεία μας!
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζει τον αγώνα της και στο μέτωπο του εφάπαξ, το οποίο
έχουμε εδώ και χρόνια θέσει ως μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Ο Σύλλογός
μας δεν είναι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να παραγραφεί
ούτε ένα ευρώ από όσα έχουν επικυρωθεί από τη δικαιοσύνη. Θα συνεχίσουμε

ασυμβίβαστα να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε και παρά τις παράλογες καθυστερή-
σεις και τις απαράδεκτες ενέργειες της τράπεζας, δε θα υποχωρήσουμε από το δί-
καιό μας και τη νομιμότητα και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να
δικαιωθούμε!

Αφού πλέον επίσημα το Υπουργείο

έχει αναθέσει τη διεκπεραίωση της

υπόθεσης στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ,

αποστείλαμε στο διοικητή κ. Χρή-

στο Χάλαρη επιστολή, ζητώντας

του να πραγματοποιήσουμε άμεσα

συνάντηση προκειμένου να του

αναπτύξουμε δια ζώσης την τεκμη-

ρίωση του δίκαιου αιτήματός μας

ώστε να προχωρήσει στις απαραί-

τητες ενέργειες το συντομότερο

δυνατόν.

Μετά από τη διαβίβαση της υπόθε-

σης στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ, αναμέ-

νουμε πλέον την απάντηση του κ.

Χάλαρη ώστε να πραγματοποι-

ήσουμε άμεσα αυτήν την κρίσιμη συ-

νάντηση, προκειμένου να ενεργήσει

σύμφωνα με τα συμφέροντα του e-

ΕΦΚΑ και των ασφαλισμένων, όπως

επιτάσσει ο ρόλος του και όχι για τα

συμφέροντα της Alpha Bank που επι-

χειρεί να αποφύγει τις νόμιμες υπο-

χρεώσεις της στα ταμεία μας!

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Αρ. Πρ.: 13

Προς : Διοικητή e-ΕφΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Θέμα : Πραγματοποίηση συνάντησης για την υπόθεση της είσπραξης του συνόλου του ποσού που έχει επιδικάσει
η δικαιοσύνη για  καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές της ALPHA BANK για τη συμπλήρωση του εφάπαξ
των προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, μετά από τη διαβίβαση της υπόθεσης από τον υφυπουργό
κ. Πάνο Τσακλόγλου στη διοίκηση του e-ΕφΚΑ

Κύριε Διοικητά, 
Ο Σύλλογός μας σας είχε κοινοποιήσει τη συνημμένη υπ’αριθμ. 8/2.3.21 επιστολή μας προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με το θέμα της είσπραξης του συνόλου του ποσού που έχει επιδι-
κάσει η δικαιοσύνη για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές της Alpha Bank για τη συμπλήρωση του εφάπαξ των
προερχομένων από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα. Στην εν λόγω επιστολή είχαμε εκθέσει αναλυτικά το μείζον αυτό θέμα
και είχαμε τεκμηριώσει το δίκαιο του αιτήματός μας, το οποίο συνάδει με τη νομιμότητα και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. 
Μέσω του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Πάνου Τσακλόγλου ενημερωθήκαμε ότι η υπόθεση διαβιβάστηκε σε εσάς, με την
παράκληση για τις δικές σας ενέργειες. 
Πιστεύουμε ότι αφού πλέον επίσημα το Υπουργείο έχει αναθέσει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σε εσάς, είναι απαραίτητο
να υπάρξει άμεσα μία συνάντηση με στελέχη του Συλλόγου μας και τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους,
προκειμένου να σας αναπτύξουμε δια ζώσης την τεκμηρίωση του δίκαιου αιτήματός μας ώστε να προχωρήσετε στις απα-
ραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν.
Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας και τον ορισμό συνάντησης για αυτό το μείζον θέμα που αφορά χιλιάδες ασφαλι-
σμένους συναδέλφους μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Απάντηση του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Τσακλόγλου στο αίτημα της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την είσπραξη του συνόλου των επιδικασθέντων
ποσών εις βάρος της Alpha Bank υπέρ του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής 
– Διαβίβαση της υπόθεσης στο Διοικητή e-ΕΦΚΑ και παράκληση για τις απαιτούμενες ενέργειες

Επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ για άμεση πραγματοποίηση συνάντησης προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες
για την είσπραξη του συνόλου των επιδικασθέντων ποσών εις βάρος της Alpha Bank υπέρ του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής
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Γ
νωρίζετε τη μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια που έχει καταβάλει η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ από την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) και μετά,
ώστε να αναγνωριστούν οι επιπλέον εισφορές που καταβάλαμε οι προερχόμε-

νοι από την Ιονική Τράπεζα και να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης των
συντάξεών μας. Πράγματι, μετά από το σχετικό υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπου-
λου που καταβάλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και έγινε δεκτό από την Εθνική Ανα-
λογιστική Αρχή, οι συντάξεις μας σχεδόν στο σύνολό τους αυξήθηκαν μετά τον
επανυπολογισμό τους από 1/1/19 λόγω των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης
που προέκυψαν.

Ωστόσο, λόγω τεχνικών προβλημάτων του e-ΕΦΚΑ και ελλιπών στοιχείων που είχε
στη διάθεσή του, ο επανυπολογισμός δεν είχε γίνει αρχικά σε περίπου 500 συναδέλ-
φους. Μετά από επίμονες προσπάθειές μας και χαρακτηριστική καθυστέρηση από
πλευράς του e-ΕΦΚΑ, εν τέλει στις συντάξεις Απριλίου (που πιστώθηκαν τέλη
Μαρτίου), οι 500 αυτοί συνάδελφοί μας είδαν κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις
τους, που πιθανώς πρόκειται για τις αυξήσεις που προκύπτουν από τον επανυπο-
λογισμό που δεν είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019.

Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να μη δίνει τη δυνατότητα στους εν λόγω συναδέλ-
φους μας έκδοσης των ενημερωτικών τους σημειωμάτων συντάξεων από 1/1/19
και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι πώς προέκυψαν
αυτές οι αυξήσεις (αν π.χ. πρόκειται για τις αυξήσεις του επανυπολογισμού, αν
είναι το σύνολο της αύξησης ή το 1/5 ή τα 3/5, καθώς και άλλα παρόμοια ζητή-
ματα που προκύπτουν) και βεβαίως να ελέγξουμε αν ο επανυπολογισμός έγινε
με σωστό τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης τυχόν σφαλμάτων.
Επιπλέον, αν πράγματι αυτά αφορούν τον επανυπολογισμό που απέδωσε αυ-

ξήσεις στους συναδέλφους
μας από 1/1/19, δεν υπάρ-
χει καμία πληροφόρηση
για το τι μέλλει γενέσθαι
όσον αφορά τα αναδρο-
μικά που προκύπτουν από
τον Ιανουάριο του 2019.
Σε συνδυασμό μάλιστα με το
γεγονός ότι τα ενημερωτικά
σημειώματα συντάξεων
είναι πολλαπλώς απαραίτητα στην καθημερινότητα σε διάφορες
διαδικασίες (π.χ. επικαιροποίηση λογαριασμού τράπεζας, απόδειξη επαγγέλματος,
διακανονισμός δανείου – οφειλών κ.ά.), θεωρούμε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι οι συ-
νάδελφοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται με μία ακόμα καθυστέρηση χωρίς καμία
απολύτως δική τους ευθύνη!

Αφού αφήσαμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών από τις αυξήσεις που
είδαν οι περίπου 500 συνάδελφοί μας, χωρίς καμία νέα ενημέρωση και ενώ τα ενη-
μερωτικά σημειώματα συνεχίζουν να μην εκδίδονται, ο Σύλλογός μας απέστειλε την
ακόλουθη No 15-20.5.21 επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ και τον Υπουργό Ερ-
γασίας, ζητώντας επιτέλους να υπάρξει σωστή ενημέρωση και να δοθεί άμεση λύση
σε αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό για
όλους τους συναδέλφους και βεβαίως θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις υπάρξει
κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα: 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2021
Α.Π. : 15

Προς : Διοικητή e-ΕφΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
Κοιν.: υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα : Έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων συντάξεων από 1/1/19 για τους
συναδέλφους που έγινε πρόσφατα ο επανυπολογισμός των συντά-
ξεών τους και ενημέρωση για τα προκύπτοντα αναδρομικά

Κύριε Διοικητά, 
Με την παρούσα θέλουμε να επανέλθουμε σε ένα μείζον θέμα που απασχολεί εκα-
τοντάδες συναδέλφους - μέλη μας από τον Ιανουάριο του 2019 και παρά τις όποιες
εξελίξεις, ακόμα συνεχίζει να τους προκαλεί δυσκολίες και εμπόδια. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά από το υπόμνημα που υπέβαλε ο Σύλλογός μας και έγινε
δεκτό από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή σχετικά με
τις αυξημένες εισφορές που είχαν καταβάλει οι προερχόμενοι από την Ιονική Τράπεζα,
αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης των προερχομένων από την Ιονική Τράπεζα
με βάση το Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) και έτσι κατά τον επανυπολογισμό
των συντάξεών τους τον Ιανουάριο του 2019 προέκυψαν αυξήσεις.
Ωστόσο, λόγω ορισμένων προβλημάτων και ελλιπών στοιχείων στα μηχανογραφικά
συστήματα του e-ΕΦΚΑ, δεν έγινε τότε ο επανυπολογισμός για περίπου 500 συνα-
δέλφους. Έκτοτε, ο Σύλλογός μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, με συνεχή επι-
κοινωνία και επιστολές προς τους αρμοδίους τόσο του e-ΕΦΚΑ όσο και του
Υπουργείου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και των εναπομεί-
ναντων 500 συναδέλφων. 
Μετά από συνεχείς οχλήσεις μας και χαρακτηριστική καθυστέρηση από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, επιτέλους στις συντάξεις Απριλίου (που πιστώθηκαν τέλη
Μαρτίου), οι 500 αυτοί συνάδελφοί μας είδαν κάποιες αυξήσεις στις συντάξεις τους,
που με βάση την άποψη των ασφαλιστικών μας συμβούλων πιθανολογούμε ότι πρό-
κειται για τις αυξήσεις που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό που δεν είχε γίνει
από τον Ιανουάριο του 2019. 
Ωστόσο, πραγματικά δεν μπορούμε παρά να πιθανολογήσουμε ότι πρόκειται για τον
εν λόγω εκκρεμή μέχρι τότε επανυπολογισμό, γιατί δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν

είναι δυνατή η εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συντάξεων από
1/1/19 για αυτούς τους 500 συναδέλφους!
Επομένως, μέχρι να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν είμαστε σε θέση
να διαπιστώσουμε αν πράγματι έγινε ο επανυπολογισμός, να ελέγξουμε τα ποσά που
προέκυψαν και σε τι αντιστοιχούν (πρόκειται για το σύνολο της αύξησης ή για το 1/5
ή για τα 3/5, καθώς και άλλα παρόμοια ζητήματα που προκύπτουν). Επιπλέον, αν
πράγματι αυτά αφορούν τον επανυπολογισμό που απέδωσε αυξήσεις στους συ-
ναδέλφους μας από 1/1/19, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το τι μέλλει γενέ-
σθαι όσον αφορά τα αναδρομικά που προκύπτουν από τον Ιανουάριο του 2019.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να ταλαιπωρούνται με μία ακόμα
καθυστέρηση οι συνάδελφοι, χωρίς καμία απολύτως δική τους ευθύνη, αφού μάλιστα
τα εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων τους είναι πολλαπλώς απαραίτητα στην
καθημερινότητά τους σε διάφορες διαδικασίες (π.χ. επικαιροποίηση λογαριασμού τρά-
πεζας, απόδειξη επαγγέλματος, διακανονισμός δανείου – οφειλών κ.ά.) και δυστυχώς
δεν μπορούν να τα έχουν στη διάθεσή τους!
Μετά από την πίστωση των συντάξεων του Απριλίου, περιμέναμε και τις συντάξεις
του Μαΐου προκειμένου να διαπιστώσουμε αν θα καταβάλλονταν αναδρομικά από
1/1/19 και αν θα μπορούσαμε να εκτυπώσουμε έστω τα εκκαθαριστικά σημειώματα
του 2019 και του 2020, όπως όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας που η σύνταξή τους
είχε επανυπολογιστεί το 2019. 
Καθώς όμως πλησιάζει πλέον, η πίστωση και των συντάξεων Ιουνίου και παρά τις
επίμονες προσπάθειές μας δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για όλα αυτά τα ζητή-
ματα, σας απευθύνουμε την παρούσα προκειμένου να ενεργήσετε άμεσα τόσο για
την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από 1/1/19, όσο και για τα αναδρομικά
που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό.
Αναμένουμε άμεσα την απάντηση και τις ενέργειές σας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα,
που δυστυχώς χρονίζουν, ενώ θα έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί ήδη εδώ και περίπου
2,5 χρόνια!
Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος Νικόλαος Αλεξόπουλος

Επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τη διευθέτηση
κρίσιμων ζητημάτων για τους περίπου 500 συναδέλφους

που είδαν πρόσφατα αυξήσεις στις συντάξεις τους

Τ
ο τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σε διάφορα ΜΜΕ ορισμένες ειδήσεις που
αναφέρουν γενικώς και αορίστως ότι οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτη-
θούν στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να προβούν σε ορισμένες ενέργειες προς τον

ασφαλιστικό τους φορέα μέχρι το τέλος του 2021. 

Για να αποφεύγεται η σύγχυση που προκαλείται δυστυχώς από ΜΜΕ και δημοσιο-
γράφους που έχουν ελλιπή γνώση του αντικειμένου της ασφάλισης, σας ξεκαθαρί-
ζουμε τι ισχύει για να μην υπάρχουν παρανοήσεις:  

Όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθ’οποιοδήποτε
τρόπο, δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια και δεν κινδυνεύουν να απο-
λέσουν οτιδήποτε, δεδομένου ότι το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν
θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε στο μέλλον.  
Όλος αυτός ο θόρυβος που έχει προκληθεί, αφορά ουσιαστικά τους παλαιούς
ασφαλισμένους (πρωτοασφαλισμένοι πριν το 1993), των οποίων τα συνταξιο-
δοτικά όρια μεταβλήθηκαν με το Ν4336/2015. Για αυτήν την κατηγορία ασφαλι-
σμένων έχουν προβλεφθεί κάποιες ειδικές μεταβατικές διατάξεις, εφόσον
συντρέχουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν πριν από τον ως άνω
νόμο και εφόσον τις συμπληρώνουν μέχρι τις 31.12.21, προκειμένου να διατη-
ρήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους με τα μεταβατικά όρια που προβλέ-
πει ο νόμος αυτός (ακόμα και αν τα όρια ηλικίας συμπληρωθούν μετά το 2022). 

Σύμφωνα λοιπόν με το Ν4336/2015, οι απαιτούμενοι χρόνοι θα πρέπει να συμπλη-
ρωθούν μέχρι 31.12.21, επομένως εντός των επόμενων 6 μηνών οι παλαιοί ασφα-
λισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει

να κατοχυρώσουν τα χρόνια ασφάλισης που ίσχυαν με βάση τους παλαιότερους νό-
μους, δηλαδή να συμπληρώσουν συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης σε διάφορες χρο-
νικές περιόδους. Αυτό μπορεί να γίνει με εξαγορές που δικαιούται η κάθε
κατηγορία ασφαλισμένων ή ακόμα και με αυτασφάλιση. 
Ειδικά για το ΤΑΠΙΛΤ, κυρίως δύο είναι οι κατηγορίες που πιθανόν θα πρέπει να ενερ-
γήσουν ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο : 

Α. Οι πρωτοασφαλισμένοι πριν το 1983, οι οποίοι θα πρέπει μέχρι 31.12.21
να έχουν συμπληρώσει την 35ετία για να μπορέσουν να αποχωρήσουν με τα
όρια ηλικίας που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Σε αυτήν την κατηγορία
η μοναδική εξαγορά που μπορεί να γίνει είναι της στρατιωτικής θητείας ή
αυτασφάλιση.
Β. Οι μητέρες ανηλίκων που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1993 και οι οποίες
θα πρέπει να συμπληρώσουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τους
χρόνους της 25ετίας ή 5.500 ημερομισθίων (δηλ. 18,4 έτη το 2010, 2011, 2012
κ.λπ.) για να συνταξιοδοτηθούν με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου
4336/2015. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να εξαγοραστούν όλοι οι προ-
βλεπόμενοι προς εξαγορά χρόνοι, πλην των χρόνων τέκνων.

Επομένως, όσοι ανήκετε στις ως άνω κατηγορίες, φροντίστε να προβείτε στις απα-
ραίτητες ενέργειες για να μη χάσετε το δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με λι-
γότερο από 40 έτη στις προβλεπόμενες ηλικίες των μεταβατικών διατάξεων του
Ν4336/2015. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι πάντοτε
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Διευκρινίσεις για τη διατήρηση δικαιώματος συνταξιοδότησης των πρωτοασφαλισμένων πριν το
1993 με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν4336/2015 (σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης)
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Ό
πως σας έχουμε ενημερώσει, η πιο πρόσφατη επιτυχημένη ενέργεια της ΙΟ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης και έκδοσης νέας
συνταξιοδοτικής απόφασης με πιο συμφέρον τρόπο για ορισμένους συ-

ναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν προ Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016),
αλλά η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδόθηκε μετά τις 13/5/16.
Ήδη εκατοντάδες συνάδελφοί μας έχουν επωφεληθεί από αυτήν τη διαδικασία, την
οποία οφείλουμε βεβαίως στο νομικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταν-
τίνου και ιδιαιτέρως στην ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα Μαρία Φι-
λιπποπούλου, η οποία έχει επεξεργαστεί τις υποθέσεις καθενός συναδέλφου
ξεχωριστά. Ο δρ. Παπακωνσταντίνου σε συνεργασία με τη συναδέλφισσα Φιλιππο-
πούλου ερεύνησαν το θέμα εξ αρχής και βρήκαν ότι είναι εφικτή αυτή η διαδικασία
και βεβαίως συνεργάστηκαν για την υλοποίησή της. Τους ευχαριστούμε θερμά και
τους δύο και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έχουμε τόσο ικανούς συνεργάτες προς
όφελος των συναδέλφων μας.
.

Όσοι  μπορε ίτε ,  σπεύσατε  να  συμμετάσχετε  
στ ις  ομαδικές  αγωγές  μέχρι  15 .7 .21

Βεβαίως, το θέμα αυτό συνδέεται και με την αντίστοιχη κίνηση για την κατάθεση
ομαδικών αγωγών για όλους τους υπόλοιπους παλαιούς συνταξιούχους συ-
ναδέλφους (που δηλαδή έχουν συνταξιοδοτηθεί προ Νόμου Κατρούγκαλου) που
δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Μέσω αυτών των ομαδικών αγωγών που
θα κατατεθούν μέσω του Συλλόγου μας από το νομικό γραφείο του δρ. Παπακων-
σταντίνου διεκδικούμε τον ίδιο υπολογισμό, δηλαδή να επανυπολογιστεί η
σύνταξή τους από 1.1.19 με τις πάσης φύσεως αποδοχές.
Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως σημαντική διεκδίκηση, η οποία εφόσον δικαιωθεί, θα
αποφέρει σημαντικές διαφορές (αυξήσεις) στους συμμετέχοντες συναδέλφους.
Ωστόσο, τονίζουμε ότι για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιος συνάδελφος, θα
πρέπει να προσκομίσει οπωσδήποτε τα απαιτούμενα από το δικηγορικό γραφείο
στοιχεία, καθόσον η διεκδίκηση δεν είναι γενική και αόριστη, αλλά θα πρέπει να απο-
δεικνύεται έμπρακτα η διαφορά στη σύνταξη με τα εν λόγω στοιχεία του καθενός
προσωπικά.
Βεβαίως λυπούμαστε ιδιαιτέρως για τους συναδέλφους που δεν έχουν τη δυνατότητα
να βρουν τα απαιτούμενα στοιχεία (ιδιαιτέρως αυτοί που έχουν αποχωρήσει αρκετά
παλιά και είναι δύσκολο να τα έχουν κρατήσει) και να συμμετάσχουν στις ομαδικές
αγωγές, γιατί είναι αυτονόητο ότι η πιλοτική δίκη που θα γίνει το Νοέμβριο θα
αφορά μόνο όσους μπορούν να αποδείξουν τις διαφορές τους και δεν μπορεί δυ-
στυχώς με κανέναν τρόπο να επεκταθεί γενικώς και αορίστως σε όλους, όπως
μας έχει τονίσει ο δρ. Παπακωνσταντίνου, διότι στην περίπτωση αυτή θα είχαμε
απόρριψη λόγω αοριστίας.
Δυστυχώς λοιπόν, μόνο όσοι έχετε τη δυνατότητα να βρείτε τα απαιτούμενα στοι-
χεία και να αποδείξετε τα παραπάνω μπορείτε να συμμετάσχετε και σας συμβου-
λεύουμε να μην απεμπολήσετε το δικαίωμα συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές,
γιατί οι διαφορές που πιστεύουμε ότι θα προκύψουν θα είναι σημαντικές.

Λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων για την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού που
κατανοούμε ότι προκαλούν προβλήματα στη συγκέντρωση και προσκόμιση ή απο-
στολή των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι τελικά η πρό-
τυπη πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο (αρχικά υπήρχαν πιθανότητες για
ορισμό της τον Ιούνιο και για αυτό ήταν τόσο ασφυκτικό το χρονικό περιθώριο), ζη-
τήσαμε παράταση της προθεσμίας από τον δρ. Παπακωνσταντίνου. 
Πράγματι, ο δρ. Παπακωνσταντίνου, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δυ-
σχεραίνουν τη διαδικασία, μας ενημέρωσε ότι η συγκέντρωση και
προσκόμιση/αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών παρατείνεται
μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Π ρ Ο Σ Ο Χ Η !  Όπως τονίζει ο δρ. Παπακωνσταντίνου, η ημερομηνία αυτή

είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί νέα παράταση κι αυτό γιατί μπορεί η πιλοτική
δίκη να ορίστηκε για το Νοέμβριο, αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμ-
μετοχή των ενδιαφερομένων είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες και χρονοβόρες αφού θα
πρέπει μέχρι την έναρξη της πιλοτικής δίκης:

•Να υπολογιστεί η σύνταξη κάθε συμμετέχοντος με τη διαδικασία διεκδίκησης

•Να υπολογιστούν οι διαφορές που προκύπτουν από 1/1/19 και μετά με τα νέα ποσά

•Να προετοιμαστεί και να κατατεθεί η αγωγή στο Πρωτοδικείο

•Να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό μέρος συμμετοχής στην πιλοτική δίκη

Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας προτρέπουμε να προ-
σκομίσετε/αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (είτε στο Σύλλογό μας είτε στο
νομικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου) το συντομότερο δυνατόν και το αργό-
τερο μέχρι 15.7.21, καθόσον τονίζουμε ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και ο δρ.
Παπακωνσταντίνου δε θα μπορέσει να αναλάβει νέες υποθέσεις μετά το πέρας αυτής
της ημερομηνίας.
.
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ τα κρίσιμα χρόνια της κρίσης στάθηκε στο πλευρό σας και ήδη
έχουμε κατορθώσει να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πολλά για τους συναδέλφους
μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι στην επιτυχημένη πορεία που έχουμε χαράξει, την οποία
οφείλουμε στο γεγονός ότι πάντοτε είμαστε επί ποδός και δεν εφησυχάζουμε, ανα-
ζητώντας με τους έμπειρους συνεργάτες μας προς κάθε κατεύθυνση το καλύτερο δυ-
νατόν για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.

Ενημέρωση του δρ. Παπακωνσταντίνου
σχετικά με την πιλοτική δίκη για τη διεκδί-
κηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων
αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών
επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές
οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16)

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας απέστειλε επιστολή
προς ενημέρωσή σας, η οποία αναφέρεται στην πι-
θανή ημερομηνία διεξαγωγής της πιλοτικής δίκης:

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση ενώπιον
της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας
της πιλοτικής δίκης για το υπόψη θέμα πρόκειται
να προσδιοριστεί, σύμφωνα με ασφαλή πληροφό-
ρησή μας, για τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου
2021 με εισηγητή τον Σύμβουλο κ. Χρ. Λιάκουρα.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη συλλογής και απο-
στολής, το συντομότερο δυνατόν, των αναγκαίων
στοιχείων εκ μέρους των μελών σας που θα συμμε-
τέχουν στις αγωγές μας και στην ανωτέρω πιλοτική
δίκη, δεδομένου ότι η επεξεργασία των στοιχείων
αυτών και ο ακριβής υπολογισμός των ποσών που
θα διεκδικηθούν αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη
διαδικασία, η οποία απαιτεί σημαντικό χρόνο και
ιδιαιτέρως σοβαρή προεργασία.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2021

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Με ένα απλό αίτημα στη Διεύθυνση Προσωπικού και την παροχή
e-mail αποστέλλονται οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από την
τράπεζα για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές

Ε
φιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που χρειάζεται να προσκομίσουν τις ετήσιες βεβαιώσεις
της Alpha Bank για τις αποδοχές τους για τα έτη 2002 και 2003, ότι αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ εύ-
κολα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι είτε να τηλεφωνήσετε είτε να αποστείλετε ένα e-mail στη Δι-

εύθυνση Προσωπικού της τράπεζας για να τους ενημερώσετε για αυτό το αίτημά σας και η τράπεζα θα
αποστείλει στο e-mail σας τις βεβαιώσεις αποδοχών σας.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η τράπεζα διαθέτει στοιχεία μόνο από το 2002 και εφεξής.

Α Π Α Ι ΤΟΥ Μ Ε Ν Α   Ε Γ Γ ΡΑΦΑ   Γ Ι Α   Τ Η   Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η  Σ Τ Ι Σ   Ο Μ Α Δ Ι Κ Ε Σ   Α Γ Ω Γ Ε Σ
Α. Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης (ακόμα και αν μας την έχετε προσκομίσει παλαιότερα)
Β. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, θα πρέπει να εκτυπώσετε το λογαριασμό ασφάλισής σας - από
το 2004 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής σας από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ – θα χρει-
αστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας taxisnet - και θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρωτικά ανά
έτος που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα.
Για το 2002 και το 2003 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις τις Alpha Bank για τις απο-
δοχές σας (που καταθέτατε στην εφορία) ή κάποιο μηνιαίο εκκαθαριστικό ανά έτος, εφόσον βέβαια τα έχετε
κρατήσει.
- Όσοι έχετε αποχωρήσει πριν το 2002 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις της Alpha
Bank για τις αποδοχές σας της τελευταίας πενταετίας πριν τη συνταξιοδότησή σας.
Γ. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το οποίο απεικονίζει και τη σύνταξη του Δε-
κεμβρίου 2018 και το οποίο θα εκτυπώσετε με τους κωδικούς taxisnet μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα
του e-ΕΦΚΑ. 
Δ. Υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης εργολαβικού δίκης εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου
υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr 
Ε. Το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω αγωγές ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ ορίζεται αμοιβή εκ του απο-
τελέσματος το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών. Με αυτά καλύπτονται ο υπολογισμός
της σύνταξης από το εξειδικευμένο επιτελείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, η κατάθεση των αγωγών και η
πιλοτική δίκη την οποία θα επιδιώξει ο δρ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία. 

* Όλα τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη
αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε
να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην
Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός Τσιμισκή 54, 54623).

Οι ενέργειες των ασφαλιστικών και νομικών
μας  συμβούλων  οδήγησαν  σε  μ ία  ακόμα
επ ιτυχ ία  της  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ που
ω φ έ λ η σ ε  δ ε κά δ ε ς  σ υ να δ έ λ φ ο υ ς  μ α ς  

Σπεύσατε να συμμετάσχετε στις
ομαδικές αγωγές μέχρι 15 Ιουλίου

Υ.Γ. Όλα τα παραπάνω δε θα είχαν κανένα νόημα αν δεν είχαμε αντιληφθεί
έγκαιρα τις δυνατότητες που μας έδινε ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν4387/2016),
τις οποίες εκμεταλλευτήκαμε, υποβάλλοντας το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλε-
ξόπουλου με αδιάσειστα στοιχεία, το οποίο έγινε δεκτό από την Εθνική Αναλο-
γιστική Αρχή και τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να ωφεληθούμε από τα σημαντικά
επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της σύνταξής μας.
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Συνάδελφοι,

Η
ελπίδα για την έξοδο από την πανδημία του κορωνοϊού και τη σταδιακή,
προσεκτική επιστροφή σε μία κανονικότητα έχει αναγεννηθεί με τη συμβολή
της επιστήμης και των εμβολιασμών.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αφουγκράζεται την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και ανά-
πτυξη κοινωνικών σχέσεων και ενστερνίζεται βεβαίως πρώτα και πάνω από όλα
τις επιστημονικές απόψεις μακριά από μικροπολιτικά παιχνίδια:

· Λέμε βροντερό ΝΑΙ στον ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ !

· Προτρέπουμε χωρίς περιστροφές, όλους τους συναδέλφους και όλους
τους συνανθρώπους μας να συρρεύσουν μαζικά να εμβολιαστούν, προκει-
μένου να συμβάλουν να χτιστεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας και να επα-
νακτήσουμε τις ζωές μας!

.
Συνάδελφοι,

Ωστόσο, επειδή ακριβώς τασσόμαστε με την επιστήμη και όχι με τον παραλογισμό,
τονίζουμε ότι αυτή η μοναδική συνθήκη που βιώνουμε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει η αφορμή για να ριζώσουν και να ευδοκι-
μήσουν κάθε είδους λογικές στιγματισμού και αποκλεισμού!
Γιατί μαζί με την επιστήμη συντασσόμαστε με τη δημοκρατία και την ελεύθερη βού-
ληση (που ούτως ή άλλως πάνε χέρι-χέρι) και θα μαχόμαστε για πάντα κάθε είδους
λογικές αποκλεισμού!
Όσο σημαντικό είναι να προφυλαχθούμε από τον κορωνοϊό, το ίδιο σημαντικό είναι
να διαφυλάξουμε και τα δικαιώματά μας ως άνθρωποι και εργαζόμενοι!
.

Χρησιμοποιούν την πανδημία προσχηματικά για επιδείνωση
του εργασιακού Μεσαίωνα!
Ο εργοδοτικός σύλλογος του κ. Γκιάτη «χτύπησε» για μία ακόμα φορά στα σπλάχνα
των εργασιακών, συνταγματικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλώντας, σε μία
απαράδεκτη ανακοίνωσή του με πρόσχημα τους εμβολιασμούς, την τράπεζα να
αποκλείσει εργαζόμενους, να τους… στείλει σπίτια τους για να «ωριμάσει η σκέψη
τους» (αν είναι ποτέ δυνατόν!) και να σταματήσει να τους πληρώνει!
Ο Σύλλογος του κ. Γκιάτη, βασιζόμενος σε πλήρως ανεδαφικές, παράλογες, αντιδη-
μοκρατικές και αντισυνταγματικές λογικές, «πρωτοτυπεί» για μία ακόμα φορά,
αφού βεβαίως είναι ανήκουστο για ένα συνδικαλιστικό σωματείο (ακόμα και εργο-
δοτικό) να προτρέπει τον εργοδότη να προχωρήσει σε παύση πληρωμών των ερ-
γαζομένων!

Αλήθεια, από πού κι ως πού συνδέεται το δικαίωμα στον εμβολιασμό

με το δικαίωμα στην εργασία και την πληρωμή της;;;;

Ο εργοδοτικός σύλλογος με πρόσχημα την πανδημία, βρήκε την ευκαιρία να πετάξει
το προσωπείο του και να προτείνει την παύση πληρωμών και την υποχρεωτική
(δήθεν «συναινετική») άδεια προς τέρψιν των εντολέων του, αφού οι συνθήκες
αυτές είναι… βούτυρο στο ψωμί τους για να προωθήσουν τις αντεργατικές λογικές
του αποκλεισμού εντός της τράπεζας, οι οποίες να είστε σίγουροι ότι εφόσον εδραι-
ωθούν, θα επεκταθούν στο μέλλον!
Δυστυχώς, αυτή η απαράδεκτη ανακοίνωση εναρμονίζεται με τις οπισθοδρομικές
λογικές που εδραιώνονται στην ελληνική κοινωνία, καθόσον ο αποκλεισμός λαμ-
βάνει πολλές μορφές και έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας με κάθε είδους
προφάσεις.

Η πανδημία δεν πρέπει να γίνει το πρόσχημα για περαιτέρω αποκλει-
σμούς και επιδείνωση του εργασιακού Μεσαίωνα!

ΝΑΙΝΑΙ στον ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! ΟΧΙΟΧΙ στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ!
Πρωτοφανής προτροπή του εργοδοτικού συλλόγου του κ. Γκιάτη για στιγματισμό, αποκλεισμό

και παύση πληρωμών στους εργαζόμενους στην τράπεζα με πρόσχημα τον εμβολιασμό! .

Κ Α Λ Ο υ Μ Ε  Α Π Α Ν Τ Ε ΣΚ Α Λ Ο υ Μ Ε  Α Π Α Ν Τ Ε Σ
· Να εμβολιαστούν για τη δική τους υγεία και των συνανθρώπων τους

Αλλά και

· Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε είδους αποκλεισμό που γίνεται
με πρόσχημα την πανδημία!

Εμείς, λοιπόν, με τη σειρά μας…

Μ
ε την καταβολή των συντάξεων Μαΐου οι παλαιοί
συνταξιούχοι (προ 13.5.16) είδατε αυξήσεις στα ποσά
που σας πιστώθηκαν, οι οποίες δεν ήταν προϊόν κά-

ποιων ενεργειών του Συλλόγου μας ή αναδρομικών. Τότε σας επι-
στήσαμε μέσω της ιστοσελίδας μας την προσοχή για τη
διαχείριση αυτών των επιπλέον ποσών και επιφυλαχθήκαμε να
διερευνήσουμε τι είχε συμβεί.

Πράγματι, όπως διαπιστώσαμε μετά από επικοινωνία μας με
τους αρμόδιους, σε ορισμένα ταμεία, όπως και στο δικό μας, από
λάθος των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ πιστώθηκαν επιπλέον ποσά.
Αυτά τα ποσά θα επιστραφούν (πιθανότατα μέσω συμψηφι-
σμού), χωρίς να μας έχουν απαντήσει με βεβαιότητα πότε θα
γίνει αυτή η διαδικασία. Βρισκόμαστε σε αναμονή για να δούμε
τι θα συμβεί και βεβαίως θα σας ενημερώσουμε άμεσα μέσα από
την ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν! Η σύνταξή σας παραμένει ουσιαστικά αυτή

που λάβατε κατά την πίστωση των συντάξεων Απριλίου και Ιου-

νίου. Ωστόσο, αν ο e-ΕΦΚΑ αποφασίσει να συμψηφίσει μέσω της

σύνταξης τα επιπλέον ποσά που πιστώθηκαν με τις συντάξεις

Μαΐου, τότε σε κάποια από τις επικείμενες πιστώσεις των συντά-

ξεων θα λάβετε μειωμένα ποσά συντάξεων, κατά το αντίστοιχο

επιπλέον ποσό που λανθασμένα λάβατε στη σύνταξη Μαΐου.

Σ
ας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα τόσο μέσα από την ιστοσελίδα

όσο και από την εφημερίδα μας για τον επανυπολογισμό των συντά-

ξεων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που θα σημάνει αυξήσεις

για αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μας και βεβαίως

αναδρομικά από 1/10/2019 (από όταν και ξεκινά η ισχύς του Ν4670/2020)

τα οποία θα προκύψουν από αυτές τις αυξήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η Κυβέρνηση, τα προκύπτοντα αναδρομικά

για τους νέους συνταξιούχους (που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις

του Νόμου Κατρούγκαλου με ισχύ μετά από τις 13.5.16) με περισσότερα

από 30 έτη ασφάλισης, θα αποδοθούν στις 30 Ιουνίου. Τα ποσά των αυξή-

σεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον μήνα

Ιούλιο) στις συντάξεις των εν λόγω συνταξιούχων θα πιστωθούν τέλος Ιου-

λίου με τις συντάξεις Αυγούστου. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν

πράγματι, σε πρώτη φάση, θα πιστωθούν στις 30 Ιουνίου τα αναδρομικά

για τους νέους συνταξιούχους (μετά από 13.5.16). Σημειώστε ότι σε αυτήν

την περίπτωση, τα αναδρομικά θα αφορούν το σύνολο του ποσού από τον

Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 (21 μήνες).

Επιπλέον, όπως σας είχαμε ενημερώσει, όσον αφορά τους παλαιούς

συνταξιούχους (που αποχώρησαν προ 13.5.16), η διαδικασία θα ολοκλη-

ρωθεί αφού αποδοθούν τα ποσά στους νέους και αναμένεται τους επόμε-

νους μήνες (θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στο άμεσο μέλλον).

Έχει ξεκινήσει
η καταβολή αυ-
ξήσεων και ανα-
δρομικών στους
συνταξιούχους
που εργάζονται

Σ
ας είχαμε ενη-

μερώσει ότι

σύμφωνα με το

Νόμο 4670/2020,

λόγω μείωσης του

ποσοστού παρακρά-

τησης της σύνταξης

των συνταξιούχων

που εργάζονται από

60% σε 30%, αναμέ-

νονταν αυξήσεις και

αναδρομικά από το

Μάρτιο του 2020 για

αυτήν την κατηγο-

ρία. Σύμφωνα με τον

e-ΕΦΚΑ έχει ήδη ξε-

κινήσει η σταδιακή

καταβολή των αυξή-

σεων και των ανα-

δρομικών σε αυτήν

την κατηγορία των

συνταξιούχων.

υπάρχε ι  το  ενδεχόμενο συμ-
ψηφισμού με  τα  λανθασμένα
επιπλέον ποσά που πιστώθηκαν
με τ ις συντάξεις Μαΐου

Αναδρομικά των νέων συνταξιούχων (μετά από
13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης στις

30 Ιουνίου – Αυξήσεις στις συντάξεις Αυγούστου
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Η  κ ο ι ν ό τ η τ α  “ Π ε λ ί τ ι ”  δ ε ί χ ν ε ι  τ ο  δ ρ ό μ ο  γ ι α  τ η  Η  κ ο ι ν ό τ η τ α  “ Π ε λ ί τ ι ”  δ ε ί χ ν ε ι  τ ο  δ ρ ό μ ο  γ ι α  τ η  
δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  σ π ο υ δ α ί α ς  α γ ρ ο τ ι κ ή ς  μ α ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ςδ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  σ π ο υ δ α ί α ς  α γ ρ ο τ ι κ ή ς  μ α ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς

- Κατ’αρχάς, θέλουμε να σας δώσουμε τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια
τη δική σας και των υπόλοιπων εθελοντών που βρίσκονται πίσω από το επιτυ-
χημένο εγχείρημά σας στο «Πελίτι» και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε που
δεχθήκατε να μας μιλήσετε.
Το «Πελίτι» έχει αναπτύξει έναν επιτυχημένο τρόπο λειτουργίας που επεκτείνε-
ται ακόμα και στο εξωτερικό και αναδεικνύει βεβαίως
το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κηπουρική τα τελευ-
ταία χρόνια. 
Ωστόσο, πηγαίνοντας πίσω, θέλετε να μας μιλήσετε για
τις αρχές αυτού του εγχειρήματος; Να μας δώσετε ας
πούμε μία «ταυτότητα» της ομάδας, αλλά και να μας
πείτε τι ήταν αυτό που σας ώθησε να πάρετε την πρω-
τοβουλία και να οργανώσετε το «Πελίτι» που έχει ση-
μαντικό έργο στη διατήρηση των αγροτικών ποικιλιών
της πατρίδας μας.

Αγαπητοί φίλοι καλή σας μέρα.

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για τις δράσεις του Πε-
λίτι και τη διάθεσή σας να μοιραστείτε το όραμα του Πελίτι
με τους αναγνώστες της εφημερίδας σας.

Το Πελίτι είναι η υλοποίηση ενός παιδικού ονείρου, όπου
στο «όνειρο» που είχα δει ήμασταν πολλοί διαφορετικοί άν-
θρωποι και ζούσαμε αρμονικά, παρά τις διαφορές μας. Το
όνειρο αυτό όταν μεγάλωνα έμενε άσβηστο και διαμορφωνόταν ανάλογα με το πού
ζούσα και από τι ήμουν επηρεασμένος σε κάθε φάση της ζωής μου.

Το 1995, όταν ξεκίνησα το Πελίτι σε ηλικία 26 χρονών, αυτό το παιδικό όνειρο είχα
στο πίσω μέρος του μυαλού μου. 

- Ύστερα από την πολυετή δράση της ομάδας, ποια συμπεράσματα έχετε συλ-
λέξει για αυτήν την πρωτοβουλία;

Εμείς βάζουμε τον πήχη πού θα φτάσει το όνειρο. Δεν εί-
μαστε θύματα καταστάσεων αλλά δημιουργοί των κατα-
στάσεων που ζούμε. Τα εμπόδια είναι για να μας δείξουν
την αποφασιστικότητά μας.

- Εντυπωσιαστήκαμε όταν διαβάσαμε στην ιστοσελίδα
σας ότι το «Πελίτι» έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό.
Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό;

Το Πελίτι αγκαλιάζει και αγκαλιάζεται από πολλούς και
διαφορετικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από την
αρχή που ξεκίνησε τη δράση του. Έλληνες του εξωτερικού
αλλά και ξένοι με στήριξαν από την πρώτη στιγμή που ξε-
κίνησα. 

Το 2007 είχαμε καλεσμένο στη Γιορτή Σπόρων του Πελίτι
τον Αυστριακό Χόλζερ. Οι προτάσεις και οι εφαρμογές των

ιδεών του στον Κίσσαβο είχαν ως αποτέλεσμα να επανέρθει
το νερό στις βρύσες του Κισσάβου που είχαν στερέψει για χρόνια. Την ίδια χρονιά
είχαμε και έναν εκπρόσωπο από την οργάνωση «Σέσαζ» από τη Σουηδία. Αυτός ο
άνθρωπος είχε δώσει στον Δημοσθένη Βλάχο την ιδέα για τα μετακινούμενα κοτέ-

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Στους περισσότερους από εμάς, από τα παιδικά μας χρόνια υπάρχει έντονα
αποτυπωμένη η ανάμνηση να βλέπουμε τη γιαγιά ή τον παππού, κυρίως
την περίοδο του φθινοπώρου, να αποθέτουν πάνω σε καλαμωτές ή ταψιά

σπόρους κηπευτικών (π.χ. ντομάτες, κολοκύθες, πιπεριές, μελιτζάνες κ.ά.) σε σημεία
που τα χτυπάει ο ήλιος. Βλέπετε, παλαιότερα (και όχι σε πολύ μακρινές εποχές), ο
μόνος τρόπος να είχες τη δυνατότητα να φυτέψεις λαχανικά την επόμενη χρονιά, ήταν
να ραντίζεις και στο τέλος της περιόδου να συλλέγεις τους σπόρους. Δυστυχώς, αυτή
η παράδοση κυριολεκτικά αιώνων χρειάστηκε μόλις λίγες δεκαετίες για να χαθεί και
να αντικατασταθεί – ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία – με την κυριαρχία πολυεθνικών
που έχουν διεισδύσει και διαβρώσει τις ζωές μας πολυεπίπεδα, αφού τρεις εταιρείες
κολοσσοί παγκόσμιας εμβέλειας ελέγχουν τη διανομή σπόρων σε όλο τον πλανήτη,
διαθέτοντας μεταλλαγμένους σπόρους. 
(έτσι εξηγείται άλλωστε ότι όταν πολλές φορές αγοράζουμε π.χ. καρπούζια, έχουν το
άρωμα κολοκυθιάς κ.λπ.)…
Και αν μερικοί αναρωτηθείτε γιατί θα έπρεπε αυτό να μας απασχολεί τόσο πολύ, σας
πληροφορούμε ότι η παγκόσμια αλυσίδα αγοράς σπόρων έχει ολέθριες επιπτώσεις,
με χαρακτηριστική την περίπτωση της Ινδίας, όπου εκμεταλλεύονται σε ακραίο βαθμό
τους φτωχούς γεωργούς, οι οποίοι αναγκάζονται να χάνουν την περιουσία τους και
να μένουν είτε άνεργοι είτε να δουλεύουν υπό νέες μορφές ουσιαστικής σκλαβιάς,
απλά για να βγάζουν (και αν…) τα προς το ζην. Για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν
στο διαδίκτυο άπειρα ρεπορτάζ για τους χιλιάδες αγρότες που φτάνουν στο σημείο
να δώσουν τέλος στη ζωή τους, αφού προηγουμένως έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο
λόγω της αισχροκέρδειας και των απάνθρωπων πολιτικών των πολυεθνικών. 
Παράλληλα, η δραστηριότητα των πολυεθνικών έχει βεβαίως αποκλειστικό γνώμονα
το γρήγορο και εύκολο κέρδος και αυτός είναι ο βασικός λόγος που οδηγήθηκαν στις
μεταλλάξεις. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής,
αγνοώντας βέβαια την ποιότητα και τις συνέπειες στους καταναλωτές.

Ο εθελοντισμός δίνει  ξανά τη λύση
Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες που εμφανίστηκε ο κίνδυνος εξαφάνισης των ποι-
κιλιών σπόρων, δεν υπήρξε καμία μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς στην πατρίδα
μας (με την τεράστια αγροτική κληρονομιά και τις ιδιαίτερες ποικιλίες που εμφανίζονται

στη χώρα μας), τουλάχιστον, ώστε αυτή η παρακαταθήκη αιώνων να συντηρηθεί
και να συνεχιστεί και στο μέλλον (όπως αντίστοιχα κανείς δε φρόντισε συνολικά για
τις παραδόσεις που αφορούν την αγροτική ζωή και κτηνοτροφία συνολικά…). 
Αυτό το κενό της Πολιτείας έρχονται – για πολλοστή φορά – να καλύψουν μεμονω-
μένοι πολίτες με μεράκι, διάθεση και αγάπη για τη διατήρηση της κληρονομιάς και
της παράδοσης της πατρίδας μας. Ευτυχώς στον τομέα της διατήρησης των ιδιαίτε-
ρων τοπικών ποικιλιών έχουν αναπτυχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες αρκετών εθε-
λοντών που δημιούργησαν σχετικές ομάδες και κοινότητες ανά την Ελλάδα, οι οποίες
δραστηριοποιούνται φροντίζοντας να διατηρήσουν όλες τις τοπικές ποικιλίες κηπευ-
τικών. 
Εν τέλει, δυστυχώς, η εθελοντική και κοινωνική δράση μοιάζει να είναι ο μοναδικός
τρόπος για να διατηρηθούν οι παραδόσεις σε πολλά επίπεδα, αφού η Πολιτεία αδια-
φορεί για αυτά τα θέματα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οφείλουμε να τονίσουμε ότι ιδι-
αιτέρως σημαντική είναι και η συμβολή των μοναστηριών, που χάρη στη θέληση και
την εργατικότητα των μοναχών τους, έχουν κατορθώσει να συμβάλουν στη διατήρηση
αυτού του πλούτου για την πατρίδα μας. 
Οι ομάδες αυτές που ασχολούνται με αποκλειστικό γνώμονα το μεράκι και την αγάπη
τους για τη φύση, την παράδοση και την υγιεινή ζωή, κατοχυρώνουν την ποιότητα
και τα αυθεντικά αρώματα που βασίζονται στους φυσικούς σπόρους και όχι τους με-
ταλλαγμένους. Η διαφορά τους με τους μεταλλαγμένους σπόρους περιττό να σας
πούμε ότι είναι τεράστια…
Το «Πελίτι» στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, είναι από τις πρωτοπόρες κοι-
νότητες που ασχολήθηκαν ενεργά με αυτήν την υπόθεση αφού δραστηριοποιείται
ήδη από το 1995. Στη συνέχεια το παράδειγμα και την επιτυχημένη λειτουργία της
ομάδας προσπάθησαν να ακολουθήσουν πολλές πρωτοβουλίες πολιτών και όλοι
μαζί έχουν να επιδείξουν ένα πολύ σημαντικό έργο στη διατήρηση των τοπικών ποι-
κιλιών σπόρων της πατρίδας μας. 
Προκειμένου ο Σύλλογός μας να αναδείξει το θέμα αυτό και να συμβάλει στη επέ-
κτασή του και διείσδυσή του, μιλήσαμε με τον επικεφαλής και ιδρυτή της κοινότη-
τας «Πελίτι» κ. Παναγιώτη Σαϊνατούδη και του θέσαμε σειρά ερωτημάτων για τη
δράση και αποτελεσματικότητα αυτών των ομάδων και τη συμβολή τους στη διατή-
ρηση των ποικιλιών σποράς:  

Η διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών
σπόρων της πατρίδας μας και συνολικά της

σπουδαίας αγροτικής μας κληρονομιάς,
είναι στο χέρι μας…

“ Α π ό  χ έ ρ ι  σ ε  χ έ ρ ι
κ α ι  α π ό  γ ε ν ι ά  σ ε  γ ε ν ι ά

γ ι α  ν α  μ η  χ ά σ ο υ μ ε  α ύ ρ ι ο
α υ τ ά  π ο υ  έ χ ο υ μ ε  σ ή μ ε ρ α ”

Παναγιώτης Σαϊνατούδης –      Ιδρυτής της  κοινότητας «Πελίτι»

«Εμείς βάζουμε τον πήχη πού θα φτάσει το όνειρο»

Ο ιδρυτής του “Πελίτι” κ. Παναγιώτης Σαϊνατούδης
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τσια, που στη συνέχεια άλλαξε στην Ελλάδα τον τρόπο εκτροφής των κοτόπουλων
σε οικιακό επίπεδο.

Το 2012, την ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης, το Πελίτι
μπορούσε να επιβιώσει και να συνεχίσει να παράγει έργο χάρη στην οικονομική βοή-
θεια από ιδρύματα του εξωτερικού. Το 2012 και το 2013 μεταφέρουμε από τις Βρυ-
ξέλλες στο Πελίτι τις «Διεθνείς Ημέρες Σπόρων». Συμμετοχή από 17 χώρες το 2012
και καταφτάνουν στο Πελίτι περί τις δύο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα. 

Το 2013 μας τιμά με την παρουσία της η Δρ. Βαντάνα Σίβα από την Ινδία, 7η ση-
μαντικότερη γυναίκα στον πλανήτη. Το 2013 η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι χαρακτη-
ρίστηκε από την οργάνωση www.seedsavers.net της Αυστραλίας, ως «η μεγαλύτερη
γιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών παγκοσμίως». 

Το 2014 ανοίγει η πρώτη ομάδα του Πελίτι εκτός Ελλάδας. Είναι το Πελίτι Βουλγαρίας,
όπου μεταφέρεται η ιδέα της Γιορτής Σπόρων του Πελίτι από την Ελλάδα στη Βουλ-
γαρία. Το 2014 οργανώνουμε το «1ο Διεθνές Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους Σπό-
ρους» και ξεκινάμε από τη Γη του Πελίτι, πάμε στην Ιταλία και στη Γαλλία. 

Το 2015 οργανώνουμε την «1η Παγκόσμια Συνάντηση για τα κοινά Αγαθά». Καταφτά-
νουν άνθρωποι από όλο τον πλανήτη. Έρχεται για δεύτερη φορά στο Πελίτι η
Βαντάνα Σίβα, αλλά και ο Ούγκο Μπλάνγκο από το Περού και πλειάδα ακτιβιστών
απ’ όλο τον κόσμο.

Το 2016 το Πελίτι είναι καλεσμένο στην «Παγκόσμια Λαϊκή Συνέλευση» στη Χάγη. Εκεί
προτείνουμε τη διοργάνωση της Ολυμπιακής Γιορτής Σπόρων. 

Το 2017 οργανώνουμε την «1η Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων» στη Γη του Πελίτι. Για
πρώτη φορά έχουμε αντιπροσωπίες από τις Η.Π.Α.. Το 2017 οργανώνουμε τη Γιορτή
Σπόρων στην Κύπρο σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Αγροτών, αλλάζοντας
την πορεία για τις τοπικές ποικιλίες στην Κύπρο. Την ίδια χρονιά, το 2017, οργανώ-
νουμε και τη Γιορτή Σπόρων μαζί με την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κων-
σταντινούπολη, με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

Το 2018 έρχεται στη Γιορτή Σπόρων του Πελίτι ο Τζον Κάσια εκπρόσωπος της οργά-
νωσης «Rocky Mountain Seed Alliance». To 2019 το Rocky Mountain Seed Alliance μας
καλεί στη συνάντηση κορυφής για τους σπόρους στο Νέο Μεξικό των Η.Π.Α. Ο Τζον
Κάσια γίνεται ο συντονιστής του Πελίτι στο Αϊντάχο των Η.Π.Α. Έτσι, το Πελίτι έχει
πλέον τοπικές ομάδες στη Βουλγαρία, στην Κύπρο αλλά και στις  Η.Π.Α. και μια εκ-
πρόσωπο στη Γουατεμάλα.

Το Πελίτι έχει ομάδες στη Βουλγαρία, όπου η Γιορτή Σπόρων της Βουλγαρίας ακο-
λουθεί τη Γιορτή Σπόρων του Πελίτι. Τον Ιανουάριο του 2020 το Πελίτι ταξιδεύει στη
Νέα Υόρκη και κάνει δυο παρουσιάσεις στο Μανχάταν. Παράλληλα, κατασκευάζεται
και η Τράπεζα Σπόρων του Πελίτι με χρήματα από δωρεές από το εξωτερικό.

- Πραγματικά εντυπωσιακό και σας συγχαίρουμε για τη δραστηριοποίησή σας
και το δίκτυο που έχετε αναπτύξει! 
Μας αναφέρατε ήδη μερικές από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνει
το «Πελίτι»; Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε αυτές; 

Το Πελίτι έχει δράσεις σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μια βασική δράση είναι να γίνει κάποιος διατηρητής παραδοσιακών ποικιλιών. Μπο-
ρεί να αναλάβει να καλλιεργεί μια ποικιλία και να μας στέλνει πίσω σπόρους. 

Τα αιτήματα για σπόρους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της υγειονομικής, οικονο-
μικής και της κοινωνικής κρίσης. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερους σπόρους για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα αιτήματα. 

Άλλη βοήθεια είναι στις μεταφράσεις από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Υπάρχουν πολλά
κείμενα που χρειαζόμαστε για μετάφραση. Ανάλογα με την εποχή και με τα τρέχοντα
θέματα υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες σε εθελοντές. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail peliti@peliti.gr .

- Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι ορισμένοι από τη νέα γενιά, ακόμα
και στις πόλεις, έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται με την κη-
πουρική. Εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό; Θεωρείτε ότι έχει βάση;

Ναι, βλέπουμε την αλλαγή της κοινωνίας μέσα
στο πέρασμα του χρόνου. 

Υπάρχουν άνθρωποι που απευθύνονται σε
μας γιατί αναζητούν κάτι από τις παιδικές
τους μνήμες, σε χρώματα και γεύσεις στις ντο-
μάτες, στα πεπόνια, κ.ά.. Αυτοί είναι συνήθως
άνθρωποι πάνω από πενήντα χρόνων, όχι ότι
αποκλείονται και οι μικρότερες ηλικίες.

Υπάρχουν πολλοί νέοι που φεύγουν από την
πόλη και αναζητούν να φτιάξουν τους κήπους
τους με ποικιλίες. Η μεγαλύτερη ομάδα των
ανθρώπων που παίρνει σπόρους από το Πε-
λίτι ζει στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν
κήπους ή εξοχικά ή απλά καλλιεργούν στα
μπαλκόνια και στις ταράτσες τους.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2010,
2011, 2012, 2013 κ.λπ. μας ζητούσαν σπόρους
άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους και χρειάζονταν σπόρους για να έχουν να
φάνε. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι το 2010. Το 2020 με την υγειονομική κρίση, τα αιτή-
ματα από ανέργους και ανθρώπους που ζητάνε σπόρους για να έχουν να φάνε αυ-
ξήθηκαν κατακόρυφα! Χαρακτηριστικό ήταν ότι δεχτήκαμε πέντε τέτοια αιτήματα
μέσα σε μια μέρα.

Το 2021 συνέχισαν να καταφθάνουν αιτήματα για σπόρους από ανθρώπους που έχα-

σαν την εργασία τους, αλλά είχαμε πολλά αιτήματα και από το εξωτερικό. Αυτό εμείς
το ερμηνεύουμε ότι οφείλεται στην οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη. 

Επίσης, έχουν αυξηθεί τα αιτήματα από επαγγελματίες καλλιεργητές που ζητάνε σπό-
ρους από το Πελίτι. Αυτό συμβαίνει γιατί οι καταναλωτές ζητούν καλύτερης ποιότη-
τας τρόφιμα και γιατί οι επαγγελματίες προσπαθούν να μειώσουν το κόστος της
παραγωγής τους. 

- Η εθελοντική συμμετοχή είναι σίγουρα απαραίτητη για τη λειτουργία τέτοιου
είδους εγχειρημάτων. Είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των εθελοντών;
Λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψη και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν το τελευ-
ταίο διάστημα λόγω της πανδημίας. 

Το Πελίτι είναι μια κα-
θαρά εθελοντική οργά-
νωση. Υπάρχουν
χρονιές που για να στή-
σουμε τη Γιορτή Σπό-
ρων του Πελίτι
εργάστηκαν 700 εθε-
λοντές. Οι εθελοντές
μας είναι επίσης απ’
όλο τον κόσμο. Αυτές
τις μέρες φιλοξενούμε
μια εθελόντρια για ένα
μήνα από τη Γαλλία.
Εθελοντές καλλιεργούν
τις ποικιλίες, εθελοντές
τις καθαρίζουν, τις συ-
σκευάζουν απαντάνε
στα γράμματα, μαγει-
ρεύουν στη γιορτή, τραγουδούν, εκπαιδεύουν τους νέους, κ.λπ..

Το Πελίτι μέσα στα δύο lockdown συνέχισε να στέλνει σπόρους με τους εθελοντές του
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τα σπίτια τους. Προσαρμόζουμε τις ανάγκες
μας στις συνθήκες που ζούμε.

- Όσοι ενδιαφέρονται για τον αγροτικό και διατροφικό τομέα και ενδεχομένως
θα ήθελαν να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να κινηθούν;

Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκαθαρίσουν το όνειρο. Να ξέρουν τι θέ-
λουν να κάνουν και να συνεχίσουν να βαδίζουν στο όνειρο όταν όλοι τους λένε ότι
είναι λάθος, να κρατήσουν τον ενθουσιασμό τους όταν θα καταρρέει η προσπάθεια
και όλα θα πάνε καλά. Αυτοί ανοίγουν το δρόμο και αυτοί τον κλείνουν. Να συνεχί-
ζουν να φαντάζονται για να βγαίνουν έξω από τις λακκούβες της ζωής. Τέλος, η βοή-
θεια έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις. Οι φίλοι και οι γνωστοί μπορεί να
χαθούν στην πορεία και να έρθουν καινούριοι συνοδοιπόροι στο όνειρο. Καλό δρόμο
σε κάθε προσπάθεια. Η εποχή μας έχει ανάγκη από όνειρα που υλοποιούνται.   

- Η Πολιτεία έχει βοηθήσει το έργο σας;

Η Πολιτεία μας έχει βοηθήσει πολύ και ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε αυτοί που
αρνηθήκαμε να πάρουμε τη βοήθειά της. Το Πελίτι δεν χρηματοδοτείται από εθνικά
ή ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιλογή. 

- Πώς μπορεί να συμβάλει η Πολιτεία περαιτέρω, ιδιαίτερα στην ενημέρωση και
εκπαίδευση των πολιτών για αυτό το μείζον θέμα;

Η Πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γη.
Να βοηθήσει ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η συνοχή στην ελληνική επαρχία και οι
κατάλληλες υποδομές για να μπορεί ένας νέος να μείνει και να κάνει οικογένεια στην

επαρχία. Η ελληνική επαρχία ερημώνει και
αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός. Όταν
χαθεί η γνώση και η επαφή με τη γη δεν είναι
εύκολο να γίνει ξανά η σύνδεση. Τώρα έχουμε
ακόμη το χρόνο και τη δυνατότητα.  

- Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και ελπί-
ζουμε το «Πελίτι» να συνεχίσει να επεκτεί-
νεται και να βρει ακόμα χιλιάδες μιμητές!
Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο;

Για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι είναι
το Πελίτι θα πρέπει να επισκεφτεί τη Γιορτή
Σπόρων του Πελίτι που φέτος είναι στις 4 Σε-
πτεμβρίου 2021. Το Πελίτι δεν είναι μια ακόμη
περιβαλλοντική οργάνωση ή μια ΜΚΟ. Είναι
ένα μοντέλο ζωής από το μέλλον, όπου όλοι

οι άνθρωποι προσφέρουν στην κοινωνία και η κοινωνία προσφέρει στα μέλη της.

Ας οραματιστούμε έναν κόσμο με αγάπη και συνεργασία πέρα από τις διαφορές μας
και ας βαδίσουμε προς αυτό το δρόμο καθημερινά. Το μέλλον δεν είναι παγιωμένο
και δεδομένο. Διαμορφώνεται με τις σκέψεις και τις πράξεις που κάνουμε σήμερα.

Είναι στο χέρι μας να είναι καλύτερο, ας πάρουμε την ευθύνη
που μας αναλογεί, μπορούμε.

Στις εκδηλώσεις του Πελίτι... κοσμοσυρροή!

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Σαϊνατούδη, ο οποίος πράγματι υπήρξε
ιδιαιτέρως συνεργάσιμος και τον συγχαίρουμε γιατί, όπως καταλάβαμε από
την επικοινωνία μας, η σκέψη του και οι ενέργειές του δεν περιορίζονται σε
μία περιχαρακωμένη δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μέρος της ολιστικής
του άποψης για έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, πιο κοντά στη φύση. Να το-
νίσουμε μάλιστα ότι το έργο του (αφού μάλιστα ο ίδιος είναι πρωτοπόρος
στη χώρα μας σε αυτό το θέμα και είχε ήδη «προβλέψει» αυτήν την ανα-
γκαιότητα πριν από 3 δεκαετίες) και της κοινότητας «Πελίτι», είναι πραγ-
ματικά σημαντικό και αφήνει σπουδαία παρακαταθήκη στην πατρίδα μας. 
Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διά-

δοση αυτών των προσπαθειών που είναι πράγματι αξιέπαινες και αξίζουν
την υποστήριξή μας! Για αυτό και σε συνεννόηση με τη συναδέλφισσα
Ελένη Μπαβέλα, της αναθέσαμε τη σύσταση επιτροπής που θα στελεχωθεί
από μέλη του Συλλόγου μας και θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα υπό την αι-
γίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του Συλλόγου μας, όταν πλέον θα αρχίσουμε
και πάλι τις εκδρομές μας, θα οργανώνουμε σε κάθε ευκαιρία επισκέψεις σε
αυτές τις ομάδες ανά την Ελλάδα, ώστε να ενημερώνονται οι συνάδελφοι
και να συνδράμουμε στη διατήρηση από γενιά σε γενιά της σπουδαίας
αγροτικής και διατροφικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. 
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Δικαστικές αποφάσεις
δελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το
ποσό των 41.047,08€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟυρΑΣ ‘Η ΣΟυΛΙΜΑΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4901/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον
προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνά-
δελφο Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
το ποσό των 30.498,91€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη. Την υπόθεση χειρί-
στηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟυ
Με την υπ΄ αριθμ. 6661/2019 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην
συνάδελφο Κωνσταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 το ποσό των 16.242,29€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΕυΑΓΓΕΛΙΑ ρΟΓΚΑΚΟυ
Με την υπ’ αριθμ. 573/2020 απόφαση του Μονομ. Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος
Βαγγελιώ έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη
Β΄ από 1.1.2015 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μι-
σθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική
ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΕυΤυΧΙΑ ΚΟρΜΑ-ΚΑΜΗΛΑΤΟυ
Με την υπ’ αριθμ. 1466/2020 απόφαση του Μονομ. Πρω-
τοδικείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος
Ευτυχία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη
Β΄ από 1.1.2015 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μι-
σθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική
ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 2.000 € νομιμοτόκως
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΜΑρΙΑ ΑρΒΑΝΙΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 6048/2020 απόφαση του Μονομ. Εφε-
τείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την
οποία αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-

Ιωάννης Προκάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Προ-
κάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Σπύρου Μερκούρη, την Κάρυστο, του
Ζωγράφου, το Γουδή, τη Ραφήνα, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών, τη
Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Καταστημάτων, τη Διεύθυνση Λει-
τουργικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Πληρωμών. Τον διέκριναν το ήθος,

η συνέπεια και η εργατικότητα. 
Ο Γιάννης προερχόταν από μία αυθεντική οικογένεια της Ιονικής, αφού ήταν γιος του αεί-
μνηστου Αμφίλοχου Προκάκη, ο οποίος είχε διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου της
Ιονικής, και της Ελένης Προκάκη – επίσης συναδέλφισσά μας – αλλά και αδερφός του επί-
σης αείμνηστου συναδέλφου μας Αλέξη Προκάκη.
Στη μητέρα του, συναδέλφισσά μας Ελένη, που δυστυχώς είδε να χάνονται πρόωρα τόσο
ο σύζυγος (σε ηλικία 54 ετών) όσο και οι δύο γιοι της (50 ο Αλέξης και 57 ο Γιάννης), καθώς
και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

υπατία Αλεξιάδου 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών η συναδέλφισσά μας Υπατία Αλε-
ξιάδου, τρεις ημέρες πριν την ονομαστική της εορτή, η οποία είχε υπηρετή-
σει στα υποκαταστήματα Κορυδαλλού, Άνδρου, Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πειραιώς και νήσων Αιγαίου και Νίκαιας. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα, ενώ ένα στοιχείο που την χαρακτήριζε ήταν ο σεβασμός

των αποφάσεων του Συλλόγου μας και η διαρκής συμμετοχή της στης δράση μας.
Δυστυχώς η Υπατία έφυγε από κοντά μας δίνοντας για χρόνια μια άνιση μάχη για να κρα-
τηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, φεύγοντας πολύ νέα. Κανένας μας δεν
πρόκειται να ξεχάσει την Υπατία για τον άριστο χαρακτήρα της, για την αλληλεγγύη που
αντιμετώπιζε τους συναδέλφους της και την πηγαία καλοσύνη που την χαρακτήριζε.
Στο σύζυγο της Νίκο, την κόρη της Ελπινίκη, καθώς και στους οικείους της εκλιπούσης, εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

Λεωνίδας Διαμαντόπουλος 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας Λεωνίδας Δια-
μαντόπουλος ύστερα από δίμηνη μάχη που έδωσε να κρατηθεί στη ζωή
μετά από το εγκεφαλικό που υπέστη, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε τελικά
να αντιμετωπίσει. 
Ο εκλιπών είχε υπηρετήσει στα καταστήματα του Κορυδαλλού, της οδού

Αχαρνών, του Κερατσινίου, το Κεντρικό, της Φίλωνος, του Αιγάλεω, της Σαχτούρη Πειραιώς,
της Καλλίπολης Πειραιώς, το ΚΥΚ και τη Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Κατα-
στημάτων Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Αγγελική, τις κόρες τους Δήμητρα και Βασιλική, στα εγγόνια τους Φίλιππο,
Αγγελική και Μάριο, στον αδερφό του Χρήστο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος,
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σπύρος Παπαθεοφάνους
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνάδελφός μας Σπύρος Παπα-
θεοφάνους, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο και τα Μέ-
γαρα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Δήμητρα, τα παιδιά τους Γεωργία και Νίκο, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Χρήστος Παλάσκας
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Χρήστος Παλά-
σκας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κατερίνη, τα Τρίκαλα και την Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα.
Δυστυχώς ο Χρήστος έφυγε από κοντά μας ανήμερα του Πάσχα, βυθίζοντας

σε πένθος την υπέροχα μεγάλη οικογένεια που είχε δημιουργήσει. Στα τρία του παιδιά, τον
Γιώργο, τον Αθανάσιο και την Κατερίνα και στα συνολικά 13 του εγγόνια (!), τα οποία σίγουρα
ο Χρήστος θα ήθελε να είχε χαρεί περισσότερο, καθώς και στους οικείους του εκλιπόντος,
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Σταύρος Αργυρίου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνάδελφός μας Σταύρος Αργυ-
ρίου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Διοικητηρίου, Λαγκαδά και
Ίωνος Δραγούμη Θεσσαλονίκης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η ερ-
γατικότητα. Στο γιο του Σωκράτη και τους οικείους του εκλιπόντος, εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Αναστάσιος Παπαναστασάτος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών ο συνάδελφός μας Αναστάσιος Πα-
παναστασάτος. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και
όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του θα θυμούνται για
πάντα την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ο εκλιπών
ήταν πραγματικά ένα από τα αξιότερα στελέχη που πέρασαν από την Ιονική

Τράπεζα, αφού συνολικά είχε έναν πλούσιο δημόσιο βίο, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε
όποιον κλάδο και αν συμμετείχε.
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιομηχανική,
ενώ έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Université Catholique de Louvain στο Βέλγιο,
ειδικευόμενος σε θέματα Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε
την επαγγελματική σταδιοδρομία του στο λογιστήριο του εργοστασίου "Δεσύλλα», ενώ ακο-
λούθησε η Σοκολατοποιία Παυλίδου πριν καταλήξει στην Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα, όπου διε-
τέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής στη Διεύθυνση Λογιστικού.
Ωστόσο, ο εκλιπών ανέπτυξε και σπουδαία ακαδημαϊκή καριέρα αφού διετέλεσε Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής στην Έδρα Λογιστικής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς έως
το 1994, λαμβάνοντας επαίνους, αγάπη και σεβασμό από τους φοιτητές του και τους ειδή-
μονες του χώρου τόσο για τη διδασκαλία του, όσο και για το πλούσιο συγγραφικό, επιστη-
μονικό του έργο. Μάλιστα, αποτέλεσε εξέχον μέλος της Επιτροπής που εκπόνησε το Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, ενώ το βιβλίο του "Λογιστική Εταιρειών" παραμένει από τα
συγγράμματα που διδάσκονται στη σχολή μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, ο εκλιπών συνέχισε
να αγαπά με πάθος την ιδιαίτερη πατρίδα του Κέρκυρα και ανέπτυξε πλούσιο πολιτιστικό
και πνευματικό έργο, ενώ δεν έκρυψε ποτέ το ενδιαφέρον του για τα βιβλία και τη μουσική.
Στη σύζυγό του Μαρία Παπαναστασάτου, το γένος Κατσιμίδη, το γιο τους και επίσης συνάδελφό
μας Σπυρίδωνα-Κωνσταντίνο Παπαναστασάτο, στις εγγονές του Ίρις-Μαρία και Κύρα,
καθώς και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Ιωάννης Κουμάντος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών ο συνάδελφός μας Ιωάννης Κου-
μάντος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Ρόδο, το Κεντρικό, τη Σπάρτη, την
Αλεξανδρούπολη, την Ελευσίνα, την Ιεράπετρα, την Πλατεία Βάθης, το Κο-
ρωπί ως Διευθυντής, το Περιστέρι, τα Πετράλωνα, την Ηλιούπολη ως Διευ-
θυντής και τη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων. Τον διέκριναν το

ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στην επίσης συναδέλφισσά μας κόρη του Μαρία και την κόρη του Βασιλική, καθώς και στους
οικείους του εκλιπόντος, εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΑ ππ οο χχ αα ιι ρρ εε ττ οο ύύ μμ εε   &&   
ΣΣ υυ λλ λλ υυ ππ οο ύύ μμ αα σσ ττ εε


