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Το μεγαλύτερο  εν  εξελ ί ξε ι
Έ γ κ λ η μ α  τ ο υ  Α ι ώ ν α …

Η « Α Ρ Π Α Χ Τ Η »« Α Ρ Π Α Χ Τ Η » μαίνεται
χωρίς να κουνιέται φύλλο!

Η
ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και η εκ-
μετάλλευση των λεγόμενων Κόκκινων Δα-
νείων στη χώρα μας αποτελεί ίσως το

μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα που
συντελέστηκε -στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο -
μέχρι σήμερα στον 21ο αιώνα, με τρομερό κυνισμό,
με θύμα τον ελληνικό λαό. 

Αν και ορισμένοι – έχοντας καλές προθέσεις – προ-
τιμούν να το ονομάζουν αποτυχημένο πείραμα, θα
διαφωνήσω. Προσωπικά πιστεύω ότι έγινε βάσει
σχεδιασμού, προκειμένου να αποσπαστεί μεγάλο
μέρος της περιουσίας του λαού μας και να περάσει
σε μεγάλα funds του εξωτερικού είτε στους εγχώρι-
ους συνεργάτες τους.

Γιατί αυτό το έγκλημα, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αι-
θρία. Αποτελεί συνέχεια της ολοένα επιδεινούμενης
κατάστασης των οικονομικών δεδομένων σε
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σελίδες 4-5

συνέχεια   σελ. 2

Στόχοι Νεοεκλεγείσας Διοίκησης
Ακόμα πιο κοντά στη συγχώνευση του Συλλό-
γου Συνταξιούχων με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για
την πολυπόθητη ενότητα του χώρου της Ιονικής

Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο

γ ια την επαναφορά με ε ιδ ικούς όρους

έμπειρων, καταρτισμένων πρώην στελε-

χών του e-ΕΦΚΑ στην Υπηρεσία του

Φορέα προκειμένου να διεκπεραιωθούν

οι εκκρεμούσες ασφαλιστικές διαδικασίες
σελίδα 7

Α Ν Ο Ι Χ Τ ΗΑ Ν Ο Ι Χ Τ Η
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ ΗΕ Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Η... φτωχή θεματολογία της νέας, «ενημερωτικής» εφημερίδας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Τα ψέματα, η προσπάθεια συγκάλυψης και ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ

Η Ισχύς εν τη Ενώσει! 
Χαράσσουμε κοινή πορεία με το

Ενιαίο Δίκτυο 
Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ)

σελίδα 3

Επικοινωνία με την
τράπεζα για να πα-
ραμείνει αμετά-
βλητη η κάλυψη
από την ΑΧΑ ασφαλιστική
(νυν Generali 1) για τους
συναδέλφους συνταξιού-
χους που έχουν συνταξιοδο-
τηθεί μέχρι 31.12.13σελ. 8 σελ. 6

Κ α λ ήΚ α λ ή Χ ρ ο ν ι άΧ ρ ο ν ι ά μ εμ ε Υ γ ε ί αΥ γ ε ί α γ ι αγ ι α ό λ ο υ ςό λ ο υ ς !!

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Web: http:// www.syntaxilte.gr
e-mail : info@syntaxilte.gr

Πανεπιστημίου 38, 106 79 Αθήνα



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20212 Ενημέρωση

βάρος των ασθενέστερων τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου να ανακουφίσουν
την ακόρεστη όρεξή τους για πλούτο οι ισχυροί του κόσμου. 

Στον πυρήνα της λογικής τους βρισκόταν η διάσωση των χρεοκοπημένων Τρα-
πεζών με Δημόσιο χρήμα και μετέπειτα το πέρασμα τους σε ιδιωτικά χέρια, αφού
βέβαια τις είχαν απαλλάξει από τα «βαρίδια», αλλά και η εκμετάλλευση των κόκ-
κινων δανείων, τα οποία ήρθαν στα χέρια ιδιωτικών funds έναντι ευτελούς αντι-
τίμου και μέσω των οποίων ήδη αισχροκερδούν σε βάρος των δανειοληπτών. 

Επιβάλλεται να αποδοθούν οι ευθύνες και να αποκαλυφθούν οι σκοπιμότητες των
Θεσμών -και ειδικά της ΕΚΤ- και των εγχώριων αντιπροσώπων τους.

Με δύο λόγια, ο σχεδιασμός είναι φανερό ότι προέβλεπε:

α) Το κράτος να χάσει τα χρήματά του,

β) Τα funds να αποσπάσουν τα περιου-
σιακά στοιχεία του λαού μας (σπίτια
και επιχειρήσεις) και αφού ρευστοποι-
ήσουν, να εισπράξουν δεκαπλάσια από
αυτά που πλήρωσαν για να αγοράσουν
τα δάνεια και

γ) να τους μείνει και ο έλεγχος των
τραπεζών

Δυστυχώς, το έγκλημα της αρπαχτής
μέσω των Κόκκινων Δανείων και της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
που σχεδιάστηκε το 2012 και άρχισε να
εξελίσσεται τον Ιούνιο του 2013 και το
οποίο συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει
πότε θα τελειώσει, οι αιτίες, οι συνέ-
πειες και οι λεπτομέρειές του, δεν έγι-
ναν ποτέ γνωστές από τα συστημικά
ΜΜΕ. 

Η απαίτηση των Δανειστών ήταν να περάσει «πάση θυσία» το τραπεζικό σύστημα
σε ιδιωτικά χέρια, κάτι που δέχτηκαν με κατεβασμένα χέρια οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν έγινε όπως
στην Ιρλανδία. Γιατί ακολουθήθηκε η μέθοδος, η επόμενη αύξηση, αν δεν μηδενίζει
την προηγούμενη, τουλάχιστον να τη μειώνει σημαντικά; Οι απαντήσεις βρίσκονται
στη διασφάλιση της επιτυχίας των προαναφερθέντων σημείων α, β και γ. 

Αποκλείστηκε εξαρχής η δυνατότητα του Δημοσίου να ασκήσει, μέσω του ΤΧΣ, τα
δικαιώματά του ως μεγαλομέτοχος και να αναλάβει τη Διοίκηση των Τραπεζών.
Δεν υπήρξε δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το γεγονός αυτό έδωσε
το «πράσινο φως» για την είσοδο κερδοσκοπικών funds και οδήγησε σε ακόμα
ένα χτύπημα των ασφαλιστικών ταμείων και των μικρομετόχων, που κατείχαν
μετοχές.

Επιλέχθηκε η διαδικασία «ανοίγματος βιβλίου» με την οποία ο πιθανός αγοραστής
καθορίζει την τιμή αγοράς των νέων μετοχών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια πρω-
τοφανή κατάρρευση της τιμής τους. Επομένως, δεκάδες δισ. που έδωσε ο ελληνι-
κός λαός εξαϋλώθηκαν και το τραπεζικό σύστημα ξεπουλήθηκε αντί πινακίου
φακής σε κερδοσκόπους.

Όλα αυτά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτό που συμβαίνει με την Τράπεζα Πει-
ραιώς είναι μία συνέχεια αυτών των πολιτικών, ενώ πλέον δεν τηρούνται ούτε
καν τα προσχήματα.

Η Πειραιώς, εκτός από τα 16 δισ. των ανακεφαλαιοποιήσεων, έχει ενισχυθεί από
το κράτος και με την περιουσία της Αγροτικής Τράπεζας, που με μέτριους υπολο-
γισμούς ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ (αξία ακινήτων, συμμετοχή 10% στην ΕΥΔΑΠ, 5%
στα ΕΛ.ΠΕ. και πολλές άλλες συμμετοχές της παλιάς ΑΤΕ). Για όλα αυτά η Πειραιώς
κατέβαλε 90 εκατ. ευρώ…

Ακούσατε εσείς σε κάποιο ΜΜΕ να γίνεται αναφορά σε αυτό το τεράστιο σκάν-
δαλο; Έχει γίνει έστω νύξη από κάποιον δημοσιογράφο; Έχει αφιερωθεί στήλη σε
κάποια από τις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, ή μήπως είδατε κάποιο… ρε-
πορτάζ σε δελτίο ειδήσεων;;;; 

Όχι βέβαια, και αν υπήρξε κάποιος που τόλμησε να αναφερθεί στο θέμα, του ζητώ
συγγνώμη και τον συγχαίρω, αλλά σίγουρα ήταν η «αόρατη» εξαίρεση…

Τα ιδιωτικά κεφάλαια που αναλαμβάνουν τις Τράπεζες είναι ό,τι πιο προβλημα-
τικό υπάρχει στο διεθνές οικονομικό στερέωμα. Οι νέοι ιδιοκτήτες δεν πρόκειται
να ενδιαφερθούν καθόλου για τη στήριξη και ανάπτυξη της πραγματικής Οικο-
νομίας. Στόχος τους είναι αποκλειστικά το βραχυπρόθεσμο κέρδος και η «αρπα-
χτή». Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεχώς υποχωρούσαν στις
διαθέσεις τους και έφτασαν να μην έχουν κανένα λόγο στις διοικήσεις και τη λει-
τουργία των τραπεζών, αφού τοποθετούνται απ’ευθείας οι άνθρωποι των δα-
νειστών. 

Στο στόχαστρό τους είχε τεθεί εξ αρχής η κερδοσκοπία πάνω στα κόκκινα δάνεια
(επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά) και πλέον αρχίζουν να απολαμ-
βάνουν τους καρπούς των προσπαθειών τους, απομυζώντας περαιτέρω το χρε-
οκοπημένο ελληνικό λαό. 

Πλέον, εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κόκ-
κινων δανείων, έχοντας αυξημένες κα ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες. Μπορούν να
λειτουργούν ως «παράλληλο τραπεζικό σύστημα» μέσω της δυνατότητας ανα-
χρηματοδότησης επιχειρήσεων και κλάδων της επιλογής τους και με αυτόν τον
τρόπο να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι
εταιρείες αυτές αγόρασαν «πακέτα δανείων» με πολύ μεγάλη έκπτωση και ανα-
λαμβάνουν την είσπραξή τους. 

Ήδη, τα funds ξεκίνησαν τις ρευστοποιήσεις των εγγυήσεων των επιχειρηματικών
δανείων και εισπράττουν 10 ή και 20 φορές τα κεφάλαια που επένδυσαν.

Αλήθεια, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των funds και τι σχέση έχουν με αυτούς που
σχεδίασαν τη μεγαλύτερη αρπαχτή των τελευταίων 50 και πλέον χρόνων; Αυτό,
που σε λίγους μήνες θα αρχίσουν περισσότεροι να αντιλαμβάνονται, θα είναι το
μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα. Περισσότερα από 50 δισ. ευρώ θα φύγουν από
τη χώρα προς τους φορολογικούς παραδείσους και τις τσέπες των επιτήδειων.

Το τσουνάμι που σάρωσε όλο τον κόσμο με την Ελλάδα να κρατά πολυάριθμες
σελίδες στη μαύρη βίβλο της κρίσης ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό από τη «Μέκκα»

του καπιταλιστικού συστήματος. Στις ΗΠΑ
όμως, σε αντίθεση με ό,τι έγινε στη χώρα
μας, το κράτος έσωσε τις τράπεζες βά-
ζοντας χρήματα και αποκτώντας το ανά-
λογο ποσοστό, το οποίο αργότερα
πούλησε και κέρδισε πάνω από 40 δισ.
ευρώ.

Στην πατρίδα μας, από το Μάιο του 2012
έως το Φεβρουάριο του 2013, μελέτησαν
τον τρόπο «σωτηρίας» των ελληνικών
τραπεζών και έβαλαν σε εφαρμογή αυτή
την προφανή απάτη, ώστε το κράτος να
χάσει τα 50 δισ. που δανείστηκε για τις
τράπεζες, καθώς και την περιουσία του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της ΑΤΕ,
που στο σύνολό της ξεπερνά τα 8 δισ.
ευρώ.

Βεβαίως, αυτό γίνεται με τη συμμετοχή και
το αζημίωτο των διοικήσεων και των με-
γαλοστελεχών των τραπεζών. Όπως έχω

αναλύσει και σε παλαιότερο σημείωμά μου
και βεβαίως το έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή μέσω του Συλλόγου
μας, αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που η κυβέρνηση ψήφισε τη μη ποινική
τους δίωξη για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας, ενώ βέβαια ψήφισε
και την απαλλαγή, αντίστοιχα, των μελών της διοίκησης του ΤΧΣ.

Θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Όταν κάποιος βάζει τα χρήματά του οπουδή-
ποτε, δε δικαιούται να έχει τον έλεγχο σε αυτήν την επένδυση; Όλα αυτά τα
όρνεα του νεοφιλελευθερισμού που εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα των λαών και
αρπάζουν απροκάλυπτα τα αγαθά τους με πρόσχημα τις ακραίες απόψεις τους
περί οικονομίας, αλήθεια γιατί δεν απαντούν σε αυτό το ερώτημα; Δε δικαιούται
και ο ελληνικός λαός να έχει τον έλεγχο των τραπεζών που ο ίδιος πλήρωσε και
διέσωσε;

Επίσης, τίθεται και ένα ακόμα ερώτημα που αφορά το γενικότερο πλαίσιο της αρ-
παχτής. Γιατί όλες οι μέχρι σήμερα αυξήσεις δεν προσέλκυσαν σοβαρά μακροχρό-
νια κεφάλαια, παρά μόνο βραχυχρόνια κερδοσκοπικά; Μήπως απαντάται με το
νέο ερώτημα, γιατί έτσι σχεδιάστηκε η «λύση»;

Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις και θα βρεις πώς θα το κάνεις. Ο κ. Πόλσον και η
παρέα του γνώριζαν ότι θα χάσουν από τις μετοχές, αλλά θα κερδίσουν πολλαπλά
από τα δάνεια.

Η λύση, έστω και τώρα, λέγεται «asset swap» (ανταλλαγή περιουσίας): Δίνουμε
ομόλογα, εγγυημένα με ένα δελεαστικό επιτόκιο και μετατρέπουμε τα χρήματα
σε κοινές άνευ ψήφου μετοχές, κρατώντας τη διαχείριση των δανείων με εμπράγ-
ματη ασφάλεια.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες παρόμοιες λύσεις, περισσότερο πολύπλοκες, όμως δεν
είναι του παρόντος η ανάλυσή τους και σίγουρα υπάρχουν ειδικοί που γνωρίζουν
τα θέματα αυτά καλύτερα και μπορούν να προτείνουν αξιοπρεπείς διεξόδους από
το λαβύρινθο στον οποίο έχουμε εγκλωβιστεί. Άλλωστε λύσεις, έστω και δύσκολες
και επίπονες αλλά με προοπτική και ορίζοντα, υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά
επέλεγαν να τις αγνοούν προς όφελος των πανίσχυρων εντολοδόχων τους και
σε βάρος του λαού μας.

Πρέπει, ωστόσο, να μας πουν τα μέλη του ΤΧΣ, τι τους πρότειναν οι περίφημοι
σύμβουλοί τους για τη λύση. Αυτές οι πλουσιοπάροχες αμοιβές που καταβάλ-
λονται, έχουν κάποιο αντίκρισμα; Ποια ήταν, για παράδειγμα, η πρόταση της
Morgan Stanley;

Οι εξελίξεις αυτές ήδη αποδεικνύονται καταστροφικές για τους δανειολήπτες, για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους, τους ανέργους, τη νεολαία… Τα αποτελέσματα τα έχουμε δει ήδη
στον τραπεζικό κλάδο με μεγάλες περικοπές σε προσωπικό και δικαιώματα. 

Μην περιμένετε όλα αυτά να τα διαβάσετε σε μεγάλες εφημερίδες ή ιστοσελίδες,
να τα ακούσετε στο ραδιόφωνο από πολιτικούς αναλυτές, να τα δείτε στα δελτία
ειδήσεων. Δε θα συμβεί. Η μεγάλη αρπαχτή μαίνεται και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν
πρόκειται για μία θεωρία συνωμοσίας, αλλά για μία πραγματικότητα που βιώ-
νουμε (ή θα βιώσουμε σύντομα) στις ζωές τις δικές μας και των γύρω μας. 

Τι άλλο ακόμα πρέπει να συμβεί για να απαλλαγούμε από τα χειραγωγούμενα
ΜΜΕ; Για να τα πετάξουμε από την καθημερινότητά μας και να στραφούμε σε
εναλλακτικές μορφές ενημέρωσης – που ευτυχώς υφίστανται στο διαδίκτυο κατά
κύριο λόγο - , οργάνωσης και αντίδρασης; Είναι ώρα να το πάρουμε πλέον όλοι
απόφαση…

Σαράντος Φιλιππόπουλος

συνέχεια από σελ. 1 Το μεγαλύτερο εν εξελίξει Έγκλημα του Αιώνα… Η «ΑΡΠΑΧΤΗ»«ΑΡΠΑΧΤΗ» μαίνεται χωρίς να κουνιέται φύλλο!

Τι μπορεί να γίνει;

OFF στα χειραγωγούμενα ΜΜΕ - O NO N στην εναλλακτική
ενημέρωση, την οργάνωση και την αντίδραση

Κατακαημένη Ελλάδα…

50 δισ. στις τσέπες των επιτήδειων

Το Μεγάλο Ξεπούλημα συνεχίζεται «πίσω από τις κουρτίνες»
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Α Ν Ο Ι Χ Τ ΗΑ Ν Ο Ι Χ Τ Η
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ ΗΕ Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Η... φτωχή θεματολογία της νέας, «ενημερωτικής» εφημερίδας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Τα ψέματα, η προσπάθεια συγκάλυψης και ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Ε
ίθισται όταν εκδίδεται μία ενημερωτική εφημερίδα να την καλωσορίζουμε και
να ευχόμαστε καλή επιτυχία στους σκοπούς της. Δυστυχώς, δεν θα μπορέ-
σουμε να το κάνουμε αυτό για την πρόσφατα εκδοθείσα εφημερίδα από τη

διοίκηση του επικουρικού μας Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθότι: 

Α. Η σημερινή διοίκηση, που ουσιαστικά εναλλάσσεται την τελευταία
15ετία, είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για την τραγική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει ο επικουρικός ασφαλιστικός μας Φορέας (ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ). Τα μέλη της διοίκησης στη μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονται
από τους εργοδοτικούς συλλόγους των τραπεζών Alpha και Eurobank. 

Β. Η διοίκηση αυτή αποφάσισε την επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην
Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρήματα να χαθούν
από το Ταμείο μας. Αν οι ιθύνοντες είχαν ίχνος ευαισθησίας θα είχαν αμέσως
υποβάλει την παραίτησή τους. Αφού δεν το έπραξαν, θα έπρεπε έστω να σας
δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την ενέργειά τους και να ζητήσουν τουλάχιστον
συγγνώμη για την καταστροφή που προξένησαν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Θεωρούμε ότι πρόκειται για μοναδική περίπτωση διοίκησης που προχώρησε
στην άκρως επισφαλή επένδυση του 1/3 του αποθεματικού και του 1/2 της
ρευστότητας του επικουρικού μας Ταμείου, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο προ-
ηγούμενο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αλλά ούτε και σε επενδυτικό φορέα. 

Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουν αντιληφθεί την τεράστια ζημία που προξένησαν
στο Ταμείο, αλλά το χειρότερο είναι ότι επαίρονται κιόλας για θεσμικές πα-
ρεμβάσεις, έχοντας καταργήσει τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου,
την οποία έχουν υποκαταστήσει με «αντιπροσώπους» για να παραμένουν
γαντζωμένοι στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Γ. Είναι η διοίκηση αυτή που αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα
στον Αύγουστο το 2018 και με πρωτοφανείς ενέργειες και την παρουσία 100
σεκιούριτι, ανέτρεψε την πλειοψηφία των ασφαλισμένων που είχε
συγκεντρωθεί και θα είχε πετύχει την απομάκρυνσή τους με σκοπό την εξυ-
γίανση του Ταμείου, ενώ βέβαια θα προχωρούσε τις διαδικασίες για την ένταξη
στον e-ΕΦΚΑ, που είναι η μοναδική προοπτική κατοχύρωσης των επικουρικών
μας συντάξεων. 

Δ. Είναι η διοίκηση αυτή που επαίρεται ότι έχει πετύχει τη διάσωση των επι-
κουρικών συντάξεων, όταν αποδίδει σύνταξη 30 έως 50 ευρώ σε 4.000 πε-
ρίπου ασφαλισμένους και έχει υποχρεώσει πάνω από 1.000 ασφαλισμένους
να «αυτοκτονήσουν» ασφαλιστικά, απεμπολώντας την επικουρική
σύνταξη και χαρίζοντας τα 7/10 περίπου των ατομικών τους εισφορών
(εργαζομένου και εργοδότη). 

Ε. Είναι η διοίκηση αυτή που έχει ξοδέψει τεράστια κονδύλια για νομικές
ενέργειες - υποτίθεται προς όφελος του Ταμείου – που σίγουρα αν αθροιστούν
και ελεγχθούν θα είναι υπερπολλαπλάσια από αντίστοιχα άλλων ασφαλι-
στικών φορέων. 

ΣΤ. Το πιο σημαντικό μάλιστα είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιήσει στα μέλη
του Ταμείου τις εξελίξεις που έχουν προκύψει μετά από τη μηνυτήρια ανα-
φορά που κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και Συντα-
ξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελφος Σαράντος
Φιλιππόπουλος και ο τότε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην
Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος,
στην οποία κατηγορείται η πλειοψηφία της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για
τη σκανδαλώδη επένδυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA
BANK, με βασικό ισχυρισμό τη διάσωση της ATTICA BANK. Ισχυρισμός βέ-
βαια που προκαλεί θυμηδία και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από οποι-
ονδήποτε έχει στοιχειώδη αντίληψη και κριτική σκέψη.

Παραπομπή σε δίκη των μελών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ που αποφάσισαν την επένδυση στην ATTICA BANK
Αφού η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εξέδωσε εφημερίδα και δεν είχε το θάρρος
να δημοσιοποιήσει το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εί-
μαστε υποχρεωμένοι να σας παραθέσουμε τα στάδια της εξέλιξης της μηνυ-
τήριας αναφοράς που κατέθεσαν οι συνάδελφοι Σ. Φιλιππόπουλος και Ν.
Αλεξόπουλος: 

Την 29.6.18 υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών η μη-
νυτήρια αναφορά των συνάδελφων Φιλιππόπουλου – Αλεξόπουλου. 

Με αυτή ζητήθηκε να διερευνηθεί η τέλεση από τους μηνυομένους Εμμανουήλ
ΠΕΤΡΑΚΗ του Ιωάννου,  Ιωάννη ΛΑΤΣΗ του Σωτηρίου, Δημήτριο ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑ
του Αναστασίου, Δημήτριο ΚΙΣΣΑ του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο ΞΥΣΤΡΑ
του Παναγιώτη, Ιωάννη ΣΙΔΕΡΑΤΟ του Γεωργίου, καθώς και από άλλα άγνω-
στα πρόσωπα, κακουργηματικής απιστίας (αυτουργικώς ή/και συμμετοχικώς)
σε βάρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας
και άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

Για τη μηνυτήρια αναφορά διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση με παραγγε-
λία του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών προς την κα. 11η Πταισμα-

τοδίκη Αθηνών, στην οποία οι συνάδελφοι Φιλιππόπουλος και Αλεξόπουλος
υπέβαλαν και το σχετικό  από 25.09.2018 υπόμνημά τους με πρόσθετα στοι-
χεία και αιτήθηκαν εκ νέου να κινηθεί ποινική δίωξη στους μηνυομένους για
την κακουργηματική απιστία που τελέσθηκε σε βάρος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Με την υπ’ αριθμ. 166/2019 Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών απορρίφθηκε αρχικά όλως εσφαλμένως η μηνυτήρια αναφορά ως «επέ-
χουσα θέση εγκλήσεως».

Αυτή η σκανδαλώδης απόφαση του Εισαγγελέα είχε ως αποτέλεσμα οι συνά-
δελφοι Φιλιππόπουλος – Αλεξόπουλος να προσφύγουν στον Εισαγγελέα Εφε-
τών Αθηνών.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννης Κούτρας παρήγγειλε την άσκηση
ποινικής δίωξης για  απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατ’ άρθρο 390 παρ.1
εδ. β΄-α΄ του νέου ΠΚ, ήτοι για πρόκληση ζημίας άνω των 120.000 € στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών διενεργή-
θηκε κύρια ανάκριση από τον 2ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών, η οποία περα-
τώθηκε νόμιμα με τις απολογίες των κατηγορουμένων. 

Η υπόθεση έχει ήδη εισαχθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με την
υπ’ αριθμ. 3623/2021 πρόταση του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών,
με την οποία προτείνεται η παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροα-
τήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για την ως άνω
πράξη της κακουργηματικής απιστίας. Εκκρεμεί η έκδοση του βουλεύματος
επί της ως άνω προτάσεως από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ψέματα και φτηνή προπαγάνδα 
Στην ενημερωτική εφημερίδα που εξέδωσε, η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αναμασά τα
ίδια και τα ίδια, ροκανίζοντας το χρόνο ζωής του επικουρικού μας ταμείου, το
οποίο με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας έχει γίνει κλειστή ασφαλιστική ομάδα,
χωρίς νέο αίμα και χωρίς μέλλον:  

- Μιλά συνεχώς για το παλιό καταστατικό που ήταν τάχα προβληματικό,
επειδή έδινε «παχυλές» συντάξεις. Τούτο δε διότι έτσι τους συμφέρει να
συμπεριφέρονται, αφού αυτοί άλλαξαν το καταστατικό και αποδεκάτισαν
τις συντάξεις μας. 

- Παρουσιάζει το παλιό καταστατικό ως καταστροφικό και χαρακτηρίζει ου-
τοπικές τις διατάξεις του, τονίζοντας παντού ότι η ένταξη στον e-ΕΦΚΑ θα
άρπαζε την περιουσία του επικουρικού μας – την αποδεκατισμένη – και θα
έδινε ψίχουλα για συντάξεις. 

- Για να εξοργίσει τους νεότερους ασφαλισμένους αναφέρεται στις κατ’
αρχήν μεταβατικές διατάξεις κατά την έναρξη λειτουργίας του ταμείου το
1979, όπου το δικαίωμα εξαγοράς προς συμπλήρωση της απαιτούμενης
20ετίας είναι επιβεβλημένο και μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με ελάχιστο
χρόνο πραγματικής ασφάλισης βάσει αναλογιστικών μελετών. 

- Εξυφαίνει φανταστικές αιτιάσεις για να σας πείσει ότι εμείς που εργαζόμαστε
εντατικά για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον e-ΕΦΚΑ, είμαστε «ταμειοκτόνοι»
και ότι αυτοί που εξανέμισαν την περιουσία του με «επιτυχείς» επενδύσεις, τις
οποίες πραγματοποίησαν ενάντια σε κάθε λογική – για δικούς τους λόγους –
είναι οι σωτήρες των «κόκκινων» - όπως τους ονομάζουν - συνταξιούχων
που τους δίνουν χαριστικά, όπως αρέσκεται να λέει ο κ. Κίσσας, 47 ευρώ το
μήνα κατώτατη σύνταξη. 

- Εμπαίζει τους συνταξιούχους υποστηρίζοντας ότι 950 από αυτούς θα μεί-
νουν χωρίς σύνταξη αν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, επειδή τάχα εξα-
γόρασαν χρόνο ασφάλισης, με βάση όσα προβλέπονταν στο καταστατικό. 

- Έφτασε στο σημείο να κατασκευάζει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρα-
τος για να παραπλανήσει τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, όταν η μοναδική
προϋπόθεση συνταξιοδότησης είναι η χορήγηση σύνταξης από τον κύριο
φορέα. 

- Παρουσιάζει πίνακες που έχει φιλοτεχνήσει με στοιχεία που, δυστυχώς για
αυτούς, ουσιαστικά δείχνουν την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή αυτοί οι ίδιοι
κατακρεούργησαν τις συντάξεις μας και χωρίς ντροπή τους παρουσιάζουν ως
πίνακες με δίκαια δεδομένα και αποτελέσματα, παρεμβάλλοντας μάλιστα πα-
ραπλεύρως και μία ζυγαριά ακριβείας... 

- Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κ. Κίσσας είχε συμφωνήσει κατ’ αρχάς με τη
θέση του Συλλόγου μας για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΤΕΑΜ και στη συ-
νέχεια, όταν ο ίδιος μπήκε στη διοίκηση του Ταμείου, έγινε οπαδός του κεφα-
λαιοποιητικού συστήματος, συμμετέχοντας κι αυτός στην απόφαση
επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK, που «έγιναν καπνός». 

Είναι πλέον καταφανές ότι οι «φωστήρες» του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αγωνίζονται να
διατηρήσουν τον έλεγχο της διοίκησής του ώστε να μην ενταχθεί στον
e-ΕφΚΑ, ο οποίος οπωσδήποτε θα σκαλίσει τα «πεπραγμένα» της διοί-
κησης του Ταμείου, όπως συνέβη και με άλλα επικουρικά ταμεία, ΝΠΙΔ
που εντάχθηκαν στον κρατικό επικουρικό φορέα τα τελευταία χρόνια. 
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Συναδέλφισσες – οι ,

Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλό-
γου Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας,
συνήλθε την Τετάρτη 22/12/21 το νέο Δ.Σ. στην

πρώτη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε σώμα.

Μετά τη διαδικασία, αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:

Β΄Αντιπρόεδρος :                                                             
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Ίωνος Δραγούμη, Βυζαντίου, Δι-

ευθυντής Ωραιόκαστρο, Διευθυντής

Καλοχώρι, Διευθυντής Νεάπολη,

Διευθυντής ΒΗΠΕΘ, Διευθυντής

Μοναστηρίου)

Γενικός Γραμματέας :                                                             
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(ΣΥΙΛΤΕ, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Ηλιού-

πολη, Σύνταγμα, Παγκράτι, Τομεάρ-

χης Διεύθυνση Προσωπικού,

Τομεάρχης Περιφερειακή Διεύθυνση

Πειραιά)

Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας :                                                             
ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(Λαγκαδά, Ιπποκράτους, Μο-

σχάτο, Υποδιευθυντής Διεύθυνση

Επιθεώρησης)

Ταμίας :                                                             
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟυ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΣΣΙΛΤΕ, Σύνταγμα, εργαζόμενος και

Διευθυντής Κορυδαλλός, Αμφιθέα,

Νίκαια)

Έφορος Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων :                                                              
ΣΟφΙΑΝΟΠΟυΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Διεύθυνση

Προσωπικού, Διεύθυνση Διοικητι-

κών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοική-

σεως, Διεύθυνση Περιουσίας)

Μέλος :                                                             
ΜΑΓΓΟυ ΑΝΤΙΟΠΗ

(Μαρούσι, Γραφείο Διοικήσεως,
Πλατεία Βάθη, Μελίσσια, Διεύθυνση
Γενικών Λειτουργιών, Διεύθυνση
Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Κατα-
στημάτων, Διεύθυνση Στεγαστικής
Πίστης)

Μέλος :                                                             
ΓΕΩΡΓΙΟυ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

(ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Πεύκη, Μα-

ρούσι, Γέρακας, Παιανία, Δροσιά,

Κάτω Πατήσια, Βριλήσσια)

Πρόεδρος :                                                             
φΙΛΙΠΠΟΠΟυΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

(ΣΥΙΛΤΕ, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Σόλω-

νος, Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων,

Περισσός, Κεντρικό)

Α΄Αντιπρόεδρος :                                                             
ΑΛΕΞΟΠΟυΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΣΥΙΛΤΕ, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Δι-

ευθυντής ΤΑΠΙΛΤ, 3ης Σεπτεμ-

βρίου, Υποδιευθυντής Διεύθυνση

Προσωπικού, Υποδιευθυντής Δι-

εύθυνση Περιουσίας)
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Συναδέλφισσες – οι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο Σύλλογό μας μετά
τη συγκέντρωση όλων των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή των σταυρών προ-
τίμησης.
Μετά από τη διαλογή των σταυρών προτίμησης, σας ανακοινώνουμε τα αποτελέ-
σματα των αρχαιρεσιών και τους εκλεγέντες, κατά σειρά πλειοψηφίας :

Εγγεγραμμένα μέλη ΣΣΙΛΤΕ : 2.340
Ψήφισαν : 1.462
Άκυρα : 12 Λευκά : 47 Έγκυρα : 1.403

Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ οπ ή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
ΣυΛΛΟΓΟυ ΣυΝΤΑΞΙΟυΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι  Ν Ε Ο Ε Κ Λ Ε Γ Ε Ι Σ Α Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ

Μ
ετά τη συγκρότηση σε Σώμα, η νέα διοίκηση του Συλλόγου μας είναι έτοιμη να εργαστεί υπεύθυνα και
αποτελεσματικά για την υλοποίηση των στόχων και των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας. Το νέο
Δ.Σ. του Συλλόγου μας καθόρισε τους στόχους και τις προτεραιότητες της θητείας του.

Κεντρική επιλογή και στόχος του νέου Δ.Σ., σύμφωνα και με την προεκλογική δέσμευση της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ», είναι η συγχώνευση του Συλλόγου μας με το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», προκειμένου να δημιουργηθεί ένας, ενιαίος, δυνατός σύλλογος που θα εκ-
προσωπεί όλο το χώρο της Ιονικής. Προς τούτο θα ξεκινήσουμε άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία των απανταχού Ιονικάριων.
Στο πλαίσιο της κοινής πορείας των Συλλόγων του χώρου μας μάλιστα,  το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε
μέχρι την τυπική συγχώνευση των Συλλόγων να εκδίδεται μία εφημερίδα με κοινό λογότυπο, αλλά και οι δύο
ιστοσελίδες των Συλλόγων να προβαίνουν σε κοινά δημοσιεύματα.

Ένας μείζων στόχος που έχει θέσει η διοίκηση είναι η εξυγίανση και η ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του
Συλλόγου μας ανάμεσα στους συναδέλφους.

Υψηλά στις προτεραιότητές μας για την επόμενη περίοδο είναι η επίλυση του μεγάλου προβλήματος του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε να αποκατασταθεί μία αξιοπρεπής επικουρική σύνταξη για τους συνταξιούχους συναδέλ-
φους μας.

Επιπλέον, θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ, αφού μάλιστα η
τράπεζα έχει υποχρεωθεί μέσα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις να καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ τα χρήματα
που οφείλει μέσω των καταλογισμών του ΤΑΠΙΛΤ. 

Με ιδιαίτερη προσπάθεια και ζήλο, θα ασχοληθούμε συνολικά με τη διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών θε-
μάτων που απασχολούν το Σύλλογό μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους.

Σκοπεύουμε να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για την εκπλήρωση του μακροπρόθεσμου, μεγάλου οράματος
για τη σύσταση γηροκομείου για το χώρο της Ιονικής. Τέλος, θα προχωρήσουμε άμεσα στη λειτουργία κοινής
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας με το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται με τη δική σας
στήριξη και συμπαράσταση να υλοποιήσουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Παναγιώτης Χαλικιάς

Οι ευχές του Γιάννη Μαρκάκη
στη νέα διοίκηση του Συλλόγου

Συνταξιούχων Ιονικής

Ο
πρώην πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων της Ιονικής Τράπε-
ζας, Γιάννης Μαρκάκης, απέστειλε

προς το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων, μαζί με τις ευχές του για την
συγκρότησή του και τη στήριξή του για την
ενότητα στο χώρο της Ιονικής, το παρα-
κάτω κείμενο:
“Εύχομαι στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
καλή θητεία, με αγωνιστικότητα, δουλειά
και βούληση για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων μας και επίτευξη της ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ του χώρου μας, που αποτελούν
(πιστεύω) τις ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, του συνόλου
των Συναδέλφων μας. Καλή Χρονιά !!!
ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗΣ – Πρ. Πρόεδρος
Εργαζομένων Συλλόγου Ιονικής.”
Συμφωνούμε με τις θέσεις του Πρώην Προ-
έδρου Εργαζομένων, που εκφράζουν άλλω-
στε και την συντριπτική πλειοψηφία των
Ιονικάριων, επιπρόσθετα όμως είμαστε
υποχρεωμένοι, λόγω της μακράς απαξίω-
σης που έχει υποστεί ο Σύλλογος Συνταξιού-
χων Ιονικής από προηγούμενες διοικήσεις,
να προχωρήσουμε στην εξυγίανση και την
αναβάθμιση της αξιοπιστίας και  της λει-
τουργικότητας του Συλλόγου μας.
Έτσι θα υπάρξει ένας Σύλλογος που θα λει-
τουργήσει με συνέπεια, αξιοπιστία και αγω-
νιστικότητα προασπίζοντας τα συμφέροντα
όλων των Ιονικάριων.
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Επικοινωνία με την τράπεζα για να πα-
ραμείνει αμετάβλητη η κάλυψη από την
ΑΧΑ ασφαλιστική (νυν Generali 1) για
τους συναδέλφους συνταξιούχους που
έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31.12.13

Ό
πως σας είχαμε ενημερώσει με ανακοίνωση του Συλλόγου μας, δυστυχώς
είχαν έρθει εις γνώση μας ορισμένες πληροφορίες ότι η τράπεζα σχεδίαζε να
διακόψει από 1.1.22 την ασφαλιστική κάλυψη μέσω της AXA (νυν Generali 1)

των συναδέλφων μας που έχουν αποχωρήσει μέχρι τις 31.12.13.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα έχει ήδη αφαιρέσει την κάλυψη από τους αποχω-
ρήσαντες από την 1.1.14 και μετά, ενώ είχαμε θορυβηθεί ιδιαίτερα όταν η δεδομένη
κάλυψη από την AXA είχε συμπεριληφθεί στην ΕΣΣΕ του 2016.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κινητοποιήθηκε αμέσως και θέλοντας να παρουσιάσουμε ένα
ακλόνητο, κοινό μέτωπο του χώρου της Ιονικής στο θέμα αυτό που αφορά εκα-
τοντάδες συναδέλφους μας, εκδώσαμε ανακοίνωση από κοινού με το Σύλλογο
Συνταξιούχων, ενώ προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμοδίους για
να αποτρέψουμε μία τέτοια εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος επικοινώ-
νησε με την Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια κ. Φραγκίσκη Μελίσσα, η οποία τον
διαβεβαίωσε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την κάλυψη των συναδέλφων που απο-
χώρησαν μέχρι 31.12.13.

Ωστόσο, η κ. Μελίσσα αποκάλυψε την πρόθεση της τράπεζας να μειώσει το πλα-
φόν της ασφάλισης (από 17.000 ευρώ που είναι σήμερα να μειωθεί κατά 30-35%,
δηλαδή στα 10-12.000), ισχυριζόμενη ότι στην πράξη δε χρησιμοποιείται αυτό
το πλαφόν από τους ασφαλισμένους συνταξιούχους συναδέλφους, προκειμένου
το ποσό που θα απελευθερωθεί από τη μείωση του κόστους του ασφαλιστηρίου,

να διοχετευθεί στην κάλυψη της ασφάλισης των εργαζομένων.

Εμείς είμαστε αντίθετοι σε μία τέτοια εξέλιξη, καθόσον δεν είναι δυνατόν να συγχέ-
εται η ασφάλιση των εν ενεργεία και των συνταξιούχων και η τράπεζα οφείλει να
καλύπτει τόσο τους εργαζομένους της όσο και τους συνταξιούχους συναδέλφους
που μόχθησαν επί σειρά ετών για την πρόοδο και την εξέλιξή της.

Συνεπώς θα συνεχίσουμε να ζητάμε  από την τράπεζα και αποστείλαμε την
υπ’αριθμ. 29/17.12.21 επιστολή που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος, για να
παραμείνει αμετάβλητο το πρόγραμμα ασφάλισης για τους αποχωρήσαντες μέχρι
τις 31.12.13 συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η τράπεζα επιμείνει στην απόφασή της και επειδή θεω-
ρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση η ασφάλιση των εν ενεργεία με την ασφάλιση των
συνταξιούχων, προτείνουμε στην τράπεζα τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, να
χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους ασφαλι-
σμένους συνταξιούχους, είτε για την επαναφορά με ένα ασφαλιστήριο - έστω μικρού
πλαφόν - των νεότερων συνταξιούχων, δηλαδή αυτών που αποχώρησαν από την
1.1.14 και μετά και οι οποίοι βεβαίως είναι οι πλέον αδικημένοι σε αυτήν την υπό-
θεση.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση της τράπεζας στα αι-
τήματά μας και ελπίζουμε να εδραιωθεί μία γόνιμη συνεργασία και κουλτούρα συ-
νεννόησης στο μέλλον με την Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια κ. Φραγκίσκη
Μελίσσα. 

Προς : ΔΙΕυΘυΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟυ ΔυΝΑΜΙΚΟυ ALPHA BANK
υπ’όψιν Εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας κας. φραγκίσκης Μελίσσα

Θέμα : Διατήρηση προγράμματος ασφάλισης συνταξιούχων συναδέλφων που
αποχώρησαν μέχρι 31.12.13

Κυρία Διευθύντρια, 
Μετά από πληροφόρηση που είχαμε ότι η τράπεζα σχεδιάζει να διακόψει από 1.1.22
την ασφαλιστική κάλυψη μέσω της AXA (νυν Generali 1) των συναδέλφων μας που
έχουν αποχωρήσει μέχρι τις 31.12.13,  αποφασίσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία
μαζί σας προκειμένου να έχουμε υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και να σας
εκφράσουμε τη διαφωνία μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος επικοινώ-
νησε μαζί σας και τον διαβεβαιώσατε ότι η τράπεζα θα συνεχίσει την κάλυψη των
συναδέλφων που αποχώρησαν μέχρι τις 31.12.13.
Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να τονίσουμε την αδικία που υφίσταται προς τους απο-
χωρήσαντες από την 1.1.14 και μετά, στους οποίους η τράπεζα έχει ήδη αφαιρέσει
την κάλυψη.
Ωστόσο, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη διάθεση επικοινω-
νίας και συνεννόησης που επιδείξατε, αλλά και για την ευαισθησία σας να κατανοή-
σετε ότι η τράπεζα δεν μπορεί να αφήσει ακάλυπτους τους συνταξιούχους
συναδέλφους μας που μόχθησαν επί σειρά ετών για την πρόοδο και την εξέλιξή της.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας αναφέρατε ότι πρόθεση της τράπε-
ζας είναι να μειωθεί το πλαφόν της ασφάλισης (από 17.000 ευρώ που είναι σήμερα
να μειωθεί κατά 30-35%, δηλαδή στα 10-12.000 ευρώ), καθόσον ισχυριστήκατε ότι

στην πράξη δε χρησιμοποιείται αυτό το πλαφόν από τους ασφαλισμένους συντα-

ξιούχους συναδέλφους, προκειμένου το ποσό που θα απελευθερωθεί από τη μεί-
ωση του κόστους του ασφαλιστηρίου, να διοχετευθεί στην κάλυψη της ασφάλισης
των εργαζομένων.
Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε μία τέτοια εξέλιξη, καθόσον δεν είναι δυ-
νατόν να συγχέεται η ασφάλιση των εν ενεργεία και των συνταξιούχων και η τράπεζα
οφείλει να καλύπτει τόσο τους εργαζομένους της όσο και τους συνταξιούχους συνα-
δέλφους που μόχθησαν επί σειρά ετών για την πρόοδο και την εξέλιξή της. 
Συνεπώς σας ζητάμε να παραμείνει αμετάβλητο το πρόγραμμα ασφάλισης για τους
αποχωρήσαντες μέχρι τις 31.12.13 συνταξιούχους συναδέλφους μας.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η τράπεζα επιμείνει στην απόφασή της και επειδή θε-
ωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση η ασφάλιση των εν ενεργεία με την ασφάλιση των
συνταξιούχων, προτείνουμε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, να χρησιμοποι-
ηθούν είτε για την κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους ασφαλισμένους
συνταξιούχους, είτε για την επαναφορά με ένα ασφαλιστήριο - έστω μικρού πλαφόν
- των νεότερων συνταξιούχων, δηλαδή αυτών που αποχώρησαν από την 1.1.14 και
μετά, οι οποίοι βεβαίως είναι οι πλέον αδικημένοι σε αυτήν την υπόθεση. 
Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση της τράπεζας στα αιτήματά
μας και ελπίζουμε να εδραιωθεί προσωπικά μαζί σας μία γόνιμη συνεργασία και
κουλτούρα συνεννόησης στο μέλλον.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος  Νικόλαος Αλεξόπουλος

Διευκρινίσεις για τις πιστώσεις συντάξεων Ιανουαρίου

Σ
τις συντάξεις του Ιανουαρίου του 2022 πολλοί συνάδελφοι παρατηρήσατε ορισμένες αυ-
ξήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν :

1. Οι παλαιοί συνταξιούχοι συνάδελφοι (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) που τους έγινε
επανυπολογισμός βάσει του Νόμου Κατρούγκαλου και είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους
λόγω της αρνητικής διαφοράς (η συντριπτική πλειονότητα δηλαδή των συνταξιούχων της
Ιονικής), είδαν – όπως και σε κάθε σύνταξη Ιανουαρίου – αυξημένη τη σύνταξή τους, αύξηση
η οποία αντιστοιχεί στο 1/5 της αρνητικής προσωπικής διαφοράς μετά τον επανυπολογισμό.
Όπως γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο του 2019 και κάθε Ιανουάριο η σύνταξη σε αυτές τις
περιπτώσεις αυξάνεται κατά 1/5 της αρνητικής προσωπικής διαφοράς μέχρι και τον Ιανουά-
ριο του 2023, όταν και θα διαμορφωθεί στο τελικό της ποσό.
2. Οι παλαιοί συνταξιούχοι της προηγούμενης περίπτωσης 1, οι οποίοι, επιπλέον, είχαν πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έλαβαν αναδρομικά μετά από τον επανυπολογισμό της
σύνταξής τους βάσει του Νόμου 4670/2020, είδαν τη σύνταξή τους αυξημένη κατά 1/5 της
αύξησης που προέκυψε από τον επανυπολογισμό με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης.
3. Οι νέοι συνταξιούχοι συνάδελφοι (συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16) με περισσό-
τερα από 30 έτη ασφάλισης που έλαβαν αναδρομικά μετά από τον επανυπολογισμό της
σύνταξής τους βάσει του Νόμου 4670/2020, αυτά αφορούσαν το διάστημα από Οκτώβριο
2019 έως Νοέμβριο 2021. Αυτοί οι συνάδελφοι είδαν αύξηση στη σύνταξή τους που αντι-
στοιχεί με την αύξηση που προέκυψε από τον επανυπολογισμό για το μήνα Ιανουάριο 2022,
αλλά και την αύξηση του μηνός Δεκεμβρίου που δεν τους είχε αποδοθεί στην πίστωση της
σύνταξης Δεκεμβρίου. Από την επόμενη πίστωση (σύνταξη Φεβρουαρίου 2022), η μηνιαία
αύξηση θα αποδίδεται κανονικά (ουσιαστικά θα είναι το 1/2 της αύξησης που είδαν στις
συντάξεις Ιανουαρίου οι εν λόγω συνάδελφοι).

Συνέχεια πιστώσεων αναδρομικών
από τον e-ΕφΚΑ σε παλαιούς συνταξι-
ούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης

Ο
e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με αργούς ρυθμούς τις πιστώσεις σχετικά με
εκκαθαρίσεις αναδρομικών. Στις 30.12.21 πίστωσε λογαρια-
σμούς συνταξιούχων που δικαιούνταν αναδρομικά για τις πα-

ρακάτω κατηγορίες:
Α) Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί δικαιούχων αναδρομικών παλαιών
συνταξιούχων (προ νόμου Κατρούγκαλου 13.05.2016) με την αναπρο-
σαρμογή των ποσοστών για όσους έχουν πάνω από30 έτη υπηρεσίας
(νόμος 4670/20) και οι οποίοι λόγω ειδικών περιπτώσεων (λάμβαναν
περισσότερες από μία συντάξεις κ.λπ.) δεν είχαν πιστωθεί τα αναδρο-
μικά ποσά στα τέλη του Οκτωβρίου.
Β) Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί δικαιούχων αναδρομικών, συνταξιού-
χων οι οποίοι ήταν και εργαζόμενοι, λόγω αναπροσαρμογής του πο-
σοστού παρακράτησης της σύνταξης.
Γ) Επίσης, πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ορισμένων δικαιοδόχων μετά
το νόμο Κατρούγκαλου, (των οποίων οι συντάξεις δεν είχαν ακόμα εκ-
καθαριστεί) λόγω αναπροσαρμογής του ποσοστού της σύνταξης χη-
ρείας από 50% σε 70%.
Αναμένουμε βεβαίως την ολοκλήρωση της πίστωσης αναδρομικών
στους νέους συνταξιούχους για τα πάνω από 30 έτη. Σε κάθε περί-
πτωση, μόλις υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτά τα θέματα, θα σας ενη-
μερώσουμε άμεσα και υπεύθυνα.
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Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο γ ια την
επαναφορά με ε ιδ ικούς όρους έμπειρων, καταρ-
τ ισμένων πρώην στελεχών του e-ΕΦΚΑ στην
Υπηρεσία του Φορέα προκειμένου να διεκπεραι-
ωθούν οι  εκκρεμούσες ασφαλιστικές διαδικασίες

Η
δεδομένη δυσλειτουργία του e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνεται σε κάθε διαδικασία
που καλείται να διεκπεραιώσει. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένα και σί-
γουρα δε χρειάζεται να πούμε και περισσότερα επ’αυτού, αφού λίγο-

πολύ όλοι έχετε μπλεχτεί κάποια φορά στα γρανάζια του με κάποια περίπτωση
που σας ταλαιπώρησε, που δε σας απέδωσε σωστά τη σύνταξη, τα αναδρομικά
ή που καθυστέρησε χαρακτηριστικά να διεκπεραιώσει κάποια υπόθεσή σας.

Τα τελευταία χρόνια θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στον
e-ΕΦΚΑ, η οποία επιτείνεται από το γεγονός ότι η εφαρμογή των συνεχών αλλα-
γών στις ασφαλιστικές διατάξεις προκαλούν και πολύπλοκες διεργασίες που
απαιτούν βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου για να διεκπεραιωθούν.

Δυστυχώς, ένα σημαντικό μέρος αυτών των πολύπλοκων διεργασιών έχουν πα-
ραδοθεί σε ανάδοχες ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν προσωπικό χωρίς ασφα-
λιστική γνώση και εμπειρία, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχή λάθη και
τεράστιες καθυστερήσεις! Άλλωστε - όχι τυχαία βέβαια… - τα λάθη σχεδόν στο
σύνολό τους βαίνουν σε βάρος των ασφαλισμένων, ενώ βέβαια παρατηρούμε τε-
ράστιες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ασφαλιστικών διατάξεων που τους
ευνοούν (βλ. π.χ. τις αυξήσεις και τα αναδρομικά των συνταξιούχων με περισ-
σότερα από 30 έτη ασφάλισης).

Σας έχουμε ενημερώσει ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Σύλλογος Συνταξιούχων
αποστείλαμε κοινό εξώδικο στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να συμμορφωθεί, επιτέ-
λους, με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα ανα-
δρομικά για τους 500 συναδέλφους που τους έγινε επανυπολογισμός τον

Απρίλιο του 2021 και στα αναδρομικά για τους συνταξιούχους με περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν ακόμα και σε αυτονόητες και δεδομένες διεργασίες

που προκύπτουν μέσα από τις ασφαλιστικές διατάξεις να είμαστε αναγκασμένοι

να προσφεύγουμε σε νομικές ενέργειες για τη διεκπεραίωσή τους! Δεν είναι δυ-

νατόν κάθε φορά που πρόκειται να εφαρμοστεί μία ασφαλιστική διάταξη να δη-

μιουργεί νέες εκκρεμότητες, αφού είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποιο σφάλμα.

Δεν είναι δυνατόν, συνολικά, ο ασφαλιστικός Φορέας να συνεχίζει να υπολει-

τουργεί με αυτόν τον πρόχειρο και ζημιογόνο προς τους ασφαλισμένους τρόπο!

Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ριζικός ανασχεδιασμός της στρατηγικής του

και βεβαίως να τοποθετηθούν σε θέσεις – κλειδιά άνθρωποι που να έχουν τη διά-

θεση, το όραμα, την εμπειρία και τη γνώση για να βελτιώσουν τη λειτουργία του.

Επειδή εμείς ασχολούμαστε διαρκώς με τις υποθέσεις των συναδέλφων και ανα-

ζητάμε πάντοτε τον καλύτερο τρόπο για την εξυπηρέτησή σας, επεξεργαζόμαστε

και τις κατάλληλες λύσεις για να ξεμπλοκάρουν τα πολλαπλά προβλήματα που

έχουν συσσωρευτεί στον e-ΕΦΚΑ. 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ

και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να σκε-

φτούν σοβαρά την επαναφορά με ειδικούς όρους έμπειρων, καταρτισμένων

πρώην στελεχών του e-ΕΦΚΑ στην υπηρεσία του Φορέα προκειμένου να διεκπε-

ραιωθούν οι εκκρεμούσες διαδικασίες:

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Προς : Διοικητή e-ΕφΚΑ
Κοιν.: - υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
- ΕφΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ, Τοπικό υποκατάστημα Ασφαλισμένων ταμείων και Κλάδων,
Δραγατσανίου 8

Θέμα : Επαναφορά έμπειρων, καταρτισμένων πρώην στελεχών του e-ΕφΚΑ
στην υπηρεσία του φορέα προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμούσες
συνταξιοδοτικές διαδικασίες 

Κύριε Διοικητά, 
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της πρώην Ιο-
νικής Τράπεζας. Με την παρούσα θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην
εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων όσον αφορά τις συνεχιζόμενες, υπερβολικές και αδι-
καιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούμε αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και
την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους.
Δυστυχώς, παρατηρούμε τα τελευταία 2 χρόνια μία αδικαιολόγητη ολιγωρία από
πλευράς Κυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώσουν διαδικασίες που αφορούν τις
συντάξεις (ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες που ευνοούν τους συνταξιούχους).
Ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί στον e-ΕΦΚΑ, σημαντικό
ρόλο παίζει το γεγονός ότι αυτές οι πολύπλοκες διεργασίες που απαιτούν βαθιά
γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου έχουν παραδοθεί σε ανάδοχες ιδιωτικές εται-
ρείες που διαθέτουν προσωπικό χωρίς ασφαλιστική γνώση και εμπειρία, με αποτέ-
λεσμα να γίνονται διαρκώς λάθη και να σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις.
Ακόμα και σε αυτό το δυσλειτουργικό πλαίσιο, ο e-ΕΦΚΑ θα μπορούσε να έχει κα-
λύτερο έλεγχο της κατάστασης αν διέθετε έμπειρο εποπτεύον προσωπικό μέσα από
τις τάξεις του, δηλαδή υπαλλήλους με πολυετή πείρα και βαθιά γνώση του ασφαλι-
στικού, ώστε όλες αυτές οι προσαρμογές, οι επανυπολογισμοί κ.λπ. να γίνονται με
τη δέουσα προσοχή και με μεγαλύτερη ταχύτητα ταυτόχρονα. 
Μάλιστα, είχαμε ενημερωθεί προ ολίγων μηνών ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων είχε προτείνει την επιστροφή για ένα χρονικό διάστημα στον
e-ΕΦΚΑ, με ειδικό καθεστώς και όρους, έμπειρων, καταρτισμένων στελεχών που

έχουν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτές οι πολύπλοκες
διαδικασίες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και είτε βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα είτε έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται επανειλημμένα λάθη και καθυστερή-
σεις. Δυστυχώς και ενώ είχαν ξεκινήσει κάποιες διεργασίες προς αυτήν την
κατεύθυνση, πληροφορούμαστε ότι έχουν παγώσει, οδηγώντας τη λειτουργία του
απογυμνωμένου e-ΕΦΚΑ σε blackout και σε διαρκή ταλαιπωρία τους ασφαλισμέ-
νους.
Αντίθετα, προκρίθηκε να δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν διάφορες εργασίες που
βρίσκονται στην αρμοδιότητα του e-ΕΦΚΑ ιδιώτες (δικηγόροι, λογιστές), οι οποίοι
σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται την ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικα-
σιών, αφού δεν έχουν ούτε την απαραίτητη γνώση, ούτε την απαραίτητη εμπειρία
επί των πολύπλοκων ασφαλιστικών διατάξεων και διαδικασιών και ούτε είναι δυνα-
τόν να αποκτήσουν αυτά τα απαραίτητα στοιχεία εν μία νυκτί. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ασφαλιστικό ζήτημα στη χώρα μας (με ευθύνη της
Πολιτείας λόγω των απανωτών αλλαγών) έχει καταστεί ιδιαιτέρως πολύπλοκο και
απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεών του, τις οποίες
διαθέτουν μόνο τα έμπειρα, καταρτισμένα στελέχη του e-ΕΦΚΑ. Επειδή με ημίμετρα
δεν μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, σας ζητάμε επιτακτικά να επανεξετά-
σετε την προσέγγισή σας στο όλο ζήτημα και να δώσετε τη δυνατότητα με τις απα-
ραίτητες τροπολογίες σε συνταξιοδοτηθέντα στελέχη του e-ΕΦΚΑ με αποδεδειγμένη
ικανότητα, εμπειρία και γνώση των δαιδαλωδών ασφαλιστικών διατάξεων, να επι-
στρέψουν στην υπηρεσία του Φορέα και των ασφαλισμένων (χωρίς βεβαίως να
απωλέσουν τη σύνταξή τους), μέχρι τουλάχιστον να κλείσουν οι βασικές εκκρεμό-
τητες που ταλανίζουν τόσο τον e-ΕΦΚΑ όσο και τους ασφαλισμένους. 
Συγκεκριμένα μάλιστα για το ειδικό ταμείο μας ΕφΚΑ – ΤΑΠΙΛΤ είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στελέχη που ικανοποιούν πλήρως όλα τα
κριτήρια και είναι διαθέσιμα και πρόθυμα να αναλάβουν αυτές τις διεργασίες. 
Επειδή όλες αυτές οι εκκρεμότητες έχουν ήδη χρονίσει πολύ περισσότερο από όσο
θα έπρεπε (και από όσο αρχικά είχε ανακοινωθεί), θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα
εξετάσετε την πρότασή μας με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει στην
κατάσταση και βεβαίως αναμένουμε τις ενέργειές σας προκειμένου να δοθούν
άμεσα λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.
Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος                     Νικόλαος Αλεξόπουλος

Γ
νωρίζετε πολύ καλά ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι πρωτοπόρος σε πανελλα-
δικό επίπεδο στα ασφαλιστικά θέματα και στη νομική υπεράσπιση και διεκδί-
κησή τους. Τα διάφορα νομικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν κατά την

περίοδο των μνημονίων και των συνεχών αλλαγών (συχνά μη νόμιμων ή και αλ-
λοπρόσαλλα εφαρμοσμένων) των ασφαλιστικών νόμων, εμείς τα αναλύαμε και τα
εξετάζαμε πάντοτε με συνέπεια σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς
μας συμβούλους και προβαίναμε στις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

Για αυτό και ο Σύλλογός μας ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα και έχει κινήσει
τα τελευταία χρόνια σειρά ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση διαφόρων θεμά-
των που έχουν προκύψει και θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθούν προς όφελος

των συναδέλφων μας.

Η τελευταία από τις ομαδικές αγωγές που έχουμε κινήσει σε συνεργασία με το δι-
κηγορικό γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είναι για τη διεκδί-
κηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως
αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι
(συνταξιοδοτηθέντες προ 13/5/16).

Μάλιστα, η πρότυπη πιλοτική δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας για αυτή τη διεκδίκησή μας συζητήθηκε την Παρασκευή 14 Ια-
νουαρίου 2022, με εισηγητή τον Σύμβουλο κο Χρήστο Λιάκουρα. Εμείς παραμέ-
νουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ οι αποφάσεις αναμένονται τους επόμενους
μήνες. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα μας. 

Την Παρασκευή 14.1.22 συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ η πρότυπη – πιλοτική δίκη  για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού
ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι
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Συνάδελφοι,

Ο
ιστορικός Σύλλογος του χώρου της Ιονικής, ο Σύλλογος Εργαζομένων

Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΙΛΤΕ), ήταν αυτός που έμεινε όρθιος με την

υποστήριξη των συναδέλφων μετά από την πώληση της τράπεζας, αλλά

και αυτός που κράτησε ζωντανό το χώρο της Ιονικής και στήριξε τους συναδέλ-

φους τα πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν.

Και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια με τις συνεχείς αποχωρήσεις είτε λόγω

συνταξιοδότησης είτε μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, έχασε μεγάλο

μέρος της αριθμητικής του δύναμης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχασε τη δυ-

ναμική του!

Είναι επίσης αλήθεια ότι με τις εργασιακές συνθήκες να επιδεινώνονται και το

επάγγελμά μας να βρίσκεται σε συνεχές καθεστώς υποβάθμισης, ο Σύλλογος Ερ-

γαζομένων έχει διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων

των συναδέλφων τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές νίκες σε βάρος της αυθαι-

ρεσίας της τράπεζας και έχει ακόμα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο μέλ-

λον. Αυτό το αναγνωρίζουν άλλωστε και πολλοί συνάδελφοί μας της Ιονικής, οι

οποίοι τα τελευταία χρόνια επιστρέφουν στο «σπίτι τους», το Σύλλογο Εργαζο-

μένων της Ιονικής.

Από το 2018 ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος Ανδριώτης διατέλεσε Πρόεδρος

του Συλλόγου Εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις που

παρουσιάστηκαν, αλλά και σημειώνοντας σημαντικές νίκες σε βάρος της τράπε-

ζας σε υποθέσεις που είχε στραφεί σε βάρος συναδέλφων.

Ωστόσο,  έφτασε η ώρα να αποχωρήσει και ο ίδιος με συνταξιοδότηση. Είμαστε

βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να συνδράμει στο συνδικαλιστικό χώρο της Ιονικής από

άλλο μετερίζι και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όποια θέση αναλάβει, αλλά και

βέβαια να απολαύσει τη συνταξιοδότησή του!

Η αλλαγή σκυτάλης στο Σύλλογο Εργαζομένων φέρνει στη θέση του Προ-

έδρου τον τέως Γενικό Γραμματέα συνάδελφο Κωνσταντίνο Στεφανή. Το συ-

νάδελφο γνωρίζετε οι περισσότεροι αφού έχει μακρά πορεία και παρουσία στα

συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου της Ιονικής και εμείς με τη σειρά μας του ευ-

χόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο

τρόπο στα νέα του καθήκοντα και θα συνεχίσει το επιτυχημένο έργο των προ-

κατόχων του!

Αλλαγή σκυτάλης στο Σύλλογο Εργαζομένων (ΣΥΙΛΤΕ)! 

Αποχαιρετούμε τον άξιο συνάδελφο Γιώργο Ανδριώτη
Kαλωσορίζουμε το νέο Πρόεδρο, συνάδελφο Κωνσταντίνο Στεφανή

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων κ. Πάνος Τσακλόγλου υπέγραψε την
Παραμονή Πρωτοχρονιάς μία εγκύκλιο η

οποία ισχύει από την υπογραφή της και εφεξής και
δυστυχώς κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις, με περικο-
πές -άμεσες αλλά και έμμεσες- στις συντάξεις χη-
ρείας και αναπηρίας. 
Πρόκειται για εγκύκλιο που με μία αυθαίρετη ερμη-
νεία του Νόμου Κατρούγκαλου ορίζει ότι από την
έναρξη του νέου έτους και εφεξής, κάθε συνταξιού-
χος θα λαμβάνει μία εθνική σύνταξη, όχι μόνο στη
σώρευση συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος, αλλά και
εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει και σύνταξη χηρείας
ή αναπηρίας. Εν ολίγοις, σε κάθε περίπτωση, το
ποσό εθνικής σύνταξης δικαιούχου δύο ή και περισ-
σότερων συντάξεων, ακόμη κι αν κάποιες από
αυτές είναι χηρείας ή αναπηρίας, δεν μπορεί πλέον
να ξεπερνά τα 384 ευρώ. Το ποσό αυτό που αντι-
στοιχεί σε μία πλήρη εθνική σύνταξη θα προέρχεται
είτε από ένα δικαίωμα είτε από το άθροισμα διαφο-
ρετικών δικαιωμάτων.
Η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου θα οδηγήσει
τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας σε απώ-
λειες έως και 268 ευρώ μηνιαίως!
Μετά το σάλο που προκλήθηκε και τις διαμαρτυρίες
σύσσωμων των Σωματείων και των Συλλογικοτή-
των των συνταξιούχων, στις οποίες περιλαμβάνονται
η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογός μας, αλλά
και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με το οποίο συ-
νεργαζόμαστε, ο Υφυπουργός Εργασίας προσπά-
θησε με τοποθέτησή του να αναδιπλωθεί εν μέρει,
αφού σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δήλωσε ότι
οι μέχρι τις 31.12.21 συντάξεις αναπηρίας και χη-
ρείας δεν πρόκειται να μειωθούν και ότι η εγκύκλιος
αφορά μόνο όσους ασφαλισμένους βγουν στη σύν-
ταξη από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.
Ωστόσο, εμείς διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις επί
των λεγομένων του κ. Τσακλόγλου, αφού η εγκύ-
κλιος που ο ίδιος υπέγραψε, ξεκαθαρίζει ότι εφε-
ξής, όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται να
λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις (γήρα-
τος, χηρείας, αναπηρίας), τότε θα λαμβάνει μόνο
μία εθνική σύνταξη. Μάλιστα, τονίζεται ότι το
μέτρο αυτό αφορά όλες τις συντάξεις που έχουν
προκύψει από την 13η Μαϊου 2016 και μετά, ημερο-
μηνία έναρξης ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου.
Συνεπώς, θα αναμένουμε είτε την έκδοση ερμη-
νευτικής εγκυκλίου είτε να δούμε στην πράξη

πώς θα εφαρμοστεί στην πίστωση των συντά-
ξεων του Φεβρουαρίου (τέλη Ιανουαρίου) στους
δικαιούχους συντάξεων χηρείας και αναπηρίας.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η εγκύκλιος εφαρ-
μοστεί μόνο στις συντάξεις από την 1.1.22 και μετά,
τότε θα προκύψουν εξουθενωτικές μειώσεις
στους νέους δικαιούχους, που μάλιστα σε μεγάλο
βαθμό αφορούν συνανθρώπους μας με ιδιαίτερες
δυσκολίες και θα κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο
δύσβατη.
Επιπλέον, αν πράγματι εφαρμοστεί η εγκύκλιος
μόνο στους νέους δικαιούχους, θα προκύψουν
συνταξιούχοι «διαφορετικών ταχυτήτων» (όσοι
λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 31.12.21 και όσοι από
1.1.22), παρά το γεγονός ότι οι συντάξεις τους θα
υπολογίζονται με βάση τον ίδιο νόμο. Αυτό βέβαια
προκαλεί σοβαρά θέματα ίσης μεταχείρισης και
όπως καταλαβαίνετε είναι νομικά (τουλάχιστον) αμ-
φισβητούμενο.
Εμείς τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι, μετά από
έρευνα του θέματος σε συνεργασία με τους νομι-
κούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους, θεωρούμε
ότι η εθνική σύνταξη συνδέεται άρρηκτα με τη
σύνταξη και όχι με τον δικαιούχο της σύνταξης. Για
το λόγο αυτό πρέπει να απονέμεται σε κάθε κατη-
γορία απονεμόμενων συντάξεων και συνεπώς είναι
και νομικά αυθαίρετη η επίμαχη εγκύκλιος.
Άλλωστε, όταν νομοθετήθηκε ο χαμηλός συντελε-
στής αναπλήρωσης των ανταποδοτικών συντά-
ξεων, αυτό δικαιολογήθηκε με την προσθήκη της
Εθνικής Σύνταξης στην ανταποδοτική, αφού με
αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται ο συνολικός συντελε-
στής, ώστε να οδηγεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο το
ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών. Τώρα όμως,
η Κυβέρνηση με τη νέα ερμηνεία, κρατά τους χαμη-
λούς συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης,
αλλά διαρρηγνύει το δεσμό κάθε σύνταξης με την
Εθνική Σύνταξη, ο οποίος βρίσκεται στην ουσία του
Νόμου.
Δυστυχώς, πρόκειται για έναν ακόμα εμπαιγμό
των συνταξιούχων. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε
με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η εν λόγω εγκύκλιος
και εν συνεχεία θα συναποφασίσουμε με τους νομι-
κούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους ποιες θα
είναι οι ενέργειες του Συλλόγου μας προκειμένου να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των θιγομένων
μελών μας.
Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας
προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα για
τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα.

Τ
η Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση
του προεδρείου του Συλλόγου μας με τον εκπρόσωπο
και Πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων

(ΕΝΔΙΣΥ) κ. Νίκο Χατζόπουλο, οποίος μας ενημέρωσε για
τη δράση του Δικτύου και διερευνήσαμε τη δυνατότητα
συνεργασίας μας.
Η συνάντηση έγινε σε ιδιαιτέρως καλό κλίμα και κατά τη
διάρκειά της ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε για θέ-
ματα που αφορούν όλους τους συνταξιούχους, με κυ-
ρίαρχο τη φορολόγηση των αναδρομικών περιόδου των
προηγούμενων ετών, ενώ, αντίστοιχα, τα στελέχη του Συλ-
λόγου μας τον ενημέρωσαν για τα θέματα των συνταξιού-
χων συναδέλφων του χώρου μας.
Ουσιαστικά, ο εκπρόσωπος του ΕΝΔΙΣΥ μας ανέλυσε την
προσπάθεια που καταβάλλει το Δίκτυο να μη φορολογη-
θούν τα αναδρομικά που έχουν αποδοθεί με δικαστικές
αποφάσεις, καθόσον η Πολιτεία δεν έχει καταβάλει ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΑ το ετήσιο επιτόκιο 6% που ορίζει ο Νόμος για αυτές
τις περιπτώσεις.
Σε αντιστάθμισμα αυτής της παρανομίας και κατάφωρης
αδικίας προς τους συνταξιούχους, το ΕΝΔΙΣΥ, απόλυτα βά-
σιμα και δίκαια, ηγείται της προσπάθειας να μη φορολο-
γηθούν τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών.
Η προσπάθεια και η συνολική δράση του ΕΝΔΙΣΥ είναι
άκρως ενδιαφέρουσα και υπήρξε ταύτιση απόψεων σε
πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν. Επειδή, όπως
έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, οι διεκδικήσεις γίνονται
με αγώνες και οι αγώνες με μαζικότητα και ενωτική διά-
θεση, αποφασίσαμε να στηρίξουμε το ΕΝΔΙΣΥ και να
συμπαραταχθούμε μαζί του στις ενέργειές του για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των
συνταξιούχων.
Άλλωστε, τόσο το ΕΝΔΙΣΥ όσο και ο Σύλλογός μας έχουμε
να επιδείξουμε ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες σε ασφαλι-
στικά θέματα και η κοινή συμπόρευση των συλλόγων μας
και η συνεργασία των νομικών και ασφαλιστικών μας συμ-
βούλων πιστεύουμε ότι θα καταστήσει ακόμα πιο αποτε-
λεσματικές τις διεκδικήσεις μας.
Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις για να διευκρι-
νιστούν οι όροι της συνεργασίας μας και ελπίζουμε η κοινή
πορεία του Συλλόγου μας με το ΕΝΔΙΣΥ να έχει αποτελέ-
σματα για τους συνταξιούχους συναδέλφους μας.

«Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς» με... περικοπές από την Κυβέρνηση
στις συντάξεις χηρείαςκαι αναπηρίας! – Οι συντάξεις από 1.1.22
«πετσοκόβονται», αλλά ο Υφυπουργός κ. Τσακλόγλου υποστηρίζει
ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις μέχρι 31.12.21 – Εν αναμονή της
εφαρμογής της εγκυκλίου για τις περαιτέρω ενέργειές μας

Η Ισχύς εν τη Ενώσει!  
Χαράσσουμε κοινή πορεία με το

Ε ν ι α ί ο  Δ ί κ τ υ ο  
Συνταξ ιούχων (ΕΝΔΙΣΥ)
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Κατά την περίοδο των μνημονίων δημιουργήθηκαν σοβαρά ζητήματα τόσο ανα-
φορικά με τη νομιμότητα όσο και αναφορικά με την εφαρμογή των ασφαλιστι-
κών νόμων.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, πρωτοπόρος σε πανελλαδικό επίπεδο στα ασφαλιστικά θέματα
και στη νομική υπεράσπιση και διεκδίκησή τους, σε συνεργασία με τους νομικούς και
ασφαλιστικούς μας συμβούλους, εξέταζε πάντοτε όλα τα θέματα που προέκυπταν με
συνέπεια και υπευθυνότητα, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. 
Ο Σύλλογός μας ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που κίνησε σειρά ομα-
δικών αγωγών για τη διεκδίκηση διαφόρων θεμάτων που θεωρούμε ότι πρέπει
να διορθωθούν προς όφελος των συναδέλφων μας.
Μία από τις πρώτες νομικές μας ενέργειες – από τους πρώτους Συλλόγους πανελλα-
δικά που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό - ήταν βεβαίως οι ομαδικές αγωγές για τη
διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.
Tον Οκτώβριο του 2020, μετά από απόφαση του ΣτΕ επεστράφησαν αναδρομικά
ποσά μόλις 11 μηνών αυτών των περικοπών (11 Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016) στους
δικαιούχους συνταξιούχους, ωστόσο ο Σύλλογός μας συνεχίζει τη διεκδίκηση των
περικοπών όλου του διαστήματος, καθώς και των τόκων του ενδεκαμήνου που
μας αποδόθηκε, με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου,
ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης.
Επιπλέον, ο Σύλλογός μας έχει κινήσει ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, αλλά και των δώρων και επιδομάτων
αδείας. 
Αυτές οι αγωγές βρίσκονται πλέον στο στάδιο συζήτησής τους ενώπιον των διοικητι-
κών Πρωτοδικείων. Λόγω της πανδημίας, η συζήτηση ορισμένων από αυτές τις αγω-
γές είχε διακοπεί, ωστόσο έχει ξεκινήσει εκ νέου ο προσδιορισμός των αγωγών
ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων.
Ο νομικός μας σύμβουλος δρ. Παπακωνσταντίνου μας απέστειλε αναλυτικά τις δικα-
σίμους που έχουν προσδιοριστεί για το επόμενο διάστημα ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών : 

• η με ακ: ΑΓ3572/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των
ν.4051/12 και ν.4093/12
• η με ακ: ΑΓ9772/2018 αγωγή για τη  διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών
των ν.4051/12 και ν.4093/12, στις 03.02.2022.
• η με ακ: ΑΓ9648/2016 αγωγή για τη  διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών
των ν.4051/12 και ν.4093/12, κατόπιν έκδοσης της υπ' αρ. 28/2020 αναβλητικής
απόφασης, στις 15.02.2022.

• η με ακ: ΑΓ6829/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
στις 15.02.2022.
• η με ακ: ΑΓ12198/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών
των ν.4051/12 και ν.4093/12, στην 01.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ11672/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών
των ν.4051/12 και ν.4093/12, στην 01.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ11671/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ12199/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ14130/2017 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης,  για
τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην 01.03.2022, εξ αναβολής.
• η με ακ: ΑΓ14134/2017 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.03.2022, εξ αναβολής.
• η με ακ: ΑΓ14137/2017 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.03.2022, εξ αναβολής.
• η με ακ: ΑΓ14142/2017 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.03.2022, εξ αναβολής.
• η με ακ: ΑΓ5406/2016 αγωγή για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των
ν.4051/12 και ν.4093/12, στις 04.03.2022, κατόπιν έκδοσης της υπ' αρ. 2847/2020
αναβολητικής - παραπεμπτικής απόφασης.
• η με ακ: ΑΓ12609/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ12615/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022
• η με ακ: ΑΓ12624/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ12620/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ12616/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ12612/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 06.03.2022.
• η με ακ: ΑΓ14619/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας,
στις 08.04.2022.
• η με ακ: ΑΓ14623/2018 αγωγή για τη διεκδίκηση των δώρων - επιδόματος αδείας
(αφορά συνταξιούχους ΕΦΚΑ, όχι από την Ιονική), στις 08.04.2022.
• η με ακ: ΑΓ531/2019 αγωγή για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην
01.06.2022.
• η με ακ: ΑΓ598/2019 αγωγή για τη διεκδίκηση των μνημονικών περικοπών των
ν.4051/12 και ν.4093.12, στις 07.06.2022.

Οι συμμετέχοντες στις εν λόγω αγωγές θα ενημερωθούν σχετικά από το Σύλλογό μας.

Προσδιορισμός δικασίμων ομαδικών αγωγών
ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Τ
α τελευταία χρόνια οι απανωτές αλλαγές
στους ασφαλιστικούς νόμους και τα συντα-
ξιοδοτικά ζητήματα έχουν προκαλέσει ένα

κύμα διαδικασιών που οφείλουν να εφαρμοστούν
προς συμμόρφωση των νέων διατάξεων. Αυτό το
ομολογουμένως δύσκολο έργο έχει αναλάβει βε-
βαίως ο e-ΕΦΚΑ. Και δυστυχώς, τα αποτελέσματα
είναι τραγικά…

Έχουμε στηλιτεύσει επανειλημμένα τη συνεχιζό-
μενη αβελτηρία που χαρακτηρίζει τον e-ΕΦΚΑ στη
διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν την
εφαρμογή των ασφαλιστικών διατάξεων. Έχουμε
επισημάνει ότι η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ βαίνει
προς συνεχή υποβάθμιση και κάθε φορά που επι-
χειρείται η διεκπεραίωση μίας από τις πολλές εκ-
κρεμότητες, δημιουργούνται νέες, αφού τα λάθη,
οι παραλείψεις και οι καθυστερήσεις είναι δεδο-
μένα! Μάλιστα (προφανώς όχι τυχαία) τα λάθη
που παρατηρούνται είναι σχεδόν αποκλειστικά σε
βάρος των ασφαλισμένων και σχεδόν ποτέ σε
βάρος του Φορέα…

Ενδεικτικά σας υπενθυμίζουμε ότι στις πιστώσεις
των αναδρομικών των συνταξιούχων (παλαιών
και νέων) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης
σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4670/2020, πα-
ρατηρήθηκε σωρεία λαθών και παραλείψεων, ενώ
το επόμενο διάστημα η λειτουργία της υποτιθέμε-
νης ενημερωτικής, ηλεκτρονικής πλατφόρμας όχι
μόνο δε μας έκανε σοφότερους, αλλά πρόσθεσε
νέα λάθη στην όλη διαδικασία!

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που παραμένει σε
εκκρεμότητα, ουσιαστικά από τον Ιανουάριο του
2019 (!), είναι τα αναδρομικά που οφείλονται
στους περίπου 500 συναδέλφους, στους οποίους
έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξης με βάση τις
διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου μόλις τον
Απρίλιο του 2021. Οι συνάδελφοι αυτοί είδαν (με
καθυστέρηση πλέον των 2 ετών…) τις προβλεπό-
μενες αυξήσεις στις συντάξεις τους, αλλά ακόμα
δεν έχουν λάβει τα αναδρομικά που έχουν προκύ-
ψει από 1.1.2019. Επιπλέον, σε αυτήν την κατηγο-
ρία των συναδέλφων υπολογίστηκαν λανθασμένα
και τα αναδρομικά για όσους είχαν πάνω από 30
έτη ασφάλισης.

Και βεβαίως, εκτός από αυτές τις 2 βασικές περι-

πτώσεις που αναφέραμε και αφορούν εκατοντά-
δες συνταξιούχους συναδέλφους μας, υπάρχουν
επιπλέον πολλές ακόμα υποπεριπτώσεις (όπως
π.χ. των συνταξιούχων συναδέλφων με περισσό-
τερα από 30 έτη ασφάλισης και περισσότερες από
μία συντάξεις που δεν έλαβαν καθόλου αναδρο-
μικά) που έχουν σημειωθεί σημαντικά λάθη και
παραλείψεις από τον e-ΕΦΚΑ στην εφαρμογή των
πρόσφατων ασφαλιστικών διατάξεων (πάντα σε
βάρος των συνταξιούχων…). Όλα αυτά αποδει-
κνύουν την προχειρότητα με την οποία έχουν γίνει
αυτές οι διαδικασίες από πλευράς του e-ΕΦΚΑ ή και
των αναδόχων εταιρειών, στις οποίες έχει μεταθέ-
σει μέρος των διαδικασιών αλλά δε διαθέτουν
επαρκώς καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό για
να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που παρουσιάζουν.

Επειδή αυτή η κατάσταση έχει φτάσει στο απρο-
χώρητο και δεν είναι δυνατόν πλέον οι ασφαλι-
σμένοι συνολικά, αλλά και ειδικά οι συνάδελφοί
μας συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ), να
υποεξυπηρετούνται και να ταλαιπωρούνται και
μετά από επιστολές των Συλλόγων μας που
αγνοήθηκαν, οι Σύλλογοί μας σε συνεργασία με
τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και το νο-
μικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπακων-
σταντίνου, αποστείλαμε εξώδικο στον e-ΕΦΚΑ,
ζητώντας να συμμορφωθεί, επιτέλους, με τις
νόμιμες υποχρεώσεις του!

Στο εξώδικο θέσαμε επιτακτικά τα ασφαλιστικά θέ-
ματα που αφορούν τους συνταξιούχους συναδέλ-
φους μας (αναδρομικά για τους περίπου 500
συναδέλφους που τους έγινε επανυπολογισμός τον
Απρίλιο του 2021, αναδρομικά για περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης, συνολική υπολειτουργία e-
ΕΦΚΑ), στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις!

Με την αποστολή του κοινού εξωδίκου των Συλ-
λόγων μας επιθυμούμε να παρουσιάσουμε ένα
κοινό μέτωπο προς τον e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο
και να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας προκειμέ-
νου να ληφθούν σοβαρά υπ’όψη! Ελπίζουμε αυτή
τη φορά οι αρμόδιοι να εισακούσουν τις εκκλήσεις
μας και έστω και καθυστερημένα να ανταποκρι-
θούν! Η ανικανότητα, η αβελτηρία των αρμόδιων
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ο εμπαιγμός των
συνταξιούχων πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!

Η
χώρα μας συνεχίζει να διέρχεται μία παρατεταμένη πε-
ρίοδο κρίσης με την πανδημία να προκαλεί πολλές
φορές ανυπέρβλητα προβλήματα σε μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις και την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια να κο-
ρυφώνονται. 

Μπορεί η εορταστική περίοδος να τελείωσε, αλλά οι κατανα-
λωτικές ανάγκες δεν παύουν. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ απευθύνει
έκκληση σε όλους τους συναδέλφους ώστε να προτιμούν να
ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πατρίδας μας.
Είναι γνωστό ότι διαχρονικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν
η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας μας και αυτό δεν το
έχει αλλάξει κανένα μνημόνιο, όσο και αν το έχουν προσπαθή-
σει διάφορα συμφέροντα...

Αντίθετα, οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων εξάγουν την
κερδοφορία τους στο εξωτερικό, ενώ είναι γνωστό ότι οι ερ-
γασιακές συνθήκες που επικρατούν είναι απαράδεκτες (ελα-
στικά ωράρια, κατώτατοι μισθοί, part-time, απάνθρωπες
συνθήκες εργασίας, απολύσεις, ουσιαστική απαγόρευση συνδι-
καλισμού κ.λπ.).

Η πανδημία βεβαίως έχει επιδεινώσει την κατάσταση, με απο-
τέλεσμα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κινδυνεύουν να
αφανιστούν. Είναι καιρός να βάλει ο καθένας το λιθαράκι του
προκειμένου να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κα-
θένας σκέφτεται συχνά ότι ίσως να μην μπορεί να κάνει τη δια-
φορά από μόνος του και αφήνεται... Ο καθένας από μόνος του
δεν μπορεί, αλλά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Επιπλέον, η δικαιολογία των αυξημένων τιμών ισχύει εν μέρει,
αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να δικαιολογούν
την ενίσχυση των μεγάλων αλυσίδων. Άλλωστε το διαδίκτυο
έχει κάνει πολύ πιο ασφαλή και εύκολη την αναζήτηση των κα-
λύτερων δυνατών επιλογών και σίγουρα αξίζει να κάνουμε
αυτή τη μικρή «θυσία»...

Επομένως, ψωνίζοντας από τα καταστήματα της γειτονιάς
μας, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις αυτές, τους  δίνουμε τη δυ-
νατότητα να επιβιώσουν και να κρατήσουν τους υπαλλή-
λους τους και βεβαίως ενισχύουμε την οικονομία μας.

Είναι ανάγκη να κινητοποιηθούν οι φορείς της ελληνικής κοι-
νωνίας, τα κόμματα της βουλής, η κυβέρνηση, αλλά και ο κα-
θένας μας ξεχωριστά ώστε να πούμε όχι στις μεγάλες αλυσίδες
καταστημάτων και να θέσουμε την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ως έναν κοινά αποδεκτό εθνικό στόχο. Είναι απα-
ραίτητο για να σταθεί η χώρα στα πόδια της ενώπιον των δυ-
σκολιών που μας περιμένουν...

ΑΠΕΛΕυΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΑΛυΣΙΔΕΣ”
ΣΤΗΡΙΖΟυΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοινό εξώδικο ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – Συλλόγου Συνταξιούχων στον
e-ΕφΚΑ για να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του
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Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, μία από τις σπουδαιότερες
προσωπικότητες του σύγχρονου Ελληνισμού

Ας ξεκινήσουμε… από την αρχή. Η ιατρική σας γοήτευσε από
μικρή ηλικία; υπήρξε κάποιο περιστατικό, κάποιο ερέθισμα, κά-
ποια επιρροή που να σας ώθησε να ασχοληθείτε με την ια-
τρική; Έχετε σκεφτεί ποτέ με τι θα είχατε ασχοληθεί, αν δεν
είχατε πάρει την κατεύθυνση της ιατρικής;
Είμαι πεπεισμένος ότι την αγάπη για την ιατρική αρχικά μου την εμ-
φύσησε η μάνα μου. Ήταν άριστη μαθήτρια, τελείωσε τη Ζωσιμαία
Σχολή Ιωαννίνων και ήθελε να σπουδάσει ιατρική. Το οικογενειακό
της περιβάλλον αποφάσισε ότι ήταν καλύτερα γι’ αυτήν να γίνει σύ-
ζυγος και μάνα. Έτσι, της έμεινε απωθημένη επιθυμία να γίνει για-
τρός, την οποία τεχνηέντως πέρασε σ’ εμένα. Την ιδέα, όμως, να
γίνω γιατρός την ενδυνάμωσε το παράδειγμα, η συμπεριφορά, η
προσφορά και η αντιμετώπιση που είχα στα προεφηβικά μου χρό-
νια, λόγω ασθένειας, από δύο λειτουργούς γιατρούς της πόλης μας.
Ειλικρινά δεν θα ήμουν ευτυχής, εάν δεν κατάφερνα να γίνω γιατρός
γιατί δεν έχω κλίση ούτε πάθος για άλλο επάγγελμα. 

Πώς κρίνετε εσείς ο ίδιος την πορεία σας, από τότε που μπήκε το «μικρόβιο» της
ιατρικής μέσα σας, μέχρι σήμερα; Περιμένατε ότι θα φτάνατε τόσο ψηλά, ότι αυτή
η πορεία θα ήταν τόσο μακρά και επιτυχημένη;
Ξεκίνησα με το όνειρο να γίνω ένας πολύ καλός γιατρός και να προσφέρω τις υπηρεσίες
μου στους συμπολίτες μου στα Γιάννενα. Είχα την τύχη όμως στη διάρκεια των σπουδών
να συναντήσω δασκάλους που μου υπέδειξαν και με καθοδήγησαν από νωρίς, να

εμπλακώ στη ιατρική έρευνα. Για να τύχω άριστης εκπαίδευσης με-
τανάστευσα στις ΗΠΑ. Εκεί εκπαιδεύτηκα τόσο στην κλινική ιατρική
όσο και την έρευνα. Μετά την επιτυχή πορεία μου στην Αμερική πα-
λιννόστησα στη χώρα μου. Προσέφερα ό,τι μπορούσα καλύτερο
στους ασθενείς, στους φοιτητές, στους νέους γιατρούς και στην πρό-
οδο της Ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα στην κατανόηση των Αυ-
τοανόσων ρευματικών νοσημάτων. Είμαι ευτυχής για ό,τι κατάφερα,
παρ’όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την επιστημονική πο-
ρεία μου στη χώρα μας, για να φτάσω ψηλά, όπως εσείς λέτε, και
εκτιμούν συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη τιμή σας ανακοινώνω ότι το Insti-
tute for the Advancement of Research and Education in Arts, Sci-
ences & Technology όρισε επιστημονική Επιτροπή η οποία μελέτησε
και ανέδειξε ποιοι Έλληνες Βιοεπιστήμονες στα διακόσια χρόνια του
κράτους μας (1821-2021) ήταν Πρωτοπόροι και Καινοτόμοι στην
Ιατρική και τις Βιοϊατρικές Επιστήμες. Μεταξύ των επιστημόνων
αυτών είναι και το όνομα μου.

Σας εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για τη σπουδαία διάκριση. Βιώνοντας τα
τελευταία 2 χρόνια μία πρωτόγνωρη για όλους μας συγκυρία, ως κορυφαίος ια-
τρός και επιστήμονας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα διδάγματα που πρέπει να απο-
κομίσουμε ως ανθρωπότητα, αλλά και ως ελληνική κοινωνία συγκεκριμένα; 
Θεωρώ ότι όλοι πάθαμε και μάθαμε από την Πανδημία. Πάθαμε διότι χάσαμε έναν ικανό
αριθμό συνανθρώπων μας, απωλέσαμε την ελευθερία κινήσεων και πολλοί συνάνθρω-

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Χ α ρ ά λ α μ π ο ς

Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς
Μία από τις σπουδαιότερες, σύγχρονες, ηγετι-
κές επιστημονικές φυσιογνωμίες του τόπου μας,
ο διακεκριμένος Ιατρός, Καθηγητής και Ακαδη-
μαϊκός Χαράλαμπος Μουτσόπουλος μας κάνει
την τιμή να μιλήσει στην Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ

Ο
ι σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας λιγοστεύουν. Έχει στε-
ρέψει η πηγή της γνώσης, της ικανότητας, της εργατικότητας, της και-
νοτομίας και της πρωτοπορίας; Σε καμία περίπτωση. Μέσα στον κυκεώνα

του νεοπλουτισμού, της ευκολίας, του καταναλωτισμού, της αναξιοκρατίας και του
ατομικισμού, συνεχίζουν να ξεπετάγονται νέοι με σπουδαίο παρόν και ακόμα πιο
λαμπρό μέλλον. Όμως όλους αυτούς, η Πολιτεία φροντίζει – σχεδόν σκόπιμα και
προκλητικά - να τους διώχνει όσο πιο μακριά γίνεται, ακόμα και όταν οι ίδιοι απο-
φασίζουν να προσπαθήσουν να προοδεύσουν στην Ελλάδα και όχι μακριά από
αυτή.

Δυστυχώς όμως, οι συνθήκες πολυεπίπεδης παρακμής που εντοπίζονται στη χώρα
μας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη διάθεση για πρόοδο και εξέλιξη. Και έτσι,
τις περισσότερες φορές, η προσπάθεια εγκαταλείπεται και ο δρόμος της ξενιτιάς
είναι μονόδρομος…

Τα σπουδαία μυαλά χάνονται από την πατρίδα μας. Απογοητευμένοι από τις συν-
θήκες που συναντούν, από την απουσία υποδομών και αξιοκρατίας, από την άδικη
μεταχείριση που τους επιφυλάσσει η Πολιτεία, από τις άθλιες εργασιακές συνθήκες
και τις ανύπαρκτες προοπτικές έρευνας και καινοτομίας, φεύγουν για… άλλες Πο-
λιτείες. Δεν το θέλουν, αναγκάζονται. 

Εμείς συναντήσαμε έναν από τους ελάχιστους που επέστρεψαν στην Ελλάδα, παρά
το γεγονός ότι το έργο και το κύρος του είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. 

Ο Χαράλαμπος Μουτσόπουλος είναι ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους
Έλληνες. Στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται η πραγματική αριστεία, με την έννοια
που πραγματικά πρέπει να έχει. Σπουδαίος και άξιος επιστήμονας, μακριά από μι-
κροπολιτικά παιχνίδια και σκοπιμότητες, δε φοβάται να πει τα πράγματα με το
όνομά τους. Το σπουδαίο έργο του δεν περιορίζεται στην επιστήμη του, αφού γνω-
ρίζει ότι ένας επιστήμονας δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένος από το κοινωνικό
πλαίσιο. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και ο λόγος του πρέπει να γίνουν φάρος ελπίδας
και πορείας για όλους μας, ιδιαίτερα όμως για τη νέα γενιά. 

Κορυφαία προσωπικότητα της διεθνούς ιατρικής
O Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος γεννήθηκε το 1944 στα Ιωάννινα, αλλά κατάγε-
ται από τα Κάτω Πεδινά (Κάτω Σουδενά) Ζαγορίου. Αποφοίτησε το 1968 με άριστα
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του απενεμήθη ο τίτλος
του Διδάκτορα από την ίδια σχολή με άριστα το 1971.

Συμμετείχε από τα φοιτητικά του χρόνια σε ερευνητικές μελέτες στο τμήμα της Μι-
κροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εκπόνησε και διδακτορική δια-
τριβή. Έλαβε την ειδίκευσή του στην Εσωτερική Παθολογία και στη
Ρευματολο γία/Ανοσολογία στις ΗΠΑ (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου George-
town Washinghton DC) και τα Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στο

San Francisco).

Εργάστηκε από το 1976 στο Εθνικό Ινστι τούτο Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ), αλλά και
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Georgetown ως Αναπληρωτής καθηγητής
της Παθολογίας .Το 1980 επιστρέφει ως καθηγητής Παθολογίας στη νεοσυστα-
θείσα Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου κατορθώνει, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, να θέσει το τμήμα του στο Διεθνή Επιστημονικό Χάρτη και να
κάνει τα Γιάννενα πόλο έλξης ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα από όλη την Ελ-
λάδα. Το 1993 εκλέγεται καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου επαναλαμβάνεται η επιτυχημένη του προ-
σέγγιση.

Θεωρείται αυθεντία στα αυτοάνοσα νοσήματα και ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα
που ανέδειξε την ανοσολογία, από ένα τμήμα της μικροβιολογίας, σε ιδιαίτερο
αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας. Μάλιστα, το ερευνητικό, διδακτικό και
συγγραφικό του έργο έχει διεθνή ακτινοβολία και κύρος. Έχει τιμηθεί για το επι-
στημονικό και διδακτικό του έργο με σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Είναι επίτιμος και ομότιμος καθηγητής των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων
Ιωαννίνων Θράκης και Αθηνών. Έχει ιδρύσει στην Ελλάδα δύο κέντρα αριστείας
για τη νοσηλεία, διδασκαλία και μελέτη της παθογένειας των αυτοανόσων νοση-
μάτων, με κυρίαρχο πρότυπο μελέτης το σύνδρομο Sjögren. Μαθητές του από τα
κέντρα αυτά στελεχώνουν πανεπιστημιακά εργαστήρια, κλινικές, ερευνητικά κέντρα
και νοσηλευτικές μονάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει προσκληθεί για
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών του σε Ιατρικές Σχολές, διεθνή επι-
στημονικά συνέδρια και ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της Αυστρα-
λίας και της Ιαπωνίας. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε εκατοντάδες
σημαντικά περιοδικά Παθολογίας, Ανοσολογίας και Ρευματολογίας. Το επιστημο-
νικό του έργο  μνημονεύεται από περισσότερους από 50.700 άλλους συναδέλφους
του με συντελεστή απήχησης  h=114. Η πα ρουσία του, δια προσκεκλημένων ομι-
λιών,  σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και Πανεπιστήμια είναι συνεχής και πο-
λυάριθμη, καθώς και οι βραβεύσεις  του από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

Έχει επιμεληθεί της Έκδοσης τριών πολυσυγγραφικών βιβλίων  «Παθοφυσιολο-
γίας», δύο βιβλίων  για το σύνδρομο Sjögren (Springer 1987 και 2011) και  ενός
για το «Ρευματοειδές πόδι» (Παρισιάνος, 2006). Τελευταία έχει συγγράψει  το βι-
βλίο «Βασικές αρχές των αυτοανόσων νοσημάτων» (εκδόσεις Πασχαλίδης 2017)
καθώς και τα βιβλία “Rheumatology in Questions” και τη βελτιωμένη 2η έκδοση
“Immunology - Rheumatology in Questions” (εκδόσεις Springer-Nature 2018 και
2021). Τα πονήματα αυτά  έχουν αξιολογηθεί από το Book Authority ως από τα
σπουδαιότερα στον κλάδο της Ανοσολογίας και Ρευματολογίας. Επιπρόσθετα έχει
παρέμβει επανειλημμένα, μέσω των άρθρων του στον ημερήσιο Τύπο και μέσω
των βιβλίων του για θέματα που αφορούν την οργάνωση του συστήματος υγείας,
την ιατρική εκπαίδευση, τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και την έρευνα. 

Από το 2017, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
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ποί μας έπαθαν μεγάλες οικονομικές ζημίες. Ελπίζω πολλοί να κατενόησαν ότι πρέπει
να  περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους ανά την υφήλιο. Η πρόοδος της τεχνολο-
γίας επέτρεψε σε μερικούς να συνεχίσουν  την εργασία, την ψυχαγωγία, την άσκηση και
την επικοινωνία με συνεργάτες. Προσωπικά μου έλειψε η άσκηση της ιατρικής και η επι-
κοινωνία με φίλους και συγγενείς. Η συγκυρία αυτή είχε και πολλά αρνητικά αποτελέσματα
για τα παιδιά και τους νέους. Ο εγκλεισμός των παιδιών και των νέων τους στέρησε τη
δυνατότητα άσκησης, κοινωνικοποίησης και τους καθήλωσε σε μια καρέκλα είτε για να
διδαχθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή για να παίξουν εικονικά παιχνίδια με
άγνωστα, για την ανάπτυξή τους, αρνητικά ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα. Τέλος η Παν-
δημία ανέδειξε ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές και φούντωσε σενάρια συνωμοσιολογίας,
στη χώρα, αλλά και παγκοσμίως. 

Το σύστημα υγείας πιστεύετε ότι ανταποκρίθηκε; Όσα έγιναν και γίνονται ακόμα στα
νοσοκομεία της χώρας, είναι μία ισχυρή απόδειξη ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημό-
σιο σύστημα υγείας ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο σε όλους;
Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με το σύστημα υγείας. Ένα λειτουργικό σύ-
στημα υγείας απαρτίζεται από τρία τμήματα: Την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Ιατροί
του ΠΕΔΥ, Κέντρα υγείας, ιδιώτες Ιατροί), τη Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (Νομαρ-
χιακά Νοσοκομεία) και την Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (Γενικά κρατικά Νοσοκομεία).
Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας το υγειονομικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας δεν εκπαιδεύτηκε έγκαιρα και δεν αξιοποιήθηκε για τη διάγνωση και την αντι-
μετώπιση των ασθενών με ήπια ή μέσης βαρύτητας COVID-19. Έτσι όλος ο φόρτος της
αντιμετώπισης των ασθενών έπεσε στα Νοσοκομεία. Επίσης το φόρτο αντιμετώπισης ανέ-
λαβαν μερικοί μόνον κλάδοι  της Παθολογίας και οι μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ ια-
τροί άλλων ειδικοτήτων της Παθολογίας δεν ενεπλάκησαν  στην αντιμετώπιση ασθενών με
COVID-19. Άλλο παράδοξο των περιστάσεων είναι ότι μερικοί Ιατροί είναι εξαντλημένοι από
το φόρτο εργασίας και μερικοί φιγουράρουν ως διακοσμητικά στοιχεία σε τηλεοράσεις και
ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Είναι πολλοί που εκφράζουν το φόβο ότι αυτή η κατάσταση που βιώνουμε ήρθε για
να μείνει. Όχι απαραίτητα μόνο με την πανδημία του κορωνοϊού. Αλλά ότι οι πανδη-
μίες θα καταστούν ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο στο άμεσο μέλλον, ως ένα
ακόμα αποτέλεσμα της σχέσης εκμετάλλευσης του ανθρώπου προς τη φύση. Ποια
η γνώμη σας;
Προφανώς θα μείνει, εάν ικανό ποσοστό συμπολιτών μας, ακούγοντας μη ειδικούς ή σενά-
ρια φαντασίας, αποφεύγουν ή αρνούνται τον εμβολιασμό και όχι μόνον, αλλά δημιουργούν
και αντι-εμβολιαστικό κίνημα. Όπως έχει αποδείξει η συλλογή επιστημονικής πληροφορίας,
από τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, ανεπιθύμητα συμβά-
ματα από τον εμβολιασμό κατά του ιού SARS-COV-2 είναι αμελητέα σε σύγκριση με αυτά
που προκαλεί η νόσος COVID-19. Η πανδημία θα μείνει αν οι πλούσιες χώρες δεν μερι-
μνήσουν να εμβολιαστούν τα εκατομμύρια κατοίκων υπανάπτυκτων χωρών. Σε αυτές τις
φτωχές χώρες, με υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής και ανεμβολίαστο πληθυσμό, ο ιός θα
μεταλλάσσεται και σύντομα θα δημιουργηθούν στελέχη του τα οποία θα ξεφεύγουν της ανο-
σολογικής επιτήρησης που θα έχουν δημιουργήσει τα τωρινά εμβόλια. Τέλος, ο πλημμελής
σεβασμός στο φυσικό μας περιβάλλον θα επιφέρει και άλλα δεινά στο ανθρώπινο είδος, το
μέγεθος των οποίων δεν μπορώ να υπολογίσω.

Έχετε σπουδαίο όνομα ως επιστήμονας και στο εξωτερικό και μάλιστα έχετε ζήσει
και εργαστεί εκτός Ελλάδα επί σειρά ετών. Η καριέρα σας ήταν στρωμένη τρόπον
τινά, ωστόσο επιλέξατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια
η σοβαρή οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα οδήγησε πολλούς νέους επιστή-
μονες στο εξωτερικό. Τι βρήκατε εδώ; Πώς είναι οι συνθήκες σε σχέση με το εξωτε-
ρικό; Μπορεί να αναστραφεί ρεαλιστικά η φυγή των νέων επιστημόνων;
Η μετάβασή μου στο εξωτερικό είχε μόνον ένα στόχο: Την βελτιστοποίησή μου ως ιατρού
και ερευνητή. Ήθελα, αποκτώντας αυτά τα προσόντα, να τα μεταδώσω στις νέες γενεές ια-
τρών της χώρας μου. Δεν ήθελα να γίνω μετανάστης, αν και πριν φύγω από τις ΗΠΑ  μου
προσφέρθηκε αξιοζήλευτη επιστημονική θέση. Στην Ελλάδα ξεκίνησα από το μηδέν. Σιγά
αλλά σταθερά, δημιούργησα πρότυπη κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, ερευνητικό Ανοσο-
λογικό εργαστήριο και μια ομάδα νεαρών συνεργατών με τους οποίους δημιουργήσαμε νέα
Ιατροβιολογική γνώση. Είναι αλήθεια ότι πολεμήθηκα, λοιδορήθηκα, συκοφαντήθηκα αλλά
τίποτε δε στάθηκε εμπόδιο στη επιστημονική μου πορεία γιατί όλες οι εναντίον μου ενέργειες
δεν ευδοκίμησαν, καθώς δεν είχαν ούτε ίχνος αληθείας. Τι θα συμβούλευα έναν ώριμο επι-
στημονικά συνάδελφο που θα επιθυμούσε να επιστρέψει στη χώρα. Πρώτον να έχει βαθιά
γνώση της ιατρικής, σφοδρή επιθυμία επιστροφής, απαράμιλλη διάθεση για μετάδοση της
γνώσης του, ικανότητα για δημιουργία εξ αρχής και δυνατότητα να αντιπαλέψει δυσκολίες
και τρικλοποδιές. Για να προσελκυθούν στη χώρα μας άριστα εκπαιδευμένοι συνάδελφοι
πρέπει και εμείς να αλλάξουμε κακές νοοτροπίες και πρακτικές που επιπολάζουν στα Πα-
νεπιστήμιά μας, όπως: η κάλυψη των ανώτατων πανεπιστημιακών βαθμίδων εκ των ήδη
υπηρετούντων ασχέτως εάν έχουν τα προσόντα, η απόρριψη αρίστων επιστημόνων που
επιθυμούν να επαναπατριστούν, η εκλογή διευθυνόντων πανεπιστημιακές Μονάδες, Τμή-
ματα, Σχολές και το Πανεπιστήμιο από αυτούς που κατόπιν θα κριθούν για την εξέλιξή τους.
Η συναλλαγή αυτή προωθεί τη μετριοκρατεία στα Πανεπιστήμια και όχι μόνον.   

Χωρίς βέβαια να είμαστε γνώστες των ιατρικών όρων και περιεχομένου, η δική σας
εξειδίκευση είναι στην ανοσολογία, την οποία και έχετε προωθήσει σημαντικά στη
σταδιοδρομία σας. Διαβάζουμε συνεχώς για ιατρικές έρευνες, ορισμένες φορές με
το πέρασμα των ετών αναθεωρούνται. Γενικώς υπάρχει πολλή πληροφορία και πα-
ραπληροφόρηση. Ο καθένας από μόνος του, μπορεί να ενισχύσει τις άμυνες του ορ-
γανισμού του; Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη για την υγεία μας και τι πρέπει να
προσέχουμε;
Υπηρετώ ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, δηλαδή παθολογικές καταστάσεις
οι οποίες προκαλούνται γιατί το Ανοσολογικό σύστημά τους είναι υπερλειτουργικό και στρέ-
φεται εναντίον ιστών/ οργάνων του σώματος βλάπτοντας  τη λειτουργία και την ακεραιότητά
τους. Επομένως οι Ιατροί της ειδικότητας αυτής πρέπει αφενός να είναι άριστοι Παθολόγοι
και αφετέρου γνώστες της ανοσολογίας γιατί μέσω αυτής υποστηρίζεται η διάγνωση των
συστηματικών αυτοανόσων νοσημάτων, κατανοούνται οι μηχανισμοί παθογένειάς τους και
καθορίζεται το αποτελεσματικότερο θεραπευτικό σχήμα για την αντιμετώπισή τους. Η lege
artis οργανωμένη έρευνα δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνον να αυξήσουμε τις γνώσεις μας
στην αιτιοπαθογένεια των νόσων, αλλά  να διορθώσουμε ή να βελτιώσουμε πρωθύστερες
σφαλερές αντιλήψεις και πλημμελείς γνώσεις. Η πίεση που υφίστανται  οι ερευνητές για
την παραγωγή νέας γνώσης αφενός προκειμένου η έρευνά τους να χρηματοδοτηθεί και
αφετέρου για να προαχθούν, οδηγεί κάποιους να δημοσιεύουν ανακριβή ή και εσφαλμένη
πληροφορία. Οι αναξιόπιστες επιστημονικές πληροφορίες οδηγούν μερικούς να αμφιβάλ-
λουν συνολικά για την κάθε νέα ιατρική γνώση, να  γίνονται πολέμιοι έναντι σημαντικών
επιτευγμάτων της επιστήμης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις μέρες μας, με  το κίνημα
των αρνητών του εμβολίου για την προφύλαξη από την COVID-19.
Το ανοσολογικό σύστημα ενισχύεται με την καλής ποιότητας διατροφή, την άσκηση, την
αποφυγή καπνίσματος, τη μη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την αποφυγή ή την αντι-

μετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων. Αυτές οι συνθήκες διαβίωσης είναι γενικώς τα κα-
λύτερα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή των ασθενειών.

Τεχνολογία, επιστήμη και ιατρική ειδικότερα. Ποια είναι η σχέση τους τώρα και στο
μέλλον;
Αδιαμφισβήτητα η τεχνολογία αύξησε τη διαγνωστική ικανότητα των γιατρών π.χ. με την
μελέτη γονιδίων που καθορίζουν πρόγνωση των νεοπλαστιών ή θέτουν τη διάγνωση μο-
νογονιδιακών φλεγμονωδών νόσων, με την Αξονική, Μαγνητική και την  τοµογραφία εκ-
πομπής ποζιτρονίων, καθώς και τους Υπερήχους αναδεικνύονται με ακρίβεια βλάβες
οργάνων, τη θεραπευτική ικανότητα των γιατρών με τα καινοτόμα φάρμακα, τους βιολογι-
κούς παράγοντες, τις τεχνητές αρθρώσεις από σιλικόνη, πολυαιθυλένιο, τιτάνιο, ή πυράν-
θρακα, τις καρδιακές βαλβίδες μηχανικές ή βιολογικές, τη Ρομποτική χειρουργική, την
αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την ικανότητα της γενετικής μηχα-
νικής να διορθώνει γονίδια και να επηρεάζει την έκφρασή τους. Τέλος  αρχίζει σιγά, σιγά η
εφαρμογή γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών.
Εν τούτοις η δυαδική σχέση  Ιατρού-ασθενή δεν πρέπει ούτε να εξασθενήσει ή να αντικα-
τασταθεί από την τεχνολογία διότι η λήψη ενδελεχούς ιστορικού και η εκτέλεση λεπτομερούς
κλινικής εξέτασης θα οδηγήσει τον ιατρό με ακρίβεια να ζητήσει τις απαραίτητες εξετάσεις
που θα υποβοηθήσουν τη διάγνωση. Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων του
πάσχοντα από τον ιατρό με ευαισθησία, θα παίξει ουσιώδη ρόλο στη θεραπεία και στη συμ-
μόρφωση του ασθενούς στις υποδείξεις του ιατρού.   

Διαβάζοντας συνεντεύξεις σας, καταλάβαμε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδετε στην
ερευνητική διαδικασία. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος ιατρός και πρωτοπόρος ερευ-
νητής. Ποια η σημασία της έρευνας; Στην Ελλάδα διεξάγεται αποτελεσματικά;
Ο δάσκαλος Ιατρός έχει να εκπληρώσει τριπλό ρόλο: Να μεταδώσει στις νεότερες γενεές
των συναδέλφων του α) τον τρόπο προσέγγισης του ασθενή με ενσυναίσθηση και ευγένεια,
β) τη γνώση και τον ενθουσιασμό για την άσκηση της ιατρική και γ) να δώσει την ευκαιρία
στους νεότερους να εκτεθούν στην ερευνητική διαδικασία. Όποιος από τους μαθητές του
δήξει ενδιαφέρον, αφοσίωση και ικανότητα να θέτει ερωτήματα, να σχεδιάζει  και να εκτελεί
πειράματα, είναι χρέος και καθήκον του δασκάλου να  πυροδοτήσει στο άτομο αυτό όσο
δυνατόν περισσότερο την αγάπη για αυτήν. Θέλω όμως να τονίσω ότι ο πανεπιστημιακός
ιατρός που δεν παράγει, μέσω της έρευνας, νέα γνώση, δεν έχει καμιά πιθανότητα να ερ-
γαστεί σε ένα διακεκριμένο Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα ευτυχώς υπάρχουν ερευνητικές
φωλιές αριστείας, δυσανάλογα πολλές για το μέγεθος της χώρας, που παράγουν πρωτο-
πόρα Ιατροβιολογική γνώση.   

Μία ερώτηση, λίγο εκλαϊκευμένη, αλλά με ενδιαφέρον. Όλοι συζητάμε συχνά μεταξύ
μας ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ ικανούς γιατρούς σε σχέση με το εξωτερικό. Πι-
στεύετε ότι ισχύει σε ένα βαθμό ή απλά … βαυκαλιζόμαστε;
Όπως σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, έτσι και στον Ιατρικό υπάρχουν άριστοι,
καλοί, μέτριοι και κακοί επιστήμονες. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας αν οι άριστοι Ιατροί
της Ελλάδος υπερισχύουν, αναλογικά με τον πληθυσμό, των άριστων ιατρών της Αγγλίας
ή της Ιταλίας ή της Αυστρίας θα μπορούσα να το απαντήσω κατόπιν ενδελεχούς μελέτης.    

Η ιατρική πλέον μοιάζει να έχει γίνει ένα ακόμα εμπόρευμα στη δίνη του ατομικισμού
και του καταναλωτισμού. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι πλέον μία τυπική διαδικασία;
Η εκπαίδευση των νέων ιατρών μπορεί να επαναφέρει την ανθρωποκεντρική προ-
σέγγιση;
Μεγάλος αριθμός νέων συνάδελφων αντικατοπτρίζει την εικόνα  των γηραιότερων συ-
ναδέλφων. Η εκπαίδευση των ιατρών με προγράμματα σπουδών που θα τονίζουν την αν-
θρωποκεντρική προσέγγιση του ιατρού προς τον ασθενή, πιθανά να τροποποιήσει
ατομιστικές και  καταναλωτικές νοοτροπίες του Ιατρικού σώματος. Πολύ φοβούμαι όμως,
ότι αυτό σε μια καπιταλιστική κοινωνία δεν θα επιτευχθεί σύντομα.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα συνδικαλιστικό σωματείο που προσπαθεί
να ξεφύγει από τα στεγανά και τις συντεχνιακές λογικές. Θεωρούμε ότι η αξιοκρατία
πρέπει να χαρακτηρίζει οποιοδήποτε θεσμό που έχει όραμα και προοπτική. Δυστυ-
χώς στη χώρα μας, κατά γενική ομολογία, δεν εφαρμόζεται. Εσείς που δικαίως έχετε
φτάσει σε υψηλά αξιώματα, θεωρείτε ότι στην ιατρική υπάρχουν εστίες επιβράβευ-
σης της αξιοκρατίας; Και σε ποιο βαθμό; Μπορεί αυτή η αντίληψη να αλλάξει συνο-
λικά στην ελληνική κοινωνία;
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η αξιοκρατία εφαρμόζεται περιστασιακά, για να ρίξει στάχτη στα
μάτια,  που θα συσκοτίσει πρακτικές  αναξιοκρατίας,  νεποτισμού, ενδογαμίας (η προαγωγή
ήδη υπηρετούντος στελέχους  και αποκλεισμός συνυποψήφιου με περισσότερα προσόντα),
διαπλοκής και μετριοκρατείας. Η νοοτροπία αυτή είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. 

Ποια είναι, αλήθεια, η άποψή σας για την ελληνική κοινωνία του σήμερα;
Μια κοινωνία μπορεί να κριθεί από το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει στις νέες γενεές,
το δημόσιο σύστημα υγείας, την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντες, την καθαριότητα
των πόλεών της, τα πρότυπα που προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ήθος και τη
γνώση των ατόμων που επιλέγει να την εκπροσωπούν και την αυστηρή εφαρμογή από
τους πολίτες της κανόνων δικαίου. Εάν λοιπόν έβγαζα μια συνιστώσα από τις παραπάνω
παραμέτρους, ειλικρινά η βαθμολογία μου θα την κατέτασσε στη μετριότητα.

Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας; Τι σας αρέσει να κάνετε εκτός της ιατρικής;
Διαβάζω λογοτεχνία και είμαι θαυμαστής και μικρός συλλέκτης έργων ζωγραφικής.

Είναι τιμή για την εφημερίδα μας που φιλοξενήσαμε τον κ.
Μουτσόπουλο. Ας ελπίσουμε ότι οι αξίες που αντιπροσωπεύει
και προωθεί στην πορεία του, θα γίνουν πηγή έμπνευσης για
τη νεολαία, ώστε κάποτε να επικρατήσουν στη χώρα μας...
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Γιώργος Στυλιανός
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 49 ετών ο Γιώργος Στυλιανός,
γιος του συναδέλφου μας Γιάννη Στυλιανού που υπηρέτησε στο Κεντρικό,
την Άνδρο ως εργαζόμενος και διευθυντής και τα Σπάτα ως διευθυντής.
Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Γιώργο, ο οποίος εργαζόταν ως λι-

μενικός, αφού διερχόμενος οδηγός με αυτοκίνητο παραβίασε STOP και παρέσυρε τη
μηχανή του άτυχου Γιώργου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τα λόγια βεβαίως
σε τέτοιες στιγμές είναι φτωχά για να εκφράσουν την οδύνη που κατέκλυσε την Ιονική
Οικογένεια στο άκουσμα της τραγικής αυτής είδησης. Στη σύζυγό του Δήμητρα, τα παι-
διά τους Γιάννη, Αντριάνα και Βαγγέλη, τον αγαπημένο μας συνάδελφο Γιάννη, τη σύ-
ζυγό του Καλλιόπη, τα αδέρφια του Νίκη και Παντελή και στους οικείους του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του Γιώργου
Στυλιανού έγινε το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Ευαγγελία Μανοπούλου
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών η συναδέλφισσά μας
Ευαγγελία (Λίτσα) Μανοπούλου, η οποία είχε υπηρετήσει στα καταστή-
ματα Δραγούμη και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τη Λίτσα διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα, ενώ υπήρξε μία πάρα πολύ αγαπητή πα-

ρουσία στο χώρο της Ιονικής στη συμπρωτεύουσα και όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή
να συνεργαστούν μαζί της δε θα ξεχάσουν ποτέ τον καλοσυνάτο και δοτικό χαρακτήρα
της. Η Λίτσα είχε βαθιά πίστη στη θρησκεία, αλλά και στους συνανθρώπους της και
είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην έμπρακτη βοήθεια και αλληλεγγύη
προς όσους είχαν ανάγκη. Στο σύζυγό της Νικόλαο, τις κόρες τους Αφροδίτη και Δή-
μητρα και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η
εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η ταφή της στο Κοιμητήριο Πεύκων Θεσ-
σαλονίκης.

Ιωάννα Διονυσάτου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ύστερα από μακρά μάχη να κρα-
τηθεί στη ζωή η συναδέλφισσά μας Ιωάννα Διονυσάτου, η οποία είχε υπη-
ρετήσει στο ΤΑΠΙΛΤ, την Κηφισιά, τη Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών και
τη  Νέα Φιλαδέλφεια. Την Ιωάννα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η ερ-

γατικότητα. Στο σύζυγό της και επίσης συνάδελφό μας Σπύρο Διονυσάτο, τις δύο κόρες
τους, Παρασκευή-Ειρήνη και Μαρία-Γεωργία και στους οικείους της εκλιπούσης εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της συναδέλ-
φισσας έγιναν την Τρίτη 16 Νοεμβρίου στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Κατερίνα Νικολοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών η Κατερίνα Νικολοπούλου, σύ-
ζυγός του συναδέλφου μας Παναγιώτη (Τάκη) Νικολόπουλου, ο οποίος
υπηρέτησε στα καταστήματα Αγίου Ανδρέα Πατρών, Βέσο Μάρε Πατρών,
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και στο

κατάστημα Ακρωτηρίου Πατρών. Όσοι είχαν την τιμή να γνωρίσουν την Κατερίνα είναι
βέβαιο ότι θα τη θυμούνται με αγάπη και σεβασμό, καθόσον υπήρξε μία εξαίρετη σύ-
ζυγος και μητέρα, αλλά κυρίως μία δραστήρια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική
δράση που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία της Πάτρας. Δυστυχώς, πρόκειται
για μία ακόμα τρομερή απώλεια για το συνάδελφό μας Τάκη και την κόρη του Ευσταθία,
αφού πριν από λίγα χρόνια είχαν χάσει την κόρη και αδερφή τους Σοφία Νικολοπού-
λου. Στον Τάκη, την Ευσταθία και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της εκλιπούσης έγιναν στην Εγλυ-
κάδα Πατρών.

Λεονάρδος Γάγκος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνάδελφός μας Λεονάρδος
Γάγκος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κάλυμνο, το Κεντρικό, τη Λευκάδα,
την οδό Αχαρνών, στη Νέα Φιλαδέλφεια ως εργαζόμενος και διευθυντής
και ως διευθυντής στην οδό Βρυώνη Πειραιά, τα Πετράλωνα, το Μαρούσι

και την οδό Ερμού Αμαρουσίου. Τον Λεονάρδο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αγγελική, την κόρη τους Μαρία και στους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συνα-
δέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμαρουσίου και ακολούθησε η ταφή του
στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

Βενιζέλος Βαρότσης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Βενιζέλος Βα-
ρότσης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Ρούσβελτ Θεσσαλονί-
κης. Τον Βενιζέλο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη
σύζυγό του και επίσης συναδέλφισσά μας Ράνια Βαρότση, στα 4 παιδιά
τους Όλγα, Εμμανουήλ, Παναγιώτη και Γεώργιο και στους οικείους του

εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συνα-
δέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Σταυρούπολης και η ταφή του στο Κοιμητήριο
Ευόσμου.

Θεόδωρος Θωμόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Θεόδωρος
Θωμόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον Άγιο Ελευθέριο, τη Νέα Φι-
λαδέλφεια, τη Νέα Σμύρνη και ως διευθυντής στα Άνω Πατήσια. Τον Θο-
δωρή διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στα παιδιά του

Δήμητρα και Θανάση, τον αδερφό του και επίσης συνάδελφό μας Γιώργο, τα άλλα δύο
αδέρφια του, Ιωάννη και Τριανταφυλλιά και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου έγιναν
στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Κωνσταντίνος Βουρδέρης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος
Βουρδέρης, ο οποίος είχε υπηρετήσει σε όλη του τη σταδιοδρομία στο
Κεντρικό κατάστημα της Θεσσαλονίκης στη Ρούσβελτ. Τον Κώστα διέκρι-
ναν το ήθος η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σταυρούλα

(Βούλα), τα δύο τους παιδιά Μαρία και Νίκο και στους οικείους του εκλιπόντος εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλφου
έγινε στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Γιάννης Σαΐνης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Γιάν-
νης Σαΐνης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Περιστέρι, ως Υποδιευθυντής
στη Φίλωνος, ως Διευθυντής στη Βρυώνη και τη Νίκαια και επίσης είχε
υπηρετήσει στη Ναυαρίνου. Τον Γιάννη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η

εργατικότητα και είχε βαθιά γνώση του αντικειμένου του, ενώ κατά τη διάρκεια της με-
γάλης του σταδιοδρομίας στην τράπεζα, τόσο ως εργαζόμενος όσο και ως διευθυντής,
παρέμεινε αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους που είχαν την τιμή να συνυπηρετή-
σουν μαζί του. Στη σύζυγό του Μαρία, τις κόρες τους Νότα και Ραχήλ και στους οικείους
του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
του συναδέλφου έγιναν στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Αθανάσιος Τσαντός
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Αθανάσιος
Τσαντός, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Λαμία. Τον Θανάση διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Γαρουφαλλιά (Φαλ-
λιά), τις κόρες τους Σοφία και Νικολέτα και στους οικείους του εκλιπόντος

εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλ-
φου έγιναν στο Κοιμητήριο Λαμίας.

Καλόποθος Τσοπέης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών ο συνάδελφός μας Καλόποθος
(Βαγγέλης, όπως τον φώναζαν οι οικείοι) Τσοπέης, ο οποίος είχε υπηρε-
τήσει στην Ελευσίνα, τη Σπύρου Μερκούρη, τη Β’ Περιφερειακή Αθηνών
και ως διευθυντής στα Άνω Ιλίσια. Τον Βαγγέλη διέκριναν το ήθος, η συ-

νέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ολυμπία, την αδερφή του Βασιλική και
στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακο-
λουθία του συναδέλφου έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Κίττα (Κοίτα) Μάνης.

Βιργινία Πολυζώη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η συναδέλφισσά μας Βιργινία
Πολυζώη, η οποία είχε υπηρετήσει στην Καστοριά. Τη Βιργινία διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη της Τάνια και στους οι-
κείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος

ακολουθία και ταφή της συναδέλφισσας έγιναν στην Καστοριά.

Ανδρέας Μητάκης
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνάδελφός μας Ανδρέας Μη-
τάκης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο κατάστημα 25ης Αυγούστου Ηρα-
κλείου Κρήτης ως εργαζόμενος και διευθυντής και στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Κρήτης και Δωδεκανήσων. Τον Ανδρέα διέκριναν το ήθος, η

συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Έφη, τα παιδιά τους Γιάννη και Μαρία
και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος
ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Μασταμπά Ηρακλείου
Κρήτης και ακολούθησε η ταφή του στο Α’ Κοιμητήριο Ηρακλείου.

Νικόλαος Μανωλόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός μας Νικόλαος
Μανωλόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Τρίπολη και το Κεντρικό.
Τον Νίκο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Παναγιώτα, την αδερφή του Σωτηρία και στους οικείους του εκλι-

πόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του
συναδέλφου έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Μιχαήλ Μπαντουβάς
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο Μιχαήλ Μπαντουβάς,
πατέρας του συναδέλφου μας Γιάννη Μπαντουβά, ο οποίος υπηρέτησε
στην 62 Μαρτύρων Ηρακλείου Κρήτης, την Αλικαρνασσό και τη Γιαμα-
λάκη. Ο εκλιπών ήταν ιδιαιτέρως εργατικός και φιλότιμος, αλλά και ένας

στοργικός πατέρας. Δυστυχώς, είχε ένα τραγικό ατύχημα κατά τη διάρκεια αγροτικών
εργασιών που του στέρησε τη ζωή. Στο συνάδελφό μας Γιάννη, τα αδέρφια του Κων-
σταντίνο και Χρυσούλα και στους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του έγιναν στην ιδιαίτερη πατρίδα του,
τα Ίνια Ηρακλείου.

Μαρία Διακοσάββα Κοτζιά
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η συναδέλφισσά μας Μαρία Δια-
κοσάββα Κο-
τζιά, η οποία
είχε υπηρετή-

σει στη Ρόδο, τη Ρούσβελτ
Θεσσαλονίκης και την Κω.
Τη Μαρία διέκριναν το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Στον επίσης συνά-
δελφό μας σύζυγό της
Λεωνίδα Κοτζιά, τα παιδιά
τους Δέσποινα και Δημήτρη
και στους οικείους της εκλι-
πούσης εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η
εξόδιος ακολουθία και ταφή
της συναδέλφισσας έγιναν
στο Κοιμητήριο Ρόδου.
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