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Αδιαμφισβήτητη είναι πλέον η  δραματική μείωση των συντάξεων των 
συναδέλφων τραπεζικών την παρελθούσα 6ετία. Η Κύρια Σύνταξη όλων 
των τραπεζικών μειώθηκε έως 45%, ενώ η Επικουρική μειώθηκε έως 93% 

για τους 6.500 συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  και καταργήθηκε τελείως για τους 
16.500 συνταξιούχους της Εθνικής. Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκαν κατακόρυφα 
οι φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα τρέχουν οι δυσβάστακτες πλέον 
δόσεις των δανείων, τα έξοδα για τις σπουδές και για την ανεργία των παιδιών μας, 
οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, οι ασθένειες και η ανέχεια των συνταξιούχων. 

Στις 3 και στις 10 Οκτωβρίου 2018 είχαν προγραμματιστεί  τρεις (3) ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί για κατάσχεση πρώτης κατοικίας συνταξιούχων Εθνικής και Ιονικής. 
Με παρέμβαση και του Συλλόγου μας ΣΣΙΛΤΕ και του Συλλόγου Συνταξιούχων της 
Εθνικής στις Διοικήσεις των Τραπεζών, αναβλήθηκαν οι 3 πλειστηριασμοί. Από 
την άλλη πλευρά, οι δανειστές της χώρας μας απαιτούν να προχωρήσουν 30.000 
πλειστηριασμοί το 2019 ! Η απουσία παρέμβασης βέβαια των Ομοσπονδιών μας ΟΤΟΕ 
και ΟΣΤΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι εμφανής και αδικαιολόγητη.

Με αυτά τα δεδομένα σαν ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ υποβάλαμε 
στις 4/9/2018 στην Διοίκηση της Τράπεζας ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ υπαγωγής 
με ευνοϊκούς όρους των οφειλετών συνταξιούχων της ALPHA BANK (ΙΟΝΙΚΗΣ-
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ), προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Πέρα από την αναμενόμενη απάντηση της Τράπεζας, καλούμε τους συναδέλφους 
μας με οφειλές σε καθυστέρηση ή οφειλές ενήμερες με υψηλές δόσεις, να 
υποβάλλουν άμεσα στο τραπεζικό κατάστημα συναλλαγής τους αίτημα νέας ρύθμισης 
με την συνδρομή ειδικών νομικών συνεργατών.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες για την 
διαδικασία της νέας ρύθμισης που απαιτείται, να μην διστάσουν να έρθουν σε επαφή 
με το Σύλλογό μας ασφαλώς μέσα στα   πλαίσια της διαφύλαξης των προσωπικών 
τους δεδομένων.ΤΟ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ-
Πανεπιστημίου 38 –Τηλ. 210 3615765. 

Οι Τράπεζες άρχισαν πλειστηριασμούς Α΄ κατοικίας συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων τους!
Επιτακτική η ανάγκη νέας ρύθμισης των οφειλών σε καθυστέρηση των συναδέλφων.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας έδωσε το παρόν μαζί με χιλιάδες άλλους 
συνταξιούχους στην συγκέντρωση των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, την Πέμπτη στις 4/10/2018  10.00 π.μ. στην Πλατεία Κοτζιά.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-
ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου 2018 θα 
αποφασιστεί η τύχη των κύριων συντάξεων

Ασφαλιστικά Μέτρα του Συλλόγου 
μας για την χωρίς απαρτία 

Καταστατική Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Στο Eurogroup στις 3 Δεκεμβρίου θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την περικοπή ή 
μη των συντάξεων 2.650.000 απόμαχων της δουλειάς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον 
ψηφισθέντα ν.4387/2016 «Νόμο Κατρούγκαλου». Η απόφαση περικοπής των συντάξεων 
ή όχι, θα ληφθεί έπειτα από την παράδοση του προσχεδίου του ελληνικού προϋπολογισμού 
και την εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τις 19-10-2018 ορίστηκε η εκδίκαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του Συλλόγου Συνταξιούχων 

Ιονικής Τράπεζας για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, της χωρίς απαρτία 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Αυγούστου 2018 του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Με την Έκτακτη Καταστατική Γ.Σ. το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επιδιώκει την 
εξαρχής τροποποίηση όλων των Άρθρων του Καταστατικού προκειμένου να 
νομιμοποιήσει εκ νέου και να οριστικοποιήσει την καταβολή του εξευτελιστικού 
μηνιαίου βοηθήματος των 50 ευρώ σε 4.500 συνταξιούχους μας.

Ως γνωστόν ο Σύλλογός μας και οι άλλοι Σύλλογοι Συνταξιούχων - Μέλη 
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κέρδισαν στο Εφετείο Αθηνών με την Αρ. Απόφαση 2724/4-6-
2018 την ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ της 1-3-2015 στο 
ΚΑΡΑΒΕΛ με την οποία μας επέβαλαν 50 ευρώ ως μηνιαία σύνταξη. Με βάση 
αυτή την απόφαση το Επικουρικό μας οφείλει να επαναφέρει το Βοήθημα 
στα επίπεδα του Μαρτίου 2015 και να καταβάλλει αναδρομικά (3) τριών 
ετών.

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  ήδη προσέφυγε στον Άρειο Πάγο κατά της απόφασης 
2724/2018, προκειμένου να καθυστερήσει, έως και 10 μήνες, την εφαρμογή 
της και την καταβολή των αναδρομικών που απορρέουν.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2018

Α) ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ - 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Από 1 έως 500 ευρώ 1.151.435 (41%)
Από 501 έως 1.000 ευρώ 951.490 (33%)
Από 1.001 έως 1.500 ευρώ 568.184 (20%)
Από 1.501 έως 2.000 ευρώ 149.567 (5%)
Από 2.001 έως 2.500 ευρώ 20.191 (1%)

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΥ - 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Από 1 έως 200 ευρώ 882.708 (71%)
Από 201 έως 300 ευρώ 295.08 (24%)
Από 301 έως 500 ευρώ 56.893 (5%)

ΣΥΝΟΛΟ 1.234.686 (100%)
Πηγή : Υπουργείο Εργασίας 
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«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 17ος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287 

Email: info@syntaxilte.gr 

site: www.syntaxilte.gr 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  e-mail:print@alkodi.gr 

Τηλ.: 2110121994

 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27/07/2018, σε ηλικία 93 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Ευστράτιος Γιαννάκης.
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 09/08/2018, σε ηλικία 89 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Δαρμανίν Μωρίς. 
 Απεβίωσε στην Αθήνα στις 17/08/2018 σε ηλικία 86 ετών, η συνάδελφος 
συνταξιούχος Ιονικής, Γαλούση Μαρία και ετάφη στο Νέο Ηράκλειο.
 Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, 
Σταύρος Ανδριανόπουλος.
 Απεβίωσε στα Χανιά σε ηλικία 79 ετών, στις 9/9/2018 ο συνταξιούχος 
συνάδελφος Ιονικής, Νικόλαος Σκαράκης.
 Απεβίωσε την Κυριακή 7/10/2018 στην Αθήνα σε ηλικία 98 ετών, ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Ιονικής, Βασίλειος Δεχουνιώτης.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ εύχεται καλό παράδεισο στους συναδέλφους και θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πανεπιστημίου 38, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 79

-Τηλ. 210 3615765, 210 3640541, FAX 210 3614287

-E mail: info@syntaxilte.gr   

-Ιστοσελίδα ΣΣΙΛΤΕ, με επίκαιρη καθημερινή ενημέρωση στο διαδίκτυο: www.syntaxilte.gr

-Facebook: Γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο facebook «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

Το ιατρείο στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ στην Αθήνα, επί της 
οδού Πανεπιστημίου 44, στον 4ο όροφο. Η γιατρός Ναταλία Πριαχίνα δέχεται 
τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας: 

-Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10,30 π.μ. έως τις 4 το απόγευμα
-Τρίτη και Πέμπτη από τις 10,30 π.μ. έως τις 12,30 το μεσημέρι.

Τηλέφωνα ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932  246006. 

Τιμολόγιο για τις υπηρεσίες 
του ιατρείου του Συλλόγου 
Συνταξιούχων της Ιονικής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Από το Ταμείο Υγείας - Χαρ. Τρικούπη 6-8-10 Αθήνα, χορηγείται εφ’ άπαξ βοήθημα το 
οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ., σήμερα (πρακτ. Νο 30/3-8-2010) ανέρχεται στο ποσό των 
δύο χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€ 2.900,00).

Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα 
κηδείας.
Το βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι:

•	 Αίτηση	του	δικαιούχου.
•	 Το	βιβλιάριο	ασθενείας	και	το	συνταγολόγιο	του	αποβιώσαντος.
•	 Ληξιαρχική	πράξη	θανάτου	(εις	διπλούν).
•	 Τιμολόγιο	για	την	δαπάνη,	από	το	γραφείο	τελετών.
•	 Υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 Ν.	 1599	 που	 δηλώνει	 ο	 δικαιούχος	 του	 βοηθήματος,	 ότι	

«ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΛΛΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ».

•	 Διπλότυπο	είσπραξης	από	Δημόσιο	Ταμείο.	(Το	ποσό	υπολογίζεται	από	τον	Προϊστάμενο	του	
Τμήματος Παροχών επί του ποσού του τιμολογίου που δεν έχει υπολογισθεί Φ.Π.Α.

Για να εισπράξει το βοήθημα άλλο πρόσωπο πέραν του εν ζωή συζύγου χρειάζονται επιπλέον 
τα παρακάτω:

•	 Πιστοποιητικό	πλησιέστερων	συγγενών	από	τον	Δήμο	στον	οποίο	ήταν	εγγεγραμμένος/η	ο/η	
αποβιώσας.

•	 Υπεύθυνες	δηλώσεις	του	Ν.	1599	που	υπογράφουν	όλοι	όσοι	αναφέρονται	στο	Πιστοποιητικό	
πλησιέστερων συγγενών (πλην του δικαιούχου των εξόδων), και δηλώνουν ότι: «δεν 
έχουν οιαδήποτε αξίωση επί των εξόδων κηδείας, τα οποία δικαιούται να εισπράξει ο 
……………………………», και είναι θεωρημένες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή για το γνήσιο 
της υπογραφής.

•	 Απόφαση	του	Δ.Σ.

ΕΦΟΡΙΑ

Διπλότυπο είσπραξης για έξοδα κηδείας 
Τα έξοδα χωρίς το ΦΠΑ + 15% + 20% υπέρ ΟΓΑ
Κωδικός στην εφορία ΚΑΕ 1228 
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Δωρεάν υπηρεσία ειδοποιήσεως 
από την Alpha Bank, για 

την πίστωση της κύριας σύνταξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Η Alpha Bank παρέχει εντελώς 
δωρεάν ενημέρωση για την πίστωση 
της κύριας σύνταξής μας στο 

λογαριασμό μας, χωρίς να χρειάζεται να 
επισκεφθούμε το Κατάστημα ή το ΑΤΜ.
Με την Υπηρεσία «Alpha Alerts Ενημέρωση 
Συντάξεως», λαμβάνουμε ειδοποίηση κάθε 
φορά που πιστώνεται η σύνταξή μας.
•	 Για	το	ποσό	της	πίστωσης
•	 Για	 το	 νέο	 διαθέσιμο	 υπόλοιπο	 του	

λογαριασμού σύνταξης που τηρούμε 
στην Τράπεζα.

Μπορούμε να επιλέξουμε να γίνει η ενημέρωση, μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό 
τηλέφωνό μας ή και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
Μπορούμε να εγγραφούμε δωρεάν μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank ή μέσω 
της Υπηρεσίας Alpha Web Banking / Alpha Alerts λογαριασμών.
Εάν επιθυμούμε να λαμβάνουμε ενημέρωση και για άλλες κινήσεις στον λογαριασμό μας, θα 
πρέπει να ενεργοποιήσουμε το σύνολο των ειδοποιήσεων της Υπηρεσίας Alpha Alerts.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha 
Bank ή να καλέσετε στο 210 326 0000 (καθημερινά 8:00 – 22.30).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση που να απευθύνεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΤΑΠΙΛΤ)-Δραγατσανίου 8-Αθήνα, 
υπ΄ όψη Χρήστου Ιωάννου, (με πλήρη στοιχεία του αιτούντος συναδέλφου, καθώς 
και τηλέφωνο επικοινωνίας), στο FAX 210 3302151. Στο κείμενο να αναφέρεται 
« Παρακαλώ στο εξής η κύρια σύνταξή μου να πιστώνεται στον Λογαριασμό Νο 
…………….. , στην Τράπεζα ………………………»
2) Συνημμένο το ΙΒΑΝ του νέου Λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή του λογαριασμού ολοκληρώνεται στο Μητρώο ΙΚΑ συνήθως μετά 
από 3 με 4 μήνες.

*Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 2018, το νέο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΑΥΤΕΚΩ (ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ), Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 Αθήνα, ο οποίος καλύπτει τους 
εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής.

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο αποτελείται από 45 σελίδες και περιέχει χρήσιμα στοιχεία για 
την διάρθρωση της λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ, τα βιβλιάρια υγείας και τις λίγες πλέον 
παροχές υγείας που απέμειναν για τους συνταξιούχους.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να διαβάσουν ή να εκτυπώσουν το Ενημερωτικό 
Φυλλάδιο του ΤΑΥΤΕΚΩ μπορούν να το βρούν αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΙΛΤΕ www.syntaxilte.gr.

Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΣΙΛΤΕ  ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου, ότι σε κάθε 
τεύχος του περιοδικού «διαδρομές» θα δημοσιεύονται φωτογραφίες  μελών.  Επίσης, 

θα δημοσιεύονται φωτογραφίες, με το ίδιο θέμα, στην ιστοσελίδα www.syntaxilte.gr.  Το 
φωτογραφικό θέμα θα καθορίζεται και θα προαναγγέλλεται κάθε φορά από την Επιτροπή. 
Κάθε ενδιαφερόμενος (η) θα συμμετέχει με μία φωτογραφία που θα αφορά το καθοριζόμενο 
θέμα την οποία θα αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στο email του Συλλόγου info@
syntaxilte.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο και περιοχή λήψης φωτογραφίας. Στην 
φωτογραφία, ανεξαρτήτως θέματος, δεν πρέπει να φαίνονται πρόσωπα και να είναι μόνο 
δικές μας και όχι φωτογραφίες δημοσιευμένες στο διαδίκτυο σε διάφορες σελίδες και 
sites. Η επιλογή και έγκριση των φωτογραφιών που θα δημοσιευθούν θα γίνεται από την 
Πολιτιστική Επιτροπή με τεχνικά και αισθητικά κριτήρια.
Για το προσεχές τεύχος που θα εκδοθεί τον Φεβρουάριο 2019, το θέμα είναι «ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την 
φωτογραφία το αργότερο μέχρι 10 Ιανουαρίου. Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον Σύλλογό μας στο τηλέφωνο 210 361 5765.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«διαδρομές» του ΣΣΙΛΤΕ

–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
Συνάδελφοι,
Μετά το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων συνταξιούχων, το 
Πολυιατρείο οργανώνει εμβολιασμό ενηλίκων:

•	Μικτό	εμβόλιο	ιλαράς	–	Ερυθράς	–	Παρωτίτιδας	(MMR)
•	Εμβόλιο	Γρίπης	(VAXIGRIP)
 Η συμμετοχή των μελών μας ανέρχεται στα 5 ευρώ για τη 

συνταγογράφηση του εμβολίου.
 Ο εμβολιασμός των μελών μας θα πραγματοποιείται από φαρμακοποιό συνεργάτη εντός 
του Πολυϊατρείου –Σανταρόζα 1 – Αθήνα.
Για ραντεβού να απευθύνεστε στο call center του Πολυϊατρείου στο 210 5201800.

Πρόσκληση

1) Συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας
Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018,  
15μελής αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ, του 
μοναδικού τριτοβάθμιου εκπροσώπου των 
συνταξιούχων της χώρας, επισκέφθηκε 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο και τον ενημέρωσε, τόσο για  
τα προβλήματα των συνταξιούχων, όσο και 
για τις θέσεις της για αυτά.  Η ενημέρωση 
αφορούσε τόσο σε θέματα μείωσης συντάξεων, προβλήματα Υγείας, Φορολογίας, κόκκινων δανείων, 
όσο και σε θέματα οφειλών των συνταξιούχων σε Δημόσια Ταμεία και ΔΕΗ.  
Επίσης, συζητήθηκαν θεσμικά θέματα της Συνομοσπονδίας.     
Ο Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει για την επίλυση των 
προβλημάτων μας, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του.
Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ συνάδελφος Γιάννης Ιορδανίδης με την 15μελή 
αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ στο Προεδρικό Μέγαρο.

2) Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
Στις 24/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ, επισκέφθηκε τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. 
Σέμπο και συζήτησαν θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους της χώρας.  
Η συζήτηση αφορούσε τις προσεχείς περικοπές των συντάξεων, τις καθυστερήσεις έκδοσης των 
οριστικών συντάξεων, τις συντάξεις του προσυνταξιοδοτικού, τις συντάξεις χηρείας, τα οικογενειακά 
επιδόματα και την παρακράτηση των εισφορών των νέων συνταξιούχων και την απόδοσή τους στους 
Συλλόγους τους, καθώς και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων από τις κύριες συντάξεις.

3) Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ με τους Προέδρους των Επιτροπών της Βουλής
Στις 25/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ, επισκέφθηκε την Βουλή και συζήτησαν 
θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους της χώρας με το Προεδρείο της Βουλής. Η συζήτηση 
αφορούσε τις προσεχείς περικοπές των συντάξεων, τις καθυστερήσεις έκδοσης των οριστικών 
συντάξεων, τις συντάξεις χηρείας, τα οικογενειακά επιδόματα και την επιστροφή των παρανόμως 
παρακρατηθέντων από τις κύριες συντάξεις. Αναμένεται συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Επίσης 
συζητήθηκαν: Θέματα Υγείας (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Αναμένεται συνάντηση με το Υπουργείο 
Υγείας. Θέματα φορολογίας. Θέματα κόκκινων δανείων. Ρυθμίσεις δόσεων για την κάλυψη των οφειλών 
των συνταξιούχων.
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Επιστολή καταγγελίας Με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ δεν 
έγινε δεκτή η παραίτηση του μέλους 
του Δ.Σ. συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη

Προς τον
Συνάδελφο Ανδρέα Μπάφη
Μέλος Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ

Αγαπητέ συνάδελφε,
Λάβαμε την από 26/5/2018 επιστολή-καταγγελία την οποία απέστειλες προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντα-

ξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.
Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ στην συνεδρίασή του την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 εξέτασε αναλυτικά τα ανα-

φερόμενα στην επιστολή σου καθώς επίσης και την υποβολή της παραίτησής σου που έθεσες στην κρίση 
του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά να μην κάνει δεκτό το αίτημα παραιτήσεώς σου από το 
Δ.Σ., να παραμείνεις και να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου υπέρ των 3.000 συνταξιούχων ΙΛΤΕ για τα σοβαρά 
θέματα των συντάξεων, της υγείας, των δανείων τους και τα υπόλοιπα ζητήματα του περιγράφονται στο 
Άρθρο 2 του Καταστατικού.

Μετά τα παραπάνω το Δ.Σ. σε καλεί να συμμετάσχεις κανονικά σαν Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. στην επόμενη 
συνεδρίασή του για την οποία θα προσκληθείς με ξεχωριστή επιστολή μας.

Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο,

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ       ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

Σε θερμό συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση του Προεδρείου του ΣΣΙΛΤΕ με τους 
συνταξιούχους συναδέλφους στη Χίο, το Σάββατο 15/09/2018. Η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα 
θέματα των Συντάξεων, της Υγείας, των Δανείων συναδέλφων και άλλων ζητημάτων, ήταν γόνιμη και επωφελής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής ευχαριστεί τους συναδέλφους της Χίου για την μαζική τους συμμετοχή και 
συνεργασία.

Ενημερωτική συνάντηση του Συλλόγου μας, 
με τους συναδέλφους στη Χίο

15/10/1970
Ημέρα εγκαινίων υποκ/τος Βόνιτσας. Από αριστερά Πάνος Μουρεζίνης υπάλληλος υποκ/τος, Γιάννης Σερβιντζόγλου Δ/
ντης υποκ/τος Αμφιλοχίας, Λευτέρης Βεντούρης Προσωπάρχης, Γιάννης Τσεκούρας Δ/ντης υποκ/τος, κα Οικονομίδη, 
Κώστας Οικονομίδης Δ/ντης Δ/νσης Καταστημάτων, κα Τσεκούρα, κα Καπλάνη, Πάνος Καπλάνης προϊστάμενος 
υποκ/τος. Πίσω Κώστας Σταθάς ταμίας υποκ/τος και Βαγγέλης Νάτσης (διακρίνεται λίγο) Δ/ντης υποκ/τος Εμπορικής 
Τράπεζας.
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ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΛΤΕ- ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙ-
ΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.  7/9/2018 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ

Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊ-
κής Τράπεζας, τα οποία είναι και απλά μέλη 
του Συνεταιρισμού της Ιονικής και ο ΣΣΙΛΤΕ 
ως θεσμός και Σύλλογος ο οποίος έχει ως 
μέλη του εκατοντάδες μέλη των προανα-
φερόμενου Συνεταιρισμού και Καταστατι-
κό σκοπό την προστασία των οικονομικών 
δικαιωμάτων των μελών του και με βάση 
δεκάδες έγγραφα στοιχεία, καταγγέλλει την 
επικαλούμενη κατωτέρω αδιαφανή λει-
τουργία, τη μη προσκόμιση στοιχείων και 

τις ατεκμηρίωτες δαπάνες του Συνεταιρισμού. Προσφεύγει δε στη δικαιοσύνη, αν δεν δο-
θούν εντός 10ημέρου έγγραφες τεκμηριωμένες εξηγήσεις.

Θέτουμε υπόψη του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ και του Προέδρου του Συνεταιρισμού Ιονικής τα πα-
ρακάτω στοιχεία:

- Εξ όσων γνωρίζαμε, ο σημερινός Πρόεδρος και ο σημερινός Γεν. Γραμματέας του Συνε-
ταιρισμού ΙΛΤΕ, ουδέποτε ήταν κατά το παρελθόν ούτε καν απλά μέλη του Συνεταιρισμού. 
Πότε έγιναν μέλη  και από ποία Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η εγγραφή τους, όπως αυτό 
επιβάλλει το Καταστατικό; 

- Γιατί ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ιονικής δεν απάντησε ποτέ, στα επανειλημμένα 
ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ για τους λόγους απομείωσης των 
αποθεματικών του Συνεταιρισμού κατά 33.252,56 ευρώ την διετία 2013-2015 παρ΄ ότι ο 
Συνεταιρισμός ήταν καθ΄ όλα ανενεργός; Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις παρακάτω 
αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων: 16-4-2014 ΑΝΑΛΗΨΗ 2.000 ευρώ, 15-5-2014 ΑΝΑ-
ΛΗΨΗ 3.365 ευρώ, 29-5-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡ. 393-00310-000099 12.875 ευρώ, 
4-7-2014 ΑΝΑΛΗΨΗ 3.826 ευρώ, 8-9-2015 ΑΝΑΛΗΨΗ 420 ευρώ, 8-9-2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΛΟΓ. 393-00310-000099 1.431,26 ευρώ, 9-10-2015 ΑΝΑΛΗΨΗ 420 ευρώ.

-Με ποια αδιάβλητη διαδικασία ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών του ανενεργού Συ-
νεταιρισμού, στον Γεν. Γραμματέα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ έναντι συγκεκριμέ-
νου χρηματικού ποσού των 12.500€; 

-Τι έχετε να απαντήσετε στην από 26/5/2018 έγγραφη καταγγελία    του πρ. 
Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα Μπάφη ότι «Ξεκαθαρίζω ενώπιόν σας 
σήμερα την οριστική μου ρήξη με το Συνεταιρισμό της ΙΟΝΙΚΗΣ στον οποίο είχα 
εκλεγεί με μία αμφιλεγόμενη-έως ψεύτικη διαδικασία από τους συναδέλφους 
που πήραν μέρος. Γι αυτό δεν πήρα μέρος σε καμία.»;

-Τι έχετε να απαντήσετε στην από 26/5/2018 επιστολή καταγγελία του πρ. 
Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα Μπάφη, ότι η «Ιονικη Ενότητα θα γρα-
φτεί ως επίκουρο μέλος και έτσι θα μπορούν τα μέλη της να ψωνίζουν χωρίς να 
είναι συνεταίροι»;

-Γιατί δεν προσκαλέσατε νομίμως όπως ορίζει το Καταστατικό με προσωπική 
αποστολή επιστολής εμάς και τα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού στην έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση που ανακοινώσατε για τις 29/6/2018 –σε ιστοσελίδα άλ-
λου Συλλόγου και όχι του Συνεταιρισμού- και ως εκ τούτου η σύγκλισή της ήταν 
παράνομη και αντικαταστατική;

-Γιατί δεν ανακοινώσατε ποτέ, αν έγινε ή όχι η Έκτακτη Γ.Σ. της 29/6/2018 του 
Συνεταιρισμού, όπως ορίζει το Άρθρο 9 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ»;

-Γιατί δεν προσκαλέσατε νομίμως όπως ορίζει το Καταστατικό με προσωπική 
αποστολή επιστολής εμάς και τα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού στην Τακτι-
κή Γενική Απολογιστική Συνέλευση που ανακοινώσατε για τις 11/6/2018 –σε 
ιστοσελίδα άλλου Συλλόγου και όχι του Συνεταιρισμού- και ως εκ τούτου η σύ-
γκλησή της ήταν παράνομη και αντικαταστατική;

-Γιατί δεν ανακοινώσατε ποτέ, αν έγινε ή όχι η Τακτική Γενική Απολογιστική 
Γ.Σ. της 11/6/2018 του Συνεταιρισμού, όπως ορίζει το Άρθρο 9 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ»;

-Γιατί δεν δημοσιεύσατε σύμφωνα με το Άρθρο 34 παρ. 5 του Καταστατικού 
του Συνεταιρισμού, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης (29-6-2018) –ούτε μέχρι σήμερα έχετε δημοσιεύσει, ούτε έχετε 
αποστείλει στα μέλη- τον Ισολογισμό (αμοιβές τρίτων-ανάλυση ανά φυσικό πρό-
σωπο), τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Προϋπολογισμό και την 
Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου; 

-Γιατί δεν αποζημιώσατε με τα προβλεπόμενα από την ανακοίνωσή σας αερο-
πορικά έξοδα τον συνεταίρο Π. Τ. από την Θεσσαλονίκη, ενώ τα καταβάλατε σε 
άλλους συνεταίρους, για την αναβληθείσα Καταστατική Γ.Σ. της 9/4/2016;   

-Γιατί ποτέ δεν ανακοινώσατε στους συνεταίρους-μέλη, τις παραιτήσεις και 
τους λόγους των παραιτήσεων του Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα 
Μπάφη, του Ταμία Νικολάου Πετρόπουλου και του Αν. Μέλους του Δ.Σ. του 
Συνεταιρισμού Ιωάννη Κορφιάτη; 

-Κύριε Πρόεδρε του Συνεταιρισμού αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος που με την 
δική σας συναίνεση οι σεκιουριτάδες που είχατε προσλάβει στην Γ.Σ. έβγαλαν 
βιαίως από την αίθουσα «ΟΠΕΡΑ» τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων ΙΛΤΕ για να 
μην  υποβάλει ένσταση απαρτίας, καθόσον σύμφωνα με την δική σας αναγγε-
λία οι παρόντες ήταν 288 και όχι τουλάχιστον 400 που απαιτούνταν σύμφωνα 
με το Καταστατικό και  την από 4/5/2016 ανακοίνωσή σας; Το γεγονός της πα-
ράνομης αποβολής (και ό, τι έννομο αυτό συνεπάγεται) κατέγραψε η κληθείσα 
Αστυνομική Δύναμη Α.Τ. Εξαρχείων στο Βιβλίο Αδικημάτων και συμβάντων της 
24/5/2016.

-Κύριε Πρόεδρε αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος και συμφωνήσατε όταν συνεργάτης 
σας-μέλος του Συνεταιρισμού έστελνε στις 22/02/2016 και ώρα 6:47 μ.μ. διαδικτυακά μηνύ-
ματα (τα οποία είναι στη διάθεσή σας) σε φίλες της για να έρθουν να υπογράψουν νωρίτερα 
μερικές ημέρες στην Ευπόλιδος 8 παρουσία στην Γενική Συνέλευση της Δευτέρας 29/2 χω-
ρίς να παραβρεθούν σε αυτή; 

-Κύριε Πρόεδρε αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος που με την δική σας και πάλι σιωπηρή 
συναίνεση στην ίδια καταστατική συνέλευση κατά την προσέλευση των μελών δεν γινόταν 
κανένας έλεγχος ταυτοπροσωπίας από την γραμματεία, επικεφαλής της οποίας ήταν η σύζυ-
γος του Γεν. Γραμματέα του Συνεταιρισμού και μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ;

-Με ποιο σκεπτικό Κε Πρόεδρε προσφάτως και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προ-
σλάβατε στον Συνεταιρισμό και πληρώνετε δημοσιογράφο, ενώ ο Συνεταιρισμός Ιονικής δεν 
διαθέτει ούτε Ιστοσελίδα ούτε Εφημερίδα; Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο εν λόγω δημοσιο-
γράφος είναι παράλληλα και δημοσιογράφος άλλου Συλλόγου της Ιονικής με τον οποίο συ-
νεργάζεστε;  

-Γιατί δεν ζητήσατε την έγγραφη συναίνεση των μελών του Συνεταιρισμού και δώσατε σε 
ιδιωτική τηλεφωνική εταιρία τα προσωπικά δεδομένα των συνεταίρων, παρά την ρητή απα-
γόρευση-ντιρεκτίβα των Ευρωπαϊκών Οργάνων; Γιατί η τηλεφωνική εταιρεία που ανακοι-
νώσατε ότι συνεργάζεστε για προνομιακές προσφορές, τηλεφωνεί στους συναδέλφους εκ 
μέρους του διασπαστικού σωματείου «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και όχι εκ μέρους του Συνεταιρι-
σμού;

Με βάση τις παραπάνω και άλλες αποδεδειγμένες από έγγραφα παραβιάσεις του Καταστα-
τικού του Συνεταιρισμού, την επικαλούμενη αδιαφανή λειτουργία, τη μη προσκόμιση στοιχεί-
ων, την μη απάντηση από πλευράς του Προέδρου του Συνεταιρισμού στα κατ΄ επανάληψη 
ΕΞΩΔΙΚΑ που στείλαμε  και επειδή εμείς ως μέλη του Συνεταιρισμού και ως εκπρόσωποι 
εκατοντάδων μελών του ΣΣΙΛΤΕ και παράλληλα μελών του Συνεταιρισμού έχουμε έννομο 
συμφέρον, δικαιούμαστε και απαιτούμε την εντός 10ημέρου με έγγραφα στοιχεία απάντησή 
σας στα προαναφερόμενα. Για τους λόγους αυτούς σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε Κε 
Πρόεδρε, σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά οτι θα ασκήσουμε άπαντα τα δικαιώματά 
μας ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής κατ’ εφαρμογήν της από 7/9/2018 από-
φασης του Δ.Σ. καθόσον η προσφυγή μας στην Δικαιοσύνη είναι πλέον άμεση και αναγκαία. 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7/9/2018 ΤΟΥ 
Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ:
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ & ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ
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Του συναδέλφου Θωμά Καρακάση – Καβάλα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ALPHA BANK

Με αφορμή την αποχώρηση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της 

ALPHA BANK
Συνάδελφοι,
Μπορώ να πω αβίαστα ότι «συγκινήθηκα τα μάλα», διαβάζοντας τις προτροπές 
και επιθυμίες του αποχωρούντος διευθύνοντος συμβούλου της ALPHA ΒΑΝΚ,  
και «μεγάλου τιμονιέρη» από το 2005, κ Δημήτριου Μαντζούνη, σχετικά με τη 
δρομολόγηση της διαδοχής του….Λόγια κενά περιεχομένου, που έπονται, όπως 
συνήθως γίνεται, μιας επωφελούς και γενναίας συμφωνίας εξόδου. Η πορεία των 
αριθμοδεικτών αυτής της περιόδου (2002-2018), είναι εφιαλτική, και χωρίς -το 
τονίζω- να οφείλονται στον αποχωρούντα, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε 
και να μην επισημάνουμε, την μερική συμβολή και αποδοχή του σε αυτά, η οποία 
εάν δεν υπήρχε η αποχώρηση ή η εκπαραθύρωση του, μάλλον θα γινότανε νω-
ρίτερα. Ξεκινώντας από τα ασήμαντα π.χ. την τιμή της μετοχής, και κατ’ επέκτα-
ση της αξίας της τράπεζας, αυτή έχει κατρακυλήσει στα τάρταρα, με αποτέλεσμα 
την τεράστια καταστροφή των μικρομετόχων. Η πάλαι ποτέ τιμή των 40-50 ευρώ, 
έφθασε να συμφωνείται και να ξεπουλιέται εξευτελιστικά και αποκλειστικά μόνο 
σε ξένους κεφαλαιοτοκογλύφους με 2-3 λεπτά η μετοχή, και σήμερα σέρνεται γύρω 
στο 1 ευρώ. Η ALPHA έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τέσσερις φορές (2009,2013, 2014, 
2015) μαζί με τις άλλες «συστημικές» τράπεζες, με περίπου 67 δις ευρώ, που δα-
νείσθηκε ο Ελληνικός Λαός, για να καταλήξουνε τελικά ελεγχόμενες από ξένα συμ-
φέροντα, και ΟΧΙ μόνον οικονομικά. Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία του συνόλου 
των Ελληνικών τραπεζών, είναι περίπου 6-7 δις ευρώ, όταν το ενεργητικό τους 
είναι αξίας περίπου 330 δις ευρώ. Τέτοια κατάντια. Τα παραπάνω είναι εφιαλτικά 
και ακολουθούνε τα σοβαρότερα και πλέον επώδυνα αυτής της περιόδου, που είναι 
η μείωση του εθνικού εισοδήματος κατά 27%, αύξηση του δημοσίου χρέους, τόσο 
σε ποσοστό του ΑΕΠ (189% το 2018, έναντι 129% το 2010, και 98% το 2000), όσο 
και σε πραγματικούς αριθμούς (265 δισ. ευρώ κατά την είσοδο στα μνημόνια, 345 
δισ. σήμερα), την πραγματική τρομακτική ανεργία και όχι αυτή των στοιχείων του 
ΟΑΕΔ, με συνέπεια την δραματική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών 
από την πιο μορφωμένη γενιά της ιστορίας μας, με υποθηκευμένο τον εθνικό πλού-
το για 99 χρόνια στο ξενοελεγχόμενο Υπερταμείο -ΕΕΣΥΠ, που ξεπουλά τα πάντα 
για να δημιουργηθούνε τα πλεονάσματα του 3,5%, και την εφαρμογή του αγγλικού 
δικαίου (σαν να είμαστε αποικία του 19ου αιώνα) για την εξέλιξη των χρεών. Είναι 
προφανέστατο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα και οι πολίτες της θυσιάστηκαν, με τη συνεργα-
σία  και συνέργεια των ντόπιων πολιτικών και οικονομικών «θεραπαινίδων» τους, 
για να σωθεί το ευρώ και οι ευρωπαϊκές τράπεζες και να διατηρηθούν σαν οικονο-
μικοί «σκελετοί» οι Ελληνικές τράπεζες, αλλά και τα εξαρτημένα οικονομικά «τζά-
κια», που χρωστάνε πλέον σε ξενοελεγχόμενες τράπεζες. Με μόνους μεγάλους και 
πραγματικούς κερδισμένους τις ξένες τράπεζες οικονομικά, και ξένες κυβερνήσεις 
πολιτικά. Απόδειξη για το πόσο είχανε την εύνοια, στήριξη και διαρκή ευγνωμοσύνη 
των αφεντικών τους οι διοικήσεις των τραπεζών είναι ότι φρόντισαν οι πολιτικοί 
με οδηγίες και διαταγές από την ΕΚΤ, να νομοθετήσουνε, ότι «η νομική ευθύνη στη 
χορήγηση δανείων ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ», οι οποίοι προστατεύονται από 
διώξεις. Έτσι λοιπόν οι τραπεζικές διοικήσεις, που δώσανε δισεκατομμύρια θαλασ-
σοδάνεια σε καταχρεωμένα  ΜΜΕ, μεγαλοεργολάβους, σε κόμματα μόνο περίπου 
450 εκατομμύρια παγωμένα) κλπ, για να στηρίξουνε συγκεκριμένες πολιτικές και 
συμφέροντα ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ !!!. 
Και αυτό έχει την μνημονιακή «δέσμευση και λογική», ότι οι τράπεζες ελέγχονται 
από την Τ. Ελλάδας, που είναι ανεξάρτητη και δεν ελέγχεται από τις Ελληνικές 
κυβερνήσεις, αλλά μόνο από την Ε.Κ.Τ. Έτσι, λοιπόν, οι πριν λίγα χρόνια Ελληνι-
κές τράπεζες, ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες από την Ε.Κ.Τ. ενεργούσανε και 
χρηματοδοτούσανε, σύμφωνα με ευρωσυστημικές οδηγίες και «επιλογές δανειο-
ληπτών», και σήμερα μας επιβάλανε και οι πολιτικοί αποδέχθηκαν, τα χρέη, τις 
δολιότητες και σκοπιμότητες αυτών των ενεργειών να τις πληρώνουνε οι Έλληνες 
πολίτες μέσα από τις επιβαλλόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις που γίνανε με δάνεια 
που θα πληρώνουνε μέχρι και τα δισέγγονα μας. Έτσι λοιπόν έχουνε ξεπουληθεί οι 
τράπεζες με ελάχιστα λύτρα προδοσίας, στην ουσία για «τριάντα αργύρια» σε ξένα 
οικονομικά συμφέροντα. Από τα οποία τα περισσότερα είναι επενδυτές «υψηλού 
ρίσκου», δηλαδή «ραντιέρηδες» που έλεγε ο Ανδρέας, όπως ανάλογα συμβαίνει 
με αντίστοιχους «επενδυτές» σε χώρες, που ούτε ο χάρτης δεν τις έχει. Όσον 
αφορά την εκφραζόμενη επιθυμία-προτροπή του κ. Μαντζούνη, ώστε ο διάδοχός 
του να προέρχεται από την ALPHA, δυστυχώς και αυτή η επιλογή απ’ ότι φαίνεται 
έχει εκχωρηθεί σε ξένους, και συγκεκριμένα στο κ. SHAHZAD A. SHAHBAZ, πρό-
εδρο της αρμόδιας «επιτροπής Διακυβέρνησης και ανάδειξης υποψηφίων» εάν 
δεν έρθει κάποιος άλλος φυτευτός, «Έλληνας», ή ξένος «φιλέλληνας» από το 
Εξωτερικό. Οι Έλληνες μέλη του Δ.Σ., αν παρατηρήσετε, είναι αναπληρωτές και 
μη εκτελεστικά μέλη, αλλά ΟΧΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, όπως οι 
ξένοι, που εγκρίνουν και αποφασίζουνε μόνοι τους.
Αλήθεια, έχω μια απορία. Στο Δ.Σ. όταν συνεδριάζουνε σε ποια γλώσσα συνεννο-
ούνται; Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά; Φοβάμαι ότι με τα 
παρόντα κοινοβουλευτικά και όχι μόνο κυβερνητικά δεδομένα, οι προτροπές και 
οι ευχές του αποχωρούντα για την επιλογή του αντικαταστάτη του, αποτελούνε 
καθρεφτάκια και μπιχλιμπίδια για τους ιθαγενείς!!!
Συναδελφικά
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ,                                                                                                                          
ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
thsis1@hotmail.com

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) Βασίλειος Θ. Ράπανος 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημήτριος Π. Μαντζούνης 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης, 
Γεώργιος Κ. Αρώνης.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Jean	L.	Cheval,	Carolyn	G.	Dittmeier,	Richard	r.	Gildea,	Shahzand	A.	Shahbaz,	Jan	A.	Vanhevel.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3864/2010 
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove.  

«Ο γάιδαρος στο πηγάδι»…
…και η έξοδος από την κρίση!

Του Γιώργου Κολλάτου Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Ο γάιδαρος που έπεσε στο πηγάδι, είναι 
μια απλή παραβολή με αναπάντεχη 
ανατροπή και προκαλεί συνειρμούς 

σε σχέση με την οικονομική κρίση και τις 
δυσκολίες που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες. 

«Μια μέρα ο γάιδαρος ενός αγρότη έπεσε 
σε ένα πηγάδι. Το ζώο φώναζε απελπισμένα 
για ώρες και ο αγρότης προσπαθούσε να κα-
ταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Τέλος, αποφάσι-
σε, ότι το ζώο ήταν γέρικο και τα έξοδα που 
απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι 
ήταν πολλά. Δεν άξιζε τον κόπο να προσπα-

θήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το μόνο που σκέφτηκε να κάνει ήταν να τον θάψει ζωντανό. Κάλεσε 
όλους τους γείτονές του να έρθουν και να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι, λοιπόν, από ένα φτυάρι 
και άρχισαν να πετάνε χώματα στο πηγάδι. Στην αρχή, ο γάιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε 
και φώναξε φρικτά, ούρλιαξε… Μετά, όμως, προς έκπληξη όλων ησύχασε. Λίγα φορτία χώμα εί-
χαν πέσει στο πηγάδι, όταν ο γεωργός κοίταξε κάτω και έμεινε έκπληκτος με αυτό που είδε. Ήταν 
κάτι καταπληκτικό! Με κάθε φτυαριά χώμα που έπεφτε στην πλάτη του, ο γάιδαρος τιναζόταν και 
έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν να πετάνε φτυαριές χώμα πάνω 
στο ζώο και αυτό κάθε φορά τιναζόταν και έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. Πολύ σύντομα, όλοι 
ήταν έκπληκτοι με τον γάιδαρο που είχε φτάσει πια στην επιφάνεια του πηγαδιού»! 

Το ηθικό δίδαγμα του μύθου μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Η κύρια ιδέα, όμως, 
είναι ότι: Η ζωή μπορεί να φέρει πολλές «φτυαριές» από σκουπίδια (προβλήματα) μέσα στο 
πηγάδι της ζωής. Δείχνει, όμως, πως καθένα από τα προβλήματα μπορεί να μετατραπεί σε ένα 
εφαλτήριο για κάτι καινούριο. Συνιστά να πατάμε πάνω στο πρόβλημα, ώστε να κάνουμε ένα 
βήμα πιο πάνω που θα μας οδηγήσει ψηλότερα!
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Τράπεζα της Αγγλίας
Η Τράπεζα της Αγγλίας αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου και εί-

ναι πρότυπο πάνω στο οποίο βασίζονται σήμερα οι περισσότερες σύγχρονες Τράπεζες.
Ιδρύθηκε από Βασιλικό Προνόμιο το 1694 μέχρι το σημερινό της ρόλο σαν Εθνική 

Κεντρική Τράπεζα που λειτουργεί στην καρδιά του πιο δυνατού οικονομικού κέντρου στο City 
του Λονδίνου στη Theadneedle street στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Ρίχνοντας μια πρώτη 
ματιά στις Τραπεζικές εργασίες της Αγγλίας θα διαπιστώσουμε ότι πριν την ίδρυση της Τρά-
πεζας αυτής, τις εχειρίζοντο οι Χρυσοχόοι που συνήπταν μεγάλα δάνεια με τη Βασιλική Αυλή 
αλλά και τους εμπόρους. Τα χαρτονομίσματα των Goldsmiths ήταν αυθεντικές αποδείξεις 
και υποκαθιστούσαν το χρήμα μετρητοίς ή σε καταθέσεις. Κυκλοφορούσαν δε ελεύθερα σε 
μορφή χαρτονομισμάτων και ήταν οι πρόδρομοι των επιταγών. 

Στο τέλος του 17ου αιώνα η ανάγκη για μια ευρέως αποδεκτή Εθνική Τράπεζα έγινε αι-
σθητή, παρόμοια προς τις Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης και η δημιουργία της έγινε πιο 
επείγουσα με την έκρηξη του οικονομικού πολέμου με τη Γαλλία το 1688.

Η ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας 1694
Η Τράπεζα της Αγγλίας ιδρύθηκε από το Σκωτσέζο έμπορο William Paterson, ο οποίος 

πρότεινε συγκεκριμένους όρους για την ίδρυσή της αλλά και τις τραπεζικές εργασίες που θα 
ελάμβαναν χώρα όπως: Καταθέσεις – Αναλήψεις, Δανεισμός και Έκδοση Χαρτονομίσματος.

Περίοδος Οικονομικής Περιστολής
Από το 1793 μέχρι το 1815, η Βρετανία ήταν σε συνεχή πόλεμο με τη Γαλλία. Τότε ο ρόλος 

της Τράπεζας ήταν σημαντικός στον οικονομικό τομέα. Σαν αποτέλεσμα των πολεμικών συ-
γκρούσεων Αγγλίας-Γαλλίας, τα αποθεματικά σε χρυσό της Τράπεζας μειώθηκαν δραματικά. 
Από το 1797, η Τράπεζα της Αγγλίας «πιέστηκε να περιστείλει τις πληρωμές» σε χρυσό νό-
μισμα μέχρι το 1821. 

Εθελοντές της Τράπεζας
Το 1798 γίνεται η Γαλλική Απόβαση στην Αγγλία, ενώ οι εθελοντές της Τράπεζας δημιούρ-

γησαν μία «δύναμη προστασίας» μεταφέροντας τα Αποθέματά της σε χρυσό και τα εκτυπωτι-
κά της μηχανήματα σε ασφαλές μέρος. 

Τα υποκαταστήματα της Τράπεζας
Το 1826 επετράπη για πρώτη φορά να δημιουργηθούν Υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, γε-

γονός που έδωσε την ευκαιρία να αυξηθεί η κυκλοφορία των Νομισμάτων της στην Αγγλική 
επαρχία. Σήμερα υπάρχουν πέντε (5) τραπεζικά Υποκαταστήματα: στο Bristol, Birmingham, 
Leeds, Manchester kai Newcastle ενώ υπάρχουν και 3 Πρακτορεία στο Liverpool στη 
Glasgow (Γλασκώβη) και την περιοχή του Southampton.

Ο Χρυσούς Κανών 
Το 1816 «ο Χρυσούς Κανών» υιοθετήθηκε από την Μεγάλη Βρετανία και συνέδεσε επίσημα 

την αξία μιας pound sterling (λίρας) με μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού, σε ένα νόμισμα 
που κυκλοφόρησε το 1817. Το sovereign. Αυτή η οικονομική πολιτική που ονομάζεται «Χρυ-
σούς Κανών» υιοθετήθηκε από τη Γαλλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ρωσία και Η.Π.Α. Επηρέασε 
δε την ανάπτυξη τους διεθνούς εμπορίου μέχρι το 19ο αιώνα και τελικά εγκαταλείφθηκε από 
την Αγγλία το 1931. 

Η Βικτωριανή Τράπεζα 
Η γρήγορη ανάπτυξη της Βρετανίας σαν μια βιομηχανική δύναμη κατά τη διάρκεια της Βα-

σιλείας της Βασίλισσας Βικτωρίας, παγίωσε τη θέση της Τράπεζας σαν Εθνική Τράπεζα και 
σαν Διεθνή Οικονομική Δύναμη.

Επιπλέον δεν παρέλειψε να καλυτερεύσει τις βιοτικές συνθήκες του προσωπικού της παρέ-
χοντάς τους Ιατρική Περίθαλψη, ενώ από το 1894 έγινε ένα από τα Ιδρύματα που προσελάμ-
βανε γυναίκες στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Κατά τον πόλεμο 1914-18 το εθνικό χρέος «εκτοξεύτηκε» από Λίρες 1.000.000.000 billion 

που ήταν στα Λίρες 7.000.000.000. Όπως και σε προηγούμενους πολέμους, μια από τις λει-
τουργίες της Τράπεζας ήταν να δανειοδοτήσει την Κυβέρνηση. Τότε κυκλοφορούν η Λίρα 1 
pound sterling (στερλίνα) και τα 10 σελίνια (50 pence). 

Τα χαρτονομίσματα εισάγονται σε κυκλοφορία και αντικαθιστούν το sovereign και το half 
sovereign, τα οποία εξαφανίστηκαν από την κυκλοφορία μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Τα χρόνια του μεσοπολέμου
Κατά την περίοδο αυτή έγινε η τελική ανάπτυξη της Τράπεζας σε Κεντρική Τράπεζα με τη 

σύγχρονη έννοια:
• Ασκούσε έλεγχο στα αποθέματα χρυσού αλλά και στα αποθέματα Ξένου Συναλλάγματος.
• Ασκούσε χρηματοδοτική πολιτική.
• Είχε τακτική επαφή με τις ξένες Κεντρικές Τράπεζες και απετέλεσε πρότυπο τραπεζικών 

εργασιών γι΄ αυτή την περίοδο.
Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρήθηκε απαραίτητο το κτίσιμο ενός νέου κτιρίου στη 

θέση της παλιάς Τράπεζας, λόγω της μεγάλης αύξησης του προσωπικού των υπαλλήλων το 
εν λόγω κτίριο άρχισε το 1939 με το Herbert Williams και τέθηκε το 1939 από το Herbert 
Baker. 

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Η Εθνικοποίηση 
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι κύριες εργασίες της τράπεζας ήταν: 
1) Ο έλεγχος του Κυβερνητικού χρέους.
2) Η άσκηση του Ελέγχου Συναλλάγματος
Εν συνεχεία, η Τράπεζα μεταφέρεται στο Χαμσάιρ από το φόβο καταστροφής των έργων 

Τέχνης που κατείχε λόγω του πολέμου.
Το 1946 εθνικοποιήθηκε από τη Μεταπολεμική Κυβέρνηση των Εργατικών και ανήκει πλέ-

ον στην Πολιτεία.
Από το 1794 είναι γνωστή με το όνομα «Η Γηραιά Κυρία της Threadneedle Street». Ο ση-

μερινός της Κυβερνήτης είναι ο Mervyn King, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 30.6.2003.-
                                                                                   Της συναδέλφου Ε. Τ. 

Θυρωροί Τράπεζας 
της Αγγλίας με τις 
επίσημες στολές τους.

Ο αρχηταμίας της 
Τράπεζας Daniel 
Race 1739 – 1775. 

Γυναίκα θυρωρός 
της Τράπεζας και 
πόστερ πολεμικού 
δανείου- 1917.

Το σώμα των Διευθυντών της Τράπεζας της Αγγλίας – 1933.

Τράπεζα της Αγγλίας. «Η γηραιά Κυρία της Threadneedle street» 1794.
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Ιονικές αναμνήσεις
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μπεναρδής Νικόλαος, Διευθυντής, Λημνιού-Τσάτσαρη Ελένη Προϊστ. 
Καταθέσων, Μακρή-Λιώρη Ελένη, Προϊστ. Εμπορικού, Σαϊτης Ιωάννης, Προϊστ. Χορηγήσεων, 
Βασιλάκη Ελευθερία, Κορφιάτη-χρήστου Αρτεμησια, Χορηγήσεις, Φτερνιάτη-Καρβέλη Βασιλική, 
Εμπορικό-Καταθέσεις, Ρινακάκης Ιωάννης, Ιονοκάρτα-ΑΤΜ, Αναγνώστου Σοφία, Χορηγήσεις, 
Λεβιδιώτου-Γαρταγάνη Αγγελική, Εμπορικό, Μακρυπίδης Χρήστος.

Από εκδρομή δεκαετίας 1970. Μεταξύ άλλων διακρίνονται : Ερ. Πανή, Μ. Αντωνοπούλου, Π. 
Φιλόπουλος, Μαργ. Καγιοπούλου, Δημ. Κωσταράς, Σπ. Κουμπής, και καθιστοί, Ρεβ. Νταλάκα, Β. 
Αντωνοπούλου, Α. Λαδά και Αντ. Λαμπαδιάρης. (Από το αρχείο της Ρεβέκας Νταλάκα). 

 Από τα εγκαίνια του Καταστήματος Αγ. Σώστη -Αθήνας. Από αριστερά: Φ. Λαμπριανίδου, Δ. Γρανίτσα, Κ. 
Σωφρονάς, Ρεβ. Νταλάκα, Δ. Παναγιώτου, Γ. Καλκαβούρας, Αγγ. Παπασιδέρη, Β. Μαρκοπούλου, Μαρ. 
Μιχοπούλου.  (Από το αρχείο της Ρεβέκας Νταλάκα).

Η πρωταθλήτρια ομάδα ποδοσφαίρου του ΣΥΙΛΤΕ, στο παντραπεζικό πρωτάθλημα της ΟΤΟΕ, περιόδου 
1986-1987. (Από το αρχείο του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Γιάννη Βέργου).

Δείπνο του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΙΛΤΕ στα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας την 3/7/1987 για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος ΟΤΟΕ, 1986-87.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Καστρινάκης Νικόλαος Διευθυντής, Μυλωνάκης Εμμανουήλ 
Υποδιευθυντής, Κυριακάκη-Σφακάκη Αθηνά Υποδιευθύντρια, Αναγνωστοπούλου Βασιλεία Tell-
er, Ανυφαντάκη =-Μοσχαπιδάκη Όλγα Προϊστ. Εμπορικού, Βαϊκούση-Ανδρουλάκη Αθανασία Προϊστ. 
Χορηγήσεων, Βανταράκης Εμμανουήλ Ένσημα-Θησαυροφυλάκιο, Δημητράκη Ελπινίκη Teller, Ζάχου-
Ανδρουλάκη Σοφία Χορηγήσεις, Θωμαϊδης Τρύφων Προϊστ. Γραφείου Συμβολαίων, Καρασάββα-
Παρλαμά Μερ. Προϊστ. Λογιστηρίου, Κόγιαλου-Βελεγράκη Αδαμ. Εμπορικό, Μαμουλάκη-Γυαγιωτάκη 
Μαρία Χορηγήσεις, Μαρκάκης Νικόλαος Ταμίας, Μπαλτζάκη-Δεληγιαννάκη Ευαγγ. Κατ. Ξεν. Σπουδ. 
Μυρτάκης Εμμανουήλ Φύλακας, Παπαδάκη-Κουντάκη Δέσποινα Χορηγήσεις, Πασπαλάκης Εμμανουήλ 
Συνάλλαγμα, Παχυλάκης Γεώργιος, Σουσάρη Αγγελική Προϊστ. Καταθέσεων, Συλβέστρου Μαρία Teller.  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Ζήβας Ιωάννης, Διευθυντής, Γιατράς Γεώργιος, Προϊστ. Χορηγήσεων, 
Μαρμαράς Ιωάννης, Προϊστ. Καταθέσων, Φωτεινόπουλος Παναγ. Προϊστ. Συναλλάγματος, 
Μπάρτζελης Διονύσιος, Μυρωνίδου Ελένη Χορηγήσεις, Μπισκίνης Στεφανος Teller, Νταϊλιάνη 
Μαρία Teller, Τσιριγώτη Αγγελική Συνάλλαγμα, Δημησιάνου Αλεξάνδρα Συνάλλαγμα, Πλέσσας 
Διονύσιος Ταμίας, Μαρκουτσάς Νικόλαος Λογιστήριο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ. Όρθιοι, Μιχάλης Τσούκας Επιθεωρητής, Γιάννης Παπουτσιδάκης Αναλυτής 
ΔΣΜΑ, Ελένη Δότσιου Ιονοκάρτα, Κώστας Τσαντός Φύλακας, Δώρα Μοδινού Συνάλλαγμα, Δημήτρης 
Γουργιώτης, Ελένη Καραθανάση Χορηγήσεις, Τριαντάφυλλος Σκαλίδης Πληροφοριολήπτης, Βούλα 
Δαλακιάρη Εξαγωγές, Απόστολος Ρίζος Teller, Τίνα Αποστόλου Εισαγωγές, Νίκη Κωστοπούλου Υπαλ. Τμ. 
Αξιών, Νίκη Σερβετά Λογιστήριο, Βέτα Μιχαηλίδου Υπαλ. Τμ. Αξιών, Γιάννης Μαγνής Teller, Περικλής 
Φρολυσιος Χορηγήσεις, Γιάννης Στρογγύλης Ταμίας, Γιάννης Κολέτσιος Εισαγωγές, Κώστας Γανωτής 
Υπαλ. Τμ. Αξιών. Καθιστοί, Κωστόπουλος Γεώργιος Προϊστ. Καταθέσεων, Μαλακάσης Ηρακλής Προϊστ. 
Εμπορικού, Τσαούσης Δημήτριος Προϊστ. Χορηγήσεων, Κανέλλος Σταύρος Διευθυντής, Σχώρης Ιωάννης 
Προϊστ. , Μπακαλέξης Ιωάννης Προϊστ. Λογιστηρίου και Διοικ. Υπηρ. Πετρόπουλος Συμεών Προϊστάμενος.  


