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Το πασίγνωστο τραγούδι του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή
μας φέρνει πίσω στα χρόνια, τα παλιά, τα
ωραία… Αλήθεια, πού είναι σήμερα τα
χρόνια τα παλιά; Τα πονεμένα, αλλά αυ-
θεντικά χρόνια που περάσαμε;  Τα δύ-
σκολα, αλλά ανεπιτήδευτα. Τότε που οι
άνθρωποι ήταν πιο κοντά στις γειτονιές,
πιο ενωμένοι μέσα στις αυλές, πιο μονια-
σμένοι στις οικογένειες…
Άλλωστε τι είναι ο κόσμος, η πατρίδα
μας, οι ζωές μας; Στιγμές, γεγονότα, ιστο-
ρία, άνθρωποι, μνήμες, αντικείμενα, παι-
δικά χρόνια, γεύσεις. Στιγμές της αθώας
καθημερινότητας των παιδικών μας χρό-
νων. Κειμήλια που αναζητούν να ξανα-
πλάσουν τις χαμένες γειτονιές και να τις
γεμίσουν και πάλι με χαμόγελα, ζωντάνια,
αλληλεγγύη…
Η Ελλάδα του τότε και του σήμερα. Όλες
αυτές οι γλυκιές αναμνήσεις του χθες, η
Ελλάδα της γειτονιάς που αφήσαμε ορι-
στικά πίσω μας. 

Σ
υνεχίζοντας στο μοτίβο των αλησμόνητων
στίχων, η περίοδος που ζήσαμε σαν χώρα
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και

λίγο πριν τα τέλη του περασμένου αιώνα, έρχεται
σε αντίθεση με αυτό που υποστηρίζει το τρα-
γούδι : «5 χρόνια ζεις ειρήνη και 40 στη φωτιά»!

Γιατί πραγματικά (με μικρά διαλείμματα) ζήσαμε
μία μακρά, ειρηνική περίοδο ευημερίας, ανάπτυ-
ξης και σε γενικές γραμμές καλής ζωής. Και δυ-
στυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτή η παρατεταμένη
περίοδος ευημερίας είναι πλέον παρελθόν. 

Τα χρόνια πριν το Β’Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελ-
λάδα θα έλεγε κανείς ότι ακόμα δεν είχε αποτι-
νάξει από πάνω της το βαρίδι του νέου και
αδύναμου κράτους. Βασανιζόταν ακόμα από
έντονες πολιτικές ταραχές, τεράστια φτώχεια
και αναλφαβητισμό, ανύπαρκτες υποδομές,
ακραία υπανάπτυξη και μηδενική στόχευση
στην οικονομία.
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Νέο εξώδικο στον διοικητή του e-ΕΦΚΑ 
Η αφετηρία των νομικών μας
ενεργειών για τη διεκπεραίωση
των εκκρεμοτήτων του Φορέα
προς τους συνταξ ιούχους
συναδέλφους μας
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Συνενωθείτε στη μεγάλη
Ι Ο Ν Ι Κ Η   Ο Ι ΚΟ Γ Ε Ν Ε Ι Α
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ
Στην τελική ευθεία για έναν... 
Ενιαίο, Μεγάλο, Ισχυρό ΣΥΛΛΟΓΟ της Ιονικής!

Οι προγραμματι-
σμένες αυξήσεις

στις συντάξεις για
το 2023

Η  Π Α ΡΑ Π Ο Μ Π Η  Σ Ε  Δ Ι Κ Η &  
Η  Α Ρ Χ Η  ΤΟΥ   Τ Ε ΛΟΥ Σ
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Όχι ότι τα προβλήματα εξαφανίστηκαν
μετά το πέρας του πολέμου. Αντίθετα μά-
λιστα, ακολούθησαν πολύ δύσκολα χρόνια
τόσο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και λόγω
των μετεμφυλιακών παθών. Ωστόσο, δεν
μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι στα-
διακά η χώρα άρχισε να μπαίνει στις ράγες
προς την κατεύθυνση του σύγχρονου μετα-
σχηματισμού του κράτους. 

Άλλωστε δικαίως οι πρώτες δεκαετίες μετά
τον πόλεμο χαρακτηρίζονται ως η εποχή
εκβιομηχάνισης της χώρας. Ωστόσο, ακόμα
ο κόσμος περνούσε δύσκολα, μεν, όμορφα,
δε. Ο πληθυσμός της χώρας εκτινάχθηκε
και τα χωριά ακόμα ήκμαζαν. Η φτώχεια
ήταν μεγάλη, αλλά ήταν παρούσα η αλλη-
λεγγύη, η αλληλοβοήθεια, που πράγματι σε
μεγάλο βαθμό μετρίαζε τις δυσκολίες. Ήταν
πράγματι μία εποχή «καθαρή», με όμορφα
χαρακτηριστικά που ο άνθρωποι ήταν ειλι-
κρινείς, με αγάπη για τον γείτονα, που ο
ένας νοιαζόταν για τον άλλο. Μία εποχή
που δημιούργησε ανεξίτηλες αναμνήσεις σε
όλους εμάς που τη ζήσαμε. 

Βέβαια, τολμώ να πω ότι εμείς είμαστε η ευ-
νοημένη γενιά της νεότερης ιστορίας της
Ελλάδας. Γιατί θεωρώ ότι σε πολλά επίπεδα
βιώσαμε την εξέλιξη και κορύφωση της πα-
τρίδας μας. 

Οι τέχνες και οι πνευματικοί άνθρωποι με-
γαλούργησαν, φτάνοντας στο απόγειό τους:  

Αν και πλέον κοντεύει ένας αιώνας από όταν ο ελληνικός κινηματογράφος ξε-
κίνησε τη μακρά του πορεία, ακόμα και οι σημερινές γενιές μεγαλώνουν με τις
αξεπέραστες ταινίες του κλασικού, ελληνικού σινεμά και τους μεγάλους πρω-
ταγωνιστές τους που έγραψαν ιστορία. Μέσα από αυτές τις ταινίες, αλλά βέβαια
και με την ταυτόχρονη άνθιση του σύγχρονου, ελληνικού θεάτρου, αναδείχθη-
καν κορυφαίοι ηθοποιοί και δημιουργοί, τεράστιες προσωπικότητες που πι-
στεύω ακόμα και σήμερα παραμένουν αξεπέραστες και θα αποτελούν για
πάντα τον οδηγό και το φωτεινό παράδειγμα για οποιαδήποτε νέα δημιουργία. 

Και βέβαια τα αθάνατα ελληνικά τραγούδια της εποχής (λαϊκό, ρεμπέτικο,
έντεχνο κ.λπ.) που ακόμα και σήμερα, σε όποιο κέντρο διασκέδασης ή γλέντι κι
αν βρεθείς, κυριαρχούν και δεν υπάρχει κανένας, μικρός ή μεγάλος, που να μην
ξεσηκώνεται στο άκουσμά τους! Αυτά τα αριστουργήματα – που μετά λύπης
μου διαπιστώνω ότι απέχουν… έτη φωτός από τα σύγχρονα «ποπ» τραγούδια
– θα ενθουσιάζουν για πάντα όλους τους Έλληνες, όσο θα συνεχίζει να υπάρχει
η πατρίδα και το έθνος μας. 

Και βέβαια, τι να πούμε για την ασύγκριτη άνθιση της λογοτεχνίας και της ποί-
ησης κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα; Αυτή η χρυσή πε-
ρίοδος για τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα που γέννησε
λογοτέχνες και ποιητές παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνώρισης, που ταξίδεψαν
τη χώρα μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και καθορίζουν ακόμα την
εποχή μας. 

Αν και σίγουρα υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, σταδιακά κατοχυρώθηκε η δη-
μοκρατική λειτουργία, παρά την τραγική παρένθεση της χούντας. Η δημοκρα-
τία εδραιώθηκε σε ακόμα πιο στέρεες βάσεις την περίοδο της Μεταπολίτευσης,
όταν και η χώρα μας έζησε μία ομαλότητα στην πολιτική κατάσταση με τη δια-
δοχή των κομμάτων στην εξουσία, μακριά από σοβαρές εκτροπές και αντιδη-
μοκρατικές διαδικασίες. 

Δεν έλειψαν οι εντάσεις βέβαια και ενίοτε οι συγκρούσεις. Αλλά όλα αυτά εκτυ-
λίσσονταν στο πλαίσιο της διεκδίκησης για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα κα-
λύτερο αύριο και σίγουρα έδιναν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στις ζωές μας. Οι
ιδεολογίες και τα οράματα κυριαρχούσαν. Οράματα και ιδεολογίες που πλέον
έχουν προδοθεί και μοιάζουν ξεχασμένα από τη νεολαία του καταναλωτισμού
και του ατομικισμού. 

Μία κοινωνία αθώα, ευαίσθητη,  αληθινή
Μπορεί οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο ιδιαίτερα να μας προ-
σφέρουν… στο πιάτο τρόπους διασκέδασης που μέχρι πριν λίγα χρόνια ούτε
που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, αλλά η βαθιά ανθρώπινη επαφή και επι-
κοινωνία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Οτιδήποτε άλλο πρόκειται για υποκα-
τάστατο. 

Και αυτό ακριβώς κάνουν τα σύγχρονα μέσα σε μεγάλο βαθμό. Υποκαθιστούν
τις ολοένα και λιγότερο ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι κοινωνικές εκδη-
λώσεις των παλαιότερων εποχών δεν ήταν απλά μία τυπική υποχρέωση. Είχαν
πραγματικό νόημα και μέσα από αυτές σφυρηλατούνταν άθραυστοι δεσμοί
ζωής.

Οι οικογενειακές συναθροίσεις σε γιορτές ή απλά τα οικογενειακά τραπέζια
περνούσαν τις αναμνήσεις από τη μία γενιά στην άλλη. Αναμνήσεις που ουσια-
στικά αποτελούν το σύνολο της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου μας.
Προσωπικά, μου λείπουν ιδιαιτέρως αυτές οι συγκεντρώσεις, αυτές οι ξεχωρι-
στές βραδιές, που σήμερα είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν με τη ζεστασιά
και την ειλικρίνεια εκείνων των χρόνων. 

Ακόμα και οι χαρές και οι λύπες εκδηλώνονταν με πιο ανθρώπινο, έντονο
τρόπο. 

Για όσους είχαν τη δυνατότητα, οι διακοπές με την οικογένεια (πατέρας, μη-
τέρα, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία) ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Παρά το

σίγουρα πιο αυστηρό πλαίσιο και τους πε-
ριορισμούς, ο αχαλίνωτος σημερινός τρό-
πος «διασκέδασης» δε νομίζω ότι είναι
καλύτερος…

Ο έρωτας και οι σχέσεις έμοιαζαν πιο αγνά,
πιο ρομαντικά. Οι γάμοι είχαν μία ξεχωρι-
στή αίγλη και ομορφιά, αφού αποτελούσαν
γεγονότα που σημάδευαν τις ζωές της οικο-
γένειας. Όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γείτο-
νες, οι συγχωριανοί συμμετείχαν στα έθιμα
και οι πρωταγωνιστές ρουφούσαν ως το
μεδούλι αυτές τις στιγμές.

Ακόμα και ο θάνατος όμως, μοιάζει να έχει
αλλάξει… Οι απώλειες των συγγενικών προ-
σώπων προκαλούσαν ειλικρινή συγκίνηση,
αφού το πένθος ήταν πιο βαθύ και έντονο. 

Πλέον όλα είναι πιο απλά, αλλά ταυτόχρονα
μοιάζουν με μία άχρωμη, στερημένη από
συναισθήματα ανακοίνωση… Σήμερα όλα
αυτά έχουν παρέλθει γιατί η καθημερινό-
τητα έχει μεταβάλει δραματικά τον τρόπο
ζωής των νέων που «δεν έχουν χρόνο για
αυτές τις υπερβολές»…

Και βέβαια, αν παραδεχτούμε την αλήθεια
του γνωμικού πως «είμαστε ό,τι τρώμε»,
επιβεβαιώνεται πανηγυρικά αυτή η μετα-
στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς το
χειρότερο… Η Ελλάδα και οι άνθρωποί της
έζησαν αιώνες με την περίφημη μεσογειακή
διατροφή που θεωρείται από τις πλέον

εκλεκτές και υγιεινές για τον οργανισμό μας. Όλα αυτά όμως άλλαξαν δραμα-
τικά και βίαια θα λέγαμε την εποχή της ταχύτητας και του καταναλωτισμού.
Το πλαστικό, γρήγορο φαγητό υποκατέστησε την ελληνική παράδοση που με-
γάλωνε τις νέες γενιές μέχρι και πριν 3 δεκαετίες. Οι σύγχρονοι, αγχωτικοί ρυθ-
μοί ζωής επιβάλλουν το γρήγορο, το εύκολο και βεβαίως το ανθυγιεινό.

Η «δύσκολη ευημερία» και  η «εύκολη παρακμή»
Συνολικά θα έλεγα, ότι εμείς οι παλαιότεροι, προλάβαμε να ζήσουμε μία ζωή με
ομορφιά και καθαρότητα. Τη θέση τους πλέον έχουν πάρει η εμπορευματοποί-
ηση και η εκμετάλλευση. 

Την περίοδο αυτή, της νιότης μας, η ελληνική κοινωνία παρουσίασε χαρακτη-
ριστικά μεγάλης συνοχής παρά τι μεγάλες δυσκολίες. Η έννοια ης ντομπροσύνης
που πλέον οριακά… χλευάζεται, ήταν χαρακτηριστικό και ζητούμενο της επο-
χής. Οι οικογένειες ήταν πραγματικά μονιασμένες και οι συγκεντρώσεις είχαν
ουσιαστικό νόημα. Είναι μία αθώα, αλλά συνάμα δημιουργική εποχή που σε συ-
ζητήσεις με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, όσοι ζούμε τη σημερινή πραγ-
ματικότητα, κατανοώ ότι μας προκαλείται μία έντονη απογοήτευση. 

Δεν αμφισβητεί κανείς την επανάσταση στις σύγχρονες τεχνολογίες και τις δι-
ευκολύνσεις που βεβαίως παρέχουν στις ζωές μας. Αλλά το πιο εύκολο, δεν είναι
πάντα και το καλύτερο… Οφείλουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις τε-
χνολογικές αρετές και την κοινωνική ευζωία. Η τεχνολογική μοντερνικότητα
είναι φορέας φανταστικής προόδου, της οποίας το Internet είναι ένα από τα
καλύτερα παραδείγματα – και πιο αλλοτριωτικά.

Η καθαρότητα και η ζωντάνια των προηγούμενων γενεών, απουσιάζουν.

Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, όπως στην αρχαιότητα υπήρχε περίοδος ακμής,
έτσι και οι περασμένες δεκαετίες που διανύσαμε σημάδεψαν και καθόρισαν το
ρου της ιστορίας και τις ζωές των επόμενων γενεών και μάλιστα, χάρη και στην
εξέλιξη της τεχνολογίας, όλα αυτά έχουν γίνει κτήμα του ελληνικού λαού και
θα τον συνοδεύουν ες αεί. 

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο παρακμής και δεν μπορώ
παρά να ευχηθώ ώστε να διαμορφωθούν οι καταστάσεις και να το επιτρέψουν
οι συνθήκες ώστε και επόμενες γενιές να ζήσουν αντίστοιχες περιόδους ευημε-
ρίας και ευτυχίας. 

Ένας ακόμα νοσταλγός;
Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα αντιτάξουν ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα
αφορούν μία συναισθηματική έκρηξη νοσταλγίας και ουσιαστικά έχουν να κά-
νουν με τη χαμένη μας νιότη, παρά με την ίδια την πραγματικότητα των καλύ-
τερων, αλλοτινών εποχών…

Το έχω σκεφτεί αυτό πριν γράψω αυτό το κείμενο και πιθανώς να συνεχίσω να
το σκέφτομαι. Άλλωστε όλα αυτά είναι σκέψεις και συναισθήματα που πα-
λεύουν μέσα μας μέχρι το τέλος. Το παρελθόν, η ιστορία μας, οι αναμνήσεις και
οι παραδόσεις μας δεν αποτελούν ένα πνευματικό μουσείο για ευλαβείς ή και
περίεργους επισκέπτες. Είναι η ταυτότητά μας, η ζωή μας, που πρέπει να τη
ζούμε με συνέχεια και συνέπεια, εκφρασμένη σε νέες μορφές… 

Στην πραγματικότητα όμως, αν και θεωρώ ότι τα «καλύτερά μας χρόνια» είναι
πίσω, πάντοτε ατενίζω μπροστά προς το μέλλον. Η νοσταλγία δεν είναι μόνο
ένας θρήνος γι’ αυτό που χάθηκε. Είναι κι ένας διάλογος μεταξύ παρελθόντος
και μέλλοντος. Το να νοσταλγεί κανείς μπορεί και να είναι καλό. Κάπου διάβασα
ότι η νοσταλγία είναι η ικανότητά μας να απομνημονεύουμε το θετικό πρόσημο
του παρελθόντος. Το να μπορείς λοιπόν να φαντάζεσαι χαμένους παραδείσους,
πιθανώς σε βοηθά να πλάσεις τους παραδείσους του μέλλοντος. 

Η ζωή μας δεν είναι ποτέ ούτε τόσο όμορφη ούτε τόσο άσχημη όσο φανταζό-
μαστε. Είναι όμως το μόνο που έχουμε και είναι στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε.

συνέχεια από σελ. 1 “ Π ο ύ ‘ ν α ι τ α χ ρ ό ν ι α ,  ω ρ α ί α χ ρ ό ν ι α ”

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Οι τέχνες, τα γράμματα, οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας μας
πραγματικά μεγαλούργησαν αυτήν την εποχή
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ηδιαρκής, επιτυχημένη
δράση των Συλλόγων
της Ιονικής (ΙΟΝΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ – Σύλλογος Συνταξι-
ούχων ΣΣΙΛΤΕ – Σύλλογος Ερ-
γαζομένων ΣΥΙΛΤΕ) σε όλα τα
μέτωπα και για όλα τα θέματα
(ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά,
εργασιακά, πολιτιστικά κ.λπ.)
που αφορούν την Ιονική Οικογέ-
νεια είναι γνωστή σε όλους τους
συναδέλφους. Οι καθοριστικές ενέργειες των Συλλόγων μας προς όφε-
λος των συναδέλφων νομίζουμε πλέον δεν αμφισβητούνται από κα-
νέναν και για αυτό επιδίωξη και στόχος μας είναι να γίνουν μέλη των
Συλλόγων μας όλοι όσοι προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα. 
Είτε κάποιος πέρασε το σύνολο του εργασιακού του βίου στην Ιονική
Τράπεζα (είτε μετέπειτα στην Alpha Bank), είτε ένα μικρό χρονικό διά-
στημα, είναι ευπρόσδεκτος στους Συλλόγους μας, προκειμένου να
συνενωθεί στη μεγάλη Ιονική Οικογένεια και βεβαίως να έχει τη στή-
ριξη των Συλλόγων μας.
Λόγω αμέλειας και αδιαφορίας των προηγούμενων (μέχρι το 2019) δι-
οικήσεων του Συλλόγου Συνταξιούχων, δυστυχώς υπάρχει ακόμα ένας
(μικρός) αριθμός συναδέλφων μας που δεν έχει ανταποκριθεί στο κά-
λεσμά μας για να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής (θα τις βρείτε
στις ιστοσελίδας των Συλλόγων μας) ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα
μέλους των Συλλόγων μας.
Όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως, οι Σύλλογοί μας (ιδιαίτερα η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΙΛΤΕ κατά το παρελθόν) κάλυπταν και στήριζαν
όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του
μέλους. Ωστόσο, εν όψει και της επικείμενης συγχώνευσης των Συλ-
λόγων του χώρου μας σε έναν ενιαίο, δυνατό, αδιαίρετο Σύλλογο και
της προσπάθειας της περαιτέρω ενδυνάμωσης της Ιονικής Οικογέ-
νειας, γνωστοποιούμε ότι πλέον δε θα υφίσταται αυτή η δυνατότητα.
Όποιος συνάδελφος/συναδέλφισσα δεν είναι μέλος των Συλλόγων της
Ιονικής δε θα μπορεί στο εξής να απολαμβάνει της προστασίας και

στήριξης των Συλλόγων,
ούτε βεβαίως να συμμετέχει
στις δράσεις των Συλλόγων
και στα ασφαλιστικού ενδια-
φέροντος θέματα και νομι-
κές ενέργειες που
προωθούμε. Αντίστοιχα, δε
θα λαμβάνει πλέον και την
κοινή έκδοση της εφημερί-
δας των Συλλόγων μας
(«Συλλογική Ενημέρωση –
Συνταξιούχος της Ιονικής»)

και το επόμενο φύλλο θα είναι το τελευταίο που θα του αποσταλεί
(στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που δεν είναι μέλη, θα
έχουμε εσωκλείσει μία αίτηση εγγραφής, προκειμένου να έχουν τη δυ-
νατότητα να τη συμπληρώσουν και να μας την αποστείλουν).

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Οι Σύλλογοί μας είναι οι θεματοφύλακες των δικαιωμάτων και των συμ-
φερόντων των Ιονικάριων και αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένα,
ήδη από τα πρώτα πέτρινα χρόνια του ξεπουλήματος της Ιονικής Τρά-
πεζας μέχρι τις πιο πρόσφατες, ιδιαιτέρως σημαντικές επιτυχίες μας
που οδηγήσαν στις αυξήσεις των συντάξεων των συναδέλφων μας.
Εν όψει μάλιστα της πολυαναμενόμενης πραγματοποίησης της επιθυ-
μίας όλων των Ιονικάριων για τη συγχώνευση των Συλλόγων μας, θε-
ωρούμε επιβεβλημένη πλέον την εγγραφή σας στους Συλλόγους μας
που σας στηρίζουν αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να προχωρή-
σουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, δυναμικά, αποτελεσματικά και υπεύθυνα
σε μία νέα εποχή για τη μεγάλη μας ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΣΥΝΕΝΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Γ Ι Ν Ε Τ Ε  Μ Ε Λ Η  Τ Ω Ν  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ω Ν  Μ Α Σ

- ΣΥΝΕΝΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

- ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ

- ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ηδιακαής και πολλαπλώς εκπεφρασμένη επιθυμία της συντριπτι-
κής πλειονότητας των συναδέλφων της Ιονικής για τη συγχώ-
νευση των συλλόγων του χώρου μας σε Έναν, Ενιαίο, Μεγάλο και

Ισχυρό Σύλλογο, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία!
Μετά από την ολοκλήρωση της απαραίτητης τροποποίησης του καταστα-
τικού του Συλλόγου Συνταξιούχων και την έκδοση της απόφασης έγκρισής
του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και υφί-
στανται όλες οι προϋποθέσεις ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι το
τέλος του χρόνου να συνταχθεί ένα καταστατικό πρότυπο για να προχω-
ρήσουμε στη συγχώνευση των συλλόγων.
Για το σκοπό αυτό, το επόμενο διάστημα καλούμε όλους τους συναδέλφους
να αφιερώσουν χρόνο και σκέψη σε αυτή τη μείζονα εξέλιξη και να μας απο-
στείλουν τις ενδιαφέρουσες προτάσεις και απόψεις τους για το καταστατικό
του ενιαίου συλλόγου, προκειμένου να τεθούν υπό επεξεργασία από τα Δ.Σ.
των Συλλόγων μας και τους νομικούς μας συμβούλους και να ενσωματω-
θούν στις διατάξεις του νέου καταστατικού.
Βεβαίως, η διαδικασία της συγχώνευσης θα έπρεπε να είχε πάρει σάρκα και
οστά εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά όπως γνωρίζετε, δυστυχώς υπήρξαν ελά-

χιστοι που αντιπαλεύονταν αυτήν την προοπτική για προσωπικά συμφέ-
ροντα, ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία του Συλλόγου Συνταξιούχων στιγμα-
τίστηκε από περιόδους αναξιοπιστίας και σκιώδους λειτουργίας,
αποτελώντας τροχοπέδη για τη συγχώνευση των Συλλόγων.
Τώρα πλέον, τίποτα και κανένας δεν είναι ικανός να μας σταματήσει και είναι
βέβαιο ότι οδηγούμαστε στην υλοποίηση του σημαντικότερου στόχου μας
που αγγίζει τους απανταχού Ιονικάριους! Στον Ενιαίο Σύλλογο, με την ενερ-
γοποίηση όλων των δυνάμεων της Ιονικής και την εγγραφή όλων των συ-
ναδέλφων, είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε ακόμα πιο ισχυροί, πιο
αποτελεσματικοί, σχεδιάζοντας νέες επιδιώξεις, δημιουργώντας προοπτική
για μια νέα εποχή, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τα σημαντικά αποτε-
λέσματα και επιτυχίες που είχαμε μέχρι σήμερα μέσα από τη λειτουργία των
Συλλόγων μας.
Έχουμε ήδη σημαδέψει το τέλος του χρόνου ώστε να ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες διαδικασίες και η νέα χρονιά να αποτελέσει πλέον την αφετηρία
μίας νέας, ξεχωριστής εποχής για το χώρο της αρχαιότερης ελληνικής τρά-
πεζας και τους συναδέλφους που εργάστηκαν σε αυτή.

Μία νέα εποχή για την Ιονική Οικογένεια!

Στην τελική ευθεία για έναν 

Ενιαίο, Μεγάλο, Ισχυρό ΣΥΛΛΟΓΟ της Ιονικής!
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Ο Αλέκος Πουλαρίκας έγραψε
μια ξεχωριστή σελίδα στο

συνδικαλιστικό κίνημα και δεν
πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ

Ο
Αλέκος Πουλαρίκας έφυγε πριν ένα χρόνο έχοντας γράψει

μια ξεχωριστή πορεία που θα μείνει ανεξίτηλη στο συνδικαλι-
στικό κίνημα των Τραπεζών. Ο Αλέκος ήταν ο μπροστάρης, ο

πρωταγωνιστής της μεγάλης περιόδου κατακτήσεων του συνδικαλι-
στικού κινήματος και των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο ΟΤΟΕ όσο
και των κατακτήσεων του Συλλόγου Προσωπικού της Τράπεζας Πί-
στεως. Αποτελεί παράδειγμα για όλους εμάς που τον ακλουθήσαμε και
πιστέψαμε στις αρχές και τις αξίες του υγιούς και ανεξάρτητου συνδι-
καλισμού. Δυστυχώς μετά από την περίοδο ακμής οδηγηθήκαμε στην
ακραία παρακμή. Οι κατακτήσεις  χάθηκαν, ο συνδικαλισμός υπέστη
απανωτές ήττες.

Από την ΟΤΟΕ σήμερα έχει μείνει μόνο ο τίτλος και τα γραφεία χωρίς
το παραμικρό να θυμίζει τις μεγάλες νίκες και τα μεγάλα επιτεύγματα
του συνδικαλισμού. Αντίστοιχη βέβαια ήταν και η εικόνα των εξελί-
ξεων στον Σύλλογο Προσωπικού της Πίστεως και στη συνέχεια της
Alpha Bank. Εκεί, η χρυσή περίοδος Πουλαρίκα είχε να επιδείξει ένα
δυνατό, αποτελεσματικό και ανεξάρτητο συνδικαλισμό με μεγάλες κα-
τακτήσεις όπως το ασφαλιστικό της Πίστεως, που ήταν η μεγαλύτερη
κατάκτηση της περιόδου εκείνης για τους εργαζομένους στην Τρά-
πεζα, καθώς και ο πρωτοποριακός οργανισμός προσωπικού. Αυτές
ήταν από τις κορυφαίες επιτυχίες στον χώρο των Τραπεζών την πε-
ρίοδο Πουλαρίκα.

Μετά την ανατροπή του Πουλαρίκα από την εργοδοσία και τους μη-
χανισμούς της και την επικράτηση του εργοδοτικού συνδικαλισμού
έχουμε οδηγηθεί στην κατάρρευσή του, αφού ούτε ο οργανισμός αλλά
ούτε και η κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων υφίστανται. Το

ασφαλιστικό της Πίστεως έχει κατεδαφιστεί πλήρως και τώρα πλέον
για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, χρειάζονται
αγώνες και μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε κάποτε να
επανέλθουμε στην ξεχωριστή εκείνη μεγάλη περίοδο που ο Αλέκος
Πουλαρίκας και οι συνεργάτες του είχαν επιτύχει.

Αλέκο, το αποτύπωμα που μας άφησες είναι ανεξίτηλο, η παρακατα-
θήκη και όλη σου η πορεία θα μας εμπνέουν πάντα και  πάνω σε αυτά
τα μονοπάτια πλέον πρέπει να κινηθεί η νεότερη γενιά του συνδικα-
λισμού, ώστε να μπορέσει κάποτε να ξεφύγει από τη σημερινή περίοδο
της απαξίωσης και της ήττας και να πορευτεί και πάλι προς μία αντί-
στοιχη με του Αλέκου Πουλαρίκα.

Και επειδή οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε, ο Αλέκος Που-
λαρίκας έγραψε μια ξεχωριστή περίοδο στο συνδικαλιστικό κίνημα και
δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Από τον Ιανουάριο του 2023 θα υπάρξουν προγραμματισμένες αυξήσεις
στις συντάξεις των συναδέλφων της Ιονικής. Αυτές θα προέρχονται είτε
από τον επανυπολογισμό των συντάξεων βάσει του Νόμου 4387/2016

(ο λεγόμενος Νόμος Κατρούγκαλου) λόγω του αυξημένου ποσοστού αναπλή-
ρωσης που υπολογίστηκε για τους προερχόμενους από την Ιονική, είτε από
τον επανυπολογισμό λόγω των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης για
όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (Νόμος Βρούτση), είτε,
τέλος, από τις αυξήσεις που προβλέπει ο Νόμους Κατρούγκαλου από το 2023
και τις οποίες ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αναλυτικά :

- Όπως γνωρίζετε, μετά από τις ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και
το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που έγινε αποδεκτό από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, στους προερχόμε-
νους από την Ιονική συνυπολογίστηκε αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης
με βάση το νόμο Κατρούγκαλου (λόγω των αυξημένων εισφορών που κα-
ταβάλλαμε όσο ήμασταν στην Ιονική Τράπεζα), με αποτέλεσμα τις αυξή-
σεις στις συντάξεις μας από τον Ιανουάριο του 2019.
Αυτή η αύξηση αποδίδεται σε 5 δόσεις, με την κάθε δόση αύξησης να προ-
στίθεται τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους (και να συνεχίζει να αποδίδεται
κάθε μήνα στη συνέχεια). Συνεπώς, τον Ιανουάριο του 2023 θα αποδοθεί
και η πέμπτη (και τελευταία) δόση αυτής της αύξησης.
- Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) αυξήθηκαν τα ποσο-
στά αναπλήρωσης για όσους συνταξιούχους είχαν περισσότερα από 30
έτη ασφάλισης, από τα οποία βεβαίως επωφελήθηκαν και οι συνταξιούχοι
συνάδελφοί μας που είχαν συμπληρωμένο τον απαραίτητο ασφαλιστικό
χρόνο. Οι αυξήσεις στις συντάξεις που προέκυψαν επίσης αποφασίστηκε
να καταβληθούν σε 5 δόσεις και τον Ιανουάριο του 2023 θα αποδοθεί η
τέταρτη (προτελευταία) δόση αυτής της αύξησης (που επίσης θα συνεχίζει
να καταβάλλεται και τους επόμενους μήνες).
- Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε
αυξήσεις στις συντάξεις για το 2023, όπως προβλέπει ο Νόμος Κα-
τρούγκαλου και η οποία συνδέεται με τον τιμάριθμο και την ανάπτυξη.

Ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με το νόμο, το συνολικό ποσό της

σύνταξης αναπροσαρμόζεται βάσει του μέσου όρου ανάπτυξης της οικονο-
μίας και πληθωρισμού. «Αυτό επί της αρχής συμπαρασύρει, τόσο τις εθνικές,
όσο και τις ανταποδοτικές συντάξεις, ωστόσο όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με
τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η αύξηση αυτή, θα περιληφθούν, όπως ορίζεται,
σε κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών».
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, οι (μόνιμες) αυξήσεις θα δοθούν
σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους (ανεξαρτήτως θετικής ή αρνητικής
προσωπικής διαφοράς – εμείς της Ιονικής έχουμε αρνητική προσωπική δια-
φορά ούτως ή άλλως, ενώ οι υπόλοιποι συνταξιούχοι με θετική προσωπική
διαφορά δε θα επωφεληθούν άμεσα) ή ύψους σύνταξης (οι μόνοι που δε θα
επωφεληθούν θα είναι όσοι πιάνουν το ανώτατο πλαφόν σύνταξης - εκτός
βέβαια αν αυτό αυξηθεί που είναι και το λογικό) και με βάση τα μέχρι σήμερα
δεδομένα, θα πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό. Ωστόσο, αυτό θα το ξέρουμε
το επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθούν τα στοιχεία και υπάρξουν επίση-
μες ανακοινώσεις από το Υπουργείο.

--> Σε κάθε περίπτωση, να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας
ώστε να λαμβάνετε άμεση και έγκυρη ενημέρωση για αυτό και όλα τα θέματα
που αφορούν το χώρο της Ιονικής.

Οι προγραμματισμένες αυξήσεις στ ις συντάξεις γ ια το 2023
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η ανάγκη για αίμα δε σταματά ποτέ και μάλιστα σας πληροφορούμε ότι ακόμα και εν
μέσω Αυγούστου χρειάστηκε να βοηθήσουμε συναδέλφους μας που χρειάστηκαν αίμα.

Ένα μέλος τουλάχιστον από κάθε οικογένεια της Ιονικής να στηρίξει έμπρακτα την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής
Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί σκέφτονται ότι είναι οξύμωρο οι Σύλλογοί μας που απαρτίζονται κυρίως από
συνταξιούχους να έχουν επιτυχημένη λειτουργία στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ωστόσο η κουλ-
τούρα αλληλεγγύης των Ιονικάριων και η δράση των Συλλόγων μας, είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουν
αυτά που σε κάποιους μοιάζουν ακατόρθωτα!
Άλλωστε, έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι λόγω της προχωρημένης ηλικίας αρκετών συναδέλφων που θα
ήθελαν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν, η σκυτάλη πρέπει να περάσει στη νέα γενιά της
Ιονικής!
Και η… παλιά φρουρά όμως μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την «παράδοση της σκυτάλης», κά-
νοντας σαφή την τεράστια σημασία της αιμοδοσίας και κινητοποιώντας τα νέα μέλη των οικογενειών τους.

Πρέπει να καταστεί συνείδηση και καθήκον κάθε συναδέλφου, τουλάχιστον ένα μέλος από 
κάθε οικογένεια της Ιονικής να αιμοδοτεί υπέρ της Τράπεζας Αίματος της Ιονικής!

Άλλωστε, καθώς το καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και πλέον μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς κα-
νονικότητας, η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ιονικής θα συνεχίσει τις δράσεις και κινητοποιήσεις
για τη στήριξη της Τράπεζας Αίματος της Ιονικής, διοργανώνοντας ανοιχτή εθελοντική αιμο-
δοσία, τόσο στην Αθήνα, όσο και πιθανώς στη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες βεβαίως θα ενη-
μερωθείτε έγκαιρα από την ιστοσελίδα και την εφημερίδα των Συλλόγων μας.
Δώστε λίγο από... το αίμα και το χρόνο σας για να συνδράμετε σε αυτήν τη
σημαντική δράση των Συλλόγων μας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στις
ανάγκες αίματος των συναδέλφων και των οικείων τους προσώπων.

Σας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτήν την προσπάθεια και να τη στηρίξετε έμπρακτα. Όλοι μαζί, με κάθε μέλος της οικογένειάς μας,
παιδιά, εγγόνια, αδέλφια κ.ά., να αυξήσουμε την οικογένεια των αιμοδοτών του Συλλόγου μας. Είναι στο χέρι όλων μας να ξανα-
κάνουμε την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής μεγάλη ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των συναδέλφων!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Εδώ και κάποιους μήνες οι ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι έχουν εντοπίσει μία πολύ
σοβαρή υπόθεση που αφορά συναδέλ-

φους μας που συνταξιοδοτούνται μέσω του
πρώην ΙΚΑ - νυν e-ΕΦΚΑ (όχι μέσω του ΤΑΠΙΛΤ
δηλαδή).
Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με τους συνα-
δέλφους μας, οι έμπειροι ασφαλιστικοί μας
σύμβουλοι συνειδητοποίησαν εξετάζοντας
και αναλύοντας τις συνταξιοδοτικές αποφά-
σεις και τα ενημερωτικά σημειώματα των εν λόγων συναδέλφων, ότι σε
πολλούς από αυτούς δε συνυπολογίζεται το αυξημένο ποσοστό αναπλή-
ρωσης που αφορά τα ασφαλιστικά χρόνια που πέρασαν στο ΤΑΠΙΛΤ.
Όπως βεβαίως γνωρίζετε όλοι πλέον, επειδή όταν ήμασταν στην Ιονική Τρά-
πεζα καταβάλλαμε υψηλότερο ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, μετά από
ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξό-
πουλου, αυτό αναγνωρίστηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οδηγώντας (λόγω της ανταποδοτικότητας του
νόμου Κατρούγκαλου) σε αυξήσεις των συντάξεων των προερχομένων από
την Ιονική συνταξιούχων συναδέλφων.
Το γεγονός λοιπόν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των συνταξιού-
χων συναδέλφων που εξέρχονται από το πρώην ΙΚΑ (και όχι το ΤΑΠΙΛΤ)

δε συνυπολογίζεται αυτό το αυξημένο ποσο-
στό αναπλήρωσης, έχει ως συνέπεια να τους
υπολογίζεται (αρκετά) χαμηλότερο ποσό
σύνταξης από αυτό που δικαιούνται βάσει
νόμου!
Μάλιστα στις – αρκετές - περιπτώσεις που
εντοπίσαμε και εν συνεχεία καταβάλαμε προ-
σπάθειες να διορθωθεί αυτό το σφάλμα (είτε
μέσω ενστάσεων, είτε με άλλους τρόπους),
τα αιτήματα αυτά είτε δεν εξετάστηκαν καθό-
λου, είτε υπήρξε τεράστια καθυστέρηση στην

εξέτασή τους, είτε ακόμα χειρότερα απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα οι εν
λόγω συνάδελφοι να έχουν μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο, από τον οποίο προ-
σπαθούν να ξεφύγουν, με τη δική μας συνδρομή βεβαίως. (Ειδικά στις περι-
πτώσεις που οι συνάδελφοι έλαβαν απορριπτική απάντηση, τους καλούμε να
επικοινωνήσουν άμεσα με τους Συλλόγους μας προκειμένου να τους καθοδη-
γήσουμε στις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη συνέχεια, αφού
πιθανώς θα απαιτηθεί η νομική διεκδίκηση του δικαιώματός τους).
Για αυτό, για μία ακόμα φορά, θα σας τονίσουμε, αφενός μεν ότι πριν την
κατάθεση του αιτήματός σας για σύνταξη καλό θα είναι να επικοινωνείτε
με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους ώστε να εξετάζουν την υπό-
θεσή σας, αφετέρου δε, όσοι έχετε τη δυνατότητα, να αποχωρείτε από
το ΤΑΠΙΛΤ ώστε να αποφεύγετε αυτού του είδους τα (πολύ σημαντικά)
προβλήματα.

Σε πολλούς συνταξιούχους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μέσω
π ρ ώ η ν  Ι Κ Α  ( κα ι  όχ ι  ΤΑ Π Ι ΛΤ )  δ ε ν  έ χο υ ν  σ υ ν υ πο λο γ ι σ τ ε ί  τα  α υ ξ η μ έ ν α

ποσοστά αναπλήρωσης που δικαιούμαστε οι προερχόμενοι από την Ιονική 

Κάθε οικογένεια της Ιονικής να στηρίξει τουλάχιστον 
με ένα μέλος της την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής! 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ – ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!

Οι εθελοντές μας και όσοι έχουν τη δυνατό-
τητα να δώσουν αίμα μπορούν να πηγαίνουν ανά
πάσα στιγμή στα Κέντρα Αιμοδοσίας που βρί-
σκονται στη λίστα που θα βρείτε στις ιστοσελίδες
των Συλλόγων μας. Ο αιμοδότης δηλώνει απλά
ότι το αίμα προσφέρεται για την Τράπεζα Αίματος
της Ιονικής και συγκεκριμένα αναφέροντας τον
αριθμό “13451” που είναι ουσιαστικά η ταυτότητά

μας στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας.

Μην ξεχνάτε ότι έχετε τη δυνατότητα να δίνετε αίμα υπέρ 
της Τράπεζας Αίματος της Ιονικής, σε όλη την Ελλάδα :

Ο καθένας από εμάς μπορεί  να κάνει  τη διαφορά.
Να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους,  τους συγγενείς  κα ι  τους δι-
κούς μας ανθρώπους να  συμμετάσχουν στι ς  ανοιχτές εθελοντ ικές
αιμοδοσίες  που θα διοργανώσει  η  Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ιονικής .
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συνέχεια στη σελ. 7

Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΔΙΚΗ & Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
Υπογράψτε και Δηλώστε το “παρών” στην κοινή

προσπάθεια – Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Εδώ και λίγες ημέρες πήραμε στα χέρια μας ως μηνυτές το υπ’ αριθμ.
769/2022 αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο
επικυρώθηκε η παραπομπή στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

Αθηνών των μελών της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που αποφάσισαν την κα-
ταστροφική επένδυση των 55.500.000 € στην Τράπεζα Αττικής. Έτσι οι υπαί-
τιοι για την απώλεια των διαθεσίμων του Ταμείου παραπέμπονται πλέον
να δικαστούν για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Ταμείου και
των ασφαλισμένων μελών του. 
Η ιστορία της ζημιογόνου επένδυσης ενός τεραστίου χρηματικού ποσού
από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, της εκμηδένισης του κεφα-
λαίου αυτού και της πρόκλησης ζημίας ύψους περί τα 52 εκατομμύρια
ευρώ στο ταμείο από την τότε διοίκησή του, σας είναι ασφαλώς γνωστή.
Πλέον αναμένουμε, ως μέλη του αλληλοβοηθητικού ταμείου, την εκδίκαση
της υπόθεσης από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, προκειμένου να
αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στην τότε διοίκησή του, η οποία
για λόγους που υπερβαίνουν κάθε λογική εύλογης διαχείρισης και κάθε
οικονομικό – επενδυτικό κανόνα προχώρησε στην καταστροφική αυτή
κίνηση, παρά τις υφιστάμενες αντιρρήσεις και προειδοποιήσεις τις
οποίες είχαμε εξαρχής απευθύνει.
Ο «Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας “Ιονική
Ενότητα”» και ο «Σύλλογος Εργαζομένων στην “Alpha Bank” Προερ-
χομένων εκ της Ιονικής “ΣΥΙΛΤΕ”» ανέδειξαν από την πρώτη στιγμή τη
σημασία που είχε για την επικουρική μας ασφάλιση  η απόφαση αυτή, η
οποία αποτέλεσε τροχοπέδη για τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας.
Ας θυμηθούμε όμως τη σκανδαλώδη πορεία της επένδυσης αυτής και τι επα-
κολούθησε, γεγονότα που μπορεί να έχουν διδακτικό χαρακτήρα για όλους
μας ως προς την απαίτηση και διεκδίκηση της νομιμότητας, αλλά και για τις
επιπτώσεις συχνά της αδράνειάς μας, η οποία ερμηνεύεται ως αδιαφορία
και παρέχει άλλοθι σιωπηρής συναίνεσης. Αφήνουμε κάθε συνάδελφο να
κρίνει από μόνος του, αφού, εν τέλει, τα ίδια τα γεγονότα ξεγυμνώνουν πλή-
ρως τους κατηγορούμενους, τα τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις τους: 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Στις 16-12-2015 στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου λήφθηκε απόφαση
για τη συμμετοχή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Attica Bank, δια της αγοράς 185.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα
λεπτών (0,30 €) με τη διάθεση από το ταμείο συνολικών κεφαλαίων ύψους
πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (55.500.000,00) ευρώ.
Τα παριστάμενα μέλη της διοίκησης (πλην των κ.κ. Ακριτίδη και Μαντζαβά)
ψήφισαν ανενδοίαστα υπέρ της έγκρισης της εισήγησης.
Μάλιστα, η τοποθέτηση αυτή των διαθεσίμων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ χαρακτη-
ρίστηκε από το Δ.Σ. ως κίνηση τακτικής που διασφαλίζει μέρος του
ασφαλιστικού του κεφαλαίου σε μια τοποθέτηση επενδυτική που απο-
τρέπει τη διάλυση του Ταμείου και την ένταξή του στο ΕΤΕΑ!
Αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε την καταστροφική αυτή, δήθεν επενδυτική
ενέργεια, αποστείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση και πρόσκληση, στην
οποία ουδεμία απάντηση λάβαμε.
Στη συνέχεια, ασκήσαμε την από 26-09-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
με την οποία ζητούσαμε να μας επιδειχθούν τα έγγραφα που δικαιολογούσαν
την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. Ειδικότερα, ζητήσαμε να μας χορηγηθούν,
μεταξύ άλλων, αντίγραφα της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. και των πρα-
κτικών της σχετικής συνεδρίασης, των απαιτούμενων εισηγήσεων, μεταξύ
των οποίων και της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, της εισήγησης
χρηματοοικονομικού συμβούλου, της διερεύνησης του δείκτη ασφαλείας της
εν λόγω επένδυσης, του Πίνακα οικονομικών στοιχείων επί του οποίου υπο-
λογίστηκε και το ποσοστό της επένδυσης και της σύμφωνης γνώμης του
Υπουργείου για την ως άνω επένδυση.
Δια των εγγράφων αυτών θα ήταν ευχερής η διαπίστωση του αν πράγ-
ματι  τηρήθηκαν οι τυπικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις επένδυ-

σης ενός τέτοιου ιλιγγιώδους ποσού, το οποίο αντιστοιχούσε στο
26,6% του συνόλου του ενεργητικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και το 46,2% των
άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων του!
Κατά την εκδίκαση της αίτησής μας αυτής, η οποία απορρίφθηκε ως απα-
ράδεκτη λόγω αοριστίας ως προς τα στοιχεία των αιτηθέντων εγγράφων και
έλλειψης αναφοράς στοιχείων επείγοντος (!), το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απάντησε αρ-
νούμενο την υπαγωγή του στον Ν. 3586/2007 και ως εκ τούτου παρα-
δέχθηκε ότι δεν συνέταξε σχεδόν κανένα από τα αιτούμενα έγγραφα,
αφού δήθεν δεν προέκυπτε η υποχρέωση σύνταξης παρομοίου ή παραπλη-
σίου εγγράφου από οποιαδήποτε καταστατική μας διάταξη. Επίσης, αρνή-
θηκε τη χορήγηση πλήρους κειμένου της απόφασης και των
πρακτικών της επίδικης συνεδρίασης κατά την οποία αυτή λήφθηκε,
αρκούμενο στην παράδοση αποσπάσματός της, με την αιτιολογία ότι
δεν ήταν έτοιμη. Όσον αφορά στην αιτηθείσα εισήγηση-γνωμοδότηση
της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου και την Εισήγηση-μελέτη χρη-
ματοοικονομικού συμβούλου, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ανέφερε ότι αυτές, εκ των
οποίων η πρώτη ήταν «θετική ομόφωνη προφορική», θα περιλαμβά-
νονταν στα Πρακτικά της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ., «τα οποία
δεν έχουν επικυρωθεί από το Δ.Σ. του ταμείου.».
Όσα ακολούθησαν τα ξέρετε. Οι δήθεν επενδυτικές προβλέψεις διαψεύ-
στηκαν οικτρά και ήδη στις 25-06-2018 η αξία της επένδυσης είχε απο-
μειωθεί στα 3.111.600,85 ευρώ, με αποτέλεσμα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να έχει
υποστεί ζημία 52.388.399,15 €!
Προκειμένου να γίνει σαφέστερη η “επιτυχία” των ιθυνόντων νόων της επέν-
δυσης, αρκεί να ειπωθεί ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής
ήταν σχεδόν κάθε ημέρα μικρότερη από την αξία στην οποία αγοράστηκαν
αυτές (30 λεπτά του ευρώ), ιδίως δε την τελευταία ημέρα της διαδικασίας
αυτής (10-12-2015), η χρηματιστηριακή αξία είχε διαμορφωθεί στα 22 λεπτά
του ευρώ. Αν δηλαδή ο ίδιος αριθμός μετοχών (185.000.000) είχε αγοραστεί
μέσω χρηματιστηρίου, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα είχε εξοικονομήσει ποσό
(185.000.000 Χ 0,08 €) 14.800.000 ευρώ!
Φυσικά, ότι η Attica Bank δεν αποτελούσε ούτως ή άλλως επενδυτική
ευκαιρία, το γνώριζε και βοούσε όλη η οικονομική κοινότητα της
χώρας. Την τελευταία πενταετία πριν από την επένδυση (έτη 2010-2014)
παρουσίαζε συνολικά ζημίες ύψους 568 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπήρχε
κανένα εγκεκριμένο πλάνο αναδιάρθρωσης ενώ είχαν προηγηθεί περισσό-
τερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με την πλέον πρόσφατη τότε, ύψους
434 εκατομμυρίων ευρώ να είναι αποτυχημένη!
Οι Σύλλογοί μας, δια των εκπροσώπων τους, Σαράντο Φιλιππόπουλο
πρόεδρο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και Νίκο Αλεξόπουλο, τότε πρόεδρο
του Συλλόγου Εργαζομένων, μόνοι από τόσους συνδικαλιστικούς κοι-
νωνούς, ζήτησαν την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης καταθέτοντας
μηνυτήρια αναφορά για την καταφανή αυτή παράβαση των κανόνων
επιμέλειας και καλής διαχείρισης από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με
την επικίνδυνη και καταστροφική αυτή επένδυση ποσού 55.500.000
ευρώ σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, η δυσμενής πορεία του
οποίου ήταν ήδη προδιαγεγραμμένη. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα θα
πληρώσουμε όλοι εμείς, τα μέλη του Ταμείου, αφού από τα 115,6 εκα-
τομμύρια ευρώ διαθεσίμων κεφαλαίων του (σε τραπεζικές καταθέσεις
και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων), απωλέσθηκαν ορι-
στικά 52 εκατομμύρια.
Αυτό είναι εν συντομία το ιστορικό της απολύτως καταστροφικής για το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επένδυσης, η οποία εξανέμισε τουλάχιστον 52 εκατομμύρια από
τα διαθέσιμά του.
Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα αναμένουμε το αποτέλεσμα και την
κρίση από την ποινική δικαιοσύνη για τη σοβαρότατη αυτή υπόθεση.
Το δίδαγμα όμως από την πορεία αυτή μέχρι σήμερα έχει ήδη εξαχθεί:

Η αδιαφορία μας και η αδράνειά μας, ατομικά αλλά και συλλογικά•
ως φορέων, πάντοτε λειτουργεί σε βάρος των δικαιωμάτων και
συμφερόντων μας.
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Για αυτό ζητάμε συνεχώς την υποστήριξή σας, το ενδιαφέρον σας•
και την κινητοποίησή σας, για αυτά που σε τελική ανάλυση μας
ανήκουν!

ΟΙ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑ-

ΜΕΙΟΥ,  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Όμως, η πρόκληση δεν σταματά εκεί. Αφού τα μέλη της διοίκησης που
έλαβαν την απόφαση αυτή, ζημιώνοντας υπέρογκα το επικουρικό μας
ασφαλιστικό ταμείο, δεν είχαν την ευθιξία έστω να παραιτηθούν από
τις θέσεις τους μετά την κατηγορία που τους αποδόθηκε για κακουρ-
γηματική απιστία, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε εκ νέου στη δι-
καιοσύνη για να ζητήσουμε με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής
το διορισμό νέας, προσωρινής διοίκησης.
Με ένα τέχνασμα τακτικής, και προκειμένου να αποφύγουν τον διορισμό δι-
οίκησης στο Ταμείο για να συμμετάσχει ως διάδικος στην ποινική δίκη, ζή-
τησαν την ημέρα της εκδίκασης αναβολή και μετά από 2 μέρες συγκάλεσαν
έκτακτο Δ.Σ. στο οποίο υπέβαλαν την παραίτησή τους, σκοπίμως, αφού στις
θέσεις τους εισήλθαν άνθρωποι της απόλυτης επιρροής τους.
Εν συνεχεία, συγκάλεσαν την… «πριβέ» Γενική Συνέλευση των δήθεν
αντιπροσώπων και έλαβαν τις εξής αποφάσεις, φορτώνοντας  επιπλέον
βάρη στις πλάτες των ασφαλισμένων :

- Να στηρίξει το Ταμείο δικαστικά τους κατηγορούμενους (δηλαδή
αυτούς που κατηγορούνται για κακουργηματική απιστία σε βάρος
του Ταμείου)!
- Να μη διεκδικήσει το Ταμείο αποκατάσταση της ζημίας που υπέ-
στη από τους υπαιτίους.
- Να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της επιλογής και της διαδικασίας
της καταστροφικής επένδυσης στην ATTICA BANK (η ορθότητα φά-
νηκε άλλωστε από τα 55,5 εκατ. ευρώ που εξαϋλώθηκαν…).

Οι ίδιοι άνθρωποι που έλαβαν την καταστροφική απόφαση της επέν-
δυσης, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι υποχρεωτικές, νόμιμες διαδι-
κασίες, εξακολουθούν με διάφορες μεθοδεύσεις και τεχνάσματα να
παραμένουν γαντζωμένοι στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Ουσιαστικά
έχουν συνδέσει την προσωπική τους διάσωση με την παραμονή τους στη
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνα-
τότητα να μην παρίσταται το Ταμείο ως Πολιτική Αγωγή, σε μία υπό-
θεση που ουσιαστικά αφορά την κακουργηματική απιστία σε βάρος
του ίδιου του Ταμείου και των ασφαλισμένων μελών του! 
Η με κάθε τρόπο παραμονή τους στη διοίκηση έχει γνώμονα αποκλειστικά
τη διάσωσή τους - τα συμφέροντα του Ταμείου και των ασφαλισμένων έχουν
πάει περίπατο… - ώστε να μπορέσουν αφενός μεν να αποφύγουν τις συνέ-
πειες της απόφασης για την επένδυση και την εκκίνηση απαίτησης του Τα-
μείου έναντι των περιουσιακών τους στοιχείων και αφετέρου, μέσω της
πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης «δια αντιπροσώπων» που πραγματοποί-
ησαν, να εξασφαλίσουν την κάλυψη των δικαστικών τους εξόδων μέχρι την
ολοκλήρωση της εκδίκασης! Και όλα αυτά, ενώ έχει εκδοθεί βούλευμα για
την παραπομπή τους για κακουργηματική απιστία!

Υπογράψτε τη Δήλωση – Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Παρόλο που  έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την απόδοση ευθυνών και
ετοιμαζόμαστε για την ποινική δίκη, δυστυχώς ελλοχεύει ένας σοβαρός
κίνδυνος, που θεωρούμε μάλιστα ότι είναι πρωτοφανής στα συνδικαλιστικά
και σωματειακά χρονικά :  Το Ταμείο - και μέσω αυτού όλοι εμείς οι ασφαλι-
σμένοι του - κινδυνεύει να απουσιάζει από τη δίκη για την καταστροφική
επένδυση που εξαΰλωσε τα διαθέσιμά του και εκμηδένισε τις συντάξεις μας.
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κινδυνεύει να εμφανιστεί ότι συμπορεύεται με τους
κατηγορούμενους, εγκρίνει τις καταστροφικές αποφάσεις τους και τους δίνει
«συγχωροχάρτι». 
Είναι δυνατόν αυτές οι πρωτοφανείς και παράνομες ενέργειες που στρέ-
φονται σε βάρος ενός αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και των ασφαλισμένων
μελών του, να μείνουν χωρίς συνέπειες; Είναι δυνατόν να φιμωθεί η πλει-
οψηφία των ασφαλισμένων του Ταμείου;  
Για να μην συμβεί αυτό, εκτός από την προσβολή των απαράδεκτων απο-
φάσεων των «Γενικών Συνελεύσεων δια αντιπροσώπων» της «εταιρείας»
(αφού σε τέτοια έχουν μετατρέψει το Ταμείο μας), θα πρέπει με κάθε τρόπο
να απομακρυνθούν από τη διοίκησή του οι κατηγορούμενοι και οι συ-
νοδοιπόροι τους! 
Ώστε να προκύψει μία διοίκηση που θα προχωρήσει στην εξυγίανση του Τα-
μείου, διενεργώντας ελέγχους για τα πεπραγμένα των διοικήσεων εδώ και
περίπου μία δεκαετία, αλλά και θα στηρίξει την κατηγορία με την παράστασή
της ως Πολιτική Αγωγή, ώστε να επιτύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πε-
ριορισμό της ζημίας που υπέστη το Ταμείο, εγείροντας απαιτήσεις από τα
περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που έχουν αυξημένο αίσθημα
ευθύνης, ευθιξίας και αξιοπρέπειας. 

Είναι δυνατόν να δοθεί άλλοθι σε αυτούς που μετέτρεψαν ένα ανα-•
διανεμητικό επικουρικό ταμείο σε μία κλειστή εταιρεία; 
Σε αυτούς που οδήγησαν τις συντάξεις για την πλειονότητα των•
συνταξιούχων στα 50 ευρώ;
Που αντιτάχθηκαν σθεναρά στη μοναδική προοπτική διάσωσης και•
διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης, δηλαδή την ένταξη
στον e-ΕΦΚΑ, σκεπτόμενοι τα προσωπικά τους συμφέροντα και
όχι των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;

Γνωρίζετε ότι οι χειρισμοί των Συλλόγων μας σε θέματα που αφορούν εργα-
τικές, ασφαλιστικές ή άλλες διεκδικήσεις γίνονται πάντα με υποδειγματικό
τρόπο, απόλυτη υπευθυνότητα και σε συνεργασία με τους πλέον καταξιω-

μένους νομικούς και ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με σο-
βαρά κριτήρια και η καταλληλότητά τους αποδεικνύεται μέσα από τη σταδιοδρομία
τους. Άλλωστε, η διαχείριση αυτών των υποθέσεων και οι συνεργάτες μας έχουν
κριθεί επανειλημμένως θετικά εκ των αποτελεσμάτων και σημαντικών, πολλαπλών
επιτυχιών μας. Ωστόσο, επειδή «αλάνθαστοι» είναι μόνο αυτοί που δεν ενεργούν,
όπως είναι φυσικό, μέσα από αυτήν την πορεία ετών δεν είναι δυνατόν να μην
υπήρξαν έστω και ελάχιστες αστοχίες – που βεβαίως δεν μπορούν να παραμορ-
φώσουν σε καμία περίπτωση την άκρως θετική εικόνα των συνεργατών μας.
Αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο δικηγόρο – που για ευνόητους, νομικούς λό-
γους δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε το όνομά του – που παλαιότερα του είχαν
ανατεθεί λίγες υποθέσεις από συναδέλφους. Σύντομα όμως διαπιστώσαμε ότι δεν
πληρούσε τα αυστηρά κριτήρια που θέτουμε για τους συνεργάτες μας και εφιστού-
σαμε την προσοχή σε συναδέλφους μας να μην τον εμπιστεύονται.
Ωστόσο, κάποιοι συνάδελφοι που πιθανώς δεν είχαν ενημερωθεί, του ανέθεσαν
υποθέσεις τους και πλέον έχουν έρθει στην προσοχή μας μετά από καταγγελίες
συναδέλφων μας ορισμένες απαράδεκτες ενέργειές του. Ουσιαστικά, ο εν λόγω
δικηγόρος προσέγγισε συναδέλφους και τους έταξε διεκδικήσεις και αποζημιώσεις
χιλιάδων ευρώ, αλλά οι αγωγές που τους υποσχέθηκε δεν έχουν καμία νομική
βάση. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετοί συνάδελφοί μας που δεν επικοινώνησαν

με τους Συλλόγους μας για αυτές τις αγωγές, να έχουν χάσει χρήματα και να έχουν
υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία από τις απαράδεκτες ενέργειες του συγκεκριμένου
δικηγόρου.
Μάλιστα, επειδή αρκετοί από τους συναδέλφους έχουν εκφράσει πλέον τα παρά-
πονά τους στους Συλλόγους μας και μας έχουν προσκομίσει αδιάσειστα ντοκου-
μέντα, προετοιμαζόμαστε για να προχωρήσουμε σε ενέργειες εις βάρος του.
Το συντονισμό αυτής της διαδικασίας έχει αναλάβει ο συνάδελφός μας Χρήστος
Τάσσης και βεβαίως, προτρέπουμε όλους τους συναδέλφους που είχαν παρόμοια
εμπειρία, να επικοινωνήσουν άμεσα με τους Συλλόγους μας προκειμένου να τους
καθοδηγήσουμε σχετικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή μάλιστα ο εν λόγω δικηγόρος έχει επανεμφανιστεί… δρι-
μύτερος και έφτασαν πληροφορίες στους Συλλόγους μας ότι τελευταία υπόσχεται
οικονομικές διεκδικήσεις μετά την αποχώρηση συναδέλφων με εθελουσία έξοδο,
σας παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί, να μη δώσετε καμία σημασία σε τέτοιου
είδους υποσχέσεις και να επικοινωνήσετε άμεσα με τους Συλλόγους μας για να
μας πληροφορήσετε για τη δράση του.
Oι Σύλλογοί μας έχουν εξετάσει λεπτομερώς τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου
και τονίζουμε υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα διεκδίκησης πρόσθε-
των χρημάτων, από τα ποσά που καθορίζονται στην εθελουσία. Αν υπήρχε τέτοια
δυνατότητα, οι Σύλλογοί μας θα είχαν προχωρήσει σε ανάλογες διεκδικήσεις. Συ-
νεπώς, αγνοήστε τυχόν υποσχέσεις που θα βρεθούν στο δρόμο σας, γιατί το μόνο
που θα κατορθώσετε θα είναι να χάσετε χρόνο και χρήμα…

ΠΡΟΣΟΧΗ ! σε δικηγόρο που υπόσχεται χωρίς καμία νομική βάση διεκδικήσεις
χιλιάδων ευρώ σε αποχωρήσαντες συναδέλφους με εθελούσια έξοδο

Η χαλαρότητα και η αδιαφορία δεν έχουν πλέον θέση σε
αυτήν την υπόθεση από κανέναν! Είναι ΧΡΕΟΣ κάθε συναδέλ-
φου ασφαλισμένου στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να υπογράψει - επικυ-
ρωμένη - τη σχετική δήλωση (που θα βρείτε στις
ιστοσελίδες των Συλλόγων μας, σας την είχαμε αποστείλει
στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας και την εσω-
κλείουμε και στο παρόν) και να υπάρξει ένας γενικός ξεση-
κωμός και κινητοποίηση, ώστε να συγκεντρωθεί ο
απαραίτητος αριθμός αιτήσεων που θα συμβάλουν αποφα-
σιστικά στην απομάκρυνση από τη διοίκηση του Ταμείου
μας των καταστροφέων της επικουρικής μας ασφάλισης και
κατηγορούμενων από την ελληνική δικαιοσύνη!
Μόνο τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εξυγίανση
του Ταμείου και στη συντεταγμένη προσπάθεια διάσωσης της
επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, εργαζό-
μενους και συνταξιούχους, μέσω της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

στον e-ΕΦΚΑ.
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Σ
ας έχουμε ενημερώσει ότι μπορεί μεν να προαναγγέλλονται από την κυ-

βέρνηση οι αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος (βλ. σελ. 4 του παρόντος),

αλλά ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις και λάθη στις συντάξεις, που βρί-

σκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια!

Σας έχουμε αναλύσει πολλές φορές ανά κατηγορία τις εκκρεμότητες του e-

ΕΦΚΑ προς συνταξιούχους συναδέλφους μας, τονίζοντας ότι λόγω της παρα-

τεταμένης καθυστέρησης και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας με κάθε

δυνατό τρόπο, πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη φάση της δικαστικής

διεκδίκησης της διεκπεραίωσής τους.

Μάλιστα, έχουμε δώσει εντολή στο νομικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Πα-

πακωνσταντίνου να προχωρήσει άμεσα στις δέουσες νομικές ενέργειες για

τη διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού της έντοκης διεκπεραίωσης αυτών

των παραλείψεων του e-ΕΦΚΑ. 

Και ξεκινώντας πλέον αυτή την προσπάθεια, αποστείλαμε εξώδικο στον διοι-

κητή του e-ΕΦΚΑ (το οποίο είναι μάλιστα το δεύτερο σε διάστημα 10 μηνών),

στο οποίο τονίζουμε ότι οι «Υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον ακριβή

υπολογισμό και την καταβολή των συντάξεων στα μέλη μας, έχουν υποπέσει

σε σειρά σοβαρών παραλείψεων ή σφαλμάτων υπολογισμού του ύψους τους,

με συνέπεια να μην έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους σημαντικού ύψους

χρηματικά ποσά» και αναλύουμε ξεχωριστά καθεμία κατηγορία. 

Στο εξώδικο που ακολουθεί, καλούμε τον e-ΕΦΚΑ να συμμορφωθεί προς τις

νόμιμες υποχρεώσεις του προς τους συνταξιούχους συναδέλφους μας εντός

του μηνός, διαφορετικά θα κινήσουμε τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες

για την κατάθεση αγωγών (με τη δική σας συμμετοχή).

Ελπίζουμε βεβαίως ότι έστω και την ύστατη στιγμή ο e-ΕΦΚΑ θα εισακούσει

τις δίκαιες εκκλήσεις μας και θα ανταποκριθεί. Σε διαφορετική περίπτωση και

επειδή ο εμπαιγμός των συνταξιούχων συναδέλφων μας πρέπει επιτέλους να

λάβει τέλος, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω νομικές ενέργειες με την κατά-

θεση αγωγών, στις οποίες βεβαίως θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πληττό-

μενοι συνάδελφοι. 

Παραμείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας και διαβάζετε την εφημε-

ρίδα μας για τις εξελίξεις σε αυτό το κρίσιμο θέμα που αφορά εκατοντάδες

συναδέλφους μας. 

Νέο εξώδικο στον διοικητή του e-ΕΦΚΑ 

ΠΡΟΣ 
Τον Διοικητή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-
ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα.

Κοιν.: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των
1. Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Ευπόλιδος αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμ.
38 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Αξιότιμε κ. Διοικητά.
Οι Σύλλογοί μας αποτελούν πρωτοβάθμιες οργανώσεις και έχουν ως καταστατικό
σκοπό τους την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους - συνταξιούχων
του τέως ΤΑΠΙΛΤ, προερχομένων από τον ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Όπως
σας έχουμε ήδη ενημερώσει με προγενέστερες επιστολές μας, οι Υπηρεσίες σας,
οι οποίες είναι αρμόδιες για τον ακριβή υπολογισμό και την καταβολή των
συντάξεων στα μέλη μας, έχουν υποπέσει σε σειρά σοβαρών παραλείψεων ή
σφαλμάτων υπολογισμού του ύψους τους, με συνέπεια να μην έχουν καταβληθεί
στους δικαιούχους σημαντικού ύψους χρηματικά ποσά. 

Ειδικότερα, δέον να σημειωθούν τα εξής:  

1. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων που επιχειρήθηκε, σε εφαρμογή των ορι-
σμών του ν. 4387/2016, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα σας, για περίπου
500 από τους συνταξιούχους συναδέλφους μας ολοκληρώθηκε μόλις τον Απρίλιο
του περασμένου έτους (αντί του Ιανουαρίου του έτους 2019, όπως προβλέπει ο
νόμος, όταν και πραγματοποιήθηκε για τους υπόλοιπους συνταξιούχους συνα-
δέλφους μας). Επιπλέον για μεγάλο αριθμό συνταξιούχων συναδέλφων μας
στους οποίους είχε γίνει ο επανυπολογισμός από τον Ιανουάριο του 2019, είχαν
παρατηρηθεί πρόδηλα σφάλματα που διορθώθηκαν τον Απρίλιο του 2021. Σε
αυτές τις δύο κατηγορίες συνταξιούχων συναδέλφων μας, δεν τους έχουν κατα-
βληθεί εισέτι τα αναδρομικά ποσά που προβλέπονται στο νόμο προκειμένου για
τα έτη 2019 και 2020, καθώς και για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ γενικώς
δεν αποδίδονται αναδρομικά σε περιπτώσεις συνταξιούχων που παρατηρούνται
σφάλματα και διορθώνονται. Επισημαίνεται εξάλλου ότι σε πολλά από τα παρα-
πάνω μέλη μας δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, ανεπιτρέπτως, τα μηνιαία ενημερωτικά
σημειώματα σύνταξης, ενώ το σύστημα τους ενημερώνει ότι αυτά «βρίσκονται
υπό επεξεργασία».
2. Ειδικώς σε όσους εκ των ως άνω (περίπου 500) συνταξιούχων – μελών μας
έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, ο υπολογισμός των αναδρομικών
τους διενεργήθηκε μόνο για ένα επτάμηνο, ήτοι από τον Απρίλιο του έτους 2021
έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη, όπως επιβάλλονταν
από τις διατάξεις του ν. 4670/2020, όλο το προγενέστερο χρονικό διάστημα, ήτοι

από τον Οκτώβριο του έτους 2019, με συνέπεια να μην έχουν καταβληθεί σε
αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρονική περίοδο.
3. Περαιτέρω, ειδικώς για τους συνταξιούχους - μέλη μας που έχουν πάνω από
30 ασφαλιστικά έτη και λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία
και οποιοδήποτε ποσό, δεν τους έχουν χορηγηθεί εισέτι, ως έπρεπε, τα αντί-
στοιχα ποσά εκ της αυξήσεως που δικαιούνται βάσει των ορισμών του νόμου
4670/2020, καθώς και τα αντίστοιχα αναδρομικά. 
4. Υπάρχει μία κατηγορία συνταξιούχων συναδέλφων μας που έχουν συνταξιο-
δοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 μετά την εφαρμογή του νόμου
4670/2020 και στους οποίους δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός με βάση τα αυ-
ξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που ορίζει ο νόμος 4670/2020 για τα περισσό-
τερα από 30 ασφαλιστικά έτη και συνεπώς δεν τους έχουν καταβληθεί οι θετικές
διαφορές και τα αντίστοιχα αναδρομικά. 
5. Ο προβλεπόμενος στον νόμο (ν. 4387/2016) υπολογισμός της παράλληλης
ασφάλισης (για όσους εκ των μελών των Συλλόγων μας εμπίπτουν στην κατη-
γορία αυτή) δεν έχει εφαρμοστεί, όπως επιβάλλεται, από τις Υπηρεσίες σας, με
συνέπεια να παρακρατούνται από τον Φορέα σας σημαντικά ποσά από τους δι-
καιούχους τους.
6. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εκκρεμούν, επί σειρά ετών, οι επιβαλλόμενες διορ-
θώσεις του ύψους των συντάξεων για ορισμένες κατηγορίες μελών μας, όπως
π.χ. είναι οι συνταξιούχοι με αναστολή καταβολής σύνταξης, οι οποίοι μετά την
έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης συνέχισαν εργαζόμενοι και αυτός ο
ασφαλιστικός χρόνος δεν έχει συνυπολογιστεί στην έκδοση της νέας τους
συνταξιοδοτικής απόφασης. 

Συνέπεια των ανωτέρω σοβαρών σφαλμάτων των οργάνων του Φορέα σας, οι
ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων – μελών των Συλλόγων μας υφίστανται επί
μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαιτέρως μεγάλη υλική και ηθική ζημία, αφού
εκ των συντάξεών τους παρακρατούνται παρανόμως και αδικαιολογήτως
σημαντικά χρηματικά ποσά. Παρά το γεγονός ότι οι Σύλλογοί μας σας έχουν
οχλήσει κατ’ επανάληψη για τα ζητήματα αυτά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας ου-
δέποτε συμμορφώθηκαν στον νόμο, επιμένουν δε έως σήμερα να παρα-
λείπουν τις ως άνω οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες σε βάρος των μελών
μας.

Για τους λόγους αυτούς
Σας καλούμε να προβείτε εντός μηνός στην πλήρη και ολοσχερή καταβολή,
νομιμοτόκως, του συνόλου των ποσών που παρακρατώνται, κατά τα ανω-
τέρω, παρανόμως, από τον Φορέα σας, σε βάρος των ως άνω κατηγοριών
μελών μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Σύλλογοί μας είναι υποχρεωμένοι να
προσκαλέσουν τα ενδιαφερόμενα και πληττόμενα κατά τα ανωτέρω μέλη μας να
εγείρουν αντιστοίχως αγωγές αποζημιώσεως σε βάρος του Φορέα σας, διεκδι-
κώντας την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας που έχουν υποστεί και εξακολου-
θούν να υφίστανται από την κατά τα ανωτέρω διαρκή παράνομη παράλειψη
των οργάνων σας. Επιπλέον, οι Σύλλογοί μας θα προβούν, μετά την πάροδο
της ανωτέρω ημερομηνίας, σε κάθε νόμιμο μέσο για την αναζήτηση ευθυνών
όπου αυτές ανήκουν κατά τον νόμο. 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΡ.Ν. -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 30-32
ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-7222007

Η αφετηρία των νομικών μας ενεργειών για τη διεκπεραίωση των
εκκρεμοτήτων του Φορέα προς τους συνταξιούχους συναδέλφους μας
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 29 & 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Μετά και από τη συγκέντρωση των επιστολικών ψήφων από το ταχυ-
δρομείο και τη διαλογή, σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλο-
γών που διεξήχθησαν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, τα οποία έχουν
ως εξής :

ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Θεοδώρου, Αθήνα

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ, Αθήνα

3 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Φιλίππου, Αθήνα

4 ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, Αθήνα

5 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου, Αθήνα

6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου, Αθήνα

7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου, Λάρισα

8 ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Δημητρίου, Αθήνα

9 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου, Αθήνα

10 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου, Αθήνα

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ανδρέα, Πάτρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Γεωργίου, Αθήνα

2 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σωτηρίου, Αθήνα

3 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Αθήνα

4 ΠΙΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, Αθήνα

5 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Αστερίου, Αθήνα

6 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου, Αθήνα

7 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ του Βασιλείου, Θεσσαλονίκη

8 ΞΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, Αθήνα

9 ΚΑΛΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Βασιλείου, Αθήνα

10 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Μιχαήλ, Αθήνα

11 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΤΑΡΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου,
Θεσσαλονίκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αγγέλου, Πειραιάς

2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου, Αθήνα

3 ΒΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου, Αθήνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου, Κιάτο

2 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου, Αθήνα

3 ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, Ξυλόκαστρο

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ” Νο4 :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 29 & 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας, συνήλθε την Τε-
τάρτη 27/7/22 το νέο Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του, με μοναδικό θέμα
ημερήσιας διάταξης τη συγκρότησή του σε σώμα.

Μετά τη διαδικασία, αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:
Πρόεδρος : Σαράντος Φιλιππόπουλος
Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Χαλικιάς
Γενικός Γραμματέας : Δημήτριος Γιακωβάκης
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας : Αντιόπη Μάγγου
Ταμίας : Κωνσταντίνος Στεφανής
Αναπληρώτρια Ταμίας : Φωτεινή Αναστασοπούλου
Έφορος : Ιωάννης Σοφιανόπουλος
Μέλος : Νικόλαος Αλεξόπουλος
Μέλος : Ιωάννης Γιαννόπουλος
Μέλος : Ιωάννης Κυριαζής
Μέλος : Αναστασία Αναστασίου
Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
έχει αφήσει βαθύ το αποτύπωμά της στο χώρο μας, με σημαντικές επιτυχίες
στο ενεργητικό της, καθώς κλήθηκε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο να δια-

χειριστεί σημαντικά ασφαλιστικά, εργασιακά, νομικά κ.λπ. ζητήματα των  συ-
ναδέλφων και τα έφερε εις πέρας με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ μαζί με το ΣΥΙΛΤΕ, αυτά τα 22 πέτρινα χρόνια που μεσολάβησαν
από το ξεπούλημα της τράπεζας, άλλαξαν τη μοίρα των Ιονικάριων και νοη-
ματοδότησαν τη δυναμική, αποτελεσματική συνδικαλιστική εκπροσώπηση
και παρουσία. Σε ένα «έρημο» συνδικαλιστικό τοπίο, με τις παραδοσιακές
συνδικαλιστικές δυνάμεις να υποχωρούν, πιστεύουμε ότι ο Σύλλογός μας
αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις με τη δράση του.
Ευχαριστούμε ειλικρινά τους συναδέλφους που μας έκαναν την τιμή να μας
εμπιστευτούν και να μας εκλέξουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Οι περισσό-
τεροι από εμάς δραστηριοποιούμαστε επί σειρά ετών στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπηρετήσαμε με συνέπεια τις
συνδικαλιστικές αξίες και αρχές. Και τώρα είμαστε έτοιμοι πλέον να πραγ-
ματοποιήσουμε το επόμενο μεγάλο βήμα για το χώρο της Ιονικής.
Ο διακηρυγμένος στόχος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι εξ αρχής η δημι-
ουργία ενός ενιαίου, ισχυρού συλλόγου που θα εκπροσωπεί όλους τους Ιο-
νικάριους. Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο αυτής της
μείζονος διαδικασίας και ιδιαίτερα μετά από την πλήρη αποδοχή των προ-
τεινόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού του Συλλόγου Συνταξιούχων,
όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη συγχώνευση των συλλόγων του χώρου μας.
Νιώθουμε ιδιαιτέρως υπερήφανοι που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε τους
συναδέλφους σε αυτή την ιστορική συγκυρία για το χώρο της Ιονικής και θα
συμβάλλουμε σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα μέχρι την ολοκλήρωσή του,
αγωνιζόμενοι, βεβαίως, παράλληλα για την προώθηση των ευρύτερων συμ-
φερόντων της Ιονικής Οικογένειας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Δημήτρης Γιακωβάκης
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Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και η συναδέλφισσα Χρηστίνα Σωτήρχου
συνέβαλαν στη μετονομασία της οδού Ταβουλάρη στη ΖάκυνθοΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Νέα νίκη της δημοκρατίας &
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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Το σημαντικότερο θέμα που συζητήθηκε στην 13/2022 Δημόσια Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου της 24.5.2022 ήταν αναμ-
φίβολα η Μετονομασία της οδού Αναστασίου Ταβουλάρη. Σύμφωνα με την
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 65/22 αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος
της οδού Αναστασίου Ταβουλάρη.
Στο θέμα του Ταβουλάρη έχουμε αναφερθεί εκτενώς με τις αναρτήσεις μας:
(5.11.18 «Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑΤΟΥ», 21.2.21 «ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ» και στην Επιστολή
υπ’αριθμ. 9/5.3.21 της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για τη μετονομασία των δρό-
μων «Αναστασίου Ταβουλάρη» στη Ζάκυνθο και τα Γιαννιτσά).
Επαναλαμβάνω ή και προσθέτω κάποια στοιχεία που θεωρώ σημαντικά:
Σε κάθε κατεχόμενη χώρα, διορίστηκε διοικητής της αστυνομίας ασφαλείας
και του SD (BdS). Στην Αθήνα BdS ήταν ο SS-Standartenführer Walter
Blume (Αύγουστος 1943 - τέλη 1944). Όπως και το Einsatzgruppen (Ναζι-
στικές Μονάδες Ειδικής Δράσης, Τάγματα Θανάτου) στο παρελθόν, το RSHA
συμμετείχε επίσης σε δραστηριότητες πληροφοριών για «ειδική μεταχείριση»
(δηλαδή τη δολοφονία) των Εβραίων.
Στενός συνεργάτης και αρωγός του SS-Standartenführer Walter Blume, ήταν
ο δοσίλογος Υπουργός Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης.
Μεταξύ Οκτωβρίου 1943 και Σεπτεμβρίου 1944, ο Blume κατάφερε να απε-
λάσει περισσότερους από 46.000 Έλληνες Εβραίους, οι περισσότεροι από
τους οποίους πήγαν στο Άουσβιτς από τη Θεσσαλονίκη και 3.000 περίπου
από τα στρατόπεδα της Ρόδου, της Κω, της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της
Κέρκυρας. Επιβράβευσε τους υφισταμένους του, με χρυσά νομίσματα, κο-
σμήματα και ωραία ρούχα που είχαν κλαπεί από τα θύματα της απέλασης.
Το Σεπτέμβριο του 1944, η Ελλάδα θεωρήθηκε «ελεύθερη από Εβραίους»
και ο Blume επέστρεψε στην έδρα της RSHA (RSHA: Reichssicherheitshaup-
tamt -Κεντρικό γραφείο ασφαλείας του Ράιχ).
Το Σεπτέμβριο του 1944, ενώ πλησίαζε η απελευθέρωση, εγκατέλειψε την
Ελλάδα και ο Ταβουλάρης, όπως και οι άλλοι χιτλερικοί.
Συμμετείχε στην ψευδοκυβέρνηση του Τσιρονίκου, την επονομαζόμενη Ελ-

ληνική «εθνική» κυβέρνηση της Βιέννης που είχε αναγνωριστεί μόνο από
τον Άξονα. Στους χιτλερικούς παραχωρήθηκαν γραφεία στη Βιέννη για να
στεγασθούν τα υπουργεία και οι υπηρεσίες της δοσιλογικής κυβέρνησης και
στη συνέχεια η «κυβέρνηση-φάντασμα» μεταφέρθηκε στο Kitzbuhel, ενώ τον
Φλεβάρη του 1945 ήρθε στο Kitzbuhel και ο Πούλος με τη συμμορία του
(Poulos Verband), υπεύθυνος για εγκλήματα εναντίον Ελλήνων αμάχων.
Στις 9.5.1945,. ο Έκτωρ Τσιρονίκος, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης, ο Ιωάννης
Πασσαδάκης, ο Hermann Goering κ.ά. συλλαμβάνονται από τον Αμερικανικό
Στρατό στο Kitzbuhel.
Σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου του Ληξιαρχείου του Inns-
bruck με αριθμό 146/194, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης του Παύλου και της Μα-
ρίας, γεννημένος στις 23.3.1882 στη Ζάκυνθο, κάτοικος Kitzbühel, Pension
"Hölzl" πέθανε στο Innsbruck στις 2.2.1946 και ώρα 02.15. Αιτία θανάτου:
κυκλοφορικά προβλήματα (στη διάθεσή σας για πληροφορία ή διευκρίνιση
Χ.Σ.Σωτήρχου).
Το 1961 μεταφέρθηκε και ενταφιάστηκε στη Ζάκυνθο. Συστήθηκε ερανική
επιτροπή για την κατασκευή ταφικού μνημείου με την επιγραφή: «Η Ζάκυν-
θος ευγνωμονούσα το μεγάλο της νεκρό Τάση Ταβουλάρη».
Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι εξακολουθεί να υφίσταται «Οδός Ταγμα-
τάρχη Ταβουλάρη Αναστασίου Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά». Ο συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στον Ταβουλάρη και τα Γιαννιτσά είναι αναμφίβολα o Γεώργιος Πού-
λος και το «Εθελοντικό Τάγμα Πούλου» (Poulos Verband) που ευθύνεται για
το βασανισμό και τη δολοφονία των 112 κατοίκων στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Η απόφαση να δοθεί το όνομα του Ταβουλάρη σε δρόμο της μαρτυρικής
πόλης των Γιαννιτσών αποτελεί σκύλευση των νεκρών και κατάφωρο βιασμό
της ιστορίας.
Στη διακριτική ευχέρεια του δημάρχου της πόλης είναι «Να σκάψει ένα
λάκκο που να χωράει 500 άτομα» και να θάψει την ιερή μνήμη των κορι-
τσιών που βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν και των εκτελεσμένων συμπολι-
τών του που είναι και μνήμη της δικής του οικογένειας ή το φάντασμα του
ναζισμού που πλανιέται στην πόλη.

Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου

Μετονομάζεται η οδός Ταβουλάρη
στη Ζάκυνθο

Η έρευνα για το αίτημα μετονο-
μασίας της οδού Ταβουλάρη στα
Γιαννιτσά βρίσκεται σε εξέλιξη 

Το αίτημά μας υπήρξε το έναυσμα
για ένα γενικό επανέλεγχο των
οδωνυμίων της πόλης!

O
ι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σίγουρα γνωρίζετε τη συναδέλφισσα
Χρηστίνα Σωτήρχου που συμβάλλει στην αποκατάσταση της μνήμης
και της ιστορικής αλήθειας μέσα από πραγματικά συγκλονιστικές

έρευνες. Πιστεύοντας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει χρέος να πρωτοστατεί
σε κάθε είδους αγώνα που αφορά την κοινωνία και το λαό μας, η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ (και πλέον και ο Σύλλογος Συνταξιούχων) βρίσκεται πάντα στο
πλευρό της, έχοντας ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες (θυμίζουμε την από-
φαση μετονομασίας του στρατοπέδου Τρικάλων).

Μετά από μία – ακόμα – συγκλονιστική έρευνα της συναδέλφισσας Χρηστίνας
Σωτήρχου, την οποία είχαμε παρουσιάσει στην ιστοσελίδα μας (με το από
21.2.21 δημοσίευμα  «ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ»), που αφορούσε την ντροπια-

στική ονομασία οδού στην πόλη της Ζακύνθου και των Γιαννιτσών στη μνήμη
του γνωστού δωσίλογου, υπουργού επί Κατοχής, ναζιστή, συνεργάτη του κα-
τακτητή, Αναστασίου Ταβουλάρη, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασχοληθεί ενεργά
με το θέμα, συνενώνοντας τη φωνή μας με όσους ζητούσαν τη μετονομασία
της οδού, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στους αρμοδίους.

Με χαρά και περηφάνια σας ενημερώνουμε ότι με πρόσφατη
απόφασή του, το Δ.Σ. του Δήμου Ζακύνθου αποφάσισε ομό-
φωνα τη μετονομασία της οδού Ταβουλάρη!

Η συναδέλφισσσα Χρηστίνα Σωτήρχου, στην οποία βεβαίως αξίζουν οι έπαι-
νοι, μας απέστειλε το κάτωθι σημείωμα :
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι κανένας αγώνας
δεν πάει χαμένος. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους αγώ-
νες που αφορούν την ιστορική μνήμη και ακουμπούν στο
σήμερα της δημοκρατίας μας. Θέλουμε να συγχαρούμε τη
Χρηστίνα, αλλά και όλους τους φορείς και ιδιώτες που
συμμετείχαν σε αυτήν την επιτυχημένη προσπάθεια για
την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στη μνήμη
όλων των πεσόντων την περίοδο της Κατοχής από τις θη-
ριωδίες των κατακτητών και των συνεργατών τους.

Δήμος Πέλλας για μετονομασία οδού Ταβουλάρη :
Η έρευνα για το αίτημα μετονομασίας της
οδού Ταβουλάρη βρίσκεται σε εξέλιξη – Το
αίτημά μας υπήρξε το έναυσμα για ένα γε-
νικό επανέλεγχο των οδωνυμίων της πόλης!
Το αρχικό μας αίτημα για τη μετονομασία της οδού Ταβουλάρη

απευθυνόταν τόσο στο Δήμο Ζακύνθου, όσο και στο Δήμο

Πέλλας, αφού στην πρωτεύουσα Γιαννιτσά υπάρχει επίσης

δρόμος στη μνήμη του προδότη Ταβουλάρη.

Αμέσως μετά από την ενημέρωση ότι ευοδώθηκαν οι προσπά-

θειες για τη μετονομασία της οδού στη Ζάκυνθο, όλοι οι Σύλ-

λογοι της Ιονικής αποστείλαμε εκ νέου σχετικό αίτημα στο

Δήμο Πέλλας (κοινοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου

Ζακύνθου), προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση

και ευαισθητοποίηση και στα μαρτυρικά Γιαννιτσά, αναμέ-

νοντας το όνομα του Ταβουλάρη να καθαιρεθεί από την οδό

της πόλης, αλλά και να πάρει τη θέση που του αξίζει ανάμεσα

στους προδότες της πατρίδας μας.

Στην επιστολή μας κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση

του Ταβουλάρη με την εγκληματική συμμορία του Γεώργιου

Πούλου, που εκτελέστηκε στις 11 Ιουνίου 1949 στο Γουδή ως

υπεύθυνος για εγκλήματα εναντίον Ελλήνων αμάχων, αλλά και

στα οικογενειακά βιώματα του νυν δημάρχου Γρηγόρη Στάμ-

κου, αφού ο αείμνηστος, συνονόματος παππούς του Γρηγόρης

Στάμκος δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο μαζί με πολλούς άλ-

λους συμπολίτες του από τους άντρες του Γερμανού υπαξιω-

ματικού Φριτς Σούμπερτ και του Έλληνα συνεργάτη του,

Γεώργιου Πούλου (Poulos Verband), στις 14 Σεπτεμβρίου του

1944.

Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμη-

σης της λήθης και της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης,

ζητήσαμε εκ νέου να προβεί ο Δήμος Πέλλας στην επαλήθευση

των στοιχείων της έρευνας που αποδεικνύουν την εγκλημα-

τική, προδοτική στάση του Αναστασίου Ταβουλάρη και εν συ-

νεχεία στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετονομασία της

οδού.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πέλλας ανταποκρίθηκε άμεσα

και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί, όπως χαρακτηρι-

στικά αναφέρει, στην επιστολή που μας απέστειλε (βλ. δίπλα),

η επιστολή μας «…υπήρξε το έναυσμα για να θέσουμε το
ερευνητικό ζήτημα της μελέτης του τοπωνυμικού χάρτη
των Γιαννιτσών...».

Ουσιαστικά, ο Δήμος Πέλλας μας ενημερώνει ότι το αίτημα

για τη μετονομασία της οδού Ταβουλάρη βρίσκεται υπό

έρευνα και έχει προωθηθεί προς τεκμηρίωση, αλλά, επι-

πλέον, ήταν η αφετηρία προκειμένου να γίνει μία συνολική

έρευνα και αποτίμηση των οδωνυμίων της πόλης, αφού

διαπιστώθηκε η ύπαρξη και άλλων ονομασιών που «…πα-

ράγουν μετεμφυλιακές διαιρέσεις και αποκλεισμούς…».

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Μετά από τις αποφάσεις για μετονομασία του Στρατοπέδου Τρικάλων και
της οδού στην πόλη της Ζακύνθου, είμαστε πολύ κοντά και στη μετονομασία
της οδού στα Γιαννιτσά. Είμαστε χαρούμενοι που με την καθοριστική συν-
δρομή της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου, οι Σύλλογοί μας συμβάλ-
λουν στους αγώνες που αφορούν την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας
και διατήρηση της ιστορικής μνήμης ως εφόδιο για τη δημοκρατία μας.
Η ανταπόκριση και τα θετικά αποτελέσματα σε αυτές τις υποθέσεις δεν μπο-
ρούν βέβαια παρά να μας δώσουν επιπλέον κίνητρο να εντείνουμε τον
αγώνα μας. Εμείς θα ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τη Χρηστίνα Σω-
τήρχου και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για
τις αρχές και τις αξίες της πατρίδας και της δημοκρατίας μας.

Επιστολή Δήμου Πέλλας Νο 13315-16.6.22

Η εκδρομή μας σε ΙΤΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ  -
ΓΑΛΛΙΑ έκλεισε… εν ριπή οφθαλμού! 

Στην ιστοσελίδα των Συλλόγων μας σας ενημερώσαμε ότι το
«Εξπρές της Ιονικής» είναι έτοιμο να μπει ξανά στις ράγες,
αφού η Επιτροπή Πολιτισμού διοργανώνει δεκαήμερη (29.10-

7.11) εκδρομή για να γνωρίσουμε από κοντά την πανέμορφη Κα-
ταλονία και την κοσμοπολίτικη γαλλική ριβιέρα.
Ήταν βέβαιο ότι το ενδιαφέρον θα ήταν πολύ μεγάλο, αφού οι συνά-
δελφοί μας μάς είχαν εκφράσει επανειλημμένα την ανυπομονησία τους
για την επανέναρξη των εκδρομών μας στο εξωτερικό, αλλά αυτό που
ακολούθησε την ανακοίνωση της εκδρομής δεν είχε προηγούμενο!

Παρά το γεγονός ότι κα-
ταβάλαμε κάθε δυνατή
προσπάθεια και μάλιστα
μισθώσαμε το μεγαλύτερο
πούλμαν, κυριολεκτικά
μέσα σε 2 ημέρες η εκ-
δρομή μας έκλεισε, αφού
κατακλυστήκαμε από τη-

λεφωνήματα συναδέλφων που ήθελαν να συμμετάσχουν.
Λυπούμαστε βεβαίως για όλους τους συναδέλφους που δεν πρόλαβαν
να κλείσουν θέση, αλλά σας ενημερώνουμε ότι λόγω του τεράστιου εν-
διαφέροντος, θα διοργανώσουμε πολύ σύντομα μέσα στο χειμώνα
νέα εκδρομή στο εξωτερικό, προκειμένου κι άλλοι συνάδελφοι να
έχουν την ευκαιρία να κλείσουν εισιτήριο στο «Εξπρές της Ιονικής»!
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Ξανθίππη Γρηγοριάδου
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη
ζωή, σε ηλικία 39 ετών, η Ξανθίππη Γρηγοριάδου, κόρη της συναδέλφισσάς μας
Ιωάννας Γρινέζου Γρηγοριάδου. Η Ξανθίππη, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα,
αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και τα τελευταία 7,5 χρόνια έδωσε όλο

της το είναι για να τα αντιμετωπίσει, πάντοτε με απόλυτη αξιοπρέπεια και με το χαμόγελο στα
χείλη. Η Ξανθίππη ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή που έδινε καθημερινά σε όσους είχαν
την τιμή να τη γνωρίζουν μαθήματα δύναμης, αγωνιστικότητας και αλληλεγγύης. Ήταν μία από
αυτές τις σπάνιες προσωπικότητες που εξέπεμπε καλοσύνη και έκανε τους γύρω της καλύτε-
ρους. Ήταν ένας άγγελος στη μορφή και στην ψυχή.
Η ίδια άλλωστε όχι μόνο δε συμβιβάστηκε ποτέ και δεν έσκυψε το κεφάλι μπροστά στα δεινά
που της έτυχαν, αλλά αντίθετα, φρόντιζε να κάνει κάθε μέρα που περνά να αξίζει. Το τελευταίο
διάστημα που είχε επιδεινωθεί η υγεία της, συνέχιζε το μεταπτυχιακό της για να βελτιώσει την
επιστημονική της εξέλιξη, ενώ μόλις μία μέρα πριν αποχωρήσει για το αιώνιο ταξίδι, ζητούσε
τη βοήθεια των γονιών της για να γυρίσει σπίτι της.
Ήταν ένα κορίτσι όμορφο, λαμπερό, με καλή καρδιά και συμπόνια για όλους, ένας μοναδικός
άνθρωπος και πραγματικά δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε τη συμφορά αυτή που βρήκε
τη συναδέλφισσά μας Ιωάννα, το σύζυγό της Δημήτρη Γρηγοριάδη και το γιο τους Ορέστη.
Όλοι εμείς θεωρούμε τα παιδιά των συναδέλφων μας παιδιά της Ιονικής Οικογένειας και βε-
βαίως είμαστε συγκλονισμένοι από την τεράστια, τραγική απώλεια της Ξανθίππης. Δεν υπάρ-
χουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο της Ιωάννας, του Δημήτρη και του
Ορέστη.
Ξανθίππη θα στηρίζεις την οικογένειά σου από εκεί ψηλά και να συνεχίζεις να χαμογελάς.
Τα πολλά λόγια είναι περιττά όταν φεύγει από κοντά μας ένας άγγελος της Ιονικής Οικογέ-
νειας...
Στην Ιωάννα, τον Δημήτρη και τον Ορέστη και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια και είναι βέβαιο ότι όλοι τους συμπαραστεκόμαστε σε αυτές τις τρα-
γικές στιγμές.
Η εξόδιος ακολουθία της Ξανθίππης έγινε την Παρασκευή 15.7.22, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου στο Γέρακα και ακολούθησε η ταφή της στο Κοιμητήριο Γέρακα.

Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών ο συνάδελφός μας Παναγιώτης Αγγελό-
πουλος που είχε υπηρετήσει στο κατάστημα Μελισσίων. Τον Παναγιώτη διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και έδωσε επί σειρά ετών μεγάλη
μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλάνιζαν, πάντα με αξιοπρέπεια

και ψηλά το κεφάλι. Όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να τον γνωρίζουν θα κρατήσουν τις
καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στη σύζυγό του Μικαέλα, την
κόρη τους Διώνη και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η
εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Τετάρτη 10.8.22 στο Κοιμητήριο Μελισσίων.

Ναΐμ Αλή
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 63 ετών ο συνάδελφός μας Ναΐμ Αλή, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων, το Σύνταγμα,
το Κολωνάκι και τη Νέα Σμύρνη. Τον Ναΐμ διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Ο εκλιπών είχε βγει για περπάτημα με τη σύζυγό του, όταν αισθάν-

θηκε μία ξαφνική αδιαθεσία που δυστυχώς εν τέλει απέβη μοιραία. Ο Ναΐμ, εκτός
από το γεγονός ότι ήταν ανάμεσα στους ηρωικούς 300 Ιονικάριους που δεν έφυγαν ποτέ από
το Σύλλογό μας, ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς συνάδελφους, πάντοτε χαμογελαστός και
πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους άλλους και βεβαίως η ξαφνική απώλειά του συγκλόνισε όλους
τους συναδέλφους που είχαν την τιμή να τον γνωρίζουν και πλέον είναι βέβαιο ότι θα τον θυ-
μούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στη σύζυγό του Λουτφιέ, το γιο του Λουτφή, την κόρη
του Γκιουλ Πινάρ, τα αδέρφια του, Τουργκάι, Σαχίν, Χουσεΐν, Ραϊμέ και τους οικείους του εκλι-
πόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή του συναδέλ-
φου έγινε στο Κοιμητήριο Κομοτηνής.

Θεόδωρος Λειβαδάς
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ο συνάδελφός μας Θεόδωρος
Λειβαδάς, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Θεσσαλονίκης Χαριλάου,
Σταυρούπολης, Πύλης Αξιού, Ερμού, Αναλήψεως, την Περιφερειακή Διεύθυνση
Βορείου Ελλάδος, τη Διεύθυνση Καταστημάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδο-
νίας και τη Διεύθυνση Καταστημάτων Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος. Τον Θεό-

δωρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ήταν ένας εξαίρετος συνάδελφος,
υποδειγματικός στην εργασία του και μάλιστα ήταν ανάμεσα στους συναδέλφους που είχαν
καταθέσει αίτηση για ανάκληση της σύνταξής τους, που θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση,
αλλά δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ήταν αγαπητός σε
όλους τους συναδέλφους που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του και είναι βέβαιο ότι
θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στη σύζυγό
του Γραμματική (Τούλα), το γιο του Πέτρο, τον αδερφό του Επαμεινώνδα (Νώντα) και τους οι-
κείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συ-
ναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Τριών Ιεραρχών Βούλγαρη Θεσσαλονίκης και η ταφή στο
κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Γεωργία Ποταμιάνου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών η συναδέλφισσά μας Γεωργία Ποταμιά-
νου (Ζέτα), ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή. Η Ζέτα
είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Πλατείας Βάθης, Χαλανδρίου, τη Διεύθυνση
Προμηθειών, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Περιου-

σίας. Την Ζέτα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Όλοι οι συνά-
δελφοι που είχαν την τιμή να την γνωρίζουν θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την
κοινή εργασιακή τους πορεία, καθόσον ήταν ένας ξεχωριστός και δοτικός άνθρωπος, αλλά
δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια είχε την ατυχία να της προκύψουν σοβαρά προβλήματα
υγείας, αντιμετωπίζοντάς τα πάντα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Στα ανίψια της Κάρολο,
Αλέξανδρο και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξό-
διος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε στις 18.8.22 στο κοιμητήριο του Βύρωνα.

Σπύρος Ανδριώτης
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από τροχαίο που του στοί-
χισε τη ζωή, ο συνάδελφός μας Σπύρος Ανδριώτης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην
Κέρκυρα στην πλατεία Ηρώων, την πλατεία Σαρόκου, τα ΚΥΚ και ως διευθυντής
στην Αχαράβη. Τον Σπύρο διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Tα

τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία αγωνίστηκε
με σθένος και ξεπέρασε, αλλά το τραγικό περιστατικό του τροχαίου σφράγισε μοιραία αυτήν την
προσπάθεια… Ο εκλιπών μάλιστα είχε την ευκαιρία να αποχαιρετίσει την Ιονική Οικογένεια με
τον καλύτερο τρόπο, αφού συμμετείχε στη εκδήλωση παρουσίασης του Ύμνου της Ιονικής στην
Κέρκυρα ως μέλος της δημοτικής χορωδίας “San Giacomo” και είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι
που είχαν την τιμή να τον γνωρίζουν θα τον θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Στην επίσης
συνταξιούχο συναδέλφισσά μας σύζυγό του Τζένη Πετσάλη Ανδριώτη, τις δύο κόρες τους, την
Ασπασία (Άσπα), τη Χριστίνα και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυ-
πητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Πέμπτη 4.8.22 στον ιερό ναό Αγίου
Ιωάννη Λάζου Μαντουκίου και η ταφή του στο κοιμητήριο Άη Γιαννόπουλου.

Κωνσταντίνος Καγκαράκης
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη να κρατηθεί στη ζωή, σε ηλικία
73 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος (Κώστας) Καγκαράκης, ο οποίος είχε
υπηρετήσει στο Κεντρικό και στο κατάστημα της Καλαμάτας. Τον Κώστα διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Ο συνάδελφος, παρά το γεγονός ότι

αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, δε σταμάτησε ποτέ να δείχνει
έντονο ενδιαφέρον για την οικογένειά του, αλλά και για τους συναδέλφους του που θα κρατήσουν
τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στη σύζυγό του Παρασκευή,
την κόρη τους Μαριλένα και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Παρασκευή 15.7.22, στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα του, το Πετρίτσι Μεσσηνίας.

Γιώργος Σακελλαρίου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος Σακελλαρίου
που είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, τα Πετράλωνα, το Ψυχικό, τους Αμπελοκήπους,
το κατάστημα οδού Μιχαλακοπούλου, το Σύνταγμα, ως Διευθυντής στο κατάστημα
της Φωκίωνος Νέγρη και ως Διευθυντής στο κατάστημα των Σεπολίων. Τον Γιώργο

διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυ-
πηρετήσουν μαζί του θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στη σύζυγό του Μάρω,
τις κόρες τους Αντιγόνη-Μαρίνα και Ελένη-Μαρία και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Αγίου
Βλάσση στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Ξυλόκαστρο και ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο
Ξυλόκαστρου.

Ευάγγελος Σαμαράς
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνάδελφός μας Ευάγγελος (Βαγγέλης)
Σαμαράς, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Φίλωνος στον Πειραιά. Τον Βαγγέλη διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και είναι βέβαιο ότι όσοι συνάδελφοι
είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν, θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας της επίσης συναδέλφισσάς μας Μαρίας Σαμαρά και αδερφός της συ-
ζύγου του συναδέλφου μας Γιάννη Χρυσικού (πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων).
Στην κόρη του Μαρία και την αδερφή του Ξένια και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε την Παρασκευή 15.7.22,
στον ιερό ναό Άγιου Γεράσιμου Σχιστού και ακολούθησε η ταφή του στο Κοιμητήριο Σχιστού.

Μαρία Πάπαρου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών η συναδέλφισσά μας Μαρία (Μίρζα) Πά-
παρου, η οποία είχε υπηρετήσει στην Πάτρα, την Ομόνοια και την 3η Σεπτεμ-
βρίου. Τη Μίρζα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και είναι βέβαιο
ότι όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί της θα τη θυ-

μούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στα παιδιά της Δημήτριο, Χαΐμ-Βίκτορα και
τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της
συναδέλφισσας έγινε στο Κοιμητήριο της Νέας Ερυθραίας.

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 95 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Καλο-
γερόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό, είχε διατελέσει επί σειρά
ετών διευθυντής στο ταμείο υγείας μας και εν συνεχεία διευθυντής στο κατάστημα
Αχαρνών. Τον Κώστα διέκριναν το ήθος, η συνέπεια, η εργατικότητα και υπηρέ-

τησε το ταμείο υγείας μας με
μεγάλη προσήλωση. Συνεπώς
είναι βέβαιο ότι όλοι οι συνά-
δελφοι θα τον θυμούνται με
αγάπη και σεβασμό. Μάλιστα,
ο Κώστας είχε αναπτύξει και
εξαιρετικά επιτυχημένη επιχει-
ρηματική δραστηριότητα εκτός
τράπεζας, αφού ήταν ο συνι-
δρυτής των φημισμένων ζαχα-
ροπλαστείων «Κοσμικόν» με
το κορυφαίο γαλακτομπού-
ρεκο, πιθανώς στην Ελλάδα.
Στο γιο του Γεώργιο, την κόρη
του Θεοδώρα, τον αδερφό του
Δημήτρη και τους οικείους του
εκλιπόντος, εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια. Η
εξόδιος ακολουθία του συνα-
δέλφου έγινε στις 5.8.22 στο
κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.
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