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Ανοιχτή Επιστολή στην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για την αναγέννηση της
Γιορτής της Αποκατάστασης
της Δημοκρατίας

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε, 

Η
αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη γενέ-
τειρά της τον Ιούλιο του 1974, έπειτα από
μία επταετία στυγνής, φασιστικής, καταπιε-

στικής δικτατορίας υπήρξε μία από τις κορυφαίες
κατακτήσεις του ελληνικού λαού στη σύγχρονη
ιστορία της πατρίδας μας. 
Τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου κατέφτανε ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής ως αγγελιοφόρος της Δημο-
κρατίας, δικαιώνοντας τους αγωνιστές που
αντιστάθηκαν στη χούντα, που βασανίστηκαν ανη-
λεώς, που εξορίστηκαν σε άθλιες συνθήκες, που δο-
λοφονήθηκαν από τους σκοταδιστές. Και όλα αυτά
για την πολυπόθητη Δημοκρατία που όταν τον Ιού-
λιο του 1974 επέστρεψε στη χώρα μας αγκαλιά-
στηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των
Ελλήνων που αποτέλεσαν μέχρι σήμερα τους θεμα-
τοφύλακές της.
Έκτοτε έχει καθιερωθεί την 24η Ιουλίου η Γιορτή της
Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό
Μέγαρο. Η περίοδος αυτή βέβαια ίσως να μην είναι
και η πλέον ενδεδειγμένη, αφού ταυτίζεται με το με-
γαλύτερο σύγχρονο δράμα του ελληνισμού, την ει-
σβολή και κατάληψη της Κύπρου ως την τραγική
κατάληξη του πραξικοπήματος που οργάνωσαν οι
δικτάτορες. Μία τραγωδία που δυστυχώς συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα και αυτή η πληγή δε λέει να κλεί-
σει…
Αλλά ας ξεπεράσουμε το σημειολογικό της υπόθε-
σης και της περιόδου που έχει καθιερωθεί η Γιορτή
της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μας και ας
προχωρήσουμε στην ουσία. Και εκεί ακριβώς έγκει-
ται το πρόβλημα, γιατί αυτή (η ουσία) έχει χαθεί
προ πολλού…

Ένα lifestyle show μακριά από την
κοινωνία και τους πολίτες
Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο,
τα πρώτα έτη η Γιορτή αυτή αγκαλιάστηκε από το
λαό που διψούσε για Δημοκρατία και για εκδηλώ-
σεις που αναδείκνυαν τους συμβολισμούς για Ισό-
τητα, Ελευθερία, Δικαιοσύνη και τιμούσαν όσους
αγωνίστηκαν για να επιστρέψουν στη χώρα μας οι
σπουδαίες αυτές αξίες. Άλλωστε, μετά από 7 χρόνια
σκοταδισμού, η Δημοκρατία μας δεν ήταν δεδο-

μένη και απαιτούσε όλες τις ενωμένες δημο-
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Το κρίσιμο σταυροδρόμι
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
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Βραδιά Συγκίνησης - Βραδιά Νοσταλγίας
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Το ΤΑΠΙΛΤ βαίνει προς μία κανονικότητα 

Τακτοποιούνται οι πρώτες αιτήσεις ανάκλησης σύνταξης

Αναμένουμε την ενίσχυση με έναν ακόμα αποσπασμένο υπάλληλο

Αρνητική από-
φαση του ΣτΕ
για τα δώρα και
επιδόματα αδείας, όπως είχε
προβλέψει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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κρατικές δυνάμεις και ενέργειες για την εδραίωσή της. 
Σύντομα όμως τα επόμενα χρόνια, η εκδήλωση έχασε
το λιτό, απέριττο, αλλά ουσιαστικό ρόλο της και ακο-
λουθώντας την παρακμή ηθών και αξιών, μετατρά-
πηκε σταδιακά σε ένα διαγωνισμό lifestyle, ολότελα
απόμακρο και ξένο από όσα θα έπρεπε να αναδεικνύει
και να αντιπροσωπεύει. 
Η Δημοκρατία είναι ίσως η μεγαλύτερη κατάκτηση της
σπουδαίας ιστορίας της χώρας μας και οφείλουμε
πρώτοι εμείς να την προφυλάσσουμε, να την ενι-
σχύουμε και να την ενδυναμώνουμε. Όταν πλέον η
Γιορτή για την αποκατάστασή της είχε ήδη γίνει ένα -
αστραφτερό εξωτερικά, αλλά κενό πίσω από τη λάμψη
- σόου, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας, ο ίδιος αντιστασιακός κατά την περίοδο
της χούντας, δε δίστασε αρχικά να προσπαθήσει να
την αλλάξει και εν συνεχεία είχε το θάρρος ακόμα και
να την αναστείλει, αφού πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι εξυ-
πηρετούσε παραχαραγμένους ιστορικά στόχους που
δεν είχαν καμία σχέση με το συμβολισμό της.  
Η εκλογή σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ως η
πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα, χαιρετίστηκε από
τον ελληνικό λαό με την προσδοκία ότι θα σηματοδο-
τήσει ένα βήμα προς τη βαθύτερη Δημοκρατία που
έχουμε ανάγκη. Άλλωστε, είναι αλήθεια ότι στον πα-
ρελθόν και ιδιαίτερα από τη θέση σας ως Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχατε επιδείξει αυ-
ξημένα αντανακλαστικά και ευαισθησίες αναφορικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνολικά σε προοδευ-
τικά ζητήματα. 
Είστε η πρώτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σε κάθε πραγματικό Δημοκράτη
πολίτη η εκλογή σας γέννησε ελπίδα και επιθυμία να αφήσετε το αποτύπωμά σας,
αναμορφώνοντας το θεσμό. Μπορεί η θέση να μην έχει ουσιαστικές εξουσίες,
αλλά έχει τη δυνατότητα να δίνει ένα ξεχωριστό στίγμα και να σηματοδοτεί τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας.
Μετά λύπης μου σας αναφέρω ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχετε κατορθώσει να ξεπε-
ράσετε τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις, όπως θα περίμενε κάθε Δημοκράτης
πολίτης αυτής της χώρας από την πρώτη Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Η Γιορτή κοντά στην Κοινωνία
Σίγουρα ένας θεσμός με τόσο σπουδαίο συμβολισμό, όπως είναι βεβαίως η Γιορτή
Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανα-
δείξετε τις προθέσεις σας (συνεχίζω να ελπίζω και κυρίως να πιστεύω ότι υφί-
στανται), προσδίδοντας στην εκδήλωση ένα νεωτερικό, προοδευτικό πνεύμα.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν καταφέρατε να σπάσετε το καλούπι των προηγού-
μενων εκδηλώσεων… Ακολουθώντας τα τετριμμένα του παρελθόντος και μάλι-
στα εμπλεκόμενη σε μικροπολιτικά παιχνίδια - ακόμα και αν έγινε άθελά σας,
σίγουρα με τους κατάλληλους χειρισμούς θα το είχατε αποφύγει -, εν τέλει η πε-
ρυσινή Γιορτή άφησε μία ξεκάθαρα αρνητική επίγευση στους Έλληνες. Μετά μά-
λιστα από τις αρχικές εξαγγελίες για μία διαφορετική Γιορτή, πιο κοντά στον
πολίτη, με έντονο συμβολικό χαρακτήρα για τη δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη και
την ισότητα, η αποτυχία σας βάρυνε ακόμα περισσότερο!
Αν πραγματικά επιθυμείτε η θεσμοθετημένη αυτή διαδικασία να μην είναι μία
ακόμα στείρα και επιφανειακή εκδήλωση, αλλά να περνά σημαντικά μηνύματα
στον ελληνικό λαό, πρέπει να προβείτε σε ριζικές αλλαγές και πλήρη ανασχεδια-
σμό της. Όπως είχατε εξαγγείλει, θα πρέπει σταδιακά – ξεκινώντας άμεσα από τη
φετινή εκδήλωση – η Γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας να έρθει
κοντά στην κοινωνία, να πιάσει τον παλμό της, να γίνει ένα με τις αγωνίες, τους
κόπους, τις θυσίες και τα θέλω της. 
Ποια είναι τα βασικά προβλήματα της χώρας σήμερα; Η συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, η ακρίβεια και γενικότερα η φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του ελλη-
νικού λαού, η ανεργία των νέων, η μαζική αποχώρηση των πιο σπουδαίων μυα-
λών για το εξωτερικό, το δημογραφικό, η κλιματική αλλαγή. Καμία από αυτές τις
προτεραιότητες δεν προβάλλεται ουσιαστικά μέσα από τη γιορτή. 
Επιπλέον, η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι ένα σπουδαίο γεγονός, που
πάνω από όλα πηγάζει, απευθύνεται και ωφελεί τον απλό λαό. Δεν μπορεί η
Γιορτή αυτή να είναι αποκλειστικό προνόμιο των πολιτικών, οι οποίοι λαμβάνουν
τη συντριπτική πλειονότητα των προσκλήσεων… Χωρίς βεβαίως καμία διάθεση
μηδενισμού της πολιτικής και της σημασίας της (αντίθετα, αυτό θεωρώ ότι είναι
δείγμα της παρακμής της χώρας μας), η πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός
λαός έχει κουραστεί να τους βλέπει στην τηλεόραση και τα κανάλια. Αυτή η
Γιορτή είναι και πρέπει να γίνει δική του. Να την ανοίξετε στους απλούς ανθρώ-
πους της καθημερινότητας, της διπλανής μας πόρτας. 
Αυτό που πραγματικά λείπει από μία τέτοια εκδήλωση είναι οι άνθρωποι του
μόχθου, που εργάζονται αγόγγυστα όλο το χρόνο για να ζήσουν τις οικογένειές
τους, που είναι συνεπείς στην εργασία τους, τις φορολογικές τους δηλώσεις, που
κάνουν μαραθώνιο στη ζωή τους. Άλλωστε, τέτοιοι άνθρωποι πάλεψαν για τη
Δημοκρατία μας και η τιμή τους ανήκει. 
Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες αξίζει και
πρέπει να λαμπρύνουν μία τέτοια εκδήλωση, γιατί μπορούν να αποτελέσουν
σπουδαία παραδείγματα και φάρους φωτεινούς για όλους τους πολίτες και κυ-
ρίως για τη νέα γενιά. Άνθρωποι που καταξιώθηκαν στο χώρο τους, χωρίς την
προβολή που τους άξιζε και τους άρμοζε. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα που μου έρχεται πρόχειρα στο νου, είναι της 85χρονης
σήμερα Σταυρούλας Πελέκη, της επί έξι (!) δεκαετίες Διευθύντριας του Ορφανο-
τροφείου Θηλέων Λαμίας, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στις περίπου 540 «κόρες»
της και έχει κερδίσει τον τίτλο τιμής της «πολυμάνας». Αυτή είναι και η επίσημη

πρόταση του Συλλόγου μας για την επερχόμενη εκδή-
λωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι του Ηλία Σιώρα, συνταξι-
ούχου γιατρού του Ευαγγελισμού που συνέχισε αμισθί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας στη μάχη ενάντια στην πανδημία (από τον
οποίο έχει πάρει συνέντευξη ο Σύλλογός μας), παρά το
γεγονός ότι αρχικά ορισμένοι «καλοθελητές» του το
αρνήθηκαν!
Αναφορικά με τη φυγή των νέων μας στο εξωτερικό,
μπορείτε να αποφύγετε τους βουλευτές και να καλέ-
σετε επιτυχημένους επιχειρηματίες της νέας γενιάς που
με τις επιλογές και τις δράσεις τους, ειδικά στον εξα-
γωγικό και αγροτικό τομέα και στον τομέα της καινο-
τομίας, έχουν κατορθώσει να θεωρούνται
επιτυχημένοι. Επιπλέον, είναι υποχρέωσή σας να προ-
βάλλετε τους επιστήμονες που διαπρέπουν στη χώρα
μας, ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με την έρευνα και τις
καινοτόμες τεχνολογίες, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει
μέλλον για αυτούς και στην Ελλάδα (αν και βέβαια σε
αυτό το σημείο απαιτούνται και αντίστοιχες υποστη-
ρικτικές ενέργειες της Πολιτείας, αλλά αυτό είναι άλλο
θέμα). 
Στο δημογραφικό επί παραδείγματι, μπορείτε να δώ-
σετε έναν ξεχωριστό τόνο καλώντας πολύτεκνες οικο-
γένειες της πατρίδας μας, γεμίζοντας το χώρο του
Μεγάρου με παιδικές φωνές ως την πιο όμορφη πτυχή
μίας γιορτής που αφορά το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της χώρας. Αναφορικά με την οικονομική κρίση
και την ακρίβεια, μπορείτε να καλέσετε επιφανείς, κα-

ταξιωμένους οικονομολόγους για να τονίσετε ότι αυτό το θέμα είναι στις άμεσες
προτεραιότητες του υψηλότερου θεσμού της χώρας μας. Για την κλιματική αλ-
λαγή που έχει ήδη διαβεί το κατώφλι της πατρίδας μας, να δώσουν το παρών
άνθρωποι και οργανώσεις που εμπράκτως έχουν συμβάλει με τις δράσεις τους
στην αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος, όχι μόνο της Ελλάδας,
αλλά της ανθρωπότητας και του πλανήτη. 
Για τη φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού και τη μάστιγα της
ανεργίας, θα μπορούσατε να καλέσετε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας για να αποδείξετε ότι ο κορυφαίος θεσμός της χώρας δίνει έμφαση
σε όσους έχουν ανάγκη και με αυτόν τον τρόπο να «υποδείξετε» ότι πρέπει να
καταστεί προτεραιότητα για την Πολιτεία η αντιμετώπιση αυτού του φαινομέ-
νου.
Τέλος, σε μία πράγματι δύσκολη συγκυρία που δυστυχώς τα ακροδεξιά αντανα-
κλαστικά και ο ρατσισμός κερδίζουν έδαφος, οι οικογένειες και οι ιστορίες απλών
οικογενειών προσφύγων πρέπει να ακουστούν ώστε να προβληθούν και να ενερ-
γοποιηθούν οι ανθρώπινες ευαισθησίες ενάντια στη ρητορική του μίσους και της
μισαλλοδοξίας.
Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι σκέψεις που γεννούνται στο δικό μου μυαλό για
το πώς θα μπορούσε να αναγεννηθεί η Γιορτή της Αποκατάστασης της Δημο-
κρατίας ώστε να προσεγγίσει πραγματικά και όχι απλά στα λόγια την κοινωνία
μας. Σίγουρα, εσείς η ίδια και το επιτελείο σας, έχετε τη δυνατότητα να επεξερ-
γαστείτε αυτές τις προτάσεις, να τις επεκτείνετε και να τις διαμορφώσετε με πολύ
καλύτερο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο – εφόσον βέβαια το θελήσετε
πραγματικά.

Ως πρώτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
να αφήσετε το στίγμα σας
Σίγουρα η Γιορτή Αποκατάστασης της Δημοκρατίας μπορεί να είναι ένας σπου-
δαίος θεσμός και ημέρα τιμής για τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Μετά την
αποκατάστασή της το 1974 και παρά τα λάθη τους, οι Έλληνες απέδειξαν ότι
εμπνέονται από τη Δημοκρατία, την έχουν ανάγκη και της έχουν εμπιστοσύνη. 
Επειδή όμως ο αγώνας για Δημοκρατία είναι διαρκής και δεν τελειώνει ποτέ και
καθώς ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς, με τις παγίδες να παραμονεύουν σε κάθε
βήμα και ενώ μάλιστα καθίσταται φανερή η μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας
και μία υπόγεια αντίθεση που θέτει το δίλημμα ανάμεσα σε ένα κράτος σύγχρονο,
με κοινωνική δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και ανθρωπιά και από την άλλη μεριά
ένα μισαλλόδοξο σχήμα στα χέρια ακροδεξιών και εχθρών του λαού, είναι υπο-
χρέωση και καθήκον σας να λάβετε σθεναρά θέση υπέρ του φωτός, υπέρ του
λαού, υπέρ της Δημοκρατίας. 
Το άνοιγμα της εκδήλωσης αυτής στους απλούς ανθρώπους μπορεί να είναι μία
ιδιαιτέρως θετική πτυχή της θητείας σας και σίγουρα θα εκτιμηθεί από όλους
τους Δημοκράτες πολίτες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ήρωες της καθημερινό-
τητας, που διαπρέπουν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και εργασιακής δρά-
σης.
Αν και η εκλογή σας γέννησε μεγάλες ελπίδες, μέχρι στιγμής – και συγχωρήστε
την αυστηρότητά μου – κατά τη γνώμη μου δεν έχετε επιδείξει τίποτα το διαφο-
ρετικό και ενδιαφέρον και με όλο το σεβασμό, πρέπει να αλλάξετε ρότα.
Ως Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων και συνταξιούχων της Ιονικής
Τράπεζας, ενός χώρου που πρωταγωνίστησε στους αγώνες της Δημοκρατίας και
με βαθύ δημοκρατικό αποτύπωμα, σας απευθύνω έκκληση να ασχοληθείτε με
θέρμη με την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης, με αφετηρία τη φετινή χρονιά,
ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα και την επόμενη να αποκτήσει αυθεντικά κοι-
νωνικά και λαϊκά χαρακτηριστικά. Είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσετε
να πάει χαμένη και ως η πρώτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ξεφύγετε από τα
οπισθοδρομικά, ανούσια και παρηκμασμένα στοιχεία του παρελθόντος και να
δώσετε το στίγμα σας. 

συνέχεια από σελ. 1 Ανοιχτή Επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για την αναγέννηση της Γιορτής της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Η μείζων Γιορτή της Δημοκρατίας μας έχει 
μετατραπεί σε ένα ανούσιο lifestyle show...

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όσοι είχαμε την τύχη και την τιμή να δώσουμε το παρών στην εκ-
δήλωση της Κέρκυρας ζήσαμε στιγμές συγκίνησης, νοσταλγίας και
Ιονικού Μεγαλείου, που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή.  

Η μαγική αυτή βραδιά πραγματικά εξελίχθηκε καλύτερα και από τις υψη-
λότερες προσδοκίες που είχαμε τα στελέχη των Συλλόγων μας που τη
διοργανώσαμε. Τα πάντα κύλησαν άψογα και στο τέλος, εκστασιασμένοι
και συγκινημένοι συνάμα, τραγουδήσαμε για πρώτη φορά όλοι μαζί τον
Ύμνο της Ιονικής! Τα λόγια είναι περιττά… Άλλωστε, τα ευτυχισμένα πρό-
σωπα όλων των συμμετεχόντων στο τέλος της εκδήλωσης μαρτυρούσαν
την επιτυχία της…
Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά
μέσα από το facebook και τη σελίδα youtube των Συλλόγων της Ιονικής
και είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε αυτές τις στιγμές – έστω και από από-
σταση – με τους συναδέλφους μας. Εμείς νιώθαμε ότι με αυτόν τον τρόπο
ήμασταν όλοι μαζί και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τα συγκινητικά
σας σχόλια.
Η εκδήλωση μάλιστα προκάλεσε και το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής
κοινωνίας, αφού η πλατεία ήταν κατάμεστη, μεταδόθηκε ζωντανά από
κανάλια της Κέρκυρας και έδωσαν το παρών σημαίνοντες παράγοντες
του νησιού. Δεν είναι τυχαίο ότι τις επόμενες έγιναν διθυραμβικές αναφο-
ρές για την εκδήλωση από τα τοπικά ΜΜΕ. 
Η Ιονική Τράπεζα έγινε η πρώτη πλέον που έχει το δικό της Ύμνο και βε-
βαίως το γεγονός ότι δεν λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια, αλλά ακόμα πα-
ραμένει ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους της, αποδεικνύει τη
σπουδαιότητά της, αλλά και την τεράστια αγάπη και σεβασμό που κρα-

τάμε μέσα μας όλοι οι Ιονικάριοι τόσο για την Ιονική Τράπεζα, όσο και για
τους συναδέλφους μας. 
Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βραδιά μνήμης και συμβολισμού, που τί-
μησε με τον καλύτερο τρόπο τα περίπου 160 χρόνια της Ιονικής Τράπεζας
και όσους την υπηρέτησαν. 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, θα ακολουθήσουν κι άλλες εκδηλώσεις και
δράσεις για τον Ύμνο της Ιονικής, ώστε να έχουν την ευκαιρία να τον απο-
λαύσουν όλοι οι συνάδελφοι και να επιστεγάσει τη σπουδαία παρακατα-
θήκη της Ιονικής Τράπεζας. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης, όλους τους συναδέλφους που έβαλαν το λιθαράκι τους, τα
στελέχη των Συλλόγων μας που σχεδίασαν και έφεραν εις πέρας αυτή τη
σημαντική Ιονική αποστολή και βεβαίως όλους τους συνεργάτες μας που
δημιούργησαν και παρουσίασαν τον Ύμνο της Ιονικής (βλ. σελ. 14-15 του
παρόντος). 
Όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του
Ύμνου ζωντανά, μπορούν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή είτε στο
facebook είτε στη σελίδα youtube των Συλλόγων μας!
Σας ευχαριστούμε όλους για τα καλά σας λόγια και να δώΣας ευχαριστούμε όλους για τα καλά σας λόγια και να δώ--
σουμε μία ευχή, για όλους εμάς τους Ιονικάριους, που συσουμε μία ευχή, για όλους εμάς τους Ιονικάριους, που συ--
νεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να έχουμε αυτούς τουςνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να έχουμε αυτούς τους
μοναδικούς δεσμούς συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, αγάμοναδικούς δεσμούς συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, αγά--
πης και σεβασμού, η Ιονική Τράπεζα να μείνει για πάνταπης και σεβασμού, η Ιονική Τράπεζα να μείνει για πάντα
Μοναδική! Νοσταλγική και μία!Μοναδική! Νοσταλγική και μία!

Η Κυριακή 22 Μαΐου ήταν ένα ορόσημο στην τεράστια ιστορία
της Ιονικής.  Σε μία υπέροχη, μοναδική εκδήλωση κάτω από το

Νομισματικό Μουσείο της Ιονικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, έγινε
η επίσημη, ζωντανή παρουσίαση του Ύμνου της Ιονικής

Βραδιά Συγκίνησης - Βραδιά Νοσταλγίας

ΒΒ ρρααδδ ιι άά   ΙΙ ΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ   ΜΜΕΕ ΓΓΑΑ ΛΛ ΕΕΙΙΟΟΥΥ
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς διοικήσεις ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ για την αχα-
ρακτήριστη παρέμβαση των δικηγόρων τους υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

ΣΥΛΛοΓοΣ ΕρΓΑΖοΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧΩΝ ΙοΝΙΚΗΣ ΤρΑΠΕΖΑΣ•
«ΙοΝΙΚΗ ΕΝοΤΗΤΑ» 
ΣΥΛΛοΓοΣ ΕρΓΑΖοΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠροΕρΧοΜΕΝΩΝ•
ΕΚ ΤΗΣ ΙοΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛοΓοΣ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧΩΝ ΙοΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤρΑΠΕΖΑΣ•
ΣΥΛΛοΓοΣ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧΩΝ ΠρΩΗΝ ΕΘΝοΚΑρΤΑΣ•
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙοΣ ΣΥΛΛοΓοΣ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤρΑΠΕΖΑΣ•
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛοΓοΣ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧΩΝ ΤρΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - EUROBANK•

Αθήνα 01/06/2022
Προς τις Διοικήσεις ΓΣΕΕ & οΤοΕ

ΑΝοΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤοΛΗ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι δικηγόροι της ΓΣΕΕ & της ΟΤΟΕ παρενέβησαν
στις 10/05/2022, στην εκδίκαση της υπόθεσης για Διορισμό Προσωρινής Διοίκησης
στο Επικουρικό Ταμείο των τραπεζοϋπαλλήλων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που ζητούσαν οι Σύλ-
λογοί μας, μετά την έκδοση Βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθη-
νών και την πρόταση του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και του κ. Εισαγγελέως
Πλημμελειοδικών Αθηνών, που αποφάσισαν την παραπομπή έξι (6) μελών της Δι-
οίκησης του Ταμείου σε δίκη για κακουργηματική απιστία και για την πρόκληση χρη-
ματικής ζημιάς σε βάρος του.
Η παραπομπή τους αυτή αφορά  την «επένδυση» 55,5 εκ. ευρώ από τα αποθεμα-
τικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK τον Δεκέμβριο 2015, όπου τα 6
μέλη της Διοίκησης, συνειδητά ενεργώντας,  προξένησαν ισάριθμη οικονομική ζημιά
στο Ταμείο,  αφού το ποσόν της «επένδυσης» αυτής έχει πλέον εξανεμιστεί και μη-
δενιστεί.
Υπέρ λοιπόν αυτής της Διοίκησης, εκτός των δικηγόρων του Ταμείου και των Συλ-
λόγων Εργαζομένων, παρενέβησαν και οι δικηγόροι της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ!!
Αναρωτιόμαστε με ποιες διαδικασίες και με αποφάσεις ποιων οργάνων
σας, παρέστησαν οι συγκεκριμένοι δικηγόροι σας και για να υπερασπι-
στούν ποιους;;;

- Αυτούς που με το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και τις προτά-
σεις των Εισαγγελέων Εφετών και Πλημμελειοδικών, μετά από διαχρονική και
εμπεριστατωμένη διερεύνηση και εξέταση της υπόθεσης, παραπέμπονται να δι-
καστούν για κακουργηματική πράξη, για την οικονομική ζημιά που προκάλεσαν
συνειδητά στο Επικουρικό μας Ταμείο, ισχυριζόμενοι μάλιστα  σε ανακοίνωσή
τους ότι, με την ενέργειά τους αυτή «απέτρεψαν» την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
Κρατικό Επικουρικό, κάτι που έπρεπε να το είχαν ζητήσει οι ίδιοι από την Πολιτεία
και να μην το αντιπαλεύουν λυσσαλέα, λόγω μη βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που εκείνοι αναθέτουν.
- Αυτούς που κατά πλήρη παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης κι ενώ
γνώριζαν εξ αρχής, ως έμπειροι τραπεζοϋπάλληλοι, ότι προχωρούν σε ζημιογόνα
τοποθέτηση, συνειδητά το έπραξαν και στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάρ-
γηση ουσιαστικά της Επικουρικής σύνταξης στην πλειοψηφία των συνταξιούχων,
αφού ανάλωσαν το 25,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου και το 48% του συνόλου
των χρηματικών διαθεσίμων με αυτήν την τοποθέτηση !!
- Αυτούς που με πραξικοπηματικές διαδικασίες ψήφισαν και εφαρμόζουν από το
2015 ένα Καταστατικό που ακυρώθηκε πρωτόδικα και εφετειακά και στη συνέχεια
επανάφεραν το ίδιο, πάλι πραξικοπηματικά το 2018!
- Αυτούς που με εργαλείο τους άρθρα αυτού του Καταστατικού που εκκρεμοδικεί,
κρατούν στα χέρια τους τη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ταμείου!
- Αυτούς που πάλι με εργαλείο τους άρθρα αυτού του Καταστατικού, άλλαξαν
βίαια το Διανεμητικό σύστημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε Κεφαλαιοποιητικό, όπου η μά-
λιστα «η σύνταξη δεν είναι ούτε εγγυημένη ούτε βέβαιη»!
- Αυτούς που εμφανίζονται ως εξυγιαντές του Ταμείου, όμως στην πραγματικό-
τητα το έχουν μετατρέψει από Επικουρικό Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Εισφο-
ρών, αφού ο ασφαλισμένος λαμβάνει μηνιαία σύνταξη μέχρι να καλυφθεί
αθροιστικά το ύψος των μικτών εισφορών του και μόλις ξεπεραστεί αυτό το
ποσόν, του καταργούν τη σύνταξη και αντ’ αυτής του χορηγούν οριζόντια 50€
μικτά, ως επίδομα επαιτείας και παράλληλα τον διαγράφουν από μέλος του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματά του!
- Αυτούς που με το παραπάνω τερατώδες εφεύρημα, το οποίο και στα πιο σκο-
τεινά μνημονιακά χρόνια δεν διανοήθηκε ούτε η Τρόικα να το προτείνει ως λύση
βιωσιμότητας για κανένα Ταμείο, πανηγυρίζουν ότι «έσωσαν» το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από
τους αδηφάγους συνταξιούχους,  καταργώντας τους τη σύνταξη μόλις καλυφθούν

οι καταβληθείσες εισφορές, διαγράφοντάς τους με τον τρόπο αυτό Πραγματικό
Θεμελιωμένο Χρόνο Ασφάλισης!
- Αυτούς που συνεχώς κατασυκοφαντούν τους συνταξιούχους και τους Συνταξι-
ουχικούς Συλλόγους, πολώνοντας τους εργαζόμενους, λέγοντάς τους ότι επιθυ-
μούν να παίρνουν 900€ Επικουρική και αποκρύπτοντας ότι τα Συνταξιουχικά
Σωματεία είχαν αποδεχτεί εγγράφως τις μειώσεις των συντάξεων του 2012 &
2013, στο εύρος των 390€ ανώτατο πλαφόν – 150€ κατώτατο, καθώς και την κα-
τάργηση των Δ.Χ, Δ.Π. & Ε.Α., προς χάριν της βιωσιμότητας του Ταμείου. Επι-
πλέον είχαν προτείνει επιβολή μηνιαίας εισφοράς 7% επί των συντάξεών τους.
Αυτό που δεν αποδέχονται τα Σωματεία είναι η διαγραφή των συνταξιούχων από
μέλη του Ταμείου και η κατάργηση της Επικουρικής τους σύνταξης, με την χορή-
γηση οριζόντιου επιδόματος επαιτείας 50€ μεικτά αντί αυτής, μόλις εξισωθεί το
συνολικό άθροισμα εισπραχθέντων συντάξεων με τις καταβληθείσες εισφορές!

Κύριοι Συνάδελφοι,
Αναρωτιόμαστε, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, αν πράγματι υπάρχουν αποφά-
σεις οργάνων της ΓΣΕΕ & της οΤοΕ, για τη μετατροπή των Ταμείων της Δη-
μόσιας Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης σε Ταμεία Επιστροφής
Εισφορών, κι αυτό χωρίς να είναι οι εισφορές βέβαιες και εγγυημένες;
Εκτός κι αν δεν παρενέβησαν οι δικηγόροι σας για να υποστηρίξουν αυτά τα λιγοστά
που αναφέραμε, από τα πολλά άλλα αδιανόητα που αναφέρονται στο Καταστατικό
τους,

όπως
- Εκχώρηση των σωματειακών ατομικών δικαιωμάτων των μελών σε διορισμέ-
νους αντιπροσώπους ή εκλεγμένους από διορισμένη εφορευτική επιτροπή,
ακόμη και μέσω ομάδας ασφαλισμένων που δεν ανήκουν σε κανένα Συνταξιο-
δοτικό Σωματείο!
- Δυνατότητα λήψης αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου πέραν των όσων ορίζονται
από τα άρθρα του Καταστατικού, που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει και τροποποιήσει
επανειλημμένα!
- Η λειτουργία του Επικουρικού Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να μην υπάγεται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας!

Αλλά παρενέβησαν για να διαφωνήσουν με το Βούλευμα για την παραπομπή των 6
μελών του Δ.Σ. του Ταμείου για την εκ προμελέτης πράξη σκοπιμότητας της λεγόμε-
νης επένδυσης των 55,5 εκ., που ήταν η χαριστική βολή στην οικονομική βιωσιμό-
τητα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η οποία μεταφέρθηκε ανάλγητα στους συνταξιούχους με τη
χορήγηση 50€ φιλοδώρημα αντί της κανονικής σύνταξης και με τον ισχυρισμό μάλι-
στα ότι έτσι έσωσαν την Τράπεζα Αττικής, η πορεία της οποίας ήταν προδιαγεγραμ-
μένη και τους διαψεύδει πανηγυρικά.
Αναρωτιόμαστε τέλος για την παράσταση της δικηγόρου κ. Βερροίου που εκπρο-
σωπούσε την ΓΣΕΕ υπέρ της καταστροφικής Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συζύγου
και συνεργάτη του πρώην Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πε-
τρόπουλου, κατά την επίμαχη περίοδο της «επένδυσης».
Τι περισσότερο άραγε να γνωρίζει από εμάς που βιώσαμε την κοροϊδία και τον
εμπαιγμό του τότε Υφυπουργού; Ο οποίος μας έλεγε ότι θα αντιμετωπίσει το θέμα
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μαζί με εκείνο του ΛΕΠΕΤΕ και τελικά προεκλογικά, αντιμετώπισε
το ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ και της Εθνικής Τράπεζας κι άφησε στην τύχη του το Επι-
κουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, απαλλάσσοντας τις ιδιωτικές Τράπεζες από οποιαδήποτε
υποχρέωση απέναντί του.
Γνωρίζει η κ. Βερροίου πρόσωπα και γεγονότα που επηρέασαν το τότε Δ.Σ. του Τα-
μείου για την επένδυση στην ATTICA BANK; Γνωρίζει κάποιες αναγκαιότητες που
έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε κι ας πήγαιναν στον Καιάδα οι ασφαλισμένοι του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μαζί με την Επικουρική τους σύνταξη; Αυτά είναι σε γνώση των οργάνων
της ΓΣΕΕ και συμφωνούν με αποφάσεις τους;
Κύριοι Συνάδελφοι της ΓΣΕΕ & της ΟΤΟΕ
Πρέπει να κατανοήσετε ότι για τον κάθε ένα από εμάς, έχουν καταβληθεί στο ακέραιο
οι εισφορές (7%) που προέβλεπε το Καταστατικό και προσδοκούσαμε να λαμβά-
νουμε την Επικουρική μας σύνταξη, όπως κάθε συνταξιούχος της χώρας μας. Δεν
αποδεχόμαστε οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να αποτελούν εξαίρεση. Συνεχίζουμε
τον αγώνα, γιατί το δικαίωμά μας στην Επικουρική σύνταξη είναι αδιαπραγμάτευτο.
Οφείλετε να μας απαντήσετε για τη συγκεκριμένη σας ενέργεια, εφόσον συνεχίζετε
να  εκπροσωπείτε εργαζόμενους, με ίσα δικαιώματα στην εργασία και την ασφάλιση.

ΚοΙΝοΠοΙΗΣΗ:
οΣΤοΕ•
ΑΓΣΕΕ•
ΕΚΑ•
ΕΝΔΙΣΥ•
ΤΑΝΠΥ•

Δ
υστυχώς, έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι το συνδικαλιστικό κίνημα
παραπαίει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο βέβαια, αφού εδώ και αρκετά χρό-
νια μέχρι και σήμερα έχει απαξιωθεί από ανθρώπους και συμπεριφο-

ρές που δεν θα έπρεπε να είχαν καμία σχέση με το συνδικαλισμό.

Οι Σύλλογοί μας προσπαθούν να εξυπηρετούν τις αρχές και τις αξίες του συν-
δικαλισμού, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι η συνεχής παρακμή του
συνδικαλιστικού κινήματος. Αρκεί κάποιος να συνομιλήσει με απλούς εργα-
ζόμενους ή να δει τις μετρήσεις της κοινής γνώμης για να αφουγκραστεί την
απαξίωση του συνδικαλισμού ανάμεσα στους πολίτες της χώρας.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν οι άνθρωποι που έχουν τις
τύχες των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και σωματείων, δεν
ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους όπως θα έπρεπε…

Στην πολύκροτη υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι Σύλλογοι που έχουμε δημιουρ-
γήσει κοινό μέτωπο για τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης, προς με-
γάλη μας έκπληξη βρεθήκαμε ξαφνικά αντιμέτωποι, εκτός από τους
δικηγόρους του Ταμείου και της Τράπεζας, με τους δικηγόρους… της ΓΣΕΕ και
της ΟΤΟΕ!

Αναρωτιόμαστε, είναι στη φιλοσοφία της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ η μετατροπή
του αναδιανεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό, στην οποία έχουν
προχωρήσει οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με το απαράδεκτο καταστατικό
που έχουν επιβάλει στο Ταμείο μας;;;

Δημοσιεύουμε την κάτωθι ανοικτή επιστολή που αναλύει την υπόθεση, πε-
ριμένουμε απάντηση από τη ΓΣΕΕ και την ΟΤΟΕ και σίγουρα η συνέχεια θα
είναι άκρως ενδιαφέρουσα…
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ΠροΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠοΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ (ΔΩΡΑ)

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αριθμ. 1403-07/2022 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν
την 28.06.2022, απορρίφθηκαν, δυστυχώς, οι αντίστοιχες αιτήσεις
ακυρώσεως σωματείων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα κατά
της Κ.Υ.Α. Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «Επιστροφή ποσών μει-
ώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα» (Β΄ 4536/14.10.2020). Ειδικότερα,
κρίθηκε ότι οι μνημονιακές περικοπές (δώρα και επικουρικές) των
συντάξεων δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, παρά μόνον για το διάστημα
του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάϊος 2016). Επιπλέον, το ενδε-
κάμηνο αυτό το δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει αγωγές έως
την 30.07.2020.

Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη
τους κινδύνους που υπήρχαν, άσκησε το σύνολο των αγωγών που

αφορούν τις εν λόγω περικοπές (δώρα) του ενδεκαμήνου πριν την
30.07.2020.

Δυστυχώς, οι φόβοι που εκφράσαμε για την έκβαση των ως
άνω δικών επαληθεύτηκαν. Επιβεβαιώθηκαν πρωτίστως οι επιφυλά-
ξεις που εξ αρχής είχαμε για την αναγκαιότητα προσβολής της ως άνω
Υπουργικής Αποφάσεως, αντί της διεξαγωγής πιλοτικής δίκης ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ζητήματα των περικοπών των
δώρων, δεδομένου ότι τα νομικά επιχειρήματα που αφορούν τα δώρα
διαθέτουν αυτοτελή, ειδική και σοβαρή νομική τεκμηρίωση.  

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη του Συλλόγου σας που συμμε-
τείχαν στις αγωγές μας για τα δώρα, δεν χρειάζεται να πράξουν αυτή
τη στιγμή κάτι. Θα αναμένουμε τη διεξαγωγή των δικών, θα τους επι-
δικασθεί δε κατά πάσα πιθανότητα το ποσό που αντιστοιχεί στα δώρα
του εν λόγω ενδεκαμήνου (πρακτικώς, 800 ευρώ), νομιμοτόκως.

Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της υποθέσεως.   

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. ΑΠοΣΤοΛοΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΥ

Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης σωματείων για τις μνημονιακές περικοπές, απο-
φασίζοντας ότι οι διεκδικήσεις για τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είναι αποδεκτές μόνο
για το ενδεκάμηνο (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) και για όσους είχαν καταθέσει αγωγή μέχρι
30.7.20, δικαιώνοντας την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τις επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει τότε

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ό
πως θα θυμάστε, στο τέλος

του 2020 αποδόθηκαν μετά

από σχετική απόφαση του

ΣτΕ αναδρομικά 11 μηνών (Ιούνιος

2015 – Μάιος 2016) σε όλους τους

συνταξιούχους, που αφορούσαν τα

ποσά των περικοπών στις συντάξεις

(ν. 4051/2012 και 4093/2012).

Εμείς βέβαια, συνεχίζουμε τις διεκδική-

σεις μας για το σύνολο του διαστήμα-

τος από το 2012 έως το 2018, έχοντας

προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστή-

ρια.

Ωστόσο, μετά από την έκδοση της ως άνω απόφασης του ΣτΕ για το εν-

δεκάμηνο, ορισμένα σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις είχαν κα-

ταθέσει αιτήσεις ακύρωσης της απόφασης, ώστε να συμπεριληφθούν και

τα δώρα και τα επιδόματα αδείας και οι επικουρικές (οι οποίες βεβαίως

δεν αφορούν εμάς τους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα, καθό-

σον το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι αυτοδιαχειριζόμενος φορέας ΝΠΙΔ).

Τότε οι ασφαλιστικοί και νομικοί μας

σύμβουλοι είχαν εκφράσει τις επιφυ-

λάξεις και τους φόβους τους ότι αυτή

η ενέργεια άλλων σωματείων και

συνταξιουχικών οργανώσεων, μπορεί

να έχει αρνητική επίπτωση στις διεκ-

δικήσεις των δώρων και των επιδομά-

των αδείας, καθόσον δε γινόταν με

τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Δυστυχώς δικαιωθήκαμε στην εκτί-

μησή μας, γιατί το ΣτΕ με νέα από-

φασή του απέρριψε αυτές τις αιτήσεις

ακύρωσης, κρίνοντας ότι οι μνημονια-

κές περικοπές στα δώρα, τα επιδό-

ματα αδείας και τις επικουρικές δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, παρά

μόνον για το διάστημα του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016).

Επιπλέον, το ενδεκάμηνο αυτό το δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει

αγωγές έως την 30.07.2020.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα

του νομικού μας συνεργάτη, δρ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανα-

λάβει τις υποθέσεις αυτές :

Εν ολίγοις, όπως είχαμε εκτιμήσει όταν έγιναν αυτές οι αιτήσεις ακύ-
ρωσης από άλλα σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις, δυστυχώς
επειδή δεν έγιναν με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ο δρ. Παπακωνσταντί-
νου θεωρούσε από τότε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει ξεχωριστή πιλο-
τική δίκη καθόσον το θέμα αυτό έχει διαφορετική νομική βάση και
επιχειρήματα από τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων),
υπήρξε αρνητικό αποτέλεσμα, αφού το ΣτΕ πλέον επιτρέπει τη συνέ-
χιση των διεκδικήσεων μόνο για το αναφερόμενο ενδεκάμηνο και
μόνο σε όσους έχουν καταθέσει αγωγή μέχρι 30.7.20.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια έχει πράγματι καταθέσει τις ομαδικές
αγωγές έγκαιρα (άλλωστε ήμασταν από τα πρώτα σωματεία που κι-
νήσαμε αυτές τις διαδικασίες), αλλά πλέον, μετά από αυτήν την αρ-
νητική απόφαση που οφείλεται σε κακή κρίση άλλων σωματείων,
συνταξιουχικών οργανώσεων και των νομικών τους συμβούλων, η

διεκδίκηση θα περιοριστεί στο ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016.
Εννοείται ότι θα σας παρέχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη
επί του συγκεκριμένου θέματος και σε κάθε περίπτωση, για έγκυρη
πληροφόρηση επί αυτών των θεμάτων, να παραμένετε συντονισμένοι
στην ιστοσελίδα μας.
Έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια ότι όλες οι βασικές επιλογές και
ενέργειές μας στα νομικά θέματα είτε εργατικού είτε ασφαλιστικού
ενδιαφέροντος έχουν δικαιωθεί στον απόλυτο βαθμό. Έχουμε κατα-
φέρει πολλά για τους συναδέλφους σε συνεργασία με τους κορυφαί-
ους νομικούς συνεργάτες μας, όπως έχει αποδείξει η δουλειά και η
αποτελεσματικότητά τους. Για αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να
υπερηφανευτούμε ότι είμαστε η συνδικαλιστική οργάνωση με τις με-
γάλες επιτυχίες προς όφελος των συναδέλφων μας.
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Οι παλινωδίες και οι καθυστερήσεις του e-ΕΦΚΑ σε υποθέσεις 
συνταξιούχων συναδέλφων μας πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!

Νέα επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για τις χρονίζουσες εκκρεμότητες
που αφορούν αναδρομικά και άλλες διαδικασίες

Ο
ι καθυστερήσεις, τα λάθη, οι αδικίες και οι παλινωδίες του e-ΕΦΚΑ
από την αρχή της λειτουργίας του είναι, δυστυχώς, ο κανόνας και όχι
η εξαίρεση. Σε σειρά υποθέσεων που αφορούν είτε όλους τους

συνταξιούχους είτε συγκεκριμένα τους συνταξιούχους συναδέλφους προερ-
χόμενους εκ της Ιονικής, έχουν παρατηρηθεί, ελλείψεις, αστοχίες και κυρίως
υπερβολική καθυστέρηση.

Γνωρίζετε βεβαίως ότι οι Σύλλογοί μας έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα
άριστα καταρτισμένο ασφαλιστικό επιτελείο με τεράστια εμπειρία και βαθιά
γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα του χώρου
της Ιονικής.

Οι Σύλλογοί μας δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και δεν έχουν σταματήσει να
ασκούν πιέσεις με κάθε τρόπο στον e-ΕΦΚΑ (μέσω επιστολών, e-mail, προφο-
ρικών οχλήσεων, συναντήσεων κ.λπ.) προκειμένου, επιτέλους, να ανταποκρι-
θεί στις υποχρεώσεις του και να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις που βρίσκονται
σε εκκρεμότητα και χρονίζουν, με συνέπεια την ταλαιπωρία των συναδέλφων
μας.

Έχοντας παρατηρήσει τη συνεχιζόμενη, υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση και ολιγωρία  στην εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών
νόμων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την απόδοση αναδρομι-
κών στους δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και τις καθυστερήσεις ακόμα

και σε βασικές, τυπικές διεργασίες που είναι στην ευθύνη του e-ΕΦΚΑ και
έχουν αρνητικές συνέπειες στους συναδέλφους μας, αποστείλαμε μία ακόμα
επιστολή στον e-ΕΦΚΑ, κοινοποιώντας τη σε όλους τους αρμοδίους, στην
οποία θίγουμε τέσσερα φλέγοντα ζητήματα (απόδοση αναδρομικών στους
500 που τους έγινε ο επανυπολογισμός βάσει Ν4387/2016 τον Απρίλιο του
2021, απόδοση αναδρομικών σε όσους συναδέλφους έγιναν διορθώσεις στον
επανυπολογισμό τον Απρίλιο του 2021, συνυπολογισμός στις συντάξεις του
επιπλέον ή παράλληλου χρόνου ασφάλισης, ηλεκτρονική έκδοση ετήσιων βε-
βαιώσεων εισοδήματος σύνταξης για παλαιούς συνταξιούχους - το τελευταίο
θέμα λύθηκε επιτυχώς, βλ. σελ. 11) στα οποία έχει υπάρξει απαράδεκτη κα-
θυστέρηση και απαιτούν άμεσα λύση!

Στην επιστολή τονίζουμε ότι οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν επιληφθεί των
υποθέσεων, αλλά επειδή βέβαια δεν είναι δυνατόν να πρέπει να προσφεύ-
γουμε στη δικαιοσύνη ακόμα και για τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας, θε-
ωρούμε ότι είναι υποχρέωση των αρμοδίων να προχωρήσουν άμεσα στην
ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και να
σταματήσει ο εμπαιγμός των δικαιούχων συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Η ανικανότητα, η αβελτηρία των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και

ο εμπαιγμός των συνταξιούχων πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Α.Π.: 217
Προς : 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χα-
τζηδάκη
Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Παναγιώτη Δουφεξή
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
Ε’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Θανάτου

Θέμα : Συνεχιζόμενες, υπερβολικές, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην
εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογι-
σμό των συντάξεων, την απόδοση αναδρομικών στους δικαιούχους συντα-
ξιούχους και τις τυπικές διαδικασίες που βρίσκονται στην ευθύνη του
e-ΕΦΚΑ

Κυρίες – Κύριοι, 
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους συνταξιούχους της πρώην Ιονικής Τράπεζας
και τα μέλη μας είναι συνταξιούχοι από το ειδικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ (νυν e-ΕΦΚΑ). Με
την παρούσα αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά για να σας επι-
στήσουμε την προσοχή στις συνεχιζόμενες, υπερβολικές και αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις που παρατηρούμε αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των
ασφαλιστικών νόμων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την απόδοση
αναδρομικών στους δικαιούχους συνταξιούχους, αλλά και για τη διεκπεραίωση βα-
σικών διεργασιών – όπως η έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων εισοδήματος
συντάξεων – που η καθυστέρησή τους έχει συνέπειες στους ασφαλισμένους,
χωρίς να φέρουν καμία απολύτως ευθύνη!

Α.
Όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επιστολές των συλλόγων μας, κατά
τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων με βάση τις δια-
τάξεις του Ν.4687/2016, ο οποίος έγινε από 1.1.2019, περίπου σε 500 μέλη μας
συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ, δεν είχε επανυπολογιστεί η σύνταξή τους. Μετά από
επανειλημμένες οχλήσεις μας, έγγραφες και προφορικές, διαπιστώσαμε ότι ο επα-
νυπολογισμός για αυτά τα περίπου 500 μέλη μας συνταξιούχους, επιτέλους πραγ-
ματοποιήθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση πλέον των 2 ετών, τον Απρίλιο του 2021.
Λόγω των αυξημένων εισφορών που αποδίδαμε οι προερχόμενοι από την Ιονική,
ο επανυπολογισμός των συντάξεων βάσει του Ν4387/2016 είχε ως αποτέλεσμα
αρνητική προσωπική διαφορά (και συνεπώς αυξήσεις) για τη συντριπτική πλειονό-
τητα των συναδέλφων μας. Οι αυξήσεις αυτές που αποδόθηκαν καθυστερημένα
τον Απρίλιο του 2021 στους περίπου 500 συναδέλφους μας έχουν βεβαίως δημι-
ουργήσει και τα ανάλογα αναδρομικά.
Με βάση την τακτική που ακολουθείται κατά τον επανυπολογισμό, υπολογίζουμε
ότι αυτή η μικρή αύξηση αφορά τα 3/5 της συνολικής αύξησης που θα πρέπει να
λάβουν στη λήξη της πενταετίας. Δεν έλαβαν όμως καθόλου αναδρομικά από
1.1.19, δηλαδή το 1/5 της αύξησης για το 2019, τα 2/5 της αύξησης για το 2020 και
τα 3/5 της αύξησης για το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Δυστυχώς όμως και σε αυτό το θέμα παρατηρούμε μία αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, αφού έχοντας διανύσει διάστημα πλέον του ενός έτους, παρά τις συνεχείς
εκκλήσεις μας και τις επιστολές που σας έχουμε αποστείλει, ακόμα δεν έχουμε
καμία ενημέρωση ως προς το πότε και με ποιον τρόπο θα αποδοθούν αυτά τα ανα-
δρομικά στους περίπου 500 δικαιούχους συνταξιούχους συναδέλφους μας!

Εν ολίγοις, οι εν λόγω συνάδελφοί μας περίμεναν περισσότερα από 2 έτη για να
γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους και τώρα βρίσκονται εκ νέου σε ανα-
μονή περισσότερο από ένα χρόνο για να μάθουν πότε θα λάβουν τα αναδρομικά
που δικαιούνται! Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η υπόθεση έχει χρονίσει υπερβολικά
και η δυσαρέσκειά τους έχει φτάσει – δικαιολογημένα – στα ύψη!

Β. 
Κατά την ίδια πίστωση συντάξεων, τον Απρίλιο του 2021, επιπλέον διορθώθηκαν
λάθη και παραλείψεις που είχαν γίνει στη διαδικασία του πρώτου επανυπολογισμού
του Ιανουαρίου του 2019. Οι περισσότερες από αυτές τις διορθώσεις οδήγησαν
σε αυξήσεις για πολλούς συνταξιούχους συναδέλφους μας και συνεπώς έχουν επί-
σης δημιουργηθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2019. 
Ωστόσο, ούτε σε αυτούς τους συναδέλφους μας έχουν αποδοθεί αυτά τα αναδρο-
μικά και δεν έχουμε καμία πληροφόρηση πότε θα αποδοθούν, παρά τις επανει-
λημμένες επιστολές και οχλήσεις μας και για αυτό το θέμα!

Γ. 
Ένα ακόμα ασφαλιστικό θέμα το οποίο έχουμε φέρει εις γνώση σας μέσα από τις
επιστολές μας αφορά τους συναδέλφους μας που πριν από χρόνια έλαβαν από-
φαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους και συνέχισαν
να εργάζονται και να ασφαλίζονται σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, αλλά και αυ-
τούς που εργάστηκαν για ένα διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους λαμβάνοντας
μειωμένη σύνταξη ή αναστέλλοντας τη σύνταξή τους.  
Ωστόσο, σε αυτούς τους συναδέλφους, η συνταξιοδοτική τους απόφαση μετά τον
επανυπολογισμό βάσει των διατάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4687/2016)
παρέμεινε με τα ασφαλιστικά έτη που είχαν διανύσει πριν την έκδοση της απόφα-
σης με αναστολή.
Επίσης, μέχρι τώρα δεν έχει αναγνωριστεί και συνυπολογιστεί ο παράλληλος χρό-
νος που πιθανώς να είχαν διανύσει συνάδελφοί μας κατά τον εργασιακό τους βίο
και την ασφάλισή τους στο ΤΑΠΙΛΤ. 
Παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
έχουν προσκομίσει στα Συγχωνευμένα Ταμεία ΤΑΠΙΛΤ τα απαραίτητα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη μετέπειτα ασφάλισή τους σε άλλο φορέα, αυτός ο ασφαλιστικός
χρόνος μέχρι σήμερα δεν έχει συνυπολογιστεί, όπως θα έπρεπε, στην τελική από-
φαση συνταξιοδότησής τους.
Κατά συνέπεια, υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι συνταξιούχοι που αναμένουν αυτή
την τακτοποίηση ακόμα και πλέον των 5 ετών, χωρίς να φέρουν καμία απολύτως
ευθύνη για αυτήν την καθυστέρηση! Αντίθετα, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον
e-ΕΦΚΑ.

Δ. 
Συνεχίζεται το πρόβλημα που υφίσταται με τις ετήσιες βεβαιώσεις εισοδήματος
σύνταξης που δεν έχουν αναρτηθεί διαδικτυακά για τους παλαιούς συνταξιούχους
(συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16) συναδέλφους μας που βρίσκονται στο σύστημα
ΗΔΙΚΑ του ΤΑΠΙΛΤ.
Μετά από τις τηλεφωνικές και γραπτές οχλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι πριν
από περίπου 2 εβδομάδες μας είχατε ενημερώσει ότι υπεύθυνη για την καθυστέ-
ρηση είναι η ανάδοχος εταιρεία και μας διαβεβαιώσατε ότι ο υπεύθυνος των ΟΠΣ
θα έδινε προτεραιότητα και θα ασχολείτο προσωπικά με το θέμα, δυστυχώς μέχρι
σήμερα οι βεβαιώσεις δεν είναι διαθέσιμες στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του
e-ΕΦΚΑ.
Αυτή η καθυστέρηση προκαλεί τεράστια προβλήματα ειδικά στους δικαιοδόχους

συνέχεια στη σελ. 7
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θανόντων συνταξιούχων, αφού χωρίς τη βεβαίωση δεν έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, για την οποία η προθεσμία εκπνέει στις
30.6.22! 
Παρά το γεγονός ότι έχουμε κινητοποιηθεί για αυτό το θέμα εδώ και ένα μήνα και
μάλιστα είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις για την επίλυσή του, μέχρι σήμερα αυτό δεν
έχει συμβεί, προκαλώντας δικαιολογημένα αναστάτωση στους συναδέλφους μας
που δεν μπορούν να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις για προσωπική τους χρήση!

Κυρίες – Κύριοι, 
Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα άριστα καταρτισμένο ασφαλιστικό επιτελείο
με τεράστια εμπειρία και βαθιά γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων συνολικά, αλλά
και ιδιαίτερα του χώρου της Ιονικής. Για αυτό άλλωστε μπορούμε να υπεισέλθουμε
σε τόσες λεπτομέρειες των ασφαλιστικών θεμάτων και σας ενοχλούμε διαρκώς
μέχρι να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες, αφού δεν μπορούμε να αφήνουμε τις εκ-
κρεμότητες στην τύχη τους…
Δυστυχώς, παρατηρούμε τα τελευταία 2 χρόνια μία συνεχιζόμενη, υπερβολική, αδι-
καιολόγητη ολιγωρία από πλευράς Κυβέρνησης και e-ΕΦΚΑ να ολοκληρώσουν
διαδικασίες που αφορούν τις συντάξεις (ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες που
ευνοούν τους συνταξιούχους).
Αυτή η συνεχιζόμενη ολιγωρία (που σαφώς δεν μπορεί μετά από τόσο μεγάλο διά-
στημα να αποδοθεί στην πανδημία, καθόσον αφορά κυρίως ψηφιακές εργασίες)
δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε ότι έχει συγκεκριμένες αιτίες. Σε αντίθεση με τους
πολίτες που σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους
επιβαρύνονται με τόκους, ο e-ΕΦΚΑ δεν επιβαρύνεται με τόκους για αυτές τις απα-
ράδεκτες, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και τις επανειλημμένες αναβολές και επο-
μένως έχει την ευχέρεια να παρατείνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών,
χρησιμοποιώντας παρελκυστικές τακτικές (όπως οι «υποσχέσεις» που έχουμε

λάβει και έχουν πέσει στο κενό) σε βάρος βέβαια των συμφερόντων και των δι-
καιωμάτων των συνταξιούχων.
Παρά το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα ο Σύλλογός μας έχει αποστείλει επανει-
λημμένα επιστολές σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που αφο-
ρούν τους συναδέλφους μας, δυστυχώς, δεν τακτοποιήθηκαν παρά ελάχιστα από
αυτά και μάλιστα μετά από τις έντονες πιέσεις που ασκήσαμε!
Ενώπιον των παρατεταμένων καθυστερήσεων από πλευράς e-ΕΦΚΑ και του
εμπαιγμού των συνταξιούχων συναδέλφων μας, είμαστε αναγκασμένοι πλέον να
εξετάσουμε και τη νομική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Για αυτό και έχουμε
ήδη απευθυνθεί στους νομικούς μας συμβούλους και σε περίπτωση που δεν υπάρ-
ξει άμεση επίλυση των θεμάτων, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες νομικές ενέρ-
γειες για να δικαιωθούν επιτέλους οι συνάδελφοί μας!
Επειδή όμως οι προαναφερθείσες υποθέσεις έχουν ήδη χρονίσει πολύ περισσό-
τερο από όσο θα έπρεπε (και από όσο αρχικά είχε ανακοινωθεί) και επειδή βεβαίως
είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να πρέπει να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη
ακόμα και για τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά μας -που δυστυχώς αν δεν δοθούν
άμεσα λύσεις είναι η ύστατη επιλογή μας-, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας
πλέον να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών το συντο-
μότερο δυνατόν και να σταματήσει ο εμπαιγμός των δικαιούχων συνταξιούχων.
Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος

ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος Παναγιώτης Χαλικιάς

οι παλινωδίες και οι καθυστερήσεις του e-ΕΦΚΑ σε υποθέσεις συνταξιούχων συναδέλφων μας πρέπει επιτέλους να λάβουν τέλος!•
Νέα επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για τις χρονίζουσες εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά και άλλες διαδικασίες•

συνέχεια από σελ. 6

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
– Του συνάδελφου Γιάννη Μπακαλέξη

Ό
πως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, η ιστοσελίδα και γενικά τα Μέσα
Ενημέρωσης των Συλλόγων μας θέλουμε να βρίσκονται στον πυ-
ρήνα της καθημερινότητας όλων των Ιονικάριων και να αποτελούν

μέσα έκφρασης, διατύπωσης, ανταλλαγής απόψεων και διασύνδεσης των
συναδέλφων.

Για αυτό και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι όταν μας αποστέλλετε δικά σας
άρθρα προς δημοσίευση. Και ακόμα περισσότερο όταν αναφέρονται σε φλέ-
γοντα θέματα που απασχολούν όχι μόνο τους Ιονικάριους, αλλά όλους τους
πολίτες της χώρας.

Ο εκλεκτός συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης Μπακαλέξης (που μας
έχει τιμήσει ξανά με τις απόψεις του – βλ. Φύλλο 83), ορμώμενος από ένα
πρόσφατο εκδοτικό σημείωμα του Προέδρου των Συλλόγων μας, συνάδελ-
φου Σαράντου Φιλιππόπουλου (βλ. Φύλλο 82), καταπιάνεται με το μείζον
θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που στην ουσία αποτέλεσε
τη μεγαλύτερη εξαπάτηση σε βάρος του ελληνικού λαού εδώ και δεκαετίες.

Πρόκειται για ένα θέμα που επηρεάζει – και θα συνεχίζει να επηρεάζει εκτός
αν υπάρξουν δραματικές αλλαγές – τις ζωές τις δικές μας και το μέλλον της
χώρας μας, αλλά δυστυχώς τα διεφθαρμένα και διαπλεκόμενα ΜΜΕ το
έχουν εντελώς θαμμένο :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Στο φύλλο της εφημερίδας των Συλλόγων μας Νο 82, ο πρόεδρος των Συλ-
λόγων μας Σαράντος Φιλιππόπουλος, δημοσίευσε στο «Σημείωμα του εκ-
δότη» άρθρο με τίτλο «Το μεγαλύτερο εν εξελίξει  Έγκλημα του Αιώνα» που
αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών  και τα «κόκκινα δάνεια».
Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη σαν συνταξιούχος συνάδελφος, αλλά και
σαν Έλληνας πολίτης, να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας τον Σαράντο Φιλιππό-
πουλο,  που είχε τη θέληση, τη δύναμη και το κουράγιο να αναφερθεί σ’ αυτό
το μέγα θέμα. Ο Πρόεδρος έκανε κάτι που δεν έκανε κανένα από τα συστη-
μικά ΜΜΕ, ούτε κανένας «Βαρόνος» της έντυπης δημοσιογραφίας, όπως
είχαν υποχρέωση να κάνουν. Τεκμηριωμένα και αναλυτικά,  αναφέρει πολύ
μεγάλες αλήθειες της «ΑΡΠΑΧΤΗΣ», χωρίς όπως λέει να κουνιέται φύλλο!!!!
Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα γράφει και τον συγχαίρω ακόμα μια φορά.
Προς επιβεβαίωση της αλήθειας των αναγραφομένων στο άρθρο του, θα
ήθελα να παραθέσω παρακάτω, τους νόμους και τα ΦΕΚ μέσα από τα οποία
οι επίορκοι Έλληνες πολιτικοί προχώρησαν σ’ αυτό το  τεράστιο οικονομικό

έγκλημα. Πολιτικοί μαριονέτες, οι οποίοι μετά τη στημένη παγκόσμια οικο-
νομική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, υπέγραψαν συμβάσεις και μνημόνια,
που όπως είπε και ο συνταγματολόγος Γ. Κασιμάτης, δεν θα έπρεπε να έχει
υπογράψει πατριώτης Πρωθυπουργός, ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο.
Μνημόνια με τα οποία, στην κυριολεξία, εκχώρησαν την εθνική μας κυριαρχία
στους δανειστές μας και μετέτρεψαν την Ελλάδα σε προτεκτοράτο, σε αποι-
κία επαχθούς, δυσβάσταχτου  και μη βιώσιμου χρέους. Εξόντωσαν οικονο-
μικά τις επιχειρήσεις και τους Έλληνες πολίτες,  οι οποίοι ευρισκόμενοι σε
πλήρη απόγνωση, έφτασαν στο σημείο να αυτοκτονούν.
Το κράτος, για την ανακεφαλαιοποίηση, παρέδωσε συνολικά στις Τράπεζες
εγγυημένα ομόλογα του Δημοσίου ύψους 233 δις ευρώ,  χωρίς καμία δέ-
σμευση περιουσιακού στοιχείου των Τραπεζών, ή όποια άλλη εξασφάλιση.
Οι νόμοι και τα ΦΕΚ με τα οποία οι  Τράπεζες  έλαβαν τα παραπάνω ομόλογα,
τα οποία ρευστοποίησαν μέσω ΕΚΤ είναι τα εξής:
Ν. 3723/ ΦΕΚ Α250/9-12-2008 άρθρ. ,3,4,5…...         23 δις ευρώ
Ν.3845/ ΦΕΚ Α65/6-5-2010 άρθρ. 4 παρ.8              15 δις ευρώ
Ν.3864/ ΦΕΚ 119/21-7-2010 άρθρ.3 παρ.1-Τ.Χ.Σ.    10 δις ευρώ
Ν.3872/ ΦΕΚ 148 /3-9-2010 άρθρ. 7                        25 δις ευρώ
Ν.3965/ ΦΕΚ 113/18-5-2011 άρθρ. 19 παράγρ.1     30 δις ευρώ
Ν.4031/ ΦΕΚ 256/9-12-2011 άρθρ. 1 και 2               60 δις ευρώ
Ν.4056/ ΦΕΚ 52/12-3-2012 άρθρ. 21                        30 δις ευρώ
Ν.4079? ΦΕΚ Α181/20-9-2012 άρθρ.1 παρ.1 Τ.Χ.Σ.   40 δις ευρώ

—————
ΣΥΝΟΛΟ             233 δις ευρώ

Το άκρως εγκληματικό είναι πως στα ΦΕΚ αναφέρεται ότι αν οι Τράπεζες δεν
θα είναι σε θέση να επιστρέψουν τα δανεισμένα, τότε αυτά θα περάσουν στο
δημόσιο έλλειμμα, δηλαδή στο δημόσιο χρέος, όπως ήδη έχουν περάσει τα
23 δις του Κ. Καραμανλή. Αλίμονο!!!!!!!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ-ΒΟΛΟΣ

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Γιάννη για τα καλά του λόγια, αλλά κυρίως
για την άποψη και τα στοιχεία που κατέθεσε. Και βεβαίως προσθέτουμε
ότι συμφωνούμε απολύτως μαζί του.

Αναμένουμε και άλλους συναδέλφους να μας αποστείλουν τις σκέψεις
τους ώστε να τις δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα μας.
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Οι ενέργειές μας οδήγησαν στη 
λύση του προβλήματος του ΤΑΠΙΛΤ !

Το ΤΑΠΙΛΤ βαίνει προς μία κανονικότητα 
Τακτοποιούνται οι πρώτες αιτήσεις ανάκλησης σύνταξης
Αναμένουμε την ενίσχυση με έναν ακόμα αποσπασμένο υπάλληλο

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Μ
ετά από πολύμηνες προσπάθειες που ασκούσαμε πίεση στην τράπεζα
να κατανοήσει και υλοποιήσει την υποχρέωσή της, αλλά και για να
αφυπνίσουμε τους ιθύνοντες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης, αλλά και τους αρμοδίους του e-ΕΦΚΑ (Διοικητή και Γενική Δι-
εύθυνση Συντάξεων) και αφού είχαμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
επικοινωνίας και συνεννόησης, χρειάστηκε να φτάσουμε στο έσχατο σημείο
της προκήρυξης αγωνιστικών κινητοποιήσεων, μέχρι να υπάρξει ανταπό-
κριση…

Τη Δευτέρα 30/5 ήταν το πρώτο πανιονικό κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις
μας έξω από το Κεντρικό μέχρι να βρεθεί λύση στο τραγικό αδιέξοδο λειτουρ-
γίας που είχε προκαλέσει στο ΤΑΠΙΛΤ η αδιαφορία της τράπεζας.

Και ενώ οι αγωνιστές συνάδελφοι συγκεντρώνονταν και είχαμε ξεκινήσει την
εγκατάσταση των μικροφωνικών και των πανό, εμφανίστηκε ο σύμβουλος
ασφαλείας της τράπεζας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η τράπεζα θα αντα-
ποκριθεί άμεσα στα αιτήματά μας, έχοντας μάλιστα ήδη αποστείλει σχε-
τικό έγγραφο στον e-ΕΦΚΑ για την άμεση απόσπαση μίας συναδέλφισσας!

Μάλιστα, σύμφωνα με την περαιτέρω ενημέρωση που είχαμε από την τρά-
πεζα, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απόσπαση κι άλλου συνα-
δέλφου στις υπηρεσίες του Ταμείου μας!

Την ύστατη στιγμή, την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεών μας, λίγα λεπτά
πριν ξεκινήσουν, η τράπεζα μας διαμήνυσε ότι αποδεχόταν τα αιτήματά μας…

Ζητάμε συγγνώμη βέβαια από τους συναδέλφους για την ιώβειο υπομονή που
επιδείξαμε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ωστόσο, έστω και με
καθυστέρηση, οι αγώνες μας είχαν αποτέλεσμα. 

Βεβαίως, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι παρά τις προσπά-
θειές μας εδώ και μήνες για να υπάρξει συνεννόηση με την τράπεζα, έπρεπε
να φτάσουμε στο απροχώρητο και να προκηρύξουμε αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις ώστε στο… παρά πέντε η τράπεζα να ασχοληθεί με το μείζον αυτό θέμα
ζωής για όλους εμάς τους προερχόμενους από την Ιονική…

Επιπλέον, θέλουμε για μία ακόμα φορά να τονίσουμε ότι η συμμετοχή, η διεκ-
δίκηση, η αλληλεγγύη και το αγωνιστικό πνεύμα φέρνουν αποτελέσματα. Για
αυτό και σας ζητάμε να συσπειρωθείτε και να στηρίξετε τους συλλόγους μας
στις μάχες που δίνουμε καθημερινά για τα συμφέροντα και τα δικαιώματά
μας.

Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι οι ενέργειές μας είχαν τελικά επιτυχές αποτέλεσμα
γιατί έγιναν με ενιαίο μέτωπο! Η ενότητα των συλλόγων μας, την οποία η πα-
ράταξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προωθούσε εδώ και χρόνια, αλλά έβρισκε
ανάχωμα σε ελάχιστους διασπαστές, είναι η μεγάλη μας δύναμη. Τώρα πλέον
που όλοι οι σύλλογοι του χώρου μας συμπορευόμαστε, είναι βέβαιο ότι μπο-
ρούμε και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα!

Το ΤΑΠΙΛΤ βαίνει προς μία κανονικότητα •
Τακτοποιούνται οι πρώτες αιτήσεις ανάκλησης σύνταξης •
Αναμένουμε την ενίσχυση με έναν ακόμα αποσπασμένο•
υπάλληλο

Πράγματι, αυτή τη φορά η τράπεζα τήρησε τη δέσμευσή της και έχει ήδη απο-
σταλεί μία υπάλληλος στο Ταμείο μας, ώστε σταδιακά να υπάρξει αποσυμφό-
ρηση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων και να επέλθει μία κανονικότητα. 

Στην πραγματικότητα, οι θετικές συνέπειες έχουν ήδη αρχίσει να είναι ορατές,
αφού οι πρώτες εκκρεμότητες εκκαθαρίζονται και τακτοποιούνται. Βεβαίως,
η συναδέλφισσα υπάλληλος που απέσπασε η τράπεζα ακόμα ενημερώνεται

για τις υποθέσεις και τη λειτουργία του Ταμείου μας και είναι βέβαιο ότι στο
εγγύς μέλλον θα βοηθήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά προκειμένου να απο-
συμφορηθεί η κατάσταση. 

Επειδή όμως το Ταμείο μας έχει συσσωρεύσει εκατοντάδες κυριολεκτικά υπο-
θέσεις, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την αποσυμφόρηση
των εκκρεμοτήτων. Ωστόσο, ελπίζουμε σταδιακά να μπει σε μία νέα τροχιά
λειτουργίας, κανονικότητας και αποτελεσματικότητας ώστε να διεκπεραι-
ωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις και εν συνεχεία το Ταμείο να εξυπηρετεί ικανο-
ποιητικά τους ασφαλισμένους συναδέλφους, οι οποίοι σίγουρα αξίζουν
καλύτερης συμπεριφοράς και μεταχείρισης.

Εκκαθαρίζονται τα πρώτα αιτήματα ανάκλησης της σύνταξης
Σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους μου που έχουν κάνει αίτηση ανάκλησης της
σύνταξής τους για να γίνει νέος υπολογισμός με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις
του Νόμου Κατρούγκαλου, τους ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο υπο-
λογισμός και η εκκαθάριση και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε
από το Ταμείο, οι πρώτοι που θα εκκαθαριστούν οι περιπτώσεις τους εντός
του μήνα, θα δουν τη σύνταξή τους με τα νέα δεδομένα, αλλά και τα προκύ-
πτοντα αναδρομικά, με την καταβολή της σύνταξης Σεπτεμβρίου (στα τέλη
Αυγούστου). Η εκκαθάριση των περιπτώσεων των συναδέλφων που έχουν
υποβάλει αίτηση ανάκλησης σύνταξης θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες
και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι αιτή-
σεις ανάκλησης συντάξεων συναδέλφων μας που βρίσκονται σε αναμονή εδώ
και περίπου 1,5 χρόνο. 

Αναμένουμε την υλοποίηση της υπόσχεσης της τράπεζας
για την ενίσχυση με έναν ακόμα αποσπασμένο υπάλληλο το
φθινόπωρο
Η άμεση υλοποίηση της υπόσχεσης της τράπεζας για την απόσπαση της πρώ-
της υπαλλήλου μας δημιουργεί προσδοκίες για την υλοποίηση της υπόσχεσης
για απόσπαση δεύτερου υπαλλήλου το φθινόπωρο για να ενισχύσει το Ταμείο
μας. Εμείς δεν επιδιώξαμε ποτέ κάτι το υπερβολικό – όπως συμβαίνει σε άλλα
Ταμεία τραπεζών – αλλά αντίθετα πάντα τα αιτήματά μας ήταν απολύτως
λογικά και για αυτό μάλιστα δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τη στάση της
τράπεζας που αρνείτο μέχρι πρόσφατα ακόμα και τα αυτονόητα. Εμείς έχουμε
ρεαλιστικές απαιτήσεις και πιστεύουμε ότι αν πράγματι αποσπαστεί ένας
ακόμα υπάλληλος στο ΤΑΠΙΛΤ, τότε πολύ σύντομα θα έχουμε ένα πλήρως λει-
τουργικό ταμείο που θα μπορεί να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις ανάγκες των
ασφαλισμένων συναδέλφων. 

Γνωρίζετε πολύ καλά το μεγάλο αγώνα που
δώσαμε για να βρεθεί λύση στο τραγικό
αδιέξοδο λειτουργίας που είχε προκαλέσει
στο ΤΑΠΙΛΤ η αδιαφορία της τράπεζας.

οι χειρισμοί των διοικήσεων των συλλό-

γων μας και η ετοιμότητα που δείξαμε να
αγωνιστούμε για τα αιτήματά μας, έφε-
ραν αποτέλεσμα και το αδιέξοδο λειτουρ-
γίας του ΤΑΠΙΛΤ φαίνεται να οδηγείται
πλέον σε μία βιώσιμη λύση.

· Βεβαίως, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέ-
λιξη της υπόθεσης και της κατάστασης στο ΤΑΠΙΛΤ και αν
χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά!
· Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που αψή-
φησαν τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες και ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα των Συλλόγων μας, συμβάλλοντας στην επιτυ-
χημένη έκβαση των προσπαθειών μας
Γιατί, όπως επανειλημμένα σας έχουμε τονίσει...

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ!



Μάιος - Ιούνιος 2022 9ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚοΙΝΩΣΗ Νο 2
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

ΑΠοΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦοΦορΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚρΙΣΗ ΤΗΣ ΠροΤΕΙΝοΜΕΝΗΣ

ΤροΠοΠοΙΗΣΗΣ ΤοΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚοΥ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η πανελλαδική μυστική ψη-
φοφορία για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του
Συλλόγου μας.

Μετά από τη συγκέντρωση των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή
των ψήφων, τα αποτελέσματα είναι τα εξής :

Εγγεγραμμένα Μέλη : 2.308

Ψήφισαν : 1.379 (περίπου 60%)

·         Συμφώνησαν (με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις) : 1.346

·         Διαφώνησαν (με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις) : 14

·         Λευκό : 19

Με βάση τα αποτελέσματα, υπερψηφίστηκε με ποσοστό περίπου 99%
η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σύμφωνα με
την πρόταση του Δ.Σ. που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη Γ.Σ. των
μελών της 28.4.2022 (πρόταση Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστα-
τικού – Γ.Σ. της 28.4.2022).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Συλλόγου Συνταξιούχων Νο2 :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, ο ΕΦΚΑ... θυμήθηκε
μία δεκαετία μετά την τροποποίηση του καταστατικού του Συλ-
λόγου Εργαζομένων της Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ), να διεκδικήσει τα πε-

ριουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ. Ο ΕΦΚΑ από την πλευρά του, σύμφωνα
και με τις «πληροφορίες» που είχε λάβει (που δυστυχώς αποκαλύφθηκε
από πού προέρχονταν…), βάσιζε την υπόθεσή του στο γεγονός ότι σύμ-
φωνα με το παλιό καταστατικό του ΣΥΙΛΤΕ, σε ενδεχόμενη διάλυση του
Συλλόγου προβλεπόταν να καταλήξουν τα περιουσιακά στοιχεία στον
ασφαλιστικό μας φορέα, που τότε ήταν το ΤΑΠΙΛΤ (σήμερα ΕΦΚΑ).
Ωστόσο, με την τροποποίηση του καταστατικού το 2009 για την τύχη
των περιουσιακών στοιχείων θα αποφάσιζε -όπως ήταν το ορθό και το
λογικό- η Γενική Συνέλευση. Μάλιστα, η τροποποίηση του καταστατι-
κού του ΣΥΙΛΤΕ είχε ήδη κριθεί νόμιμη προ δεκαετίας από την ελλη-
νική δικαιοσύνη και κατά συνέπεια δεν είχαμε καμία ανησυχία για τις
ενέργειές μας και η υπόθεση ήταν -όπως και αποδείχθηκε- απόλυτα
σαφής, ξεκάθαρη και δίκαιη.
Τώρα βέβαια, πώς έφτασε ο ΕΦΚΑ «ως δια μαγείας» δέκα χρόνια μετά να
κινεί μία διαδικασία που έχει ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη; Δυστυχώς,
τίποτα το «μαγικό» δεν υπάρχει στην υπόθεση, αφού είναι γνωστή σε
όλους σας η προσπάθεια υπονόμευσης των συμφερόντων της Ιονι-
κής Οικογένειας στα ασφαλιστικά και εργασιακά μας θέματα από
εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και όλοι μπορείτε να καταλά-
βετε ποιοι υποκίνησαν την υπόθεση. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενό-
μενο, για μία ακόμα φορά απογοητεύσαμε τους κκ. Γκιάτη και
Κολλάτο.
Αρχικά, με την 2164/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών (εκουσία δικαιοδοσία) απορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ για
την ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ που έλαβε
χώρα το 2009. Απόφαση που επιβεβαιώθηκε πλέον οριστικά με την
υπ’αριθμ. 2632/2022 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Ο ΕΦΚΑ είχε ισχυριστεί στη διαδικασία ότι είχε έννομο συμφέρον για την

προσβολή της απόφασης της Γ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η τροπο-
ποίηση του καταστατικού, διότι τροποποιήθηκε και η καταστατική διά-
ταξη με την οποία οριζόταν ότι μετά τη διάλυση του σωματείου η
περιουσία του θα περιερχόταν στο ΤΑΠΙΛΤ και άρα σε εκείνο το χρονικό
σημείο στο ΙΚΑ ως διάδοχό του νομικό πρόσωπο. Η προσπάθεια αυτή
του ΕΦΚΑ για ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού είχε
αποτύχει αρχικά για τυπικούς λόγους με συνέπεια το απαράδεκτο
της συζήτησης το 2018. Αυτή τη φορά όμως απέτυχε λόγω έλλειψης
εννόμου συμφέροντος και συνεπώς απόρριψης της τριτανακοπής ως
απαράδεκτης για το λόγο αυτό.
Επιπλέον, απέτυχε και η προσπάθεια των κκ. Κολλάτου και Γκιάτη
να στηρίξουν αυτή την ενέργεια, καθώς οι πρόσθετες παρεμβάσεις
τους στη συζήτηση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο είχαν
κριθεί απορριπτέες ως απαραδέκτως ασκηθείσες.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σε μία ακόμα υπόθεση αποδεικνύεται ότι επί σειρά ετών ο ΣΥΙΛΤΕ και
η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ χειρίζονται τα κορυφαία θέματα του χώρου μας με
απόλυτη νομιμότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, έχοντας ως μοναδική
προτεραιότητα τα συμφέροντα του χώρου της Ιονικής και των συναδέλ-
φων.
Τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σή-
μερα για τα συμφέροντα όλων των Ιονικάριων και θα χρησιμοποι-
ηθούν και στο μέλλον προς όφελος των εργαζόμενων και των
συνταξιούχων της Ιονικής Οικογένειας, με ορόσημο την πολυπόθητη
συγχώνευση των συλλόγων του χώρου μας.
Άλλωστε, τώρα πλέον που βρισκόμαστε προ των πυλών για την επίτευξη
της συγχώνευσης, ελπίζουμε ότι τα θλιβερά φαινόμενα υπονόμευσης του
χώρου μας εκ των έσω, από διάφορους εσωτερικούς εχθρούς που έβαζαν
τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της Ιονικής
Οικογένειας, θα εξαλειφθούν και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι
για ένα μέλλον με καλύτερη προοπτική.

Απορρίφθηκε και στο Εφετείο η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ για την 
ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ το έτος 2009
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η σχετικά με την εξαγγελία κατάργησης της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, από την ασφαλιστική σύμβουλο
των Συλλόγων μας συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος
για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
(ΕΕΑ), ιδιαίτερα μετά την εξαγγελία της

κυβέρνησης για κατάργησή της από 1.1.23.
Επειδή πολλοί συνάδελφοι επικοινωνείτε μαζί
μας για αυτό το θέμα και διακρίνουμε μία σύγ-
χυση σχετικά με το τι είναι η ΕΕΑ, ποιους αφορά
και πώς υπολογίζεται, η ασφαλιστική σύμβουλος των Συλλόγων μας, συ-
ναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου συγκέντρωσε όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες για να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να απαντήσει στις
βασικές απορίες που σας έχουν δημιουργηθεί:

- Η ΕΕΑ παρακρατείται από τους δημοσίους υπαλλήλους, τους
συνταξιούχους και κάποιες άλλες κατηγορίες.  Για πρώτη φορά επι-
βλήθηκε με το άρθρο 29 του Ν3986/2011. 

- Ο υπολογισμός της ΕΕΑ γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώ-
νονται στις δηλώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων. Για την επιβολή και τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπ’
όψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την
άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων

- Επιβάλλεται κατά βάση στα εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ
με τους παρακάτω κλιμακωτούς συντελεστές : 

0 - 12000 € 0%•

12.001-20.000 € 2,2%•

20.001-30.000 € 5%•

30.001-40.000 € 6,5%•

40.001-65.000 € 7,5%•

65.001-220.000 € 9%•

220.001 € και πάνω 10%•

- Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό της ΕΕΑ κά-
ποια εισοδήματα που ορίζονται με το άρθρο 43Α (όπως κάποιες
αναπηρίες κ.λπ.).

Εν ολίγοις και συμπερασματικά η ΕΕΑ δεν είναι τίποτα άλλο από ένας
ειδικός φόρος και για αυτό έχει και τη συμπεριφορά του φόρου (π.χ.
όποιος έχει κάποια αναπηρία με αποτέλεσμα να μην του παρακρατά
φόρο το κράτος, δεν του παρακρατά ούτε την ΕΕΑ).

Πρόκειται για ένα φόρο που προκαταβάλλεται και γίνεται εκκαθά-
ριση με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. 

Επομένως, για να μπορέσετε να βγάλετε άκρη σχετικά με τη δική σας,
προσωπική περίπτωση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εκκαθαριστικά
σας σημειώματα. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
Η εν λόγω ΕΕΑ δε θα πρέπει να συγχέεται με την Εισφορά Αλλη-
λεγγύης αποκλειστικά των συνταξιούχων (που ουσιαστικά τροφο-
δοτεί το λεγόμενο ΑΚΑΓΕ - Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών). Η Εισφορά Αλληλεγγύης των συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ -
που είναι και μεγαλύτερο ποσό από το φόρο που αναφέραμε προ-
ηγουμένως – δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα καταργηθεί ή όχι,
συνεπώς, μέχρι νεωτέρας, θεωρούμε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης
συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ θα παραμείνει. Αν υπάρξει σχετική διευ-
κρίνιση, βεβαίως θα σας ενημερώσουμε άμεσα. *

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο υπολογισμού της ΕΕΑ και
το πιθανό όφελός σας σε περίπτωση κατάργησης, σας παραθέτουμε
δίπλα ένα παράδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος νέου (συνταξιο-
δοτήθηκε μετά τις 13.5.16) και ένα παλαιού (συνταξιοδοτήθηκε πριν
τις 13.5.16) συνταξιούχου. Εξυπακούεται ότι η παρακράτηση θα στα-
ματήσει μόνο σε όσους γίνεται. Για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα
δε θα υπάρξει καμία διαφορά. Πρακτικά, όσοι έχουν χαμηλή σύνταξη
κάτω από 1.000 ευρώ και δε διαθέτουν άλλα εισοδήματα, δεν τους
παρακρατείται η ΕΕΑ και συνεπώς δε θα δουν καμία διαφορά μετά
την κατάργησή της. 

* Άλλωστε, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήδη από το 2017 έχει ξεκινήσει
ομαδικές αγωγές για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, οι
οποίες αναμένουμε να εκδικαστούν το επόμενο διάστημα. Μάλι-
στα, επειδή ο Σύλλογος Συνταξιούχων δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ
για αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μην έχετε
συμμετάσχει σε αυτές τις αγωγές, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με
το νομικό μας σύμβουλο δρ. Παπακωνσταντίνου που έχει αναλά-
βει αυτές τις υποθέσεις και ερευνούμε αν υφίσταται δυνατότητα
(είμαστε αισιόδοξοι ότι υφίσταται) προκειμένου να συμμετάσχουν
έστω και τώρα σε ομαδικές αγωγές για την Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων οι συνάδελφοι που δεν είχαν συμμετάσχει όταν τις
κατέθετε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Μόλις έχουμε νεότερα για αυτό το
θέμα θα σας ενημερώσουμε. 

                        λοφσιΕ     ωΣ    ρέ    
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ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕοΥ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧοΥ

ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΑΙοΥ ΣΥΝΤΑΞΙοΥΧοΥ



11Μάιος - Ιούνιος 2022 Ενημέρωση

Ο λο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  η  α ν ο ι χ τ ή
ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή  α ι μ ο δ ο σ ί α  τ η ς  Τ ρ ά π ε ζα ς

Αίματος  της  Ιον ικής  στην  πλατε ία  Κοτζιά

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

ΤΤην Τρίτη 31.5.22 η Τράπεζα Αίμαην Τρίτη 31.5.22 η Τράπεζα Αίμα--
τος της Ιονικής διοργάνωσε τηντος της Ιονικής διοργάνωσε την
πρώτη ανοιχτή εθελοντική αιμοδοπρώτη ανοιχτή εθελοντική αιμοδο--

σία, κάτω από τα γραφεία των Συλλόγωνσία, κάτω από τα γραφεία των Συλλόγων
μας στην πλατεία Κοτζιά, σε συνεργασίαμας στην πλατεία Κοτζιά, σε συνεργασία
με την κινητή μονάδα του Γ.Ν.Α. Λαϊκού.με την κινητή μονάδα του Γ.Ν.Α. Λαϊκού.
Η προσέλευση των συναδέλφων, αλλάΗ προσέλευση των συναδέλφων, αλλά
και των συγγενών και φίλων τουςκαι των συγγενών και φίλων τους
υπήρξε άκρως ικανοποιητική και ευχαριυπήρξε άκρως ικανοποιητική και ευχαρι--
στούμε πραγματικά όλους όσους έδωστούμε πραγματικά όλους όσους έδω--
σαν το παρών, αποδεικνύοντας στηνσαν το παρών, αποδεικνύοντας στην
πράξη το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύηπράξη το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη
τους προς τους συνανθρώπους μας πουτους προς τους συνανθρώπους μας που
χρειάζονται αίμα.χρειάζονται αίμα.
Η προσπάθεια να ξανακάνουμε πρωτοΗ προσπάθεια να ξανακάνουμε πρωτο--
πόρα την Τράπεζα Αίματος της Ιονικήςπόρα την Τράπεζα Αίματος της Ιονικής
είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς και ηείναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς και η
ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία μπορεί ναανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία μπορεί να
συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή τη διασυμβάλει αποφασιστικά σε αυτή τη δια--
δικασία.δικασία.
Έχοντας μία πολύ καλή εκκίνηση σεΈχοντας μία πολύ καλή εκκίνηση σε
αυτή τη νέα πρωτοβουλία της ανοιχτήςαυτή τη νέα πρωτοβουλία της ανοιχτής
εθελοντικής αιμοδοσίας, μετά το καλοεθελοντικής αιμοδοσίας, μετά το καλο--
καίρι θα διοργανώσουμε και μία δεύτερηκαίρι θα διοργανώσουμε και μία δεύτερη
ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία, για τηνανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία, για την
οποία βεβαίως θα ενημερωθείτε έγκαιραοποία βεβαίως θα ενημερωθείτε έγκαιρα
από την ιστοσελίδα, την εφημερίδα καιαπό την ιστοσελίδα, την εφημερίδα και
την Επιτροπή Αιμοδοσίας των Συλλόγωντην Επιτροπή Αιμοδοσίας των Συλλόγων
μας.μας.
Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκανΕυχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας και έδωσαν λίγο από...στο κάλεσμά μας και έδωσαν λίγο από...

το αίμα και το χρόνο τους για να συντο αίμα και το χρόνο τους για να συν--
δράμουν σε αυτήν τη σημαντική δράσηδράμουν σε αυτήν τη σημαντική δράση
των συλλόγων μας, συμβάλλοντας αποτων συλλόγων μας, συμβάλλοντας απο--
φασιστικά στις ανάγκες αίματος των συφασιστικά στις ανάγκες αίματος των συ--
ναδέλφων και των οικείων τουςναδέλφων και των οικείων τους
προσώπων.προσώπων.
Θέλουμε όλοι να νιώσετε και να γίνετεΘέλουμε όλοι να νιώσετε και να γίνετε
συμμέτοχοι αυτής της πολύ σημαντικήςσυμμέτοχοι αυτής της πολύ σημαντικής
προσπάθειας.προσπάθειας.
Σας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτή τηνΣας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτή την
προσπάθεια και να τη στηρίξετε έμπραπροσπάθεια και να τη στηρίξετε έμπρα--
κτα. Όλοι μαζί, με κάθε μέλος της οικοκτα. Όλοι μαζί, με κάθε μέλος της οικο--
γένειάς μας, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια,γένειάς μας, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια,
να αυξήσουμε την οικογένεια των αιμονα αυξήσουμε την οικογένεια των αιμο--
δοτών του Συλλόγου μας. Είναι στο χέριδοτών του Συλλόγου μας. Είναι στο χέρι
όλων μας να ξανακάνουμε την Τράπεζαόλων μας να ξανακάνουμε την Τράπεζα
Αίματος της Ιονικής μεγάλη ώστε ναΑίματος της Ιονικής μεγάλη ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικάμπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικά
στις ανάγκες των συναδέλφων!στις ανάγκες των συναδέλφων!

Υ.Γ. Μην ξεχνάτε :Υ.Γ. Μην ξεχνάτε :
οι εθελοντές μας και όσοι έχουν τηοι εθελοντές μας και όσοι έχουν τη
δυνατότητα να δώσουν αίμα μπορούνδυνατότητα να δώσουν αίμα μπορούν
να πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή στανα πηγαίνουν ανά πάσα στιγμή στα
Κέντρα Αιμοδοσίας της χώρας (θαΚέντρα Αιμοδοσίας της χώρας (θα
βρείτε σχετική λίστα στην ιστοσελίδαβρείτε σχετική λίστα στην ιστοσελίδα
μας). ο αιμοδότης δηλώνει απλά ότιμας). ο αιμοδότης δηλώνει απλά ότι
το αίμα προσφέρεται για την Τράπεζατο αίμα προσφέρεται για την Τράπεζα
Αίματος της Ιονικής και συγκεκριμέναΑίματος της Ιονικής και συγκεκριμένα
αναφέροντας τον αριθμό “13451” πουαναφέροντας τον αριθμό “13451” που
είναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας στοείναι ουσιαστικά η ταυτότητά μας στο
Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας.Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για το πρόβλημα που
υφίστατο με την ηλεκτρονική έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων εισο-
δήματος σύνταξης για τους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτη-

θέντες προ 13.5.16).
Οι Σύλλογοί μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι κινητοποιήθηκαν αμέ-
σως και δε σταμάτησαν να πιέζουν τους αρμοδίους μέχρι να βρεθεί λύση.
Πράγματι, μετά από τις επιστολές και την ηλεκτρονική και τηλεφωνική επι-
κοινωνία και με καθυστέρηση δυστυχώς (που αναδεικνύει για μία ακόμα

φορά τις παθογένειες του e-ΕΦΚΑ ακόμα και σε βασικές, τυπικές διαδικα-
σίες), εν τέλει αναρτήθηκαν διαδικτυακά οι ετήσιες βεβαιώσεις εισοδή-
ματος σύνταξης και για τους παλαιούς συνταξιούχους (για τους νέους
είχαν αναρτηθεί εξ αρχής).
Όλοι οι συνάδελφοι που δεν μπορούσατε να τις εκτυπώσετε το προ-
ηγούμενο διάστημα, μπορείτε πλέον να εισέλθετε στην ιστοσελίδα
του e-ΕΦΚΑ και να τις έχετε στη διάθεσή σας.
Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε τόσο με-
γάλη προσπάθεια ακόμα και για τα αυτονόητα, αν και πολύ αμφιβάλλουμε…

Μετά από τις συνεχείς πιέσεις των Συλλόγων μας, εκδόθηκαν επιτέλους οι
ετήσιες βεβαιώσεις εισοδήματος σύνταξης για τους παλαιούς συνταξιούχους
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Το κρίσιμο σταυροδρόμι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤΤο κρίσιμο σταυροδρόμι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

Σ
ε πρόσφατο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η τότε (έκτοτε έχει προκύψει νέα που
όμως κινείται στο ίδιο μύκος κύματος) «διοί-

κηση» του επικουρικού μας Ταμείου (που ελεγχόταν
πλήρως από τους παραιτηθέντες κατηγορούμενους
για κακουργηματική απιστία) πανηγύριζε ευθαρσώς
για τις «τεράστιες επιτυχίες» των τελευταίων ετών που
είχαν ως αποτέλεσμα… το ναυάγιο του Ταμείου, τον
αποκλεισμό χιλιάδων ασφαλισμένων και τη μείωση της
σύνταξής τους σε επίπεδα… φιλοδωρήματος!

Γιατί αυτή είναι η στυγνή πραγματικότητα, όσο και αν
προσπαθούν με την αχαρακτήριστη προπαγάνδα τους
και τα ανερυθρίαστα ψεύδη τους να αναδείξουν το
αντίθετο. Το μόνο που έχουν κατορθώσει οι «πανη-
γυρτζήδες» (και οι ίδιοι το γνωρίζουν πολύ καλά, απλά
για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ορισμένων προ-
σπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου)
είναι να οδηγήσουν στην πλήρη απαξίωση το ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ και τους ασφαλισμένους του! 

Επειδή λοιπόν τα ψεύδη, η προπαγάνδα και η κατα-
σκευασμένη πραγματικότητα που προσπαθούν να
αναδείξουν δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα, ας
εξετάσουμε αναλυτικά όλες τις πτυχές της υπόθεσης
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε εσύ Συνάδελφε, να μάθεις την
αλήθεια και να αποφασίσεις με ποιους θα συνταχθείς
- με τους καταστροφείς της επικουρικής μας ασφάλι-
σης ή με αυτούς που αγωνιούν και αγωνίζονται για τη
διασφάλιση αξιοπρεπούς επικουρικής σύνταξης για
όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;;;;;

οι αναλογιστικές μελέτες που «εξαφανίζονται»
με το πέρασμα του χρόνου

Οι Αναλογιστικές Μελέτες που γίνονται για τη βιωσι-
μότητα ενός αυτοδιαχειριζόμενου Ταμείου (με τις ει-
σφορές των ασφαλισμένων του) πρέπει βεβαίως να
δημοσιεύονται από τη διοίκησή του. 

Ωστόσο, οι μόνες δημοσιευμένες Αναλογιστικές Μελέ-
τες στην Ιστοσελίδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι των ετών
2012, 2013 & 2014. Οι επόμενες, των ετών 2015, 2016,
2018 γιατί αποκρύπτονται ως επτασφράγιστα μυ-
στικά;;

Η απάντηση είναι προφανής… Επειδή όλες οι Αναλογι-
στικές Μελέτες χαρακτηρίζουν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως μη
βιώσιμο, με συγκεκριμένα αναλογιστικά επιχειρήματα. 

«Βιωσιμότητα»… Για ποιον και με τι συντάξεις;
Οι διοικούντες και οι εντολείς τους μιλούν για βιωσι-
μότητα μέχρι το 2051! Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει έστω
ένας συνάδελφος που να διάβασε αυτή την εξαγγελία
και να μην εξεπλάγη από το συγκλονιστικό μέγεθος
της παραπλάνησης!

Κατόρθωσαν με αποκρουστικά τεχνάσματα να μει-
ώσουν το αναλογιστικό έλλειμμα, δηλαδή με την εκ-
δίωξη χιλιάδων ασφαλισμένων συνταξιούχων από
ένα Φορέα Υποχρεωτικής Ασφάλισης!!! 

Πρωτοποριακό, αλλά βεβαίως και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!

Και βέβαια δεν ενημερώνουν με τι συντάξεις θα είναι
βιώσιμο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως το 2051 και ποιοι θα λαμβά-
νουν αυτές τις πενιχρές συντάξεις!

Η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων έχουν
στην ατομική τους μερίδα από τις εισφορές τους χρή-
ματα που επαρκούν για πλήρη σύνταξη μόλις για λίγα
χρόνια. Στη συνέχεια θα εκπέσουν κι αυτοί στην κατη-
γορία των εξοβελισμένων συνταξιούχων και θα λαμ-
βάνουν τη σύνταξη επαιτείας των 50 ευρώ!

Εν ολίγοις, το «κατόρθωμα» για το οποίο… ανοίγουν
σαμπάνιες είναι ότι θα καταργήσουν τις συντάξεις που
έχουν υπολογισθεί ακόμα και με το Νέο Καταστατικό
ώστε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δήθεν να επιβιώνει, αλλά στη
πραγματικότητα να διαιωνίζεται το κουφάρι του!

Για να μην ασχοληθούμε και με το προφανές, ποια θα
είναι η αξία της επικουρικής σύνταξης που θα μείνει
σταθερή μέχρι το 2051 προκειμένου να «επιβιώσει
ασθμαίνοντας» το Ταμείο…

Κατασυκοφάντηση και προπαγάνδα
Κατηγορούν τα συνταξιουχικά σωματεία ότι ευθύ-
νονται για την παρακμή του Ταμείου. Και μάλιστα, επι-
καλούνται ελάχιστες, ακραίες, μειοψηφικές απόψεις
συνταξιούχων (βλ. Βέργος, Κολλάτος), που όμως πλέον
έχουν αποπεμφθεί οριστικά και δεν έχουν καμία σχέση
με τα συνταξιουχικά σωματεία. Κάτι που βεβαίως γνω-
ρίζουν και οι ίδιοι, αλλά τους βολεύει να το ξεχνούν
στο αφήγημα που θέλουν να παρουσιάσουν στους
ασφαλισμένους του Ταμείου…

Και αναρωτιόμαστε και σας καλούμε να αναρωτηθείτε
κι εσείς συνάδελφοι:  

Ποιοι είχαν το ταμείο στα χέρια τους όλα αυτά τα χρό-
νια;;;

Ποιοι εξαΰλωσαν εν μία νυκτί το 1/2 των ταμειακών
του διαθεσίμων και το 1/3 του αποθεματικού του;;;

Ποιοι έλαβαν τις αποφάσεις και άρα ευθύνονται για
την κατρακύλα του Ταμείου ώστε να φτάσει στο ση-
μείο για να επιβιώσει, δήθεν να πρέπει να εκδιώξει
συνταξιούχους και να μοιράζει συντάξεις-φιλοδωρή-
ματα;;;;

Αντίθετα, κατά το παρελθόν οι Συνταξιουχικοί Σύλλο-
γοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αποδεχτούν  εξορ-
θολογισμό των συντάξεων. 

Αυτά που δεν αποδέχονται είναι:

Την κατάργηση της υπολογισμένης σύνταξης με τις
διατάξεις του νέου καταστατικού και την οριζόντια
απονομή αντί αυτής, επιδόματος επαιτείας 50€ μικτά. 

Την αυθαίρετη και πραξικοπηματική διαγραφή των
συνταξιούχων από μέλη του Ταμείου.   

Αντιδημοκρατικές διαδικασίες
Έχουν το θράσος να μιλούν για αντισυνταγματικές,
πραξικοπηματικές - αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις!!!

- Αυτοί που έχουν μετατρέψει το ανώτατο όργανο
ενός αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα, τη Γενική Συνέλευση,
σε ένα «επιχειρηματικό κλαμπ» αντιπροσώπων, σύμ-
φωνα με καταστατικά εκτρώματα που έχουν επιβάλει
στο Ταμείο!

- Που ενορχήστρωσαν τη σκανδαλώδη Γενική Συνέ-
λευση του 2018!

- Που λειτουργούν με πλασματικές πλειοψηφίες που
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική βούληση
της μεγάλης πλειονότητας των ασφαλισμένων του Τα-
μείου 

- Που μετέβαλαν το χαρακτήρα του Ταμείου, από ανα-
διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό

- Που έχουν μετατρέψει ένα καταστατικό Φορέα Υπο-
χρεωτικής Ασφάλισης από το 1984, σε μία επιχείρηση
που τους ελκύει τόσο πολύ ώστε να επιθυμούν μανιω-
δώς να τη διοικούν και να την κρατούν δέσμιά τους με
ιδιοκτησιακή λογική…

- Που εκδίωξαν εν μία νυκτί χιλιάδες ασφαλισμένους
συνταξιούχους

- Που έλαβαν την απόφαση για την καταστροφική
επένδυση, παρακάμπτοντας όλα τα στάδια που
έπρεπε να προηγηθούν για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, που
– όπως αποδείχθηκε περίτρανα – αφορούσε την πραγ-
ματική βιωσιμότητα και προοπτική του Ταμείου!!

Η αλήθεια για το ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ)
Μέσα στο παραλήρημά τους, βάλλουν σφόδρα
εναντίον του πρώην ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ), χαρακτη-
ρίζοντάς το ένα θνησιγενές ταμείο. 

Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, μακριά
από τις συκοφαντίες, την προπαγάνδα και την άγνοια
του καθενός :

Το ΕΤΕΑΕΠ (νυν e-ΕΦΚΑ) συνεχίζει να αποτελεί τη μο-
ναδική ρεαλιστική προοπτική διάσωσης της επικουρι-
κής σύνταξης και διασφάλισής της για τους τωρινούς
και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Η ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ μόνο αδύνατη δεν είναι! Αντί να
παραπλανούν τους ασφαλισμένους, γιατί δεν τους
ενημερώνουν για την πρόσφατη ένταξη του Επικουρι-
κού Ταμείου Εθνικής - ΛΕΠΕΤΕ (και παλαιότερα άλλων
επικουρικών ταμείων, όπως αυτό της Γενικής Τράπε-
ζας, χωρίς μάλιστα την ύπαρξη αποθεματικού) που θα
είχε συνοδευτεί και από την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
αν η διοίκησή του δεν είχε αντισταθεί με νύχια και
με δόντια σε αυτή την τεράστια επιτυχία που θα
διασφάλιζε αξιοπρεπείς επικουρικές συντάξεις για
όλους τους ασφαλισμένους;;;;

Αλήθεια, αυτοί που πανηγυρίζουν ότι με το καταπλη-
κτικό τους έργο, θα επιστρέψουν τις εισφορές στους
εργαζόμενους (;;;) μέχρι αυτές να τελειώσουν, γιατί δεν
αναφέρουν τίποτα για το ύψος της Επικουρικής
Σύνταξης που θα λαμβάνουν, δια βίου, οι συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας, μετά την νομοθετική ρύθμιση
της ένταξής τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης
του e-ΕΦΚΑ; 

Αποκρύπτουν ότι οι Επικουρικές Συντάξεις του e-
ΕΦΚΑ, παρά τις μνημονιακές μειώσεις που υπέστησαν
την τελευταία 10ετία, δεν καταργούνται μόλις τελει-
ώνουν οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου. Βλέπετε
ούτε η Τρόικα, στα πιο σκοτεινά μνημονιακά χρόνια,
δεν πρότεινε την κατάργηση της σύνταξης, ως μέτρο

βιωσιμότητας για κάποιο Ασφαλιστικό Ταμείο. Αυτό το
τερατώδες εφεύρημα είναι δικής τους πατρότητας!
Έχει την σφραγίδα και την υπογραφή τους, αφού κα-
τόρθωσαν να ξεπεράσουν σε αναλγησία ακόμα και την
Τρόικα και το ΔΝΤ!!

Αποκρύπτουν ότι με το αρ. 20 του Ν.4670/2020, το
Κράτος νομοθέτησε πως έχει εγγυητική υποχρέωση
για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Επομένως
οι Συνάδελφοι δεν πρέπει να ανησυχούν για τη βιωσι-
μότητα του Κρατικού Επικουρικού, αντίθετα πρέπει να
ανησυχούν για την επιστροφή των εισφορών τους από
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού σύμφωνα με το αρ. 40 του Κατα-
στατικού «η σύνταξη δεν είναι εγγυημένη ούτε βέ-
βαιη».

Όσο για την προκλητική γελοιότητα ότι υπάρχει η
προσδοκία να ασφαλιστούν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εργαζόμε-
νοι σε άλλες εταιρίες, πέραν των Τραπεζών, νομίζουμε
ότι όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να κατανοήσουν ότι
είναι μία ακραία κοροϊδία, αφού από το 2001 δεν
ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ούτε καν οι νεοπροσλαμ-
βανόμενοι στις Τράπεζες, πόσο αδιανόητο είναι βε-
βαίως να ασφαλίσουν άλλοι εργοδότες το προσωπικό
τους και ποιος θα τους το επιτρέψει άλλωστε, αφού ο
υποχρεωτικός φορέας είναι το επικουρικό ταμείο του
e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ);;;

Γι’ αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να ενταχθεί το
Ταμείο στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-
ΕΦΚΑ, που είναι  η μοναδική δίκαιη και βιώσιμη λύση
για όλους τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και
συνταξιούχους.

Μία προσπάθεια που βεβαίως θα είχε τελείως διαφο-
ρετική προοπτική και κατάληξη αν δεν εναντιώνονταν
οι διοικούντες το Ταμείο για να εξυπηρετήσουν ίδια και
φίλια συμφέροντα, σε βάρος βέβαια των συμφερόντων
των ασφαλισμένων!

Ταμείο… επιστροφής εισφορών
Αυτό βεβαίως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετα-
στεί και ελεγχθεί σε βάθος, αφού τα τελευταία χρόνια,
κατά τη σχεδιασμένη προσπάθεια απαξίωσης του επι-
κουρικού μας φορέα, οδήγησαν πολλούς συναδέλφους
στην ακραία επιλογή να απωλέσουν την υποχρεωτική,
δια βίου επικουρική τους ασφάλιση, επιστρέφοντάς
τους ένα (ολοένα και μειούμενο) μέρος των εισφορών
τους!

Περίπου οι μισοί ασφαλισμένοι του Ταμείου (5.305)
έχουν πάρει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, χάνοντας
ταυτόχρονα το δικαίωμα στη δια βίου επικουρική
σύνταξη! Η παρακίνηση να πάρουν τις εισφορές τους
οι συνάδελφοι είναι ένα έγκλημα σε βάρος των συμφε-
ρόντων τους και μάλιστα πρωτοφανές στα ασφαλι-
στικά χρονικά, αφού βεβαίως δεν έχει συμβεί ποτέ
αντίστοιχη διαρροή από άλλο ασφαλιστικό φορέα
υποχρεωτικής ασφάλισης!

Η βίαιη μετατροπή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από Επικουρικό Τα-
μείο σε Ταμείο επιστροφής εισφορών και η εξώθηση
των συναδέλφων που απώλεσαν οριστικά το δι-
καίωμά τους στην επικουρική σύνταξη είναι ένα μείζον
θέμα και για αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους
που έπεσαν σε αυτήν την παγίδα να επικοινωνήσουν
με τους Συλλόγους μας, προκειμένου να κινηθούμε
εναντίον όσων τους οδήγησαν σε αυτήν την ακραία,
καταστροφική απόφαση! 

οι καταστροφικοί κκ. Επενδυτές 
ως αυτόκλητοι σωτήρες…

Για μία ακόμα φορά περνούν «στα ψιλά» την κατα-
στροφική απόφαση για επένδυση στην ATTICA BANK
και τις ολέθριες συνέπειές της στη λειτουργία και την
προοπτική του Ταμείου και εν συνεχεία στους ασφαλι-
σμένους!

Είναι ένα θέμα που το έχουμε αναλύσει επανειλημμένα
και όχι τυχαία, πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιο-
σύνης. Και μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη, δε θα στα-
ματήσουμε να διατρανώνουμε την απόλυτα
θεμελιωμένη άποψή μας ότι πρόκειται για ένα πρωτο-
φανές σκάνδαλο!

Μία διοίκηση που παρέκαμψε όλες τις νομότυπες δια-
δικασίες που απαιτούνταν για ένα τόσο κρίσιμο και
σημαντικό θέμα, αποφάσισε να επενδύσει σε μία εξ
αρχής και πρόδηλα επισφαλή επένδυση το 1/3 των
αποθεματικών του Ταμείου (δηλαδή το 1/2 των ταμει-
ακών του διαθεσίμων), παρά τις οργισμένες αντιδρά-
σεις που προκάλεσε άμεσα από όλους εμάς τους δήθεν
«αντιδημοκράτες και πραξικοπηματίες»!!!! 

Το αποτέλεσμα βέβαια είναι πλέον τα περίπου 55,5
εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τις εισφορές και τον
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ιδρώτα όλων εμάς, των ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ, να έχουν χαθεί οριστικά και αμετάκλητα!

Και αντί να έχουν την ελάχιστη αξιοπρέπεια και να
αποχωρήσουν, έχουν τέτοιο θράσος και «έρωτα με τις
καρέκλες» που εξακολουθούν να υπερασπίζονται την
επιλογή τους (!!!) και να θέλουν να ασχοληθούν με τη
«σωτηρία» του Ταμείου! 

Και όμως, δεν είναι υπερβολή, αφού στην πρόσφατη
Γενική Συνέλευση ο βασικός πρωτεργάτης της κατα-
στροφικής επένδυσης, ο κ. Γκιάτης του Συλλόγου Προ-
σωπικού Alpha Bank υπεραμύνθηκε της επένδυσης
τονίζοντας ότι ήταν η σωστή απόφαση που διασφά-
λιζε την προοπτική του Ταμείου!!! Και τα 55,5 εκατ.
ευρώ έχουν κάνει φτερά…

Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Πρόκει-
ται για μία περίπτωση προκλητικού σκανδάλου που
όμως, σε μία χώρα με την ηθική κατάπτωση και τη θε-
σμική κατάρρευση, μπορεί και να δίνει πάτημα στους
υπαιτίους να συνεχίζουν απτόητοι το έργο τους! 

Δίωξη για κακουργηματική απιστία 
– ο «ελέφαντας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ»!

Είναι σαφές ότι στην πολύκροτη υπόθεση της κατα-
στροφικής επένδυσης και συνολικά της λειτουργίας
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της διαμάχης που υφίσταται με-
ταξύ της διοίκησης και των Συνταξιουχικών Σωμα-
τείων, υπάρχει ένας… ελέφαντας στο δωμάτιο για τον
οποίο οι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προτιμούν να σιω-
πούν… 

Μετά από τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιού-
χων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελ-
φος Σαράντος Φιλιππόπουλος και ο τότε Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερ-
χομένων εκ της Ιονικής συνάδελφος Νίκος Αλεξόπου-
λος, στην οποία κατηγορείται η πλειοψηφία της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη σκανδαλώδη επέν-
δυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA
BANK, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος όσων έλα-
βαν αυτήν την απόφαση και η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Και ενώ βέβαια αυτή η υπόθεση θα έπρεπε υπό φυσιο-
λογικές συνθήκες να βρίσκεται στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος ολόκληρου του οργανισμού του Ταμείου,
αφού αφορά άπαντες τους εμπλεκόμενους στο Ταμείο
(κατηγορούμενους, διοικούντες, σωματεία, ασφαλισμέ-
νους κ.λπ.), έχει τεθεί στο περιθώριο σαν κάτι αμελη-
τέο!

Σε μία ποινική δίωξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και
αφορά την κακουργηματική απιστία σε βάρος του Τα-
μείου, όφειλε το Ταμείο βεβαίως να είχε παραστεί ως
Πολιτική Αγωγή για να διεκδικήσει τα συμφέροντά του
και κατ’ επέκταση των ασφαλισμένων του! Ωστόσο,
ούτε οι προηγούμενοι διοικούντες (που βέβαια συντάσ-
σονταν πλήρως με τους κατηγορούμενους), ούτε η νέα
διοίκηση που ταυτίζεται με τους κατηγορούμενους
(αφού 4 από τους κατηγορούμενους συνεχίζουν να
συμμετέχουν στη νυν διοίκηση), έλαβε αυτήν την από-
φαση, προσθέτοντας νέες διαστάσεις στην υπόθεση
του σκανδάλου!

Με τεχνάσματα και μεθοδεύσεις
δε γίνεται η διοίκηση του Ταμείου

Η Γ.Σ. δεν είναι… Κολυμβήθρα του Σιλωάμ…
Και αφού βεβαίως δεν είχαν την ευθιξία και την αξιο-
πρέπεια να παραιτηθούν μόνοι τους από τις θέσεις
τους μετά την κατηγορία που τους αποδόθηκε για κα-
κουργηματική απιστία, αναγκαστήκαμε να προσφύ-
γουμε στη δικαιοσύνη για να ζητήσουμε με τη
διαδικασία της προσωρινής διαταγής το διορισμό
νέας, προσωρινής διοίκησης. 

Και τότε, προσέφυγαν στις μόνες ενέργειες που πραγ-
ματικά έχουν αποδείξει την ικανότητά τους όλα αυτά
τα χρόνια, δηλαδή σε παρελκυστικές τακτικές και τε-
χνάσματα, προκειμένου να μην «ξεκολλήσουν» από τις
καρέκλες τους!

Αρχικά, την ημέρα της εκδίκασης ζήτησαν και πήραν
αναβολή και μετά από 2 μέρες συγκάλεσαν έκτακτο
Δ.Σ. στο οποίο υπέβαλαν την παραίτησή τους, σκοπί-
μως, αφού στις θέσεις τους εισήλθαν άνθρωποι της
απόλυτης επιρροής τους για να συνεχίσουν να κρα-
τούν δέσμιο το Ταμείο μας και τους οποίους στην
ουσία «χρησιμοποίησαν» για περίπου 10 μέρες για να
γλυτώσουν το διορισμό διοίκησης και να προκηρύξουν
Γ.Σ. και νέες αρχαιρεσίες στο Ταμείο (γνωρίζοντας ότι
θα επανεκλεγούν «επαναβαπτισμένοι», έχοντας περά-

σει από την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ)!

Αυτά τα τεχνάσματα βέβαια προσβάλλουν το Ταμείο,
τους ασφαλισμένους, αλλά και την ελληνική δικαιο-
σύνη!

Αλλά ο σχεδιασμός τους δε σταμάτησε εκεί, αφού
στην… «πριβέ» Γενική Συνέλευση των δήθεν αντιπρο-
σώπων, έλαβαν τις εξής αποφάσεις, φορτώνοντας
επιπλέον βάρη στις πλάτες των ασφαλισμένων :

- Να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της επιλογής και
της διαδικασίας της καταστροφικής επένδυσης στην
ATTICA BANK (η «ορθότητα» φάνηκε άλλωστε από τα
55,5 εκατ. ευρώ που εξαϋλώθηκαν…)

- Να μην παραστεί το Ταμείο ενώπιον των δικαστη-
ρίων για υποστήριξη της κατηγορίας της κακουργημα-
τικής απιστίας που αντιμετωπίζουν τα 6
κατηγορουμένα μέλη του Δ.Σ.

- Να μη διεκδικήσει το Ταμείο αποκατάσταση της ζη-
μίας που υπέστη από τους υπαιτίους

- Να στηρίξει το Ταμείο δικαστικά τους κατηγορούμε-
νους (που κατηγορούνται για κακουργηματική απιστία
σε βάρος του Ταμείου!!!! – δηλαδή μιλάμε για τον από-
λυτο παραλογισμό!!!) και να καλυφθούν από το Ταμείο
όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν (αμοιβές δικηγό-
ρων, τεχνικών συμβούλων, δικαστικά έξοδα, γνωμο-
δοτήσεις κάθε είδους, μέχρι την αμετάκλητη κρίση της
δικαιοσύνης), χωρίς μάλιστα να καθορίζεται το εύρος
της στήριξης

Εμείς λοιπόν με τη σειρά μας να τους ενημερώσουμε
ότι η «πριβέ» Γ.Σ. των δήθεν αντιπροσώπων δεν είναι
η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να ξεπλυθούν όλες οι
αμαρτίες τους! Υπάρχουν νόμοι, θεσμοί και διαδικα-
σίες που καταπατήθηκαν ή παρακάμφθηκαν!

Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι τον αγώνα μας για απο-
νομή δικαιοσύνης και απονομή ευθυνών και αργά ή
γρήγορα θα δικαιωθούμε!

Αδιανόητα ποσά σε δικηγόρους και καθηγητές
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προϋπολογίζει ετησίως για «Αμοιβές
Νομικών» περί τα 150.000€ και για «Αμοιβές λοιπών
φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»
120.000€!! Μάλιστα, επειδή όλος ο μηχανισμός έχει
μπει σε λειτουργία προκειμένου να γλυτώσουν οι κα-
ταστροφείς της επικουρικής μας σύνταξης, τα σπα-
σμένα (που ανέρχονται πλέον σε εκατομμύρια) τα
πληρώνουν οι ασφαλισμένοι από τις εισφορές τους!

Κάθε φορά βρισκόμαστε εναντίον «στρατιών» δικηγό-
ρων, ενώ τελευταία έχουν βάλει στο παιχνίδι και κα-
θηγητές. Και δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε…

Όλους αυτούς γιατί δεν τους κάλεσαν πριν την κατα-
στροφική επένδυση;;; Γιατί δεν συγκάλεσαν Γενική Συ-
νέλευση για μία τόσο κρίσιμη απόφαση, στην οποία θα
κατέθεταν οι ειδήμονες τις απόψεις και τις προτάσεις
τους;;;

Γιατί όλα αυτά γίνονται τώρα, εκ των υστέρων, που
«όλως τυχαίως» απειλούνται αυτοί που έλαβαν την
απόφαση για την καταστροφική επένδυση και βρίσκε-
ται σε εξέλιξη η ποινική τους δίωξη;;;; Γνωρίζουν πολύ
καλά βλέπετε, ότι αν χάσουν τον έλεγχο του Ταμείου,
αυτό θα αποβεί καταστροφικό για αυτούς και αυτό
είναι το πραγματικό τους κίνητρο για να παραμένουν
με διάφορα τεχνάσματα γαντζωμένοι με νύχια και με
δόντια στη διοίκησή του και όχι βέβαια το δήθεν εν-
διαφέρον τους για το μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ… 

Επιπλέον, μας ενημερώνουν στον Απολογισμό τους ότι
προτίθενται να διεκδικήσουν έναντι των Τραπεζών,
περιουσιακές ζημιές στο Ταμείο εξ αιτίας των προ-
γραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Αλήθεια, με ποιον τρόπο έχουν προβεί σε αυτές τις
διεκδικήσεις;;;;; Με το ένα και μοναδικό εξώδικο που
απέστειλαν προς τις εμπλεκόμενες Τράπεζες για τα
μάτια του κόσμου;;;; 

Αλήθεια, αν ήθελαν τόσο πολύ να διεκδικήσουν αυτές
τις αποζημιώσεις, γιατί δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτή
τη στρατιά δικηγόρων και καθηγητών για αυτό το
θέμα;;

Γιατί δεν τους αναθέτουν να τεκμηριώσουν νομικά το
θέμα των αποζημιώσεων του Ταμείου για τις Εθελού-
σιες Εξόδους  και να στραφούν κατά των Τραπεζών, οι
οποίες ναι μεν τις εφαρμόζουν συνεχώς, αλλά δεν
εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις οφειλόμενες αποζη-
μιώσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία;

Υπάρχει έστω ένας που να μη γνωρίζει τις αγαστές
σχέσεις που έχουν με τις διοικήσεις των τραπεζών και
να πιστεύει ότι θα τολμήσουν να δαγκώσουν το χέρι
που τους ταΐζει;;;

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 
Το έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν και θα το κά-
νουμε και τώρα. Οι εχθροί και υπαίτιοι της καταστρο-
φής της επικουρικής μας σύνταξης είναι γνωστοί και
καμία προπαγάνδα τους δεν μπορεί να αλλάξει τα γε-
γονότα: 
Ο κ. Γκιάτης, ο ενορχηστρωτής όλων αυτών των εξε-
λίξεων που οδήγησαν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τέλμα, είναι
αυτός που πριν λίγα χρόνια χαρακτήριζε δημόσια το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ «αλβανική πυραμίδα» και δήλωνε ότι πρέ-
πει να διαλυθεί, καλώντας τους συναδέλφους να του
αποστείλουν το προσωπικό τους iban, προκειμένου να
πιστώσει τους λογαριασμούς τους με τις εισφορές
τους!
Λίαν συντόμως όμως, τον... έπιασε ο επενδυτικός του
οίστρος και κάλεσε την ελεγχόμενη από τον ίδιο διοί-
κηση να προχωρήσει στην επένδυση στην ATTICA
BANK, που σήμανε το τέλος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Μάλιστα,
ήταν παρών και στο κρίσιμο Δ.Σ. για να διασφαλίσει
ότι θα προχωρούσε η καταστροφική επένδυση. 
Τονίζουμε ξανά ότι δε νομίζουμε να υπάρχει αντί-
στοιχο φαινόμενο σε ασφαλιστικό ταμείο στην Ελλάδα,
ώστε μετά από μία προκλητικά σκανδαλώδη απόφαση
που να οδήγησε σε μία τόσο μεγάλης έκτασης κατα-
στροφή, οι υπαίτιοι να παραμένουν ατάραχοι στις θέ-
σεις τους!
Και να μιλούν σήμερα ευθαρσώς για βιωσιμότητα
μέχρι το 2051, έχοντας εκδιώξει χιλιάδες συνταξιού-
χους!
Να μιλούν για κοινωνική αλληλεγγύη, αυτοί που εν μία
νυκτί μείωσαν τις συντάξεις σε 47 ευρώ, σε ιδιαίτερα
κρίσιμες και δύσκολες περιόδους για τους συνταξιού-
χους!
Να μιλούν για έγκυρη και νόμιμη επενδυτική απόφαση
του Δ.Σ. για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ATTICA BANK,
ενώ προφανώς Ανακριτής και Εισαγγελέας είχαν άλλη
άποψη!!!

Μετά από όλα αυτά Συνάδελφε, το ερώτημα στο οποίο
πρέπει να απαντήσεις εσύ και κάθε ασφαλισμένος στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι το εξής : 

Θα επιτρέψεις να εξελιχθεί αυτή η αθλιότητα;•

Θα δείξεις ανοχή σε αυτούς που δυσφήμισαν την•
ασφάλιση και κατέστρεψαν το ΤΑΠΙΛΤΑΤ;

Θα τους αφήσεις να τελειώσουν ανενόχλητοι τη•
δουλειά τους;

Ή

Θα αγωνιστείς συντασσόμενος με όλες τις
υγιείς δυνάμεις και μέλη του Ταμείου;

- Ώστε να αλλάξει άμεσα η διοίκηση και να
περάσει στα χέρια όσων ενδιαφέρονται για
τους ασφαλισμένους και όχι για προσω-
πικά συμφέροντα
- Ώστε να καταστεί άμεσα το Ταμείο Πολι-
τική Αγωγή στη δίκη για κακουργηματική
απιστία και να απαιτήσει τη δέσμευση των
περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων
- Ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να αγωνιστούμε
για μία αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους
ασφαλισμένους, με την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ
(νυν e-ΕΦΚΑ)

Θα αδιαφορήσεις ή θα ενεργοποιηθείς;;;;;
Αν συντάσσεσαι μαζί μας, μπορείς να μας
βοηθήσεις ΑΜΕΣΑ! 
Δώσε μας τα όπλα να πολεμήσουμε για την
επικουρική μας σύνταξη!

Διαφορετικά τους δίνεις τη δυνατότητα να μεί-
νουν ατιμώρητοι για τις ολέθριες πράξεις τους! 

Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο
για τη διάσωση της Επικουρικής μας Ασφάλισης!

Για το δικαίωμά μας στην Επικουρική Σύνταξη!

Εσύ Συνάδελφε, ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις;;;;Εσύ Συνάδελφε, ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις;;;;

ΥΠΟΓΡΑΨΕ την ένθετη αίτηση, για να
μας δώσεις τη δυνατότητα να απομα-
κρύνουμε από το Ταμείο όσους είναι
υπεύθυνοι για την παρακμή του και να
ζητήσουμε την επιβολή δικαιοσύνης!
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Μιλήσαμε με τους κύριους συντελεστές του Ύμνου της Ιο-
νικής για την εμπειρία της δημιουργίας του και όχι μόνοΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Οι συντελεστές του Ύμνου της Ιονικής

Η Κυριακή 22 Μαΐου 2022 είναι μία ημερομηνία που γράφτηκε με χρυσά γράμ-
ματα στην ιστορία της Ιονικής Οικογένειας. Στην Πλατεία Ηρώων Κυπριακού
Αγώνα, κάτω από το Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Ιονικής Τράπεζας, παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα, με πραγματικά μεγάλη επιτυχία, ο Ύμνος της
Ιονικής, σε στίχους της πρέσβειρας πολιτισμού του Συλλόγου μας, Σοφίας Μα-
ρωνίδη, σε σύνθεση του μουσουργού και αγαπητού μας φίλου κ. Σπύρου Μαυ-
ρόπουλου και σε ζωντανή εκτέλεση από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «Μάντζαρος», τα μέλη των δύο δημοτικών χορωδιών «Δημόδοκος»
και «San Giacomo», τη διακεκριμένη σοπράνο κ. Έλλη Καρύδη, τη μαέστρο της
δημοτικής χορωδίας «Δημόδοκος» κ. Δήμητρα Καλογεροπούλου, το μαέστρο της
χορωδίας «San Giacomo» κ. Τόνι Ιβάνωφ και τέλος τον αρχιμουσικό κ. Σωκράτη
Άνθη που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια. 
Οι Σύλλογοι της Ιονικής βεβαίως έδωσαν το παρών, μαζί με τους συναδέλφους
που συμμετείχαν στην εκδρομή που διοργανώσαμε στο νησί των Φαιάκων, προ-
κειμένου να ζήσουμε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Ωστόσο, για να φτάσουμε στη μοναδική αυτή εκδήλωση, προηγήθηκε μία πολύ-

μηνη διαδικασία που απαιτούσε θέληση, κόπο, οργάνωση και έμπνευση! 

Αρχικά τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων μας έλαβαν την ιστορική απόφαση για
τη δημιουργία του Ύμνου της Ιονικής. Εν συνεχεία, απευθυνθήκαμε σε σας, τους
συναδέλφους μας, για να εμπνευστείτε από αυτήν την προσπάθεια και να μας
αποστείλετε τους στίχους σας για τον Ύμνο. Οι δημιουργίες σας ήταν υπέροχες
και άκρως συγκινητικές και με μεγάλη δυσκολία, αλλά και δικαιωματικά πι-
στεύουμε, επελέγησαν οι στίχοι της Σοφίας Μαρωνίδη. 
Τη σκυτάλη πήραν πλέον οι πεπειραμένοι μουσικοί και συνθέτες από το νησί των
Φαιάκων. Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Ιονική
Τράπεζα και σε συνδυασμό με τη σπουδαία καλλιτεχνική παράδοση του νησιού
που παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, αποφασίσαμε να αναθέσουμε τη μου-
σική σύνθεση στο σπουδαίο μουσουργό κ. Σπύρο Μαυρόπουλο και τη μουσική
εκτέλεση στη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση
του μαέστρου κ. Σωκράτη Άνθη.
Οι κύριοι συντελεστές του Ύμνου της Ιονικής, η Σοφία Μαρωνίδη, η Έλλη Καρύδη,
ο Σπύρος Μαυρόπουλος και ο Σωκράτης Άνθης, μας μίλησαν για αυτήν τη σπου-
δαία εμπειρία: 

Αυτοί  που έκαναν το
όραμα πραγματικότητα
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ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΩΝΙΔΗ
H Σοφία Μαρωνίδη γεννήθηκε το 1960 στο Σεβαστό
Κιλκίς. Από το 1961 ζει στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται με
τη ζωγραφική και με κατασκευές από διάφορα υλικά
(πηλό, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο). Τα τελευταία χρόνια,
έχοντας εξελίξει νέους και πρωτότυπους τρόπους απει-
κόνισης, επικεντρώνεται στη δημιουργία παιδικών πα-
ραστάσεων με κούκλες σε τριδιάστατους πίνακες. Όλα
τα διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιεί στους πί-
νακές της είναι χειροποίητα, σχεδιασμένα και κατα-
σκευασμένα από την ίδια. Στο παρελθόν έχει κάνει ατομικές εκθέσεις και έχει
συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Επίσης, έχει αναλάβει τη διακό-
σμηση χώρων σε πολιτιστικά γεγονότα και φεστιβάλ. Στις δημιουργικές της δρα-
στηριότητες περιλαμβάνονται ακόμα η ποίηση, η πεζογραφία και η
αρθρογραφία. Άρθρα και ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, σε
συλλογές συγγραφικών έργων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στο δια-
δίκτυο.

Είσαι μία πολυτάλαντη προσωπικότητα. Από όλες τις ασχολίες σου, ποιο
θεωρείς εσύ ότι είναι πιο δυνατό σου σημείο;
- Το πιο δυνατό μου σημείο είναι η ψυχή. Εκεί βουτάω την πένα ή το πινέλο μου
πριν από κάθε μου έργο είτε είναι ποίημα είτε είναι πίνακας ή κάποια κατα-
σκευή. 

Και πώς να ξεχωρίσω κάποια από τις δημιουργίες μου όταν όλες έχουν τα χρώ-
ματα της ψυχής μου…

Σοφία, μπορεί να μην υπηρέτησες στην τράπεζα, αλλά όλοι σε νιώθουμε
δικό μας άνθρωπο, αναπόσπαστο μέλος της Ιονικής Οικογένειας. Από πού
άντλησες την έμπνευσή σου για τους υπέροχους στίχους του Ύμνου της Ιο-
νικής;
- Η Ιονική δεν είναι μόνο τα επιβλητικά κτίρια, οι συναλλαγές και τα τραπεζο-
γραμμάτια. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπό της. Είναι η  κατάθεση ψυχής στο τα-
μείο της εκείνων που την υπηρέτησαν, είναι ο σεβασμός και η ενότητα στους
αγώνες τους, η συναδελφικότητα  και το φιλικό κλίμα με τους συνεργάτες της.
Μπορώ να πω πως η Ιονική ήταν μέρος και της δικής μου ζωής, επειδή για
πολλά χρόνια έζησα από κοντά  την οικογενειακή ατμόσφαιρα μέσα στο κατά-
στημα που εργαζόταν ο σύζυγός μου.  Δυστυχώς μετά το ξεπούλημα της τρά-
πεζας ένας τοίχος στόχων και αριθμών άλλαξε το κλίμα. Όμως η φιλία και η
εκτίμηση μεταξύ των  συναδέλφων κρατάει  μέχρι και σήμερα! Αυτό τα λέει όλα!
Πηγή έμπνευσής μου λοιπόν είναι η νοσταλγία για όλα αυτά τα χρόνια της Ιο-
νικής που η μνήμη κρατάει δεμένα στο μυαλό και στην καρδιά μας.

Τι σημαίνει Ιονική για σένα, με 3 λέξεις;
- Για μένα Ιονική σημαίνει, Μοναδική! Νοσταλγική και Μία! 

Πώς σου φάνηκε η εκδήλωση στην Κέρκυρα;
- Ήταν μια γιορτή μνήμης όπου οι καρδιές όλων μας συντονίστηκαν με την καρ-
διά της Ιονικής που εκείνο το βράδυ χτυπούσε στο ρυθμό του Ύμνου της.
Ένιωσα μεγάλη χαρά και συγκίνηση που οι στίχοι μου άγγιξαν τους παρευρι-
σκόμενους, οι οποίοι με τίμησαν, με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ τη
ζεστασιά της Ιονικής Οικογένειας. Τους ευχαριστώ!

Τι είπαν τα παιδιά σου για τον Ύμνο; Ειλικρινά.
- Τα παιδιά μου θα ήθελαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση όμως οι επαγγελ-
ματικές τους υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν. Την παρακολούθησαν όμως σε
απ’ευθείας μετάδοση από τα ηλεκτρονικά μέσα και ενθουσιάστηκαν τόσο από
τους στίχους, όσο και από τη μουσική επένδυση και την εκτέλεση του Ύμνου.
Ειλικρινά μου μετέφεραν τις καλύτερες εντυπώσεις τους και για μένα είναι πολύ
σημαντική η γνώμη τους, όχι μόνο επειδή είναι τα παιδιά μου, αλλά επειδή
έχουν άμεση σχέση με τη μουσική (ο ένας είναι καθηγητής μουσικής και ο άλλος

μαθηματικός που παίζει πιάνο και κιθάρα). 

ΕΛΛΗ ΚΑΡΥΔΗ
Η Έλλη Καρύδη κατάγεται από την Κέρκυρα. Ξεκίνησε
μουσική στο Ωδείο Κερκύρας όπου έλαβε πτυχία Ανω-
τέρων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή) και
πτυχίο πιάνου. Εχει λάβει επίσης πτυχίο ενοργάνωσης
και δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας. Φοίτησε στο Μου-
σικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κέρκυρας. Ξεκίνησε τραγούδι το
1995 με την Βαρβάρα Γκαβάκου στη Δημοτική Χορω-
δία Κέρκυρας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών – Κέρκυρα, 2005 με τη Ρόζα
Πουλημένου. Έχει δίπλωμα μονωδίας με τη Μάτα Κατσούλη, μουσικό θέατρο με την
Cindi Trent. Μελετάει τραγούδι με τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Έχει συνεργαστεί με
την Ε.Λ.Σ 2008-2012. Έχει τραγουδήσει ρόλους στις όπερες, Cavaleria Rusticana (Lola),
La serva Padrona (Serva)- G. B. Pergolessi, Dido & Aeneas (2η –witch), Δέσπω (τον ομώ-
νυμο ρόλο) –Π. Καρρέρ, Το Ταξίδι του Οδυσσέα (Άνεμος)- Κ. Τσίτσα, Christmas Gold
(βασίλισα)- Ch. Hinkins. Έχει αποδώσει στα ελληνικά πολλές παιδικές όπερες και μιού-
ζικαλ όπως ( Η μικρή γοργόνα, Η Μελωδία της Ευτυχίας, Η Αλίκη στην χώρα των θαυ-
μάτων, Βίκιγκς, Η κιβωτός του Νώε, Η Ανάσταση του Χριστού, Χριστουγεννιάτικο
Χρυσάφι κ.ά.). Υπήρξε μέλος του Γυναικείου οκτέτου Φωνές Γυναικών(Αθήνα). Είναι
μαέστρος παιδικών χορωδιών από το 1999 ιδρύοντας παιδικές χορωδίες σε Κέρκυρα,
Αθήνα, Άμφισσα, Αμαλιάδα. Δίδαξε φωνητική τεχνική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου το 2012-13. Διδάσκει μουσική στη Δημόσια Εκπαίδευση, μο-
νωδία στο Ιόνιο Ωδείο και έχει ιδρύσει τον καλλιτεχνικό σύλλογο Female Echoes το
2013, όπου παρουσιάζουν παιδικές όπερες και μιούζικαλ και άλλες δράσεις. Ιδρυτικό
μέλος του Corfu Musical Theatre, ολοκληρωμένες σπουδές για παιδιά και ενήλικες. Μα-
έστρος την Χορωδίας Ευρωπούλων Κέρκυρας, από το Δεκέμβριο του 2021.

Ποια θεωρείτε ότι ήταν η κορυφαία σας παράσταση; Που όταν τελείωσε ξέρατε
ότι είχατε αποδώσει το 100% των δυνατοτήτων σας.
- Η κορυφαία παράσταση, όπως την ονειρεύομαι, δεν θεωρώ ότι έχει έρθει ακόμη.
Όμως μέχρις στιγμής η κορυφαία ήταν η ερμηνεία μου στην όπερα "Η υπηρέτρια
κυρά" που έπαιξα το 2017.

Όπως και οι συνεργάτες σας κκ. Σπύρος Μαυρόπουλος και Σωκράτης Άνθης, είστε
και εσείς Κερκυραία. Το νησί έχει μία σπουδαία παράδοση στη μουσική που συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή τη μοναδική δια-
δρομή;
- Νομίζω, ότι είναι η ιστορία που έχει ο τόπος μας πάνω στη μουσική και η διαρκής
ανανέωση αυτής της μουσικής επαφής κάθε γενιάς!

Υπάρχει μεγάλο κοινό που να εκτιμά σήμερα την κλασική μουσική;
- Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο το κοινό που παρακολουθεί παραστάσεις κλασικής μου-
σικής, αλλά σίγουρα όταν μαθητές ή απαίδευτοι άνθρωποι, πάνω στη μουσική, έρ-
χονται σε επαφή με αυτό το είδος, νιώθουν μια πληρότητα συναισθημάτων, κάτι που
δεν εισπράττουν από άλλα είδη μουσικής.

Έχετε ασχοληθεί εκτενώς και με παιδικές χορωδίες. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν
αυτή η ενασχόληση;
- Ασχολούμαι πράγματι με παιδικές χορωδίες, δίνοντας έμφαση πάντα στο μουσικό
θέατρο από το 1999. Η δυσκολία είναι να πειστούν οι οικογένειες των νεαρών χορω-
δών, να διατηρούν τη συνέπεια στις δοκιμές. Μόνο αυτό! Τα παιδιά ενθουσιάζονται
όταν μπαίνουν σε αυτόν τον παραμυθένιο χώρο του μουσικού θεάτρου.

Πώς ήταν η διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης του Ύμνου της Ιονικής;
- Η διαδικασία ήταν σχετικά εύκολη, καθώς είχα μπροστά μου μια πολύ όμορφη σύν-
θεση, με κλιμακωτή κορύφωση στο φινάλε του έργου και παράλληλα είχα έναν πολύ
δυνατό στίχο, που ήταν γραμμένος πραγματικά από την καθημερινότητα και τη ζωή
των υπαλλήλων αυτού του ιδρύματος. Η συνεργασία μου τόσο με τον μαέστρο όσο
και με το μουσικό σύνολο είναι πάντα άριστη, καθώς διατηρούμε πολλά χρόνια συ-
νεργασία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους του συλλόγου σας και θα είμαι

πάντα στην διάθεσή σας, σε ανάλογες δράσεις.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΘΗΣ
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Μετά τα πρώτα χρόνια επαφής µε τη µουσική στην Φ.Ε.
«Μάντζαρος», σπούδασε τρομπέτα και ανώτερα θεωρητικά στο Ελληνικό Ωδείο
Αθηνών και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. 
1976-2013. Κορυφαίος μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της ορχήστρας
της Εθνικής Λυρικής σκηνής, της Εθνικής συμφωνικής ορχήστρας της Ε. Ρ, Τ., της
ορχήστρας των Χρωμάτων και της ορχήστρας Καµεράτα του Μεγάρου Αθηνών.
Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα ως σολίστ µε όλες τις Ελληνικές ορχήστρες εντός και
εκτός Ελλάδος, όπως µε την Gewand House στη Λειψία, την ορχήστρα ΑΙΕΑ ΙΙΙ της
Βοστώνης, την ορχήστρα δωματίου της Στουτγκάρδης, στο Garnegie Hall της Ν.
Υόρκης, Queen Elizabeth Hall στο Λονδίνο, Salle Pleyer στο Παρίσι, Palais des Beaux-
Arts στις Βρυξέλλες, Yostuya Kumin στο Τόκυο κ.ά. 
1976-1995. Συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι σε όλες τις συναυλίες και ηχογραφή-
σεις των έργων του. 
1980. Ιδρυτικό µέλος του συγκροτήµατος μουσικής δωματίου «Ν. Χ. Μάντζαρος». 
1989, Ιδρυτικό µέλος του κουϊντέτου χάλκινων πνευστών “Μelos Brass”, µε το
οποίο ηχογράφησε οκτώ CDs µε έργα κυρίως Ελλήνων συνθετών. 
1995-2000, Μέλος της κριτικής επιτροπής των Διεθνών διαγωνισμών για την ορ-
χήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ορχήστρα Νέων της Μεσογείου.
2000-2010, Ηχογράφησε τέσσερα προσωπικά CDs µε έργα κυρίως Ελλήνων συνθε-
τών. Ένα εξ αυτών µε την Εθνική συμφωνική ορχήστρα της Ε.ΡΤ., µε κονσέρτα Ελ-
λήνων Συνθετών για τρομπέτα και συμφωνική ορχήστρα. 
2003-2014. Καλλιτεχνική διεύθυνση µε το “Μelos Brass” της Διεθνούς θερινής µου-
σικής Ακαδημίας της Κέρκυρας για χάλκινα πνευστά, όπου συνεργάστηκε µε διε-
θνώς καταξιωμένους σολίστ και καθηγητές όπως οι Fr. Damrow, R. Friedrich, Ch.
Martin, H, Gansch, J Thompson. Bo Nilson, T. Dokshitzer, E. Ruske, Ch. Lindberg, M.
Becquet, J. Friedman, Ben van Dijk, J. Larsen, W. Hillgers κ.ά. 
2008-2010, Καλλιτεχνική Διεύθυνση µε το “Μelos Brass” του Φεστιβάλ χάλκινων
πνευστών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
2009 - 2012. Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Ωδείο Φ. Νάκας της Κέρκυρας.
1978 - Δίδαξε τρομπέτα στο Ωδείο Αθηνών, Ελληνικό Ωδείο, Εθνικό Ωδείο, Ωδείο Φ.
Νάκας, Ωδείο Αγ. Παρασκευής και Ωδείο Κερκύρας. 
1997- Διδάσκει τρομπέτα στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη-
µίου. 
2013 - Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Αρχιμουσικός της Φ. Ε. «Μάντζαρος». 
2021. Επίτιμος Διδάκτωρ του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπι-
στηµίου.

Έχετε διαγράψει μία λαμπρή πορεία που πραγματικά προκαλεί το θαυμασμό
και μάλιστα έχει διεθνή αντίκτυπο. Και όμως, έχετε ως βάση τη γενέτειρά σας,
την Κέρκυρα. Κι αυτό γιατί στο νησί σας δίνονται ευκαιρίες στους μουσικούς
να δημιουργήσουν και να διαπρέψουν. Πώς εξηγείτε αυτή την ιδιαίτερη σχέση
που έχει η Κέρκυρα με τη μουσική και γενικά την καλλιτεχνική δημιουργία;
- Η Κέρκυρα είχε την τύχη να κατοικηθεί από Βενετούς, Άγγλους και ολίγον Γάλλους.
Οι Βενετοί μας κληρονόμησαν την αγάπη τους για την όπερα και οι Άγγλοι την
αγάπη τους για την μπάντα. Η αγάπη αυτή έχει διατηρηθεί, ευτυχώς, έως και σή-

μερα σε ερασιτεχνικό φυσικά επίπεδο, με αποτέλεσμα η ενασχόληση με τη μου-

σική να αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο
αφορά αρκετά μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
Μέσα όμως από την ερασιτεχνική ενασχόληση
αρκετοί νέοι συνεχίζουν την πορεία τους στη μου-
σική σε επαγγελματικό επίπεδο, με πολύ καλές
σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό έχει ως
συνέπεια πολλοί μουσικοί, πνευστών κυρίως ορ-
γάνων, να είναι πρωταγωνιστικά μέλη των Ελλη-
νικών Συμφωνικών Ορχηστρών, αλλά τελευταίως
και ξένων ορχηστρών.

Διδάσκετε επί σειρά ετών σε ωδεία και βεβαίως
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει διάθεση και
ταλέντο στη νέα γενιά για τις κλασικές μορφές
μουσικής;
- Η αγάπη για την Τέχνη και ιδιαίτερα για τη μου-
σική είναι έμφυτη στον άνθρωπο και η ανάγκη για
εσωτερική έκφραση, χρησιμοποιώντας ένα κα-
θαρά αφηρημένο υλικό, που είναι ο ήχος, οδηγεί
στη μουσική. Η μουσική αποτελεί μια εξωτερί-
κευση της φαντασίας του ανθρώπου. Έτσι, δεν μπορεί να λείπει η αγάπη και το τα-
λέντο από τη νέα μας γενιά. Θα έλεγα το αντίθετο, ότι είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα
και τα δύο. Εκείνο όμως που πολλές φορές αποτελεί εμπόδιο για τους νέους μας,
είναι η αντιμετώπιση της οικογένειας των παιδιών που επιθυμούν να ασχοληθούν
με τη μουσική. Εννοώ δηλαδή ότι η ενασχόληση με τη μουσική, για πολλούς γονείς,
είναι ίσως και χάσιμο χρόνου. Κατά την άποψή τους δεν οδηγεί σε κάτι «χειροπια-
στό», ή σε μια επαγγελματική αποκατάσταση. Μεγάλο λάθος...

Είναι η τρομπέτα το μουσικό όργανο στο οποίο έχετε αδυναμία;
- Στην περίπτωσή μου η τρομπέτα δεν αποτελεί ένα μουσικό όργανο, που φυσικά
είναι. Αποτελεί μια εσωτερική υπόθεση χωρίς την οποία ο ψυχικός μου κόσμος, τα
συναισθήματά μου, η φαντασία μου και η συναισθηματική μου νοημοσύνη δεν μπο-
ρούν να εναρμονιστούν με τον έξω κόσμο.

Ποια θεωρείτε τη σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας σας;
- Κάθε στιγμή που νιώθω τη μουσική να δονείται εντός, είναι σπουδαία στιγμή. Έτσι,
όταν η ζωή μου στο μεγαλύτερο μέρος της, είναι συνυφασμένη με τη μουσική, μου
είναι δύσκολο να ξεχωρίζω στιγμές. Υπάρχουν στιγμές με ένταση, στιγμές δύσκολες,
στιγμές φορτισμένες, στιγμές χαλαρές, μέσα όμως στη μουσική στο τέλος της ημέρας
είναι στιγμές μαγικές, ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο.

Πώς ήταν η διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης του Ύμνου της Ιονικής;
- Κατ΄αρχήν, η «αφορμή» για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο μουσικό έργο είναι
σπουδαίο γεγονός. Το ταξίδι που οδηγεί στην Ιθάκη, στην εκτέλεση του έργου, είναι
επίσης ένα σημαντικό γεγονός. Έτσι το ταξίδι του Ύμνου για μένα ήταν ένα πολύ
απολαυστικό και ιδιαίτερο ταξίδι, διότι έχω την τύχη και τη χαρά ο δημιουργός του
να είναι φίλος παιδιόθεν και συνοδοιπόρος στο μουσικό μας διάβα. Συγχαρητήρια
θερμά και στο δημιουργό και στην «αφορμή» για τη δημιουργία. 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1956 και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική
στην  Φ.Ε. «Μάντζαρος». Ακολούθως σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στο «Ελληνικό
Ωδείο» και στο «Ορφείο Ωδείο». Επίσης σπούδασε πιάνο, τρομπέτα και κλασική κι-
θάρα. Δίδαξε ως καθηγητής μουσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως διδάσκων
στο Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και ως καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών σε
Ωδεία. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στο «Ωδείο Φ. Νάκας» (Κέρκυρα) και στο
«Ιόνιο Ωδείο». Πολλά από τα έργα του έχουν παιχθεί από γνωστά συγκροτήματα
σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως : "Melos Brass Quintet", "Tal Quintet",  "Ορχήστρα
της ΕΡΤ", "Συμφωνική Ορχήστρα της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης", "Αθηναϊκή Φι-
λαρμονία", "London Wind Concert Band", "Ορχήστρα Πνευστών της Μόσχας",
"String Quartet" της Καμεράτα του Μεγάρου Μουσικής  Αθηνών κ.ά. Επίσης έχει
λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς σύνθεσης και συνέδρια, όπως του "Georgia
University Composition Competition for trio brass" (1994). To 1998 στις παράλληλες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων του Ναγκάνο,
παίχθηκε η διασκευή του στον «Ολυμπιακό Ύμνο» του  Σπ. Σαμάρα, από το Αμερι-
κάνικο Kουϊντέτο “Victorian Brass”. Επίσης το 1998  συμμετείχε με έργα του στο
"Wisconsin Sesquicentennial  Brass  Band  Festival"  και το 2000 με το έργο του "Susta"
για όμποε, φαγκότο και πιάνο συμμετείχε στο Διεθνές συνέδριο για το όμποε
“IDRS”, Μπουένος Άιρες.  Έχει ασχοληθεί εκτενώς με το έργο του Ν. Μάντζαρου
και του Σπ. Σαμάρα, των οποίων έργα έχει μεταγράψει κυρίως για ορχήστρες πνευ-
στών. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, μέλος της Ένωσης Επτανη-
σίων συνθετών και επίτιμος αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρίας «Μάντζαρος».
Έργα του για ορχήστρα πνευστών έχουν εκδοθεί στην Ελβετία από τις
εκδόσεις“Edition Marc Reift".

Ποιο θεωρείτε το σπουδαιότερο έργο σας; Και αν η ερώτηση σας μοιάζει αδύ-
νατη να απαντηθεί, επειδή όλα τα έργα σας είναι «πνευματικά παιδιά» σας,
πείτε μας έστω τα τρία σπουδαιότερα ή πιο αναγνωρισμένα.
- Με κριτήριο μόνο τη διάρκεια, θα έλεγα το «Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχή-
στρα», έργο του 2000, που ηχογραφήθηκε από την ορχήστρα της ΕΡΤ με μαέστρο
τον Ανδρέα Πυλλαρινό και σολίστ στην τρομπέτα τον Σωκράτη Άνθη. Ακολούθως,
την «Κερκυραϊκή Ραψωδία» για ορχήστρα πνευστών, έργο του 2014, όπου παίχθηκε
την ίδια χρονιά σε 1η εκτέλεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από την Φ. Ε.
«Μάντζαρος» σε διεύθυνση Σωκράτη Άνθη, και τέλος το «Ave Maria» για χορωδία,
ορχήστρα και τενόρο, έργο του 2017, όπου παίχθηκε την ίδια χρονιά σε 1η εκτέλεση
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την ορχήστρα της ΕΡΤ σε διεύθυνση Αναστά-
σιου Συμεωνίδη,  διδασκαλία χορωδίας από τον Δημήτρη Κτιστάκη και σολίστ τον
τενόρο Φίλιππο Μοδινό.

Τα έργα σας έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και βεβαίως δεν μπορούμε να

μην κάνουμε αναφορά στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες! Θέλετε να μας πείτε για
αυτήν τη σπουδαία στιγμή αναγνώρισης του
έργου σας;
- Πρόκειται για μια διασκευή μου στον
«Ολυμπιακό Ύμνο» του Μεγάλου Κερκυραίου
Μουσουργού, Σπύρου Σαμάρα. Το τελευταίο
πράγμα που θα με ενδιέφερε σε μια τέτοια εκδή-
λωση θα ήταν να ακουστεί το όνομά μου. Μου
αρκούσε με το παραπάνω που ακούσθηκε ο
«Ολυμπιακός Ύμνος» από ένα φημισμένο συγκρό-
τημα της εποχής, όπως οι «Victorian Brass». 

Είναι πιο δύσκολο να διδάσκεις στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση ή να λαμβάνεις μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς;
- Ανεπιφύλακτα το πρώτο. Το να έχεις γράψει ένα έργο για μια συμμετοχή σε κά-
ποιον διαγωνισμό είναι μια μοναχική δουλειά χωρίς κανένα «κόστος» για τους άλ-
λους. Το να διδάσκεις όμως παιδιά είναι μια πολύ υπεύθυνη διαδικασία και τα οφέλη
είναι μεγάλα, στο βαθμό που κατορθώνεις να μπολιάσεις τα νέα παιδιά με την καλή
μουσική και την ελληνική παράδοση.

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι και οι 3 σπουδαίες προσωπικότητες που συμμε-
τείχατε στη δημιουργία και εκτέλεση του Ύμνου της Ιονικής, είστε Κερκυραίοι.
Πώς εξηγείτε αυτή τη μοναδική σχέση του νησιού με την καλλιτεχνική δημι-
ουργία;
- Η Κέρκυρα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο σχεδόν σε όλα τα επίπεδα τέχνης, αλλά
κυρίως στη Μουσική. Ο αριθμός από τις μπάντες πνευστών και τις χορωδίες που
έχουν ενεργή καλλιτεχνική παρουσία στο νησί είναι κάτι το ασύλληπτο, αν λάβει
κανείς υπ’όψη του τον πληθυσμό του νησιού. Είναι σχεδόν κανόνας για τους Κερ-
κυραίους, όταν ένα παιδί βρίσκεται στην ηλικία των 8-9 ετών να δοκιμάζει κάποιο
πνευστό όργανο σε κάποια Φιλαρμονική. Αυτό δεν σημαίνει, ότι οπωσδήποτε το
παιδί θα ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό.
Το μεγάλο «κέρδος» όμως είναι η επαφή του παιδιού με τη μουσική, έστω και ερα-
σιτεχνικά, και αυτό μπορεί να κρατήσει εφ’όρου ζωής.

Πώς ήταν η διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης του Ύμνου της Ιονικής;
- Την εκτέλεση του «Ύμνου» την απήλαυσα, ως απλός ακροατής και θαύμασα την
άρτια προετοιμασία των χορωδιών, του οργανικού συνόλου και της σοπράνο. Όσο
για την δημιουργία του «Ύμνου», ήταν μια αβίαστη διαδικασία, όπου άφησα τον
εμπνευσμένο στίχο της Σοφίας Μαρωνίδη να με οδηγήσει βήμα βήμα και έτσι η ποί-
ηση να αποκτήσει μια μουσική έκφραση, εναρμονισμένη με το πνεύμα του στίχου.

Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η εκδήλωσή μας και μάλιστα για τον κόσμο της Κέρκυρας που είχε την ευκαιρία
να την παρακολουθήσει ζωντανά, συνδέοντας το νήμα της ιστορίας και την παράδοσης της Ιονικής Τράπεζας με τα Ιόνια Νησιά. Εκτός από τους κύριους συντελεστές
του Ύμνου, που έκαναν το όραμα πραγματικότητα, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε βαθιά από την καρδιά μας κάθε έναν που έβαλε το λι-

θαράκι του ώστε να έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, τόσο για τον Ύμνο της Ιονικής, όσο για την αξέχαστη εκδήλωση παρουσίασής του. 
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Βασίλης Πουλακίδας
Έφυγε ξανφικά από κοντά μας σε ηλικία 53 ετών ο συνάδελφός μας
Βασίλης Πουλακίδας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Διοι-
κητικού, τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων, τη Διεύθυνση Γενι-

κών Λειτουργιών και τη Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών. Τον
Βασίλη διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. . Ήταν ένας εξαιρετικός
συνάδελφος, πάντοτε με το χαμόγελο και τον καλό λόγο στο στόμα, που προ-
σπαθούσε να εξυπηρετήσει τους πάντες και βεβαίως κανείς μας δεν μπορεί να
ξεχάσει ότι ήταν ένας από τους ηρωικούς 300 συναδέλφους που μέσα στα
«μαύρα» χρόνια που ακολούθησαν το ξεπούλημα της τράπεζας, παρέμεινε πι-
στός στο Σύλλογο της Ιονικής. Ο εκλιπών ήταν επίσης λάτρης του λαϊκού τρα-
γουδιού και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον αξεπέραστο Στέλιο Καζαντζίδη. Τώρα
πια θα μας τραγουδά από ψηλά το αγαπημένο του τραγούδι «Δε θα ξαναγα-
πήσω (το μερτικό μου απ’ τη χαρά)». Στη μητέρα του Ασημίνα, τον αδερφό του
Δημήτρη και τους οικείους του εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Παναγίτσας
Γλυκών Νερών και ακολούθησε η ταφή του στο Κοιμητήριο Γλυκών Νερών.

Κωνσταντίνος Τσέλλας
Έφυγε από κοντά μας ύστερα από μακρά μάχη που έδωσε να κρα-
τηθεί στη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος
(Ντίνος) Τσέλλας, ο οποίος είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Ιωαν-

νίνων στην οδό Ανεξαρτησίας και την Πλατεία Πύρρου. Τον Ντίνο διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το
ποδόσφαιρο, με το οποίο είχε ασχοληθεί σε όλη του τη ζωή, αρχικά ως τερμα-
τοφύλακας στο σωματείο «Αβέρωφ Ιωαννίνων» και εν συνεχεία διατελώντας
προπονητής σε ομάδες του Νομού Ιωαννίνων. Όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή
να τον γνωρίζουν θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στη σύζυγό
του Μαίρη, την κόρη τους Καλλιρρόη (Λόη) και τους οικείους του εκλιπόντος εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του συναδέλφου
έγινε στον ιερό ναό Κοίμησης της Θεοτόκου της Περιβλέπτου στα Γιάννενα και
ακολούθησε η ταφή του στο Κοιμητήριο Ιωαννίνων.

Χρυσούλα Μαρίνα Φροσυνιώτη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών η Χρυσούλα Μαρίνα
(Σούλα) Φροσυνιώτη, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου Κώστα
Φροσυνιώτη, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό. Τη Σούλα διέ-

κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και όσοι είχαν την τιμή να τη γνω-
ρίζουν θα τη θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Στο γιο της Αντώνη και τους
οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακο-
λουθία και ταφή της Σούλας έγιναν στη Νέα Μάκρη.

Δημήτρης Παπανικολάου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνάδελφός μας Δημή-
τρης Παπανικολάου που είχε υπηρετήσει σε όλη τη σταδιοδρομία
του ως εργαζόμενος και διευθυντής στο Ναύπλιο. Τον Δημήτρη διέ-

κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και όσοι συνάδελφοι είχαν την
τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί του θα τον θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Στη
σύζυγό του Σταυρούλα, τα παιδιά τους Χρήστο και Μαρία και τους οικείους του
εκλιπόντος εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία του
συναδέλφου έγινε στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Ναύπλιο και η ταφή
του στο κοιμητήριο της ιδιαίτερης πατρίδας του, την Πουλλακίδα Αργολίδας.

Άννα Μελιγκάρη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η συναδέλφισσά μας Άννα
Μελιγκάρη, η οποία είχε υπηρετήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του εργα-
σιακού της βίου στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας. Την Άννα διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και όσοι συνάδελφοι είχαν την

τιμή να τη γνωρίζουν θα τη θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στα παιδιά
της Μαρία, Μανώλη, Σμαράγδα και Ευγενία και τους οικείους της εκλιπούσης
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της συ-
ναδέλφισσας έγιναν στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας.

Μαρία Αντωνοπούλου
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών η συναδέλφισσά μας
Μαρία Αντωνοπούλου που είχε υπηρετήσει στην Πεύκη. Τη Μαρία
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα και είμαστε βέ-

βαιοι ότι όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί της θα κρα-
τήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή εργασιακή τους πορεία. Στις
δύο κόρες της, την επίσης συναδέλφισσά μας Δώρα (η οποία έχει υπηρετήσει
στο Μαρούσι, τη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, τη Διεύθυνση Ακίνητης Πε-
ριουσίας, τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Διαθεσίμων, τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και τώρα είναι Διευθύντρια στη Διεύθυνση Εποπτι-
κών Θεμάτων) και την Κατερίνα και τους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία της συναδέλφισσας έγινε
στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Μαρούσι και η ταφή της στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του εκλιπόντος συζύγου της, το Παγκράτι Καλαβρύτων.

Ευθυμία Βολανάκη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών η Ευθυμία Βολανάκη, σύ-
ζυγος του αείμνηστου συναδέλφου μας Μάριου Βολανάκη
(Κεντρικό και Διεύθυνση Οργάνωσης). Την Ευθυμία διέκριναν το

ήθος, η συνέπεια και εργατικότητα και είμαστε βέβαιοι ότι όσοι είχαν την τιμή
να τη γνωρίζουν θα τη θυμούνται πάντα με αγάπη και σεβασμό. Στον ξάδερφό
της Μάριο και στους οικείους της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της έγιναν την Πέμπτη 9.7.22 στο
Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Γεωργία Κούρτη
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών η συναδέλφισσά μας Γε-
ωργία (Γωγώ) Κούρτη, σύζυγος του αείμνηστου συναδέλφου
Γιώργου Κούρτη, η οποία είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό και τη Φί-

λωνος. Τη Γωγώ διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Τώρα που
πλέον θα συναντήσει ξανά τον αγαπημένο της Γιώργο, είμαστε βέβαιοι ότι
όλοι όσοι είχαν την τιμή να συνυπηρετήσουν μαζί της, θα τη θυμούνται πάντα
με αγάπη και σεβασμό. Στα παιδιά της Στέφανο και Μαρίνο και τους οικείους
της εκλιπούσης εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. Η εξόδιος ακολουθία
και ταφή της συναδέλφισσας έγιναν στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

Κωνσταντίνος Λάζαρης 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνάδελφός μας Κων-
σταντίνος Λάζαρης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αγίου Ανδρέα
Πατρών, ως εργαζόμενος και διευθυντής στην Κάτω Αχαγιά και

ως διευθυντής στην Καρόλου Πατρών. Τον Κώστα διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα και όσοι συνάδελφοι είχαν την τιμή να συνυπηρε-
τήσουν μαζί του θα κρατήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή
εργασιακή τους πορεία. Στη σύζυγό του Πολυξένη, την κόρη τους και επίσης
συναδέλφισσά μας
Ισμήνη (Νούλη), το γιο
τους Γιάννη και τις δύο
αδερφές του Σόνια και
Μαρία και τους οικείους
του εκλιπόντος εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλ-
λυπητήρια. Η εξόδιος
ακολουθία του συναδέλ-
φου έγινε την Πέμπτη 19
Μαΐου στον ιερό ναό
Αγίου Σπυρίδωνος στα
Καμίνια Αχαΐας, την ιδιαί-
τερη πατρίδα του και
ακολούθησε η ταφή στο
κοιμητήριο του χωριού.
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας
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Γεώργιος, Σοφιανόπουλος Ιωάννης, Στεφανής Κωνσταντίνος,
Σωτήρχου Χρηστίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος, Χαλικιάς Παναγιώτης
Νομική κάλυψη: Καίσαρη Αγγελική
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E-mail: info@ionikienotita.gr, syilte.gramm@gmail.com, info@syntaxilte.gr

Πανεπιστημίου 38, 106 79 Αθήνα

Αρ. ΦΥΛΛοΥ
85

ΜΑΪοΣ
ΙοΥΝΙοΣ

2022

16


