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Η  Ε υ ρ ώ π η  τ η ς  π α ρ α κ μ ή ς :Η  Ε υ ρ ώ π η  τ η ς  π α ρ α κ μ ή ς :
Από  την  ουτοπία  στη  δυστοπίαΑπό την  ουτοπία  στη  δυστοπ ία
Ήταν η λαμπρή ιδέα του οραματιστή Ζαν Μονέ, εμπνευσμένη από τις οικο-
νομικές και πολιτικές δραστηριότητές του με τους Συμμάχους κατά τη διάρ-
κεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που γέννησε την Ενωμένη Ευρώπη και
που διακηρύχθηκε από τον Υπουργό των Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρομπέρ
Σουμάν, στις 9 Μαΐου 1950. 
Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, αναρωτιέμαι... Αυτό οραματίστηκαν ο Σου-
μάν και ο Μονέ; Γι’ αυτό πάσχισαν ο Ντε Γκωλ, ο Μιτεράν και ο Κολ;
Έχουν περάσει λίγα μόλις χρόνια από την εξαγγελία των μεγαλόπνοων σχεδίων της
Ενωμένης Ευρώπης των αλληλέγγυων λαών, που υποτίθεται είχε ήδη επιτύχει την
εξάλειψη των πολέμων στην πολύπαθη ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Επανένωση της Γερ-
μανίας, που αρχικά (δικαίως...) δημιούργησε ανασφάλεια, χαιρετιζόταν στις απαρχές
της ΟΝΕ ως ένα μεγάλο επίτευγμα του ενωσιακού εγχειρήματος που κατάφερε ό,τι
δεν είχαν επιτύχει επί σειρά αιώνων οι κλασικές πολιτικές και διπλωματικές προσπά-
θειες. Να ανασχέσει την επεκτατική δίψα της Γερμανίας και να φέρει την πολυπόθητη
ειρήνη στη Γηραιά Ήπειρο. Πόσο λάθος έκαναν...
Και τώρα;
Από την ουτοπία, περάσαμε με αστραπιαίες διαδικασίες-σοκ στη δυστοπία...
Η λέξη «παρακμή» συνήθως αποτελεί ταμπού. Οι πολιτικοί μας την αποφεύγουν,
προτιμώντας τις «προκλήσεις», ενώ οι οικονομολόγοι μιλούν για «στασιμότητα». Η
γλώσσα αλλάζει, όμως η πεποίθηση πως η (Ενωμένη) Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη
από κάθε άλλη φορά μετά την ίδρυσή της το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης,
είναι άκρως διαδεδομένη.
Ποιος θα το πίστευε άραγε την εποχή των διακηρύξεων του Μάαστριχτ και έπειτα των
προσπαθειών για υιοθέτηση Ευρωπαϊκού Συντάγματος και Ευρωπαϊκής Ταυτότητας,
ότι η Ευρώπη του Διαφωτισμού, της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
η Ευρώπη των μεγάλων ηγετών, θα φάνταζε σήμερα μία καρικατούρα αυτών που την
οραματίστηκαν, τη σχεδίασαν, τη διαμόρφωσαν, την έκαναν πραγματικότητα και την
ισχυροποίησαν; 

Η “σχάση” του αξιακού πυρήνα 
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ’ όλα μια ένωση αξιών. Η κατάκτηση των αξιών
αυτών είναι αποτέλεσμα της ιστορίας μας. Οι αξίες αυτές αποτελούν το σκληρό πυρήνα
της ταυτότητας της Ένωσης και επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να αυτοπροσδιοριστεί”,
υπογραμμίζει σε μια ανακοίνωσή της η Επιτροπή. 
Η Ευρώπη πράγματι υπήρξε το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού.
Η αρχαιοελληνική έννοια της δημοκρατίας, η έννοια του δικαίου της αρχαίας Ρώμης,
τα διδάγματα του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης, ο χριστιανισμός και ο ανθρωπι-
σμός, η αρχή της ελευθερίας, της ισότητας, αλλά και οι μεγάλες ευρωπαϊκές επανα-
στάσεις, ο σύγχρονος νομικός μας πολιτισμός, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο
άνθρωπος, αποτελούν μια βαριά πολιτιστική, πολιτική, φιλοσοφική κληρονομιά για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οφείλει να προσδιορίζει το μέλλον.
Το σύνολο αυτών των αξιών περιχαρακώνουν το πλαίσιο και ταυτόχρονα αποτελούν
τις βάσεις του ενωσιακού εγχειρήματος που επιλέγονται ως σταθερές αξίες για μια
κοινή μελλοντική πορεία.
Μέσα από αυτές τις αξίες, η Ευρώπη επιδιώκει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική
και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών – μελών της, που αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα για την εδραίωση της ειρήνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, ισοτιμίας και ευημε-
ρίας των λαών της.
Αυτές οι κοινές αξίες που αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του -πρωτοφανούς στην ιστο-
ρία- εγχειρήματος, δυστυχώς πλέον έχουν πεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων!
Αποτελεί αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι ποτέ η Ευρώπη από την ίδρυσή της ως Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1957 (μετέπειτα ΕΟΚ και ΕΕ) δεν
είχε εκπέσει τόσο χαμηλά σε επίπεδο θεσμών, συνοχής, παραγωγής πολιτικής και εν
τέλει δημοκρατίας.
Η Ευρώπη είχε δείξει στην πολυετή ιστορία της αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά και είχε
θεσπίσει βαλβίδες ασφαλείας που λειτουργούσαν αποτελεσματικά, κατορθώνοντας
μέσω της επιβολής των μεγάλων ηγετών της να αναχαιτίζει τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονταν στην πορεία της εξέλιξης της πολιτικής της. 
Αυτοί οι ικανοί και αναγκαίοι παράγοντες σταθεροποίησης έχουν εκλείψει πλέον, σε
μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της ανισότητας που δημιούργησε η ΟΝΕ και η στροφή
προς μία αδυσώπητη και δύσκαμπτη νεοφιλελεύθερη πολιτική. 
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Η Γενική Συνέλευση της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ (21/4) έθεσε τις βάσεις
για να γίνει πράξη η επιθυμία του
συνόλου της ιονικής οικογένειας!

Συνεταιρισμός

Πανελλήνιο κάλεσμα για δυναμική
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση το
Σάββατο 28/5 και ώρα 12 το μεση-
μέρι στον κινηματογράφο “ODEON
ΟΠΕΡΑ” (οδός Ακαδημίας 57, Αθήνα)
που θα οριστικοποιήσει την επανεκ-
κίνηση του ιστορικού Συνεταιρισμού
μας σε σύγχρονα πρότυπα!

Η άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή της μαζικής Γενικής Συνέλευ-
σης της 21/4 του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “Ιο-
νική Ενότητα” αποτέλεσε την αφετηρία μίας νέας εποχής για το
χώρο της Ιονικής, αφού πλέον ξεκίνησαν και τυπικά οι διαδικα-
σίες, που στο τέλος αυτής της πορείας θα οδηγήσουν στην επί-
τευξη του μεγάλου στόχου και πανιονικού αιτήματος της ενότητας
του χώρου της Ιονικής, μέσω της συγχώνευσης της Ιονικής Ενό-
τητας με το Σύλλογο Συνταξιούχων. συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια στη σελίδα 8

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
Πρόεδρος  Δ .Σ .  ΣΥ ΙΛΤΕ:
ΠΠ ρρ οο ςς   ττ οο υυ ςς   λλ οο γγ ήή ςς   --   λλ οο γγ ήή ςς   ιι δδ ιι οο ττ εε λλ ώώ ςς
κκ ιι νν οο ύύ μμ εε νν οο υυ ςς   ““ κκ οο υυ κκ οο υυ λλ οο φφ όό ρρ οο υυ ςς ””
ΝΑΙ,  εγώ ε ισηγήθηκα την ένταξη
του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ
στο ΙΚΑ και  ο  Σαράντος  Φιλ ιππό-
πουλος την έκανε   πράξη!
Συνάδελφοι της Ιονικής,

Ως αρμόδιος Διευθυντής του ΤΑΠΙΛΤ και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3029/2002 εισηγήθηκα κατ’ αρχάς στην
Τράπεζα (εγγράφως στον Βοηθό Γενικό Διευθυντή Δημ. Χαριζάνη) και
ακολούθως στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ (συνεδρίαση 21/11-6-2003) την ασφαλι-
στική εξομοίωση των εργαζομένων της ΙΟΝΙΚΗΣ προς τους εργαζόμενους
της ΠΙΣΤΕΩΣ βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΙΛΤ, με την
ένταξη του Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ και συγχρόνως την
ένταξή μας στο ταμείο Ασφάλισης ΠΙΣΤΕΩΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε την κάλυψη της ομαδικής οδικής
μετακίνησης των συναδέλφων από Θεσσαλονίκη και
Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και
Νότια Ελλάδα (διαβάστε λεπτομέρειες εντός). 
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Η  “ Ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ω ν  Σ υ ν τ α κ τ ώ ν ”
γ ι α  τ ο  σ κ ά ν δ α λ ο  τ ο υ  τ α μ ε ί ο υ  υ γ ε ί α ς

Διαβάστε επίσης στη σελίδα 3 :
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Συνέχεια από                                                          
τη σελίδα 1

Πού είναι οι ηγέτες του παρελθόντος;
Σε ένα παρελθόν όχι τόσο μακρινό, η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προϋπέθετε και
έβρισκε ηγέτες με ανάστημα, ιδιαίτερα σε Γερμανία και Γαλλία. Η πολιτική διορατικότητα ήταν
κοινός παρονομαστής στο Βορρά και στο Νότο. Σπουδαίοι ηγέτες που ενέπνευσαν τους πο-
λίτες να εξοβελίσουν κάθε διχαστικό μήνυμα και να ακολουθήσουν το δρόμο της πολιτικής
ολοκλήρωσης στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης, της ισόρροπης ανάπτυξης και της εξά-
λειψης των κοινωνικών αδικιών. 
Πλέον, έχουν αναλάβει τις τύχες της Ευρώπης πολιτικές μετριότητες που ξεπήδησαν
στη θέση των Κολ, Σμιτ και Αντενάουερ για τη Γερμανία και στη θέση του Ντε Γκωλ και του
Μιτεράν για τη Γαλλία. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον ανασφά-
λειας, οικονομικής καχεξίας και κοινωνικής αποσύνθεσης, με τη Μέρκελ και τον Ολάντ να κα-
κοποιούν την ευρωπαϊκή ιστορία. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεθωριάζει υπό το
βάρος της ανικανότητάς τους, καθώς δεν μπορούν να διαχειρισθούν την ευρωπαϊκή προ-
οπτική και να σχεδιάσουν πολιτικές, οι οποίες να κινούνται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό και πλα-
νητικό επίπεδο και ταυτόχρονα να επιφέρουν την προσέγγιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
Η ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα για το πώς ξεκινά η πολιτική λογική της διάσπασης
και αποσύνθεσης. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το επόμενο θύμα; Εάν το ευρωπαϊκό
εγχείρημα εξακολουθήσει να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις ελίτ, στο οποίο οι απλοί
πολίτες δεν μπορούν να ασκούν κανέναν έλεγχο, τότε η απάντηση είναι δεδομένη.
Οι μεγάλες προκλήσεις τώρα είναι το προσφυγικό, η λιτότητα, η ανέχεια σε μεγάλα στρώματα
του πληθυσμού, η τρομοκρατία, η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στις παραμεσό-
γειες χώρες, η αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης, η κλιματική αλλαγή, η ανεργία, η απειλή
του Brexit. Και φυσικά η αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους. 
Η ΕΕ κλυδωνίζεται σοβαρά από τις εγγενείς αδυναμίες της ανισόμετρης οικονομικής
της ανάπτυξης, η οποία οξύνει και όλες τις άλλες διαφοροποιήσεις. Άλλη ΕΟΚ μας είχαν
υποσχεθεί τη δεκαετία του '80, άλλη ΕΕ τη δεκαετία του '90, άλλη Ευρωζώνη τη δεκαετία του
'00 και σε τελείως διαφορετικά καθεστώτα (διόλου τυχαία η χρήση της λέξης) ζούμε σήμερα.
Η Ευρώπη δε σέβεται την ιστορία της, ούτε τα οράματα των εμπνευστών της. Έχει χάσει την
αίγλη της, καθώς και το σύνολο των αξιών που αναφύονται από τις παραδόσεις και την πο-
λιτιστική της κληρονομιά. Η κατάπτωση και η απαξίωση οδηγούν σταθερά στη λήψη κατα-
χρηστικών αποφάσεων και την επιβολή αντιλαϊκών μέτρων. Υπονομεύονται βασικοί θεσμοί
του κράτους δικαίου, ενώ τα ΜΜΕ λειτουργούν στην πλειονότητά τους ως φερέφωνα συγκε-
κριμένων οικονομικών και εξουσιαστικών συμφερόντων, χειραγωγώντας καθημερινά την
κοινή γνώμη με τη συστηματική καλλιέργεια του φόβου. 
Αυτή είναι η “εφιαλτική δημοκρατία” ενός δυστοπικού κόσμου και όχι η Ενωμένη
Ευρώπη που οραματίστηκαν οι δημιουργοί της.
Από το κράτος δικαίου στο δίκαιο της Πυγμής
Η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει πάψει να υφίσταται και τα (όποια) εναπομείναντα ψήγματά
της (εκλογικές διαδικασίες «βουτηγμένες» στους εκβιασμούς και τις απειλές έσωθεν και έξω-
θεν) απλώς επιβεβαιώνουν την παρακμή και σταδιακή της κατάργηση. Υπάρχει μόνο ο νόμος
της πυγμής και της ισχύος που στη σύγχρονη ορολογία αποτυπώνεται ως “real politic”. 
Στο διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μηλίων που αναφέρει ο Θουκυδίδης, οι Αθηναίοι ισχυρί-
ζονται ότι «... Την ηθική και το σωστό τα επικαλούνται οι αδύναμοι. Το δίκαιο, όμως λαμβάνεται
υπ' όψη, μόνο όταν και τα δύο μέρη είναι ισοδύναμα. Διαφορετικά, οι δυνατοί επιβάλλουν και
οι αδύναμοι απλώς αποδέχονται υποχωρώντας ...». Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λει-
τουργεί η πολιτική ζωή στην Ευρώπη. “Με φωτιά και μαχαίρι”!
Σήμερα, η πολιτική εντός της Ευρώπης δεν συνιστά στοιχείο συνεννόησης μεταξύ ομότιμων
εταίρων μελών – κρατών, αλλά καταβαραθρώθηκε σε επίπεδο δανειστή – δανειζόμενου.

Τεχνοκρατική αντίληψη -  “Χρηματοοικονομικοποίηση” του συστήματος
Η έννοια της πολιτικής με την αριστοτελική σημασία του όρου αποτελεί πλέον μακρινό πα-
ρελθόν για τη σύγχρονη Ευρώπη, η οποία βολοδέρνει, έρμαιο του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος των τραπεζών, των κερδοσκόπων και των περιώνυμων Οίκων Αξιολόγησης. 
Κρίσιμες αποφάσεις που είναι κατ’ εξοχήν πολιτικές μεταμφιέζονται ως «τεχνοκρατικές» ώστε
να στερηθούν οι Ευρωπαίοι το δικαίωμα του δημοκρατικού ελέγχου επί της πολιτικής εξου-
σίας, της οικονομίας, των συνθηκών εργασίας και του περιβάλλοντος. Η “χρηματοοικονομι-
κοποίηση” του συστήματος και η μηχανιστική προσέγγιση της ανθρώπινης οντότητας οδηγούν
σε κοινωνίες υποταγμένες στο διεθνοποιημένο φιλελευθερισμό. Οι κυβερνήσεις δεν αποζη-
τούν τη συναίνεση των πολιτών, αλλά την ανοχή της μυστηριώδους δύναμης των αγορών. 
Για ποια αλληλεγγύη λοιπόν συζητάμε, όταν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι την οριο-
θετούν ως συναλλαγή, στην οποία τον αποφασιστικό ρόλο παίζει ο ισχυρότερος; Αυτή η προ-
σέγγιση οδηγεί σε μία ψευδεπίγραφη δημοκρατία χωρίς πραγματικές επιλογές: οι πολίτες θα
είναι σε θέση να αλλάζουν τις κυβερνήσεις, αλλά όχι τις πολιτικές. “Αν ο λαός ψηφίσει
λάθος, τότε οι κυρίαρχοι θα ψηφίσουν άλλο λαό”, έλεγε ειρωνικά ο Μπέρτολντ Μπρεχτ...
Έλλειμμα δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος
Το πρόβλημα του λεγόμενου δημοκρατικού ελλείμματος αντίκειται ευθέως στις ιδρυτικές συν-
θήκες και στον αξιακό πυρήνα της ΕΕ, η οποία χτίζεται αντιδημοκρατικά, μακριά από τους
λαούς, για τους οποίους υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε. Υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία
μεταξύ κανονιστικού και οντολογικού επιπέδου. Κυριαρχεί η μη συμμετοχή των πολιτών στη
λήψη αποφάσεων της Ένωσης και η απουσία λογοδοσίας των οργάνων της, με αποτέλεσμα
οι Ευρωπαίοι να αποξενώνονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι πολίτες βλέπουν να
περνά το τεθωρακισμένο τρένο των ελίτ, χωρίς να προσκληθούν να ανέβουν και αυτοί, χωρίς
καν να έχουν την επιθυμία να το κάνουν. 

Η προσφυγική κρίση αποκαλύπτει τη γύμνια της ΕΕ και της Δύσης 
Το προσφυγικό αποτέλεσε την αφετηρία για την ολόπλευρη ανάδειξη της πολιτικής παρακμής
που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέδυσε στον
αφρό τις δομικές αδυναμίες στη χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής, σε ένα θέμα, μάλιστα,
που άπτεται θεμελιωδών αξιών της που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, την ισότητα και
τον εξοβελισμό του ρατσισμού.
Το πολιτικό σύστημα είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπαρκές, που καταφεύγει σε λογικές εθνικής
εσωστρέφειας. Όπως η κρίση της Ευρωζώνης χώρισε τη νομισματική ένωση σε Βόρειους
και Νότιους, η προσφυγική κρίση χωρίζει την Ε.Ε. ανάμεσα στα παλιότερα κράτη-μέλη και
στα νεότερα από το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της. 
Σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που δοκιμάζεται η ενότητα της Ευρώπης, αντί για ένα αρραγές

μέτωπο, εμφανίστηκαν... τρία:
Το συντηρητικό ακροδεξιό με επικεφαλής την Αυστρία και τις χώρες του λεγόμενου Βίζεγκραντ
(Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία). Ένα “ουδέτερο” (Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία κλπ)
και ένα περισσότερο “φιλόξενο” -έστω και φαινομενικά- με επικεφαλής τη Γερμανία, τη Γαλλία,
την Ελλάδα κλπ. Και αναφέρω φαινομενικά, γιατί συνεχίζει να με ταλανίζει το ερώτημα αν η
ακροδεξιά τάση λειτουργεί αυτόνομα ή είναι το “μακρύ χέρι” της Γερμανίας...
Εκείνο πάντως που διαφαίνεται ξεκάθαρα, είναι ότι αυτή η Ευρώπη έχει πάψει να αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις επίδοξες πολιτικοοικονομικές ενώσεις, καθώς η ίδια
μοιάζει να έχει χάσει την πυξίδα και την προοπτική της. Βέβαια, η αρνητική τροπή που
έχει πάρει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και η ισοπέδωση των αξιών του, αποτελεί μέρος
του συνολικού φαινομένου της παρακμής του δυτικού κόσμου.
Η εξέλιξη του προσφυγικού εξέθεσε το σύνολο της Δύσης που με τις υπερφίαλες, ανούσιες,
αλλά και απάνθρωπες πολιτικές της, ισοπέδωσε κοσμικές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως
η Συρία, το Ιράκ, η Αίγυπτος κά, χάριν ενεργειακών και οικονομικών σκοπιμοτήτων. 
Και ενώ ο μεγαλύτερος σύγχρονος εγκληματίας πολέμου, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ
Μπους ο νεότερος, θα έπρεπε να δικάζεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για το
χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή, το οποίο συνεχίζεται με τη μορφή τρομοκρατίας
στις μέρες μας,  αντίθετα κυκλοφορεί ελεύθερος, διαλαλώντας τα αποκρουστικά του πιστεύω
σε Πανεπιστήμια για να “διαφωτίσει” τους νέους του καπιταλισμού και να προετοιμάσει τη νέα
γενιά των αδίστακτων γερακιών του πολέμου που θα εξολοθρεύσουν όποιον απειλήσει τα τε-
ράστια οικονομικά συμφέροντα που υπηρετούν. Αυτή είναι η κατάντια του δυτικού κόσμου...

Δεν είδαν δεν άκουσαν
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διχασμένη αντιμετώπιση του προσφυγικού αποκάλυψε και άλλες
παθογένειες, πέραν της απουσίας αλληλεγγύης προς τους διωκόμενους λαούς. Θα πρέπει
να σταθούμε ιδιαίτερα στη συναλλαγή που έγινε με την Τουρκία και τι σημαίνει αυτή για τα
θεμελιώδη ευρωπαϊκά πιστεύω της υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών και της ελεύ-
θερης διακίνησης των ιδεών.
Είναι σαφές ότι οι γείτονες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στο κρίσιμο αυτό θέμα, καθώς
μέσα από τα εδάφη τους διακινούνται σε μεγάλο βαθμό οι προσφυγικές ροές από τις ισοπε-
δωμένες χώρες της Μέσης Ανατολής προς το όνειρο της Ευρώπης. Η Τουρκία βέβαια αυτήν
την περίοδο βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τις χώρες που την περιβάλλουν, ενώ πα-
ράλληλα έχει σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Η αποτυχημένη πολιτική του επί-
δοξου “νεοσουλτάνου” Ερντογάν την έχει φέρει σε δεινή θέση. Ευρισκόμενος σε διεθνή
απομόνωση και αφού εκμεταλλεύτηκε οικονομικά τη διακίνηση πετρελαίου από το Ισλαμικό
Κράτος, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την ανθρωπιστική κρίση και την αναποφασιστικότητα
της Ευρώπης για να αποκομίσει οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά κέρδη.
Και πλέον έχουμε περιέλθει σε μία κατάσταση όπου ο Ερντογάν... σέρνει από τη μύτη την
Ευρώπη, η οποία τηρεί σιγήν ιχθύος για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας: Όχι
μόνο δέχτηκε να συνδιαλεχθεί με έναν απολυταρχικό κυβερνήτη που έχει φιμώσει τις αντί-
παλες φωνές, έχει καταστρατηγήσει τους θεσμούς και έχει καταστήσει κενό γράμμα τη δη-
μοκρατία, αλλά υποκύπτει και στα αιτήματά του!
Αυτό το όνειδος της Ευρώπης είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των Μέρκελ και Σόιμπλε
που κινείται μακριά από την ανθρώπινη σφαίρα και θέλει τα κράτη και οι θεσμοί να
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες.
Και βέβαια δεν αρκούν οι πρόσφατοι “ψίθυροι” του κου Ολάντ, ούτε οι δήθεν λεονταρισμοί
του κου Τσίπρα ως αντιπολίτευση για τον κο Σίσι, κυβερνήτη της Αιγύπτου, που όμως όταν
κατέλαβε τον πρωθυπουργικό θώκο, μεταλλάχθηκαν σε εγκάρδιες σχέσεις φιλίας και στενής
εμπορικής συνεργασίας. Όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έτσι και ο “αριστερός”
κος Τσίπρας δεν έχει ψελλίσει το παραμικρό για την ουσιαστική κατάργηση του Συντάγματος
και της δημοκρατίας στην Τουρκία.
Αυτή η στάση βέβαια  αποτελεί όνειδος για μία δημοκρατικά εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση.
Η Ελλάδα, όταν πέρασε ανάλογες δύσκολες στιγμές στη δικτατορία, συνάντησε την πανευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη και συμπαράσταση, με λαμπρές φυσιογνωμίες της χώρας μας όπως η
Μελίνα Μερκούρη, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, να γίνονται η
ελεύθερη φωνή όλων των Ελλήνων, ενώ οι οι καταδίκες της δικτατορίας ήταν πάνδημες
πανευρωπαϊκά. Αλήθεια, πόσο άλλαξαν τα πράγματα...

Η άνοδος ευρωσκεπτικισμού και ακροδεξιάς πηγή καταστροφικών κινδύνων
Η Ευρώπη πρέπει σύντομα να αλλάξει ρότα. Το οφείλει στους λαούς της, στην ιστορία, το
παρόν και το μέλλον της! Αν δεν επιτευχθεί το επόμενο διάστημα η λαϊκή αφύπνιση και η
δραστηριοποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων που βρίσκονται σε χειμερία νάρκη, φοβάμαι
ότι θα οδηγηθούμε σε οδυνηρές εξελίξεις που μέχρι πρότινος φαινόταν να αποτελούν κομμάτι
του ανεπίστρεπτου παρελθόντος. 
Ο κίνδυνος ενός συνδυασμού εθνικισμού, απομονωτισμού και λαϊκισμού είναι εμφανής
ως αντίδραση στην αποδυνάμωση των δημοκρατικών λειτουργιών, στην κλιμακού-
μενη φτωχοποίηση και στο αίσθημα ανασφάλειας που σαρώνει μεγάλα στρώματα της
ευρωπαϊκής κοινωνίας.Αν τελικά επικρατήσει η λογική του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
η Ευρώπη θα βρεθεί «προ των πυλών» μιας νέας μορφής εκφασισμού των κοινωνιών της. 
Η πολιτικός οπορτουνισμός και η απουσία ηθικής στα πολιτικά τεκταινόμενα ήδη έγιναν φα-
νερά στην κρίση της Ουκρανίας, όπου η ΕΕ θέλησε να παρέμβει αδιαφορώντας για τις “λε-
πτομέρειες” της κυριαρχίας των ακροδεξιών και νεοναζιστικών στοιχείων. Ενδεικτική της
κατάστασης είναι και η άνοδος των κομμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται ευρωσκεπτικιστικά,
που συχνά κινούνται στα όρια της φασιστικής ιδεολογίας.
Το καλύτερο αντίδοτο στον εκτροχιασμό παραμένει πάντα η ιστορία, η γνώση, η
μνήμη και η συνεχής εγρήγορση. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται η περίοδος των δύο Παγκο-
σμίων Πολέμων δεν έδωσε αρκετά ισχυρά μαθήματα στη Γηραιά Ήπειρο ώστε να οχυρωθεί
και να αναπτύξει τους θεσμούς που θα άντεχαν στο χρόνο και θα καθιστούσαν την ειρηνική
συνύπαρξη άτρωτη. Επειδή η λήθη έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της (χαρακτηριστικό
παράδειγμα η άνοδος των πνευματικών απόγονων των Ναζί στη χώρα μας), καλώ τους
νέους να ανατρέξουν στην ιστορία, ώστε τα ελλείμματα του παρελθόντος να μην κοστίσουν
πάλι ανείπωτες καταστροφές και εκατομμύρια νεκρούς.
Αν πραγματικά υπάρχει η βούληση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μακροημερεύσει, τότε θα πρέπει
άμεσα να γίνει μια ριζική μεταστροφή και να υπάρξει μία πανευρωπαϊκή, παλλαϊκή αφύ-
πνιση για να ανακτήσει τις χαμένες της αξίες και να απομονωθεί το συντηρητικό, νεοφι-
λελεύθερο διευθυντήριο που έχει καθυποτάξει την Ευρώπη, μετατρέποντάς τη σε ανώνυμη
εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατάληξή της θα είναι προδιαγεγραμμένη και πολυεπί-
πεδα οδυνηρή. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Η  Ε υ ρ ώ π η  τ η ς  π α ρ α κ μ ή ς :
Α π ό  τ η ν  ο υ τ ο π ί α  σ τ η  δ υ σ τ ο π ί α
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Π ρ ο σ φ ε ύ γ ο υ μ ε  μ ε  ο μ α δ ι κ έ ς  α γ ω γ έ ς  κ α τ ά  τ η ς  τ ρ ά π ε ζ α ς
γ ι α  ν α  σ υ ν ε χ ι σ τ ε ί  η  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή  κ ά λ υ ψ η  γ ι α  ν ο σ η λ ε ί α
μ έ σ α  α π ό  τ ο  ο μ α δ ι κ ό  α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  τ η ς  Α Χ Α  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Η αταλάντευτη και ασυμβίβαστη πορεία της Ιονικής Ενότητας από την
πρώτη στιγμή της ύπαρξής της στο μονοπάτι της διαφάνειας και με μο-
ναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον των συναδέλφων, δε θα μπορούσε
να είναι διαφορετική και στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στους κόλπους
του ταμείου υγείας.
Η σκοτεινή υπόθεση, που πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, προ-
στίθεται στο ευρύτερο ιστό της διαπλοκής που έχει διαβρώσει τη λειτουργία
των θεσμών στη χώρα μας, ξεπερνώντας τα όρια του χώρου της Ιονικής και
απασχολώντας ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας. Μετά το δημοσίευμα της δη-
μοσιογράφου κας Μαίρης Μπενέα στην εφημερίδα “Έθνος” για τις εξελίξεις
στο θέμα αυτό, στο φύλλο της 11/4 της “Εφημερίδας των Συντακτών”,
ο δημοσιογράφος κος Κώστας Ζαφειρόπουλος ασχολείται με το σκάν-
δαλο υπεξαίρεσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από κύκλωμα υπαλ-
λήλων του ταμείου και “συνδικαλιστικών στελεχών”, οι οποίοι -από
κοινού και σε συνεργασία με ασφαλισμένους- λεηλάτησαν το ταμείο,
χορηγώντας στους ίδιους, σε συγγενείς και φίλους εντάλματα πληρω-
μής βάσει πλαστών και ψευδών ιατρικών διαγνώσεων.
Ο κος Ζαφειρόπουλος αναδεικνύει τη σοβαρότητα των ποινικών ευθυνών
των εμπλεκομένων, παραθέτοντας και την άποψη του συνάδελφου Σα-
ράντου φιλιππόπουλου, πρώην προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων
στην Alpha Bank Προερχομένων εκ  της  Ιονικής, καθώς από την πρώτη
στιγμή είχε θεωρηθεί ύποπτη η πυρκαγιά που είχε καταστρέψει τα αρχεία
του ταμείου.
Συνάδελφοι,
Δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η παρακμή, η υπολειτουργία και
οι ατασθαλίες προέκυψαν στο ταμείο σαν κεραυνός εν αιθρία. Επί σειρά
ετών οι συνθήκες υπολειτουργίας του ταμείου υγείας είχαν αποτελέσει
αντικείμενο κριτικής από το σύλλογό μας. Όλα αυτά τα χρόνια καταβά-
λαμε εντατικές προσπάθειες για να αναδείξουμε με τον πλέον κατηγορημα-
τικό τρόπο τον ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας του, το απροκάλυπτο και
διαρκές πανηγύρι ατασθαλιών που εξελισσόταν από εργαζόμενους,
ασφαλισμένους και συνεργαζόμενους με το ταμείο και την ανικανότητα
παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους συναδέλφους, ζητώντας
την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Επρόκειτο για μία κατάσταση διαρκούς πα-
θογένειας με τους επιτήδειους να εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο τη νευ-
ραλγική απουσία μηχανογράφησης, που θα μπορούσε να αποτελέσει
σημαντικό παράγοντα εξάλειψης των φαινομένων διαφθοράς και περιφρού-
ρησης του ταμείου.
Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, με αποτέλεσμα το ταμείο να παραμείνει
έκθετο σε παραβατικές συμπεριφορές και κατά συνέπεια να υποστεί ση-
μαντική ζημιά.
Αποκορύφωμα αυτής της έκνομης λειτουργίας ήταν η πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε κατά  τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στην Αθήνα στις 12 Φε-
βρουαρίου του 2012 που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο
μέρος του αρχείου του ταμείου και ακόμα και σήμερα τα εντάλματα από πα-
ραστατικά νοσηλίων συναδέλφων να παραμένουν απλήρωτα. Από τα στοι-
χεία που είχαμε στη διάθεσή μας ήμασταν οι πρώτοι που θεωρήσαμε την
πυρκαγιά ύποπτη και αναδείξαμε την ισχυρή πιθανότητα εμπρησμού

από όσους είχαν συμφέρον να καλύψουν τα ίχνη τους, εκμεταλλευό-
μενοι τη συγκυρία.
Πράγματι, το Συμβούλιο Εφετών που συνεδρίασε στις 19/1/2016 πα-
ραπέμπει δέκα εμπλεκόμενους ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν
για τις αξιόποινες πράξεις:
α) της απάτης και άμεσης συνέργειας σε αυτήν, στρεφόμενης κατά
του ελληνικού δημοσίου, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ’
επάγγελμα, τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση, εκ της
οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημιά που
προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο, υπερβαίνει το
ποσό των 150.000 ευρώ
και
β) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, κατ’ εξακολούθηση, όπως αυτές
προβλέπονται και τιμωρούνται.
Η δίκη έχει οριστεί για την 27/1/2017, ενώ το Συμβούλιο Εφετών διατη-
ρεί την ισχύ των διατάξεων επιβολής από την ανακρίτρια των περιο-
ριστικών όρων του Ν.4022/2011 στους εφτά βασικούς
κατηγορούμενους, οι οποίοι (όροι) περιλαμβάνουν την εγγυοδοσία
μέχρι και 30.000 ευρώ, την εμφάνιση κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα,
αλλά και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. 
Ωστόσο, τα αντανακλαστικά της Πολιτείας ως προς την πλήρη διαλεύκανση
της υπόθεσης έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Από ό,τι πληροφορούμαστε, το
τελευταίο διάστημα πιθανόν να κατέστη πολιτική αγωγή στη δίκη ο ΕΟΠΥΥ.
Αναλογιζόμενοι ότι το σκάνδαλο αυτό προξένησε σημαντική ζημιά στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, αυτό έγινε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Για το
σκοπό αυτό και με το σταθερό αίτημα για απόλυτη διαφάνεια, πλήρη δια-
λεύκανση της υπόθεσης και τιμωρία των εμπλεκομένων, αποστέλλουμε σχε-
τική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό και στον
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Σωτήρη Μπερσίνη.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις του σκανδάλου
σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους και θα σας κρατάμε ενήμε-
ρους μέχρι να πέσει φως και στην τελευταία σκιά της σκοτεινής αυτής υπόθε-
σης!Δυστυχώς, πρόκειται για ένα ακόμα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται
άνθρωποι με “συνδικαλιστική” δραστηριότητα, που μάλιστα αυτήν τη
φορά προέρχονται και από το χώρο της Ιονικής, απαξιώνοντας ακόμα
περισσότερο το ήδη καταρρακωμένο κύρος του συνδικαλισμού.
Σταθεροί στις δημοκρατικές αξίες, πιστεύουμε στο τεκμήριο της αθωότητας,
αλλά κρίνουμε αναγκαίο και ζητάμε την άμεση παραίτηση των εμπλε-
κομένων από τις συνδικαλιστικές τους θέσεις, τουλάχιστον μέχρι την ολο-
κλήρωση  της  δικαστικής  διαδικασίας  και  την  οριστική  απόφαση  της
ελληνικής δικαιοσύνης.
Επειδή αυτή η υπόθεση αφορά τις εισφορές μας, τη ζωή μας, τις οικο-
γένειές μας και την υγεία μας, επειδή η ασφάλιση της υγείας είναι ιερό
δικαίωμα για κάθε ασφαλισμένο, εργαζόμενο και συνταξιούχο, είμαστε
αρωγοί στις προσπάθειες της Πολιτείας για να λάμψει η αλήθεια και
δε θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους έβαλαν
χέρι στα αποθεματικά του ταμείου υγείας μας!

H “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, όπως σας είχε υποσχεθεί, φροντίζει να υποβληθούν
για τα μέλη της ομαδικές αγωγές για την ανάκτηση ή τη συνέχιση της ασφα-
λιστικής κάλυψης στην ΑΧΑ ασφαλιστική.
Ο σύλλογός μας έχει αναθέσει τη σύνταξη των ομαδικών αυτών αγωγών στη
νομική μας συνεργάτιδα κα Ντέτα Πετρόγλου για λογαριασμό των μελών της
χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Όλα τα μέλη που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στις ομαδικές αυτές αγωγές θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να μας
αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την δήλωση- εντολή- εξου-
σιοδότηση  την  οποία  μπορούν  να  βρουν  στην  ιστοσελίδα  μας
www.ionikienotita.gr (σε  πρωτότυπο  στη  διεύθυνση  του  συλλόγου
μας: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας –

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Ευπόλιδος 8, Αθήνα, 10551, υπόψη κας. Λάζου).
Στις ομαδικές αγωγές θα μπορούν να συμμετάσχουν και νέα μέλη που θα
γραφτούν στην “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” μέχρι την κατάθεση της αγωγής.
Για το σκοπό αυτό πρέπει ΑΜΕΣΑ:

Όσοι συνάδελφοι αποχωρήσατε από 01-01-2014 και μέχρι την έναρξη•
της εθελουσίας εξόδου του 2014 ή / και από 01-01-2015 και σας αφαι-
ρέθηκε το δικαίωμα της ασφάλισης στην ΑΧΑ, θα πρέπει, ο καθένας ξε-
χωριστά,  να  το  γνωστοποιήσετε  εγγράφως  στο  Σύλλογο,
προσκομίζοντας επιπλέον και οποιοδήποτε τυχόν έγγραφο έχετε στη
διάθεσή σας με το οποίο η Τράπεζα σας γνωστοποίησε τη διακοπή της
ασφαλιστικής αυτής παροχής.

Ειδικά όσοι συνάδελφοι αποχωρήσατε από 01-01-2014 και εφεξής και•
όσοι αποχωρήσατε με την εθελούσια έξοδο του 2014 και είχατε προβεί
σε επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στην ΑΧΑ πέραν του ομαδικού
συμβολαίου και συνεχίζει σήμερα να βρίσκεται σε ισχύ, θα πρέπει να
μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως στέλνοντας και ένα φωτοαντίγραφο
του συμβολαίου σε ισχύ.
Για τους συναδέλφους που αποχώρησαν με την εθελούσια του 2014 δεν•
χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία προς το παρόν.

Οφείλουμε όλοι να συνταχθούμε στην προσπάθεια για ανατροπή της συγκε-
κριμένης απόφασης της τράπεζας για διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης
για νοσηλεία μέσα από το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
για τους συναδέλφους που αποχώρησαν μετά την 01-01-2014. Γνωρίζοντας
τον τρόπο που λειτουργεί η εργοδοσία, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε
ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τους συναδέλφους που αποχώ-
ρησαν 01-01-2014 μέχρι σήμερα, διότι αν η Τράπεζα εφαρμόσει την από-
φασή της και στερήσει αρχικά από τους συναδέλφους που ορίζει στη σχετική
εγκύκλιό της την ασφαλιστική κάλυψη από την ΑΧΑ, είναι βέβαιο ότι το επό-
μενο διάστημα θα θελήσει να διευρύνει την κατάργησή της στο σύνολο
των συνταξιούχων συναδέλφων μας. Επομένως, η ανατροπή της αυθαί-
ρετης και μονομερούς αυτής ενέργειας σε βάρος της υγειονομικής κάλυψης
των συναδέλφων μας, αφορά, τουλάχιστον, το σύνολο των συνταξιούχων
και οφείλουμε συσπειρωμένοι να ανατρέψουμε τα σχέδια της τράπεζας.

Η  “ Ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ω ν  Σ υ ν τ α κ τ ώ ν ”  γ ι α  τ ο  σ κ ά ν δ α λ ο  τ ο υ  τ α μ ε ί ο υ  υ γ ε ί α ς
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για να γ ίνει  πράξη η επιθυμία του συνόλου της ιονικής οικογένειαςγια να γίνει πράξη η επιθυμία του συνόλου της ιονικής οικογένειας

Στον πυρήνα των διεργασιών της Συνέλευσης βρέθηκε η συζήτηση για
τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του καταστατικού του συλλόγου μας και η
απόφαση για τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας προς έγκριση
του νέου σχεδίου καταστατικού, ώστε να αποτελέσει τον οδικό χάρτη που
θα ανταποκρίνεται αφενός στους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει
προς όφελος των εργαζομένων και συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας και
αφετέρου στο πανιονικό αίτημα της συγχώνευσης της Ιονικής Ενότη-
τας με το Σύλλογο Συνταξιούχων. 
Η αξιοποίηση της έως σήμερα εμπειρίας μας από τη λειτουργία του συλ-
λόγου ανέδειξε τα σημεία εκείνα του καταστατικού που όφειλαν να τροπο-
ποιηθούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία
του συλλόγου. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες διατάξεις
που καθιστούν απόλυτα εφικτή τη συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας με το
Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας.
Οι συνάδελφοι που έλαβαν μέρος έδωσαν πανηγυρικό τόνο στη Συνέλευση
που αποφάσισε:

Την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού ετών 2014•
και 2015 και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Προϋπο-
λογισμού του επόμενου έτους
Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών από το Σάββατο 14 Μαΐου έως την Παρα-•
σκευή 20 Μαΐου για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Την τροποποίηση όλων των διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου,•
αναδιάταξη, αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση αυτού
Τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας προκειμένου να εγκριθεί η•
τροποποίηση του καταστατικού
Την Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για τη διε-•
νέργεια των αρχαιρεσιών και τη διεξαγωγή της πανελλαδικής καταστα-
τικής ψηφοφορίας
Την ανάθεση στην εταιρία “PRUDENTIAL Actuaries Ltd. Αναλογιστικές•
υπηρεσίες & μελέτες για παροχές προς εργαζόμενους Β. ΜΑΡΓΙΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” του έργου εκπόνησης αναλογιστικών μελετών βιωσι-
μότητας  του  ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  και  υπαγωγής  (μερικής  ή  ολικής)  στο
ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ

Η μαζική προσέλευση των συναδέλφων στη Γ.Σ. αποτέλεσε την καλύτερη
απόδειξη ότι απολαμβάνουμε της πανιονικής υποστήριξης για την υλοποί-
ηση του οράματος της ενότητας του χώρου της Ιονικής. Η επιβεβαίωση
της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση του συλλόγου με τη διεξαγωγή
πανελλαδικής ψηφοφορίας για την έγκριση της τροποποίησης του
καταστατικού, της παρέχει ισχυρό έρεισμα ώστε να υλοποιήσει απε-
ρίσπαστα και με ένα σύγχρονο καταστατικό το πανιονικό αίτημα
συγχώνευσης των συλλόγων. 
Το ψηφοδέλτιο για τις αρχαιρεσίες συμπληρώθηκε από υποψήφιους
συναδέλφους που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας και έχουν τη
διάθεση να προσφέρουν και να αγωνιστούν ενώπιον των ιδιαίτερα ση-
μαντικών και ιστορικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ο σύλλογός
μας το αμέσως επόμενο διάστημα:

Υποψήφιοι Εκλογών ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η νέα διοίκηση, τα μέλη της οποίας θα σας γνωστοποιηθούν άμεσα μέσω
της ιστοσελίδας μας, θα επικεντρωθεί στους μεγάλους, αισιόδοξους και επι-
τακτικούς στόχους του συλλόγου μας:

- Συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας με το Σύλλογο Συνταξιούχων
ώστε να γίνει πράξη η επιθυμία όλων των Ιονικάριων για ενότητα
του χώρου της ιονικής οικογένειας. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε
και πλέον είμαστε έτοιμοι με την καθολική υποστήριξή σας να προβούμε
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το όραμα της δημιουργίας ενός συλ-
λόγου που θα αγκαλιάσει όλους τους Ιονικάριους να γίνει πλέον πράξη. 
- Επαναδραστηριοποίηση του Συνεταιρισμού ώστε να μπορέσει
να συνδράμει αποφασιστικά στις καταναλωτικές ανάγκες των
συναδέλφων και των οικογενειών τους και ανάπτυξη μέσω του
Συνεταιρισμού ενός πρωτοποριακού προγράμματος κάλυψης
των αναγκών στην υγεία.
- Αποκατάσταση της νομιμότητας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αναζήτηση ευ-
θυνών για την “επένδυση” των 55,5 εκατ. στην ΑΜΚ της Attica Bank,
καθώς και εξέλιξη των απαραίτητων ενεργειών για τη διασφάλιση της
επικουρικής σύνταξης όλων των συναδέλφων μέσω της μοναδικής ρε-
αλιστικής προοπτικής με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ.
- Άμεση επαναλειτουργία της υπηρεσίας αιμοδοσίας.
- Ευρύτατο πολιτιστικό πρόγραμμα με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων
του “Ιονικού Ανταμώματος” σε όλη την Ελλάδα και επέκταση των ήδη
επιτυχημένων εκδρομικών μας δραστηριοτήτων.
- Αντιμετώπιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων που
απασχολούν τους συναδέλφους.

Όλοι μαζί,  ας στηρίξουμε τους σχεδιασμούς της Ιονικής
Ενότητας, ώστε να χαράξουμε μία νέα πορεία για την ιο-
νική οικογένεια που θα έχει σαν προμετωπίδα την ενότητα,
την αλληλεγγύη και θα θέτει σε προτεραιότητα την εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων των απανταχού Ιονικάριων!

Τώρα που το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, είναι η πιο κατάλληλη περίοδος
για να σας προετοιμάσουμε για την επόμενη εξόρμησή μας που θα γίνει το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (18-19-20 Ιουνίου).
Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για μία αξέχαστη εμπειρία στη Νάουσα, στην Έδεσσα,
το Καϊμάκτσαλαν, τα Λουτρά Πόζαρ, τη Βέροια και τις γύρω περιοχές!
Πρόγραμμα:
Αναχώρηση το Σάββατο 18/6 στις 07:00 π.μ. από τα γραφεία του Συλλόγου
μας (πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δημαρχείο). Μετά από τις απαραίτητες
ενδιάμεσες στάσεις (Καμένα Βούρλα κλπ) θα φτάσουμε στη Νάουσα, όπου θα
επισκεφθούμε το πιο φημισμένο αξιοθέατό της, το άλσος του Αγίου Νικολάου,
μία μεγάλη, καταπράσινη έκταση με τεράστια πλατάνια, την οποία διασχίζει το
ποτάμι της Νάουσας, η Αραπίτσα, ενώ δε θα παραλείψουμε να περιηγηθούμε
στο μεγάλο πάρκο στην είσοδο της πόλης.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό την Έδεσσα όπου θα γίνει μία
σύντομη περιήγηση στην πόλη και θα απολαύσουμε τον καφέ μας στους περί-
φημους καταρράκτες της Έδεσσας, τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων, που
έχουν το παγκόσμιο προνόμιο να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης! Αργά το
απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο γύρω
από την πισίνα του ξενοδοχείου υπό τους ήχους των τραγουδιών των συναδέλ-
φων μας Ιπποκράτη Ξυλά και Πλούταρχου Κούσουλα, συνοδεία ορχήστρας.
Την Κυριακή 19/6 μετά το πλούσιο πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για να
θαυμάσουμε τόσο την λίμνη Άγρα όσο και την Βεγορίτιδα. Και αφού επισκε-
φθούμε τον παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του Αγίου Αθανασίου στην κο-
ρυφή Πιπερίτσα στα 1.200μ του όρους Καϊμάκτσαλαν, ταξιδεύοντας μέσω της
Αριδαίας και από ένα πανέμορφο τοπίο, πλούσιο σε βλάστηση, θα φτάσουμε
στα περίφημα Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας. Στο ιδιαίτερο αυτό τοπίο, όπου μία

χαράδρα έχει δημιουργηθεί σ' ένα μεγαλοπρεπές, βραχώδες βουνό και μέσα
της ρέει ο θερμοπόταμος Τόπλιτσα, σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες και
ρηχές κοίτες στις όχθες, θα απολαύσουμε το θερμό ιαματικό λουτρό μας και
θα χαλαρώσουμε.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο στην πισίνα
και ένα ακόμα γλέντι με τους συναδέλφους Πλούταρχο Κούσουλα και Ιππο-
κράτη Ξυλά.
Τη Δευτέρα 20/6 μετά το πλούσιο πρωινό μας, ξεκινάμε την επιστροφή μας
μέσω Βέροιας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο μοναστήρι της Παναγίας Σου-
μελά και το μεσημέρι θα κάνουμε στάση στον Πλαταμώνα για φαγητό, μπάνιο
κλπ. Το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα.
Τιμή κατ' άτομο με ημιδιατροφή:

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται μεταφορά με το πούλμαν και πε-
ριηγήσεις, καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχείο, με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
με παραδοσιακά προϊόντα και δύο δείπνα δίπλα στην πισίνα μετά μουσικής.

Μην ξεχάσετε το μαγιό σας !

ΕΚΔΡΟΜΗ του συλλόγου μας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 18-19-20 Ιουνίου στα Λουτρά Πόζαρ

Δίκλινο 100€
Τρίκλινο 90€

Τετράκλινο 85€
Μονόκλινο 130€

Επί του πιεστηρίου: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης και
κυκλοφορίας της εφημερίδας, συμπληρώθηκαν οι θέσεις στο πρώτο πούλ-
μαν. Συνεχίστε να δηλώνετε συμμετοχή, καθώς γίνονται προσπάθειες για
τη μίσθωση δεύτερου πούλμαν και την ανεύρεση ξενοδοχείου για να φιλο-
ξενήσει όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή.

Αλεξόπουλος Νικόλαος του
Μιχαήλ, Αθήνα

Κογκάκη Ελευθερία του Πο-
λύδωρου, Ηράκλειο Κρήτης

Σβάρνας  Αθανάσιος  του
Αστερίου, Θεσσαλονίκη

Αναστασίου-Μητροπούλου
Αναστασία του Ανδρέα, Πάτρα

Κολιός Γεώργιος του Τηλέ-
μαχου, Αθήνα

Σκουφεζής  Γεώργιος  του
Παναγιώτη, Ρόδος

Αναστασοπούλου Φωτεινή
του Αθανασίου, Αθήνα

Κυριαζής Ιωάννης του Αθα-
νασίου, Αθήνα

Σοφιανόπουλος  Ιωάννης
του Σταύρου, Αθήνα

Ανδριώτης Γεώργιος του
Ιωάννη, Αθήνα

Κυριόπουλος  Φώτιος  του
Θεόδωρου, Αθήνα

Σωτήρχου  Χρηστίνα  του
Σωτηρίου, Αθήνα

Βασιλάς  Αναστάσιος  του
Άγγελου, Αθήνα

Μάγγκου Αντιόπη του Δη-
μητρίου, Αθήνα

Φιλιππόπουλος Σαράντος
του Θεοδώρου, Αθήνα

Γεωργάκης  Χρήστος  του
Δημητρίου, Κέρκυρα

Μπάφης Ανδρέας του Πα-
ναγιώτη, Πάτρα

Φραγκουλόπουλος  Γεώρ-
γιος του Ιωάννη, Αθήνα

Γιαννόπουλος Ιωάννης του
Βασιλείου, Λάρισα

Μυλωνάς  Θεόδωρος  του
Κωνσταντίνου, Αθήνα

Χαλικιάς  Παναγιώτης  του
Φιλίππου, Αθήνα

Δαμάσκος  Δημήτριος  του
Θωμά, Αθήνα

Παινέσης  Ευάγγελος  του
Χαριλάου, Αθήνα

Χατζηπαναγιώτου Ναυσικά
του Ελευθέριου, Κομοτηνή

Ηλιοπούλου Αναστασία του
Νικολάου, Αθήνα

Παντελή Ζαχαρούλα  του
Στυλιανού, Καλαμάτα

Καρακατσάνης Θεμιστοκλής
του Ευστράτιου, Αθήνα

Παπαλεξάτου  Ηλιάνα  του
Ευθύμιου, Θεσσαλονίκη
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Από την πρώτη μέρα της σύστασής του ο σύλλογός μας έχει θέσει ως
βασικό στόχο και επιδίωξη την αναβάθμιση της λειτουργίας του ιστορικού
Συνεταιρισμού μας που στις δύσκολες εποχές που διανύουμε πιστεύουμε
ότι θα αποβεί ευεργετική για όλους τους συναδέλφους.
Δυστυχώς, επί σειρά ετών ο Συνεταιρισμός βρισκόταν σε κατάσταση αδρά-
νειας και διάλυσης με ευθύνη των ανεπαρκών διοικήσεών του. Μετά την προ-
σπάθεια που κατέβαλε η προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο το συνάδελφο
Νίκο Αλεξόπουλο και γραμματέα το συνάδελφο Δημήτρη Ευταξία, πλέον η
νέα διοίκηση του Συνεταιρισμού επιθυμεί να ολοκληρώσει την εξυγίανσή του,
να θέσει σε κίνηση τις υπηρεσίες του και να εκτινάξει τη λειτουργία του, εκμε-
ταλλευόμενη τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο θεσμός.
Για την υλοποίηση όμως αυτού του σχεδιασμού απαιτείται πρώτα και
πάνω από όλα η δική σας συμμετοχή, αρχικά για την τροποποίηση ενός
ξεπερασμένου από τις εξελίξεις καταστατικού και την έγκριση ενός σύγχρο-
νου που θα είναι εναρμονισμένο με τη σημερινή νομοθεσία και τις εξελιγμέ-
νες καταναλωτικές ανάγκες.

Δε θα υποκύψουμε στους “κακοθελητές”
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού συνεδρίασε την Τετάρτη 27/4 και εξέτασε τη δια-
μορφωθείσα κατάσταση μετά την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της
9/4, εν όψει των σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για την
καθοριστικής σημασίας για τα μέλη της ιονικής οικογένειας τροποποίηση του
καταστατικού του Συνεταιρισμού.
Όλοι γνωρίζετε τα γεγονότα που εξελίχθηκαν με τη συμπόρευση του κου
Κολλάτου και του κ. Γκιάτηπου οδήγησαν στην απόφαση αναβολής της Γ.Σ.
Ο κος Κολλάτος εκπροσωπώντας το Σύλλογο Συνταξιούχων και ο κος Γκιάτης
εκπροσωπώντας το Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank, με εξώδικα που απέ-
στειλαν στη διοίκηση του ΕΒΕΑ, την έθεσαν προ των ευθυνών της για την πα-
ραχώρηση της Αίθουσας “Ερμής” για τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, με την
πρόφαση των ελλιπών κανόνων ασφαλείας και τον υποτιθέμενο άμεσο κίνδυνο
πρόκλησης επεισοδίων, προκειμένου να επιτύχουν την ακύρωση των ύψιστων
συνδικαλιστικών διαδικασιών της Συνέλευσης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η διοίκηση του ΕΒΕΑ που μας είχε παραχωρήσει την
αίθουσα έναντι του συμβολικού τιμήματος των 250 ευρώ, αναγκάστηκε να
ακυρώσει την παραχώρηση και κατά συνέπεια ελήφθη απόφαση αναβολής
της Συνέλευσης, αφενός για να μην ταλαιπωρηθούν οι συνάδελφοί μας που
θα κατέφθαναν κατά εκατοντάδες τόσο από την Αθήνα όσο και από την περι-
φέρεια και αφετέρου για να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα των διαδικασιών.
Είναι πρόδηλος πλέον ο πανικός αυτών των κυρίων που έχουν αντιληφθεί
τη δυναμική που έχουν αναπτύξει η Ιονική Ενότητα και ο Συνεταιρισμός
στις τάξεις των συναδέλφων, καθώς φοβούνται-γνωρίζουν ότι πολύ σύντομα
ο κος Κολλάτος και η παρέα του θα αποτελέσουν παρελθόν από το Σύλλογο
Συνταξιούχων, με αποτέλεσμα και ο κος Γκιάτης να χάσει κάθε δυνατότητα
σύνδεσης με την ιονική οικογένεια.
Γιατί βέβαια οι μάσκες έπεσαν! Ενώπιον του άμεσου κινδύνου που θα ση-
ματοδοτούσαν οι αποφάσεις της Γ.Σ. για τα σχέδιά τους, αποκαλύφθηκε η
συμπόρευσή τους που ταυτόχρονα αποτελεί και μία πασιφανή ομολογία
της δημοφιλίας του συλλόγου μας και των ενεργειών μας στο χώρο της Ιο-
νικής, αφού οι κύριοι αυτοί ουσιαστικά παραδέχονται ότι θα υπήρχε απαρτία
και συνεπώς η δυνατότητα λήψης των αποφάσεων που θα επανενεργοποι-
ούσαν το Συνεταιρισμό.
Οι πρακτικές που υποσκάπτουν τις προσπάθειες για τη δυναμική επα-
νεμφάνιση του Συνεταιρισμού δεν πρόκειται να ευδοκιμήσουν.Μπορεί
τα στελέχη που πρόσκεινται σε αυτούς τους κυρίους και ουσιαστικά αποτέ-
λεσαν επί ενδεκαετία τη διοίκηση του Συνεταιρισμού, οδηγώντας τον οριακά
στη διάλυση, να επιθυμούν τη στασιμότητα και την οπισθοδρόμηση, αλλά η
νέα καταστροφική τους απόπειρα θα αποτύχει!
Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία Γενική Συνέλευση (29/2) έλαβε απόφαση ανά-
θεσης σε ορκωτούς λογιστές του έργου της αναλυτικής καταγραφής των επι-
πτώσεων  της  ενδεκαετούς  ανύπαρκτης  διοίκησης  και  ουσιαστικής
αδρανοποίησης του Συνεταιρισμού και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να αναζητήσει
αν προκύπτουν τόσο αστικές όσο και ποινικές ευθύνες σε προηγούμενες δι-
οικήσεις. Επιτέλους, ας κινηθούν οι θεσμικές διαδικασίες ώστε να αποφασί-
σουν οι αρμόδιες αρχές αν υπάρχουν ευθύνες! Εμείς δεν εξαιρούμε ούτε την
περίοδο των δικών μας διοικήσεων από τον έλεγχο που θα επεκταθεί μέχρι
σήμερα, ώστε να μπορούν τελικά οι συνάδελφοι να κάνουν συγκρίσεις.

Ας αναρωτηθούν εξ άλλου όλοι οι συνάδελφοι το προφανές: τώρα που επι-
χειρείται η εξυγίανση του Συνεταιρισμού υπό συνθήκες απόλυτης δια-
φάνειας και χρηστής διοίκησης προς όφελος των μελών του, γιατί
αυτοί οι κύριοι υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ανασύστασης και επα-
ναδραστηριοποίησής του; Η απάντηση είναι ότι γνωρίζουν πως σε αυτό
το εγχείρημα δεν έχουν θέση, ούτε ρόλο και αφενός θα αναδειχθούν με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο οι ευθύνες τους για την ενδεκαετή αδράνεια του
Συνεταιρισμού και αφετέρου η χαώδης απόσταση που χωρίζει την Ιονική
Ενότητα από την ανικανότητα και την άγνοιά τους αναφορικά με τα θέματα
και τη λειτουργία αντίστοιχων εγχειρημάτων.

Δυναμική απάντηση με μαζική συμμετοχή στη Γ.Σ. στις 28/5!
Οι εξελίξεις αυτές δε μας πτοούν, μόνο μας πεισμώνουν! Εμείς ξεκαθαρί-
ζουμε και προειδοποιούμε ότι κανένας και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει
ένα ζωντανό οργανισμό όταν έχει τη μαζική υποστήριξη των συναδέλφων.
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού αποφάσισε τη διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, το Σάββατο 28 Μαΐου (28/5) και
ώρα 12 μ. στον κινηματογράφο “ODEON ΟΠΕΡΑ” (Ακαδημίας 57). 
Επειδή στην πλέον κρίσιμη Γ.Σ. των τελευταίων ετών είναι απαραίτητο
να δώσουν το παρών και τα μέλη της περιφέρειας, ελήφθη απόφαση
να καλύψει ο Συνεταιρισμός τη δαπάνη μετακίνησής τους. Αναλυτικά:
Κεντρική Ελλάδα: Καλύπτεται η μετακίνηση με μισθωμένο από το Συνεται-
ρισμό λεωφορείο που θα ξεκινήσει από Καλαμπάκα και θα παραλάβει συ-
ναδέλφους από Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο και Λαμία.
Δυτική Ελλάδα: Καλύπτεται η μετακίνηση με μισθωμένο από το Συνεταιρι-
σμό λεωφορείο που θα ξεκινήσει από την Πάτρα και θα παραλάβει συνα-
δέλφους από Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο και Κόρινθο.
Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα: Καλύπτεται η μετακίνηση με ΚΤΕΛ, τραίνο
(β’ θέση) και με ιδιωτικά μέσα υπό την προϋπόθεση της παρουσίας τριών ή
περισσοτέρων συναδέλφων σε κάθε μέσο. Επίσης, καλύπτεται η διανυκτέ-
ρευση σε ξενοδοχείο με δείπνο και γεύμα την επόμενη μέρα μετά το πέρας
των διαδικασιών της Γ.Σ.
Υπόλοιπη Ελλάδα: Τα έξοδα μετακίνησης των μελών από τις υπόλοιπες πε-
ριοχές της χώρας θα καλυφθούν από το Συνεταιρισμό με τις εξής επιλογές:
α) να μετακινηθούν σε κάποιο από τα προαναφερθέντα σημεία που θα πε-
ράσουν τα μισθωμένα από το Συνεταιρισμό λεωφορεία με ιδιωτικά μέσα και
τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από το Συνεταιρισμό,
β) να μετακινηθούν με ΚΤΕΛ ή τραίνο (β΄ θέση),
γ) να μετακινηθούν με ιδιωτικά μέσα μέχρι την Αθήνα υπό την προϋπόθεση
της παρουσίας τριών ή και περισσότερων συναδέλφων σε κάθε μέσο.
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ταξιδέψουν με οικονομική κάλυψη από
το Συνεταιρισμό θα πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τα μέλη
της διοίκησης του Συνεταιρισμού στα τηλέφωνα 2103250692-3-4.
Καλούμε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού να συμμετά-
σχουν μαζικά στη Γ.Σ. της 28/5 που θα κατοχυρώσει σειρά
σημαντικών πρωτοβουλιών υπέρ των συναδέλφων!
Η πιο κρίσιμη Γ. Σ. της νέας εποχής του Συνεταιρισμού
Η τελευταία Γενική Συνέλευση της 29/2 αποτέλεσε την αφετηρία επανεκκί-
νησης του Συνεταιρισμού, αφού οι συνάδελφοι απέδειξαν την πλήρη εμπι-
στοσύνη  τους  στη  νέα  διοίκηση  με  τη  σχεδόν  ομόφωνη  έγκριση  του
διοικητικού απολογισμού, διατρανώνοντας με την παρουσία τους την επιθυ-
μία τους για τη δυναμική επαναλειτουργία του.
Η Γ.Σ. στις 28/5 θα σηματοδοτήσει οριστικά τη νέα εποχή του Συνεταιρισμού.
Τα πεδία δραστηριότητας και ευθύνης του μπορούν να δώσουν δυναμικές και
αποτελεσματικές απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία
χρόνια της οικονομικής δυσπραγίας και της συνεχώς επιδεινούμενης αδυνα-
μίας των συναδέλφων να καλύπτουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες:
- Πανελλήνιο Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Σας έχουμε ενημερώσει ότι πρώτο μέλημα του Συνεταιρισμού που ήδη βρί-
σκεται σε εξέλιξη και βαίνει προς υλοποίηση είναι η σύσταση ενός πρότυπου
Πανελλήνιου Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που θα καλύπτει σε όλη
την επικράτεια τις ανάγκες των μελών του Συνεταιρισμού, χωρίς καμία επι-
βάρυνση στις περισσότερες περιπτώσεις και με ελάχιστη συμμετοχή στις
πλέον σοβαρές. Τα έξοδα του τομέα της υγείας θα καλύπτονται από τα έσοδα
των προμηθειών του Συνεταιρισμού από τις δραστηριότητες που έχουν ήδη
δρομολογηθεί και προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
- Σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών
Στη συνέλευση θα αναλυθεί το πλάνο για τη σύναψη συμφωνιών και συμβά-
σεων με μεγάλες εταιρίες για την κάλυψη μεγάλου μέρους των καταναλωτικών
αναγκών των συναδέλφων. Άμεσα ανακοινώνεται η συνεργασία με εταιρία κι-
νητής τηλεφωνίας. Ακολουθούν οι επικείμενες συμφωνίες με μεγάλη αλυσίδα
super market με πανελλαδικό δίκτυο και εν συνεχεία με εκατοντάδες εταιρίες,
που θα τις πληροφορείστε τόσο μέσα από την ιστοσελίδα μας όσο και από ει-
δικά ένθετα που θα βρίσκετε στην εφημερίδα του συλλόγου μας. Ο σχεδια-
σμός  της  διοίκησης  προβλέπει  τη  λειτουργία  ενός  πρατηρίου  που  θα
αποστέλλει δωρεάν μετά την παραγγελία σε κάθε συνάδελφο το προϊόν που
θα προσφέρεται με σημαντική έκπτωση.
Μετά και τη μαζική προσέλευση των συναδέλφων της πρωτεύουσας στην τε-
λευταία Γ.Σ., είναι δεδομένο ότι θα υπερκαλυφθεί η απαιτούμενη απαρτία των
400 μελών, ώστε να συναποφασίσουμε για τις απαραίτητες αλλαγές που θα
καταστήσουν το Συνεταιρισμό ένα καθόλα σύγχρονο και χρηστικό οργανισμό.
Συνάδελφοι,
Αποτελεί οριστική υποχρέωση και δέσμευση όλων
των μελών του Συνεταιρισμού να συμμετάσχουν
στη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί  ξανά στο
προσκήνιο προς όφελος της ιονικής οικογένειας!
Ν α  μ η  λ ε ί ψ ε ι  κ α ν ε ί ς  α π ό  τ η  Γ ε ν ι κ ή
Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ο  Σ ά β β α τ ο  2 8 / 5 / 2 0 1 6 !
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Μόνο αδιαφορία αρμόζει στους αδιάφορους
Ορισμένοι συνάδελφοί μας στάθηκαν κριτικά απέναντι στην απόφασή μας να
απαντήσουμε εκτεταμένα στις συκοφαντίες της κας Γκλαβοπούλου προς το
συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο, δίνοντας αξία στις μικροπρέπειες και ανα-
κρίβειές της. Εκ των υστέρων, ομολογούμε ότι ενώπιον των ψεμάτων και των
συκοφαντιών που εκτόξευσε η εν λόγω κυρία νιώσαμε αγανάκτηση, με συνέ-
πεια να επηρεαστεί η κρίση μας και να ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με ένα πρό-
σωπο που δεν άξιζε τίποτα περισσότερο από την αδιαφορία μας. 
Εξ άλλου, το ποιόν της κας Γκλαβοπούλου μπορούν να κρίνουν οι συνά-
δελφοι που τη γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια
της εργασιακής τους συνύπαρξης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους και τα στοι-
χεία, η εκκολαπτόμενη “μητέρα των εργαζομένων” υπήρξε μόνιμη απεργο-
σπάστρια, ενώ τα σχόλια που συνοδεύουν το επίπεδο της συνεργασίας της
δεν είναι διόλου κολακευτικά.
Ωστόσο, ανάμεσα στον οχετό ψεμάτων και ανυπόστατων κατηγοριών που
εκτόξευσε η ακόλουθος του κου Κολλάτου, αυτό που προξένησε ιδιαίτερα
αρνητική εντύπωση στο σύνολο των συναδέλφων ήταν οι υποτιμητικές
αναφορές της προς τον κλάδο των κλητήρων, θεωρώντας ότι με αυτόν
τον τρόπο θα πλήξει το συνάδελφο Φιλιππόπουλο που εκκίνησε τη σταδιο-
δρομία του από αυτήν τη θέση.
Οι διαμαρτυρίες ήταν εκτεταμένες, αλλά ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που ανή-
κουν τώρα ή κατά το παρελθόν σε αυτόν τον κλάδο εξέφρασαν την έντονη
δυσφορία τους για αυτές τις αναφορές της κας Γκλαβοπούλου. Μάλιστα, ο
συνάδελφος Γιάννης Παναγόπουλος από το κατάστημα της Κάτω Αχαγιάς
που ξεκίνησε από κλητήρας και αφού εργάστηκε με συνέπεια έφτασε στη
θέση του διευθυντή, μας ζήτησε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι και ο συ-
νάδελφος Βασίλης Μαστοράκης, ένα σημαντικό στέλεχος της τράπεζας,
είχε ξεκινήσει από κλητήρας, φτάνοντας τελικά σε κορυφαία αξιώματα. 
Όσο για την τελευταία αναφορά της έμπιστης του κου Κολλάτου, περί υπο-
τιθέμενης εύνοιας του συναδέλφου στη συνταξιοδοτική διαδικασία, της γνω-
στοποιούμε ότι ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος από κοινού με τα υπόλοιπα
στελέχη της  Ιονικής Ενότητας φρόντισαν και αποδόθηκαν προσωρινές
συντάξεις με απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους ασφαλισμένους που
εξήλθαν με την εθελούσια έξοδο, ενώ ο ίδιος δεν έχει λάβει ακόμα ορι-
στική σύνταξη, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η κα Γκλαβοπούλου! Αντίθετα,
λοιπόν, με τις αναφορές στο λιβελογράφημα-μνημείο συκοφαντίας της κας
Γκλαβοπούλου, η Ιονική Ενότητα παρακολουθεί και εγγυάται σε απόλυτο
βαθμό την αδιάβλητη διαδικασία απονομής οριστικών συντάξεων που εξελίσ-
σεται ομαλά και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να ενισχυθεί με επι-
πλέον προσωπικό ο κλάδος σύνταξης.
Εν τέλει, πράγματι πέσαμε στην παγίδα. Το να ασχολείται κανείς αποσπα-
σματικά με την κα Γκλαβοπούλου δε συνιστά ιδιαίτερο ατόπημα. Αλλά η εκτε-
ταμένη  ενασχόληση  με  ανθρώπους  που  ευκαιριακά  και  ελέω  του
συνάδελφου Φιλιππόπουλου βρέθηκαν στο Σύλλογο Συνταξιούχων (από-
φαση για την οποία έχει μετανιώσει και εκφράζει συνεχώς την ειλικρινή του
μεταμέλεια, έστω και αν έγινε υπό επείγουσες συνθήκες πάταξης της δια-
φθοράς), αποτελεί ένα ολίσθημα που δε σκοπεύουμε να επαναλάβουμε,
πολύ απλά γιατί δεν επιθυμούμε να πέφτουμε στο επίπεδό τους. Εξ άλλου
σε σύντομο χρονικό διάστημα η κα Γκλαβοπούλου, ο κος Κολλάτος, η κα
Καραδελή και οι συν αυτοίς, θα αποτελούν ένα θλιβερό παρελθόν για το Σύλ-
λογο Συνταξιούχων και τίποτα από αυτά δε θα έχει πλέον αξία.

Έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια
Ο κος Κολλάτος (περί ου ο λόγος), πέραν του ότι έχει χάσει κάθε όριο σοβα-
ρότητας, φοβόμαστε ότι έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια!
Μπροστά στο φάσμα του εξοστρακισμού του από το συνδικαλισμό, προ-
βαίνει σε σπασμωδικές ενέργειες, που συχνά είναι αντιθετικές μεταξύ τους. 
Ενώ, λοιπόν, στο παρελθόν επικρότησε δημοσίως μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας “Ο Συνταξιούχος της Ιονικής” την ενέργεια του συναδέλφου Σαράντου
Φιλιππόπουλου να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο Συνταξιούχων, στη
συνέχεια άλλαξε ρότα, φτάνοντας σε άστοχες και ακραίες αντιδράσεις. 
Αρχικά επέπληξε τη διοίκηση του ταμείου συντάξεων επειδή δέχθηκε την αί-
τηση για παρακράτηση εισφορών του συνάδελφου Φιλιππόπουλου υπέρ του
Συλλόγου Συνταξιούχων και στη συνέχεια έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι
του για να ακυρώσει την εγγραφή του συναδέλφου, νομίζοντας ότι με αυτόν
τον τρόπο θα μπλοκάρει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες του Συλλόγου. 
Μα καλά, δεν έχει αντιληφθεί αυτός ο κύριος ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων
δεν αποτελεί κτήμα του, ότι είναι απλώς περαστικός, μία κακή παρένθεση
και δεν μπορεί να καταστρατηγεί ακόμα και τους πλέον θεμελιώδεις κανόνες
λειτουργίας του; Ότι είναι υποχρεωμένος με βάση το καταστατικό να
εγγράφει όλα τα μέλη που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να
ενταχθούν στο Σύλλογο; Έχει πραγματικά την εντύπωση ότι με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσει να αποτρέψει τη χιονοστιβάδα των εξελίξεων που θα
προκύψουν στη συνέχεια για την απομάκρυνσή του και τη λύτρωση του τα-
λαιπωρημένου Συλλόγου Συνταξιούχων;

Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι καλύτερο από τον κο Κολλάτο που έχει χάσει
τον μπούσουλα, αλλά σύντομα η πραγματικότητα θα τον ξεπεράσει και θα
αντιληφθεί ότι αυτές οι σπασμωδικές ενέργειες και οι αντιφάσεις του, τον εκ-
θέτουν ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των συναδέλφων. Ο συνάδελφος
Φιλιππόπουλος θα αποτελέσει κανονικά μέλος του Συλλόγου Συνταξιούχων,
συμμετέχοντας βεβαίως στις διαδικασίες απομάκρυνσης του κου Κολλάτου.

Κατ’επιλογή εγγραφή και αυταπάτες
Οι αντιφάσεις του κου Κολλάτου όμως δεν εξαντλούνται στο καθόλα νόμιμο
αίτημα εγγραφής του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου, αφού κατά
έναν παράξενο τρόπο ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει ότι γενικά μπορεί να εγγρά-
φει μέλη στο Σύλλογο Συνταξιούχων κατ’επιλογή.
Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα, διακήρυττε μέσα από δημοσιεύματά
του την αναγκαιότητα εγγραφής όλων των συνταξιούχων συναδέλφων στο
Σύλλογο. Και ενώ δεκάδες συνάδελφοί μας έχουν υποβάλει αίτηση εγγρα-
φής, ο κος Κολλάτος εγγράφει ελάχιστους, όσους δηλαδή νομίζει ότι τάσ-
σονται στο πλευρό του για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Και σε αυτήν
του την αυταπάτη όμως πέφτει έξω, γιατί ιδιαίτερα ανάμεσα στους συναδέλ-
φους που αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα, πολύ δύσκολα θα βρει έστω
κι έναν που να στηρίζει τις επιλογές και τις επιδιώξεις του.
Αυτές βέβαια οι πρακτικές είναι πρωτοφανείς. Πού ακούστηκε ένα συν-

δικαλιστικό σωματείο,  να... αποτρέπει αντί να προτρέπει συναδέλ-
φους από την εγγραφή στις τάξεις του! Αλλά είπαμε, με τον κο Κολλάτο
τίποτα πλέον δε μας προκαλεί έκπληξη, αφού είναι ικανός να γυρίσει τον
κόσμο ανάποδα και να παραβιάσει κάθε έννοια λογικής για να συνεχίσει να
νιώθει ο “βασιλιάς” του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Και επειδή η δική του περίπτωση είναι μη αναστρέψιμη, εμείς οφείλουμε
να προειδοποιήσουμε τουλάχιστον τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων που
ταυτίζονται μαζί του, γιατί αν συνεχίσουν να ακολουθούν τις πρακτικές του,
σύντομα θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Πρέπει να αντιληφθούν
ότι ο νόμος τους υποχρεώνει να εγγράφουν στο Σύλλογο Συνταξιούχων
όλους τους συναδέλφους που υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τα
απαραίτητα κριτήρια, διότι σε αντίθετη περίπτωση το λόγο θα πάρει η δι-
καιοσύνη για να αποφανθεί για αυτονόητα θέματα, εκθέτοντας όσους υψώ-
νουν προσωρινά εμπόδια στη διεύρυνση και ενδυνάμωση του Συλλόγου.
Είναι πλέον βέβαιο ότι διανύουμε τις τελευταίες απελπισμένες πράξεις μίας
σκοτεινής περιόδου απαξίωσης και περιθωριοποίησης του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων. Η δυναμική των επερχόμενων εξελίξεων θα είναι ασταμάτητη και
σύντομα ο κος Κολλάτος και η παρέα του θα αποτελούν μία άσχημη ανά-
μνηση που θα πρέπει να διαγράψουμε όλοι από τις σκέψεις μας, κάνοντας
το παν για να μην επιστρέψουν ποτέ παρόμοια φαινόμενα που αποτέλεσαν
τροχοπέδη για τους σκοπούς και την προοπτική του Συλλόγου Συνταξιού-
χων. Ας τελειώνουμε, λοιπόν, το συντομότερο δυνατόν με αυτούς τους κυ-
ρίους  και  τις  κυρίες,  για  να  επανέλθει  ο  Σύλλογος  σε  φυσιολογική
συνδικαλιστική λειτουργία και να ανοίξει μία νέα, ελπιδοφόρα προοπτική.

Στο χρονοντούλαπο της ματαιοδοξίας
Όταν ο κος Κολλάτος εμφανίστηκε ξαφνικά σαν αυτόκλητος σωτήρας του
Συλλόγου Συνταξιούχων από τις προηγούμενες διοικήσεις του που είχαν συντε-
λέσει αποφασιστικά στην παρακμή και απαξίωσή του, αυτοπαρουσιαζόταν
σαν ένας “οδοστρωτήρας” που δε θα άφηνε σε χλωρό κλαρί όσους είχαν λε-
ηλατήσει κατά το παρελθόν το Σύλλογο. Την εποχή εκείνη που τον είχε -δήθεν
όπως αποδείχθηκε- συνεπάρει ο οίστρος της εξυγίανσης, τα εξώδικα προς
τον κο Βέργο, τότε πρόεδρο του Συλλόγου Βοηθηματούχων, έδιναν και έπαιρ-
ναν, ζητώντας σειρά διευκρινίσεων για τη λειτουργία αυτού του πολύπαθου
συλλόγου, αλλά για και τις συνεχείς χρεοπιστώσεις που λάμβαναν χώρα με-
ταξύ του Συλλόγου Συνταξιούχων και του Συλλόγου Βοηθηματούχων.
Πώς αλλάζουν, όμως, οι καιροί... Με την πάροδο του χρόνου και την απο-
κάλυψη των πραγματικών προθέσεων του κου Κολλάτου, που με τις πραξι-
κοπηματικές  και  υπόγειες  ενέργειές  του  πέταξε το προσωπείο του
“σωτήρα της κάθαρσης” οδηγώντας στην καταγγελία και την παραίτηση
του συνάδελφου Χρυσικού, οι σχεδόν υστερικές “κορώνες” για όσα είχαν
συμβεί κατά το παρελθόν ξεχάστηκαν. Ο κος Κολλάτος ταυτίστηκε από-
λυτα με τον κο Βέργο, την κα Λαδά, τον κο Προκόπη και όλη αυτήν την
παρέα, εναντίον της οποίας εξαπέλυε μύδρους προ λίγων μόλις
μηνών. Αντί για την κάθαρση που υποτίθεται υποστήριζε με σθένος και την
τιμωρία των εμπλεκομένων, τους οποίους κατονόμαζε μάλιστα, τελικά συνερ-
γάστηκε μαζί τους και συνεχίζει να απολαμβάνει τη στήριξή τους, κλείνοντας
στο χρονοντούλαπο της ματαιοδοξίας τις υποσχέσεις του.

Για τα πανηγύρια... 
Ο κος Κολλάτος πρόσφατα ανακοίνωσε με περισσή περηφάνια το κατόρ-
θωμά του να αποστείλει εξώδικο στο ΕΒΕΑ, τονίζοντας τον κίνδυνο... επει-
σοδίων  και  πυρκαγιάς,  προκειμένου  να  υποχρεώσει  τη  διοίκηση  του
Επιμελητηρίου να ανακαλέσει την παραχώρηση της αίθουσας έναντι συμβο-

σχόλια που καίνε...



Ιανουάριος - φεβρουάριος 2016 7Ενημέρωση

λικού τιμήματος για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού.
Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια που στόχευε στη ματαίωση μίας δημο-

κρατικής διαδικασίας, σίγουρα πρέπει να προβληματίζει αυτούς που
την επιχείρησαν και όλους τους συναδέλφους. Πόσο μάλλον, όταν ένας
“συνδικαλιστικός εκπρόσωπος”... φουσκώνει από περηφάνια που τελικά η
πρωτοβουλία του οδήγησε στην αναβολή της κορυφαίας διαδικασίας ενός
συνεταιριστικού φορέα! Μάλιστα, η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του
είχε να κάνει με την ενδεκαετή ανενεργή παρουσία του Συνεταιρισμού, πα-
ραλείποντας βέβαια να εξηγήσει ότι την ευθύνη για αυτήν την αδράνεια
την είχαν οι προηγούμενες διοικήσεις που αποτελούντο από συνερ-
γάτες του, όπως ο κος Βέργος, η κα Λαδά, ο κος Κορδώνης, ο κος Προκό-
πης, αλλά κ.ά. όπως ο κος Δημήτρουλας, ο κος Μπελώνης και ο κος Λάτσης.
Αυτά όμως για τον κο Κολλάτο είναι μικρές λεπτομέρειες...
Βέβαια, επειδή ακριβώς οι ευθύνες για την απαξίωση και την αδράνεια του
Συνεταιρισμού έχουν ονοματεπώνυμο, η νυν διοίκηση θα υλοποιήσει την από-
φαση της Γ.Σ. για την πραγματοποίηση ελέγχου ορκωτών λογιστών και την
παράδοση πορίσματος που θα προσδιορίζει τους υπεύθυνους, γιατί μόνο
μέσω αδιάβλητων διαδικασιών μπορούμε να έχουμε μία καθαρή και πλήρη ει-
κόνα. Και να είναι σίγουρος ο κος Κολλάτος που φοβόταν για... πυρκαγιά, ότι
το μόνο που θα πάρει φωτιά είναι... τα μπατζάκια του και η Συνέλευση θα
γίνει κανονικά στις 28 Μαΐου!
Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε τη σύμπλευση του κου Κολλάτου

με το Σύλλογο του κου Γκιάτη, που την ίδια μέρα - όλως τυχαίως - απέ-
στειλε εξώδικο με αντίστοιχο περιεχόμενο! Η ουσιαστική διαφορά τους
είναι ότι ο κος Κολλάτος πανηγύριζε για το “κατόρθωμά” του, ενώ ο κος Γκιά-
της τήρησε σιγήν ιχθύος για το θέμα...

Η πολυπόθητη διαφάνεια
Για άλλους έννοια ιερή, για άλλους... άγνωστη!

Η Ιονική Ενότητα έθεσε ως βασικό και θεμελιακό κανόνα από την πρώτη
μέρα της λειτουργίας της την απόλυτη διαφάνεια, τόσο στα του οίκου της
όσο και στη διαχείριση που γίνεται συνολικά στο χώρο της Ιονικής. Μεμο-
νωμένα λάθη μπορεί να γίνουν στο χειρισμό κάποιας υπόθεσης, αλλά σε
αυτό το θέμα είμαστε ανένδοτοι και δε σηκώνουμε κουβέντα. Το έχει ανάγκη
ο πολύπαθος χώρος της Ιονικής, ώστε επιτέλους να απαλλαγεί από τους
κάθε λογής “πατερούληδες” που είχαν βαλθεί  να μας εκπροσωπούν δήθεν
για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά μας, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι μάλ-
λον είχαν άλλους σκοπούς... Ένας από αυτούς τους “σωτήρες” ήταν και ο
κος Βέργος, ο οποίος πέραν της γνωστής δράσης του στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων που έχει προκύψει πλέον επίσημα από ένα πόρισμα-καταπέλτη,
είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στο Σύλλογο Βοηθηματούχων.
Συχνά πυκνά διάφοροι συνάδελφοί μας μάς διαμαρτύρονταν έντονα ότι ο
κος Βέργος τους ενοχλούσε συνεχώς, ζητώντας τους να του δώσουν 10
ευρώ ή να τα καταθέσουν σε άγνωστο λογαριασμό (;;;), πιθανώς ως ετήσια
εισφορά για το Σύλλογο Βοηθηματούχων, αφού το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είχε διακόψει
την παρακράτηση υπέρ του συλλόγου-φάντασμα. 
Αναρωτιόμαστε αλήθεια, πώς θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη

διαφάνειας ακόμα και από τον πιο καλοπροαίρετο παρατηρητή, η
απαίτηση ενός συνδικαλιστή να πιστώνονται οι εισφορές ενός συλλό-
γου που δεν έχει διοίκηση σε άγνωστο λογαριασμό;;;
Εκτός όμως από το αδιανόητο θράσος του κου Βέργου -γιατί αυτή η απαί-
τηση μόνο σε θρασύτητα προσιδιάζει- η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη,
αν αναλογιστεί κανείς ότι ο σύλλογος-φάντασμα εισέπραττε εισφορές από
συνταξιούχους συναδέλφους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επί σειρά ετών, χωρίς ποτέ να
παράγει έργο και βέβαια χωρίς ποτέ να δημοσιοποιήσει ισολογισμούς και
λεπτομέρειες της δράσης του.
Προσθέστε σε όλα αυτά τις οικονομικές συναλλαγές με τον “αμαρτωλό”
Σύλλογο Συνταξιούχων στον οποίο υφίσταται “εν κρυπτώ” ελέω κου Κολλά-
του ένα πόρισμα-φωτιά που αποδίδει τεράστιες ευθύνες στην προηγούμενη
διοίκησή του και έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα αδιαφάνειας, αναίδειας,
μυστικοπάθειας, αδράνειας και ανικανότητας. 
Επειδή εκατοντάδες μέλη της Ιονικής Ενότητας ήταν και μέλη του Συλλόγου
Βοηθηματούχων και επομένως αυτό το θέμα δεν μπορεί να αποσιωπηθεί,
η οικονομική δράση της ομάδας που είχε την ευθύνη στο Σύλλογο Βοηθη-
ματούχων οφείλει να τεθεί στο μικροσκόπιο. Το επόμενο διάστημα θα προ-
χωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ανοίξουμε την υπόθεση
αυτή, αν και δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα προσομοιάζει με το άνοιγμα του
κουτιού της Πανδώρας...
Και επειδή υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές που επιθυμούν να κάνουν το
άσπρο μαύρο, τους ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε “ανθρωποφάγοι” και ούτε
προβαίνουμε σε όλες αυτές τις καταγγελίες έχοντας κάποια... σαδιστική κλίση.
Δυστυχώς, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν μαζευτεί πολλές υποθέσεις
διαφθοράς από διάφορα μέτωπα του χώρου μας που αποτελούν βασικές
αιτίες παρακμής του συνδικαλισμού στη συνείδηση των συναδέλφων, κά-
νοντας πράξη το σύνθημα της Ιονικής Ενότητας και την απαίτηση των συ-
ναδέλφων για απόλυτη διαφάνεια, οφείλουμε να κινήσουμε όλες αυτές τις
ελεγκτικές διαδικασίες. Είναι ιδιαιτέρως απογοητευτικό να υφίστανται σο-
βαρά θέματα διαχείρισης σε συλλόγους που είχαν αναλάβει την προάσπιση
των συμφερόντων των μελών τους, αλλά οι υπεύθυνοί τους τελικά υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις (ή και αποδείξεις σε ορισμένες περιπτώσεις) ότι εμφο-
ρούνταν από άλλα κίνητρα που καμία σχέση δεν είχαν με το συνδικαλισμό.

Η αβάσταχτη μοναξιά του κου Βέργου
Μέχρι και πριν από μικρό χρονικό διάστημα υφίστατο, τουλάχιστον στα
χαρτιά, διοίκηση στο Σύλλογο Βοηθηματούχων. Προ περίπου δύο μηνών,
πολλοί συνάδελφοί μας απευθύνθηκαν στο σύλλογό μας αναφέροντας την
έντονη πίεση που δέχονταν από τον κο Βέργο προκειμένου να ενεργοποι-
ηθούν στα διοικητικά του συγκεκριμένου Συλλόγου. Φυσικά κανένας συνά-
δελφος δεν είχε την πρόθεση να συμμετάσχει σε ένα σύλλογο που λειτουργεί
με αδιαφανείς διαδικασίες και ουσιαστικά ανύπαρκτη δράση. Επειδή μάλι-
στα, προφανώς έχει φοβηθεί το μάτι τους τον κο Βέργο και τις αλλοπρόσαλ-
λες πρακτικές του, πολλοί εξ αυτών απέστειλαν δηλώσεις ενημερώνοντας
επίσημα ότι δε θα επέτρεπαν σε κανέναν να τους εμφανίσει εμπλεκόμενους
στα διοικητικά του Συλλόγου Βοηθηματούχων. 
Ο κος Βέργος όμως ακολούθησε απερίσπαστος τη δική του, μοναχική πο-
ρεία. Συνέχισε τις ενοχλήσεις προς τους συναδέλφους, συγκάλεσε μέχρι και
συνελεύσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν εις το πηλίκον. Από ό,τι πλη-
ροφορούμεθα μάλιστα, η Γενική Συνέλευση του κου Βέργου τον άφησε μόνο
σαν την καλαμιά στον κάμπο, αφού δεν μπόρεσε καν να προχωρήσει στη
συγκρότηση ψηφοδελτίου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και βεβαίως δεν
προέκυψε καμία νέα διοίκηση στο Σύλλογο-φάντασμα. Αυτού του είδους οι
πρακτικές του κου Βέργου οδήγησαν το Σύλλογο Βοηθηματούχων σε ου-
σιαστική υπολειτουργία και απαξίωση, αφού κανένας συνάδελφος δε θέλει
να έχει παρτίδες μαζί του. 
Τα ερωτήματα, βεβαίως, παραμένουν. Πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος κυ-
ρίως η οικονομική δραστηριότητα του Συλλόγου-φάντασμα και πού κατα-
σπαταλήθηκαν οι εισφορές των συναδέλφων μας, αφού η δράση του όλα
αυτά τα χρόνια αγνοείται. Από ό,τι φαίνεται, αποτέλεσε ένα “μαγαζί-γωνία”
που κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν.
Σε αυτά τα ερωτήματα -όπως και σε καθένα που αφορά τους συναδέλφους
μας- θα δώσει απάντηση η Ιονική Ενότητα, που το επόμενο διάστημα, με
συντεταγμένες διαδικασίες, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες και θα κινήσει τις διαδικασίες για την εξιχνίαση της σκοτεινής δράσης
και αυτού του Συλλόγου.
Κρίμα βέβαια που στο παρελθόν είχε επιδείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τη
δράση του Συλλόγου Βοηθηματούχων και ο κος Κολλάτος, αποστέλλοντας
σχετικά εξώδικα, αλλά για λόγους που αφορούν τη συνδικαλιστική, προσω-
πική του επιβίωση και αναρρίχηση, τα ξέχασε ως δια μαγείας, παρά το γε-
γονός ότι αυτά τα ζητήματα αφορούν άμεσα και το Σύλλογο Συνταξιούχων
που αποτελούσε συγκοινωνούν δοχείο με το Σύλλογο Βοηθηματούχων, του-
λάχιστον όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα. 

Ο “κατάλληλος άνθρωπος” στην “κατάλληλη θέση”
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων έχει χρίσει υπεύθυνο για τα θέματα του

τομέα υγείας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. 
Το παρελθόν αυτού του προσώπου περιλαμβάνει εμπλοκή στο ταμείο

υγείας, την περίοδο που πλέον βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση
για τις παρανομίες που εκτυλίχθηκαν. Με ποιο, λοιπόν, σκεπτικό ο κος Κολ-
λάτος αποφάσισε να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του συλλόγου για τα θέ-
ματα υγείας η συγκεκριμένη κυρία που έχει συνδέσει το όνομά της με μία
μαύρη περίοδο για το ταμείο υγείας; Δεν σκέφτηκαν οι φωστήρες που έλαβαν
αυτήν την απόφαση τούτη την παράμετρο, ή απλώς έχουν αποθρασυνθεί
πλήρως;
Σίγουρα, η στάση τους είναι ενδεικτική και του επιπέδου λειτουργίας του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, εκτός βέβαια αν αυτός ο “διορισμός” κρύβει άλλους σκο-
πούς,  όπως  η  συγκέντρωση  αποσταλλόμενων  ευχαριστηρίων  από
ορισμένους, κυρίως δικαιοδόχους, συναδέλφους μας, που πιθανώς να χρησι-
μοποιηθούν το επόμενο διάστημα... Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι οι άν-
θρωποι αυτοί έχουν “ξεφύγει” πλέον και έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου.

Κουίζ για δυνατούς λύτες:
Ποια είναι;
Συνδικαλιστική εκπρόσωπος που συνεχίζει απτόητη να επιθυμεί να μας
εκπροσωπεί ενώ:
- εμπλέκεται σοβαρά σε σημαντική ποινική υπόθεση
- διώκεται σε βαθμό κακουργήματος
- της έχει επιβληθεί εγγυοδοσία 30.000 ευρώ
- της έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα
- είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο

αστυνομικό τμήμα της περιοχής της
Ο νικητής κερδίζει μία θέση στο Σύλλογο Συνταξιούχων!
Πάντως, η εν λόγω κυρία συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και επιμένει να
κρατά τη συνδικαλιστική της θέση. Επειδή η λογική αποτελεί μία μακρινή
ανάμνηση σε αυτήν την περίπτωση, ίσως να χρειάζεται να αναζητήσουμε
κάποια μεταφυσική προσέγγιση για αυτήν τη συμπεριφορά. Γιατί εμείς, ανε-
ξαρτήτως της τελικής δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις αρχές που πρε-
σβεύουμε,  θεωρούμε δεδομένο ότι  θα  έπρεπε να  είχε ήδη παραιτηθεί,
αφενός γιατί το επιβάλλει το... φιλότιμο και αφετέρου γιατί και η ίδια θα ήταν
καλό να επικεντρωθεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης του βαρύτατου κα-
τηγορητηρίου που της έχει προσάψει το Συμβούλιο Εφετών, κατά τη διάρ-
κεια  της  εκδίκασης  της  υπόθεσης  που  θα  γίνει  στο  Τριμελές  Εφετείο
Κακουργημάτων στις 27/1/2017. 
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Προς τους λογής-λογής ιδιοτελώς κινούμενους “κουκουλοφόρους” (συνέχεια από σελ.1)
Στην εισήγησή μου προς την Τράπεζα πρότεινα επίσης και τη χρηματοδό-
τηση του Κλάδου Πρόνοιας (εφάπαξ) από την Τράπεζα, καθώς και την πα-
ραχώρηση στον ίδιο κλάδο όλων των υποχρεώσεών της από καταλογισμούς
καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, τους οποίους είχα εισηγηθεί και
είχε εγκρίνει το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ.

Με βάση τις εισηγήσεις μου :
1. α) Η Τράπεζα ανέλαβε συμβατικά – δια της υπογραφής του κ. Δ. ΜΑΝ-
ΤΖΟΥΝΗ στις 06-05-2003 και με απανωτές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ
δια του εκπροσώπου της Τραπέζης κ. Φ. Διακουμή και δια της υπογραφής
του αρμόδιου υπουργού κ. Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ στις 14-05-2003 που εκπρο-
σώπησε το ΤΑΠΙΛΤ στις διαπραγματεύσεις – την εγγυητική ευθύνη κάλυψης
των ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ

β) και ακολούθως ψηφίστηκε διάταξη νόμου (Ν.3232/12-02-2004 άρθρο
15 παρ. 7) βάσει της οποίας ποσό 39,7 εκατ. € από καταλογισμούς καθυ-
στερούμενων εισφορών των Κλάδων Σύνταξης και Υγείας του ΤΑΠΙΛΤ οδη-
γήθηκαν  και  καταβλήθηκαν  από  την  Τράπεζα  στον  Κλάδο  Πρόνοιας,
ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική του θέση (με αυτόν τον τρόπο έλαβαν
ολόκληρο εφάπαξ και οι  λογής – λογής “κουκουλοφόροι” του Διοικητικού
συνδικαλισμού – και όχι μόνο – αφού προηγουμένως είχαν εισπράξει και τα
παχυλά “εφιαλτικά” bonus αποχώρησης). 
2. Με την κοινή υπουργική απόφαση Φ10048/26904/1732 ΦΕΚ 402/Β/ 27-
02-2004  ο  ελλειμματικός  Κλάδος  Σύνταξης  του  ΤΑΠΙΛΤ  εντάχθηκε  από
1/06/2004 στο ΙΚΑ με τις καταστατικές του διατάξεις, με τα ποσά των υψηλών
συντάξεών του και με το σύνολο των προνομίων του. Μάλιστα, με βάση τις
διατάξεις του Ν. 3029 άρθρο 4, την καταβολή των συντάξεών μας αναλάμ-
βανε πλέον ο κρατικός προϋπολογισμός (δεν θέλετε να ξέρετε τι θα είχαν
γίνει οι συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ εάν δεν είχαμε ενταχθεί στο ΙΚΑ, καθώς θα εί-
χαμε ένα ακόμα δράμα τύπου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

Είναι αλήθεια και το έχω επανειλημμένως τονίσει ότι το ασφάλιστρο της
εργοδότριας Τράπεζας μειώθηκε κατά 17,17% κι ένα μεγάλο βάρος της τά-
ξεως των 650εκ. € μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ και κατ’ επέκταση στο Δημόσιο.
Αυτό όμως ήταν ευθύνη του υφυπουργού κ. Σπυρόπουλου και όχι δική μου,
που επέλεξα εύστοχα και εγκαίρως -όπως αποδεικνύεται- να εισηγηθώ την
εξασφάλιση των συντάξεών μας από τον κρατικό προϋπολογισμό (τα υπό-
λοιπα είναι προπαγάνδα των λογής – λογής “κουκουλοφόρων” του συνδικα-
λισμού και όχι μόνο).

Όσον αφορά την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των
ελλειμμάτων  του  Κλάδου  Πρόνοιας  του  ΤΑΠΙΛΤ,    η  ALPHA  BANK  από
το 2004 και κάθε χρόνο έως και το 2007 έδειχνε στις οικονομικές της κατα-
στάσεις τις υποχρεώσεις  προς τον Κλάδο “… μέχρι την αποχώρηση του τε-
λευταίου εργαζομένου με τους όρους του καταστατικού …”. 

Ωστόσο, μετά την ψήφιση του νόμου «Πετραλιά» (Ν. 3655/2008) με την
ένταξη του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, η ALPHA BANK
με την αιτιολογία “ … της ψήφισης του ανωτέρω νόμου και της ένταξης του
Ταμείου στο ΤΑΥΤΕΚΩ από 01-10-2008, διαγράφτηκε η σχηματισθείσα υπο-
χρέωση …” εξοβέλισε  από τις οικονομικές της καταστάσεις του 2008 και
εφεξής, αυτή τη συμβατική της υποχρέωση, την οποία είχε “εν τοις πράγ-
μασι”  αναλάβει.

Έκτοτε έχουμε αρχίσει, όπως γνωρίζετε, έναν τιτάνιο αγώνα υπό πολύ
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και μόλις το 2015 καταφέραμε τον καταλο-
γισμό μέρους της εγγυητικής ευθύνης 27,1 εκ.€ από το ΤΑΥΤΕΚΩ κατά της
εργοδότριας Τράπεζας και συνεχίζουμε.

Και ενώ λοιπόν σήμερα η υπόθεση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και
η Τράπεζα είναι στη “γωνία”, οι λογής – λογής “κουκουλοφόροι” του συνδι-
καλισμού της ΙΟΝΙΚΗΣ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να “τορπιλίσουν” την
προσπάθειά μας, από την οποία περιμένουν να λάβουν εφάπαξ 800 συ-
νάδελφοι.

Πληροφορούμαστε ότι οι λογής – λογής “κουκουλοφόροι” “τρέχουν”
πίσω από τους γνωστούς παράγοντες της Τράπεζας και του συνδικαλισμού
μήπως διορίσουν τα παιδιά τους, βάζοντας για μία ακόμη φορά “ενέχυρο”
τα συμφέροντα της Ιονικής οικογένειας.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε αυτήν μου τη προσπάθεια είχα
πολύτιμο αρωγό το συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο, που ήταν μέλος του
Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ και από την πρώτη στιγμή κατανόησε τη σημασία της άμε-
σης ένταξης του ελλειμματικού κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ και
κατ’ επέκταση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εάν δεν είχε ενστερνιστεί ο Σαράντος Φιλιππόπουλος αυτήν την λογική,
ο Κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ δεν θα είχε ενταχθεί στο ΙΚΑ. Μόλις τον ενη-
μέρωσα ότι η ένταξη στο ΙΚΑ οδηγείται σε ναυάγιο λόγω “παράπλευρων”
απωλειών μέσα από το υπουργείο, επισκέφθηκε άμεσα τον τότε υφυπουργό
κ. Ρ. Σπυρόπουλο και τον έπεισε την τελευταία στιγμή να εντάξει το ΤΑΠΙΛΤ
στο ΙΚΑ, ένα μήνα ακριβώς πριν από τις βουλευτικές εκλογές το Μάρτιο του
2004.  

Όσον αφορά την ένταξή μας στο Ταμείο Ασφάλισης της ΠΙΣΤΕΩΣ, την
ενέκρινε το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του υπ’ αριθμόν
21/11-6-2003, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
Προσωπικού ALPHA BANK  (συνάδελφος  της  ΙΟΝΙΚΗΣ) πήρε πίσω την
ψήφο του δηλώνοντας στο Δ.Σ. ότι τάχα δεν κατάλαβε τι ψήφισε και ότι δεν
συμφωνεί με την εισήγηση του Διευθυντή, καθόσον δήθεν το καταστατικό
του ΤΑΠΙΛΤ δεν προβλέπει την ασφαλιστική μας εξομοίωση με τους εργα-
ζόμενους της ΠΙΣΤΕΩΣ.

Συνάδελφοι,
Όταν εγώ ύψωνα Ιονικό ανάστημα, οι λογής – λογής “κουκουλοφόροι” απο-
λάμβαναν “θαλπωρή και προστασία” στην “αγκαλιά” της γνωστής κυρίας του
Διοικητικού Συνδικαλισμού της ALPHA BANK.

Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Σύντομα συνάδελφοι θα συναντηθούμε έξω
από το Κεντρικό, οδός Σταδίου 40, για να διεκδικήσουμε, με δυναμικό τρόπο
πλέον, το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του
ΤΑΠΙΛΤ και την εγγύηση της ALPHA BANK.  

Αθήνα, 11 Απριλίου 2016

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Επιτέλους το επικουρικό ταμείο αρχίζει τις δια-
δικασίες εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης
Όπως πληροφορηθήκαμε κατ΄αρχάς θα εξεταστούν και θα
προχωρήσουν  οι  αιτήσεις  των  συναδέλφων που  ευρί-
σκονται σε εκκρεμότητα.
Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις για διαδοχική
ασφάλιση και από τις εξής περιπτώσεις συνταξιούχων:

α.Από τους συνταξιούχους που είχαν χρόνο διαδοχικής
ασφάλισης αλλά δεν ζήτησαν την εφαρμογή της – ή απέ-
συραν σχετική αίτηση εφαρμογής της διαδοχικής ασφά-
λισης – προκειμένου να πάρουν την επικουρική τους
σύνταξη, αφού η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης
δεν ήταν εφικτή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και οι αιτήσεις παρέμε-
ναν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
β. Από τους συνταξιούχους που τους μειώθηκε η σύνταξή
τους επειδή τους αφαιρέθηκε ο χρόνος κύριας ασφάλι-
σης που είχε αρχικά προσμετρηθεί, αλλά με την προ-
ϋπόθεση ότι υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλο φορέα
επικουρικής ασφάλισης πριν από την τράπεζα.
Επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά μία υποχρέωση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προσαρμογής με τη νομιμότητα με την εφαρ-
μογή της διαδοχικής ασφάλισης, έπειτα από μία μακρά πε-
ρίοδο παράνομης αντιμετώπισης των συναδέλφων από
τον επικουρικό μας φορέα που δεν την αναγνώριζε.
Αυτή η παράνομη πρακτική του ταμείου είχε σαν αποτέ-
λεσμα εκατοντάδες συνάδελφοί μας να υποστούν μεγάλη
ταλαιπωρία, αφού είχαν υποχρεωθεί να προσφύγουν στη
δικαιοσύνη για την παραδοχή εκ μέρους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
του νόμιμου και αυτονόητου, αφού πλέον όλα τα ταμεία

επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα έχουν εναρμονι-
στεί πλήρως με τη νομιμότητα της εφαρμογής της διαδο-
χικής ασφάλισης.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, αναρωτιόμαστε πώς θα απο-
ζημιώσει το ταμείο όλες αυτές τις περιπτώσεις των συνα-
δέλφων μας που αφενός επιβαρύνθηκαν οικονομικά και
αφετέρου τους προξενήθηκε το αίσθημα της αδικίας από
τη  συμπεριφορά  του  ασφαλιστικού  μας φορέα,  σε  ένα
θέμα που είχε την υποχρέωση επί σειρά ετών να συμμορ-
φωθεί; Δηλαδή έπρεπε να υπάρξει σειρά δικαστικών απο-
φάσεων που δικαίωναν όσους συναδέλφους επέλεξαν τη
νομική οδό προκειμένου το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να προχωρήσει
στην υλοποίηση της υποχρέωσής του;
Δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο υπήρξε μία ακόμα από-
δειξη της στρεβλής λειτουργίας του επικουρικού μας
φορέα υπό την ανεπαρκή διοίκησή του που φέρει την
κύρια ευθύνη για τα σημερινά τραγικά του αδιέξοδα,
ενώ βέβαια έχει την αποκλειστική ευθύνη της επένδυ-
σης – φιάσκο των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Τρά-
πεζας Αττικής που μείωσε ακόμα περισσότερο τα ήδη
άδεια ταμεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Συνάδελφοι,
Ο αγώνας μας τόσο για την αποκατάσταση της επικουρι-
κής σύνταξης για τους συνταξιούχους όσο και για την κα-
τοχύρωσή της για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας που
υπήρξαν διαχρονικοί αιμοδότες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, βρίσκεται
στην τελική ευθεία.
Είμαστε σίγουροι ότι με τη δική σας συμπαρά-
σταση και υποστήριξη η θέση της Ιονικής Ενότητας
για ένταξη στο ΕΤΕΑ, που έχει γίνει επιτέλους απο-
δεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους, σε σύντομο
χρονικό διάστημα θα γίνει πραγματικότητα!

Νέα μεγάλη συμφωνία του
συλλόγου μας προς όφελος των
συναδέλφων για την υπόθεση
διεκδίκησης των αναδρομικών
των μνημονιακών περικοπών!
Ο σύλλογός μας, αφού διαπίστωσε ότι πολλοί
συνάδελφοί μας δυσκολεύονταν να καταβά-
λουν το τίμημα των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
(172,20 €) που απαιτείτο μέχρι πρότινος για
τη συμμετοχή στη διεκδίκηση των αναδρομι-
κών των μνημονιακών περικοπών, ήλθε σε
συμφωνία με τη δικηγορική εταιρία του δρ.
Απόστολου Παπακωνσταντίνου που έχει ανα-
λάβει την υπόθεση για ένα νέο πλαίσιο συμ-
φωνίας χωρίς την κατάθεση προκαταβολής!
Συνεχίζουμε τις ομαδικές αγωγές για τη διεκ-
δίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών
περικοπών των συντάξεών μας σε νέα βάση:
Εφεξής,  εκτός  από  τις  περικοπές  του  Ν.
4093/2012 θα διεκδικούμε  και  αυτές  του Ν.
4051/2012, όλες αναδρομικά από 01-02-2013.
Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συντα-
ξιούχοι, εφεξής  θα  μπορούμε  να  διεκδική-
σουμε  τα  αναδρομικά  των  περικοπών
(4051/2012 και 4093/2012) χωρίς καμία οικο-
νομική επιβάρυνση, παρά μόνον με αμοιβή
εκ του αποτελέσματος (18% επί των ποσών
που θα επιδικασθούν και θα εισπραχθούν).

Σπεύσατε άμεσα να δηλώσετε συμμετοχή!
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το σύλλογό μας (τηλ.2103250692-3-4).
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημε-
ρίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της αποστεω-
μένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προ-
τάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλιστικός χώρος.

Δεν μιλάμε για ροές, αλλά για ανθρώπινες ζωές
Οι εξελίξεις στο προσφυγικό ανέδειξαν μία σειρά από σοβαρά ζητήματα,
είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο, που θα προσπαθήσουμε να αξιο-
λογήσουμε, μεταφέροντας την άποψή μας, αλλά και την αντίδραση της κοι-
νωνίας.
Πρόκειται ως γνωστόν για τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο όγκος των προσφυγικών ροών είναι πρωτο-
φανής για τη μεταπολεμική περίοδο, αναβιώνοντας στην καθημερινότητά
μας σκηνές που -νομίζαμε- ότι αποτελούσαν μία σκοτεινή ανάμνηση. Πόσο
λάθος κάναμε και ίσως αυτός ο εφησυχασμός του σύγχρονου ανθρώπου
να είναι και η πιο βασική αιτία της σημερινής τραγικής κατάστασης.
Γιατί η αδιαφορία και η λήθη γέννησαν και τις υπόλοιπες αιτίες, τις οποίες
έχουμε αναλύσει εκτενώς σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας, με
κύριους υπαίτιους τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τη λεγόμενη “πολι-
τισμένη” Δύση, που ισοπέδωσε ολόκληρες χώρες, όπως η Συρία, το
Ιράκ και το Αφγανιστάν, διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό τους και επιφέ-
ροντας ανυπολόγιστες καταστροφές που θα χρειαστούν δεκαετίες για να
αποκατασταθούν. Η πλήρης αποσάθρωση του κράτους, των θεσμών, των
κοινωνικών και άλλων σχέσεων που είχαν δομηθεί σε αυτές τις χώρες, είχε
ως άμεση συνέπεια το ξέσπασμα εμφύλιων συρράξεων και την αναπόφευ-
κτη δημιουργία προσφυγικών ροών (όπως συνηθίζονται να αποκαλούνται
τα καραβάνια των ξεριζωμένων) προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα, μάλιστα,
λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί την κεντρική οδό διακίνησής
τους προς την αναζήτηση του ονείρου για μία καλύτερη ζωή.
Η πατρίδα μας σίγουρα  εμφανίστηκε απροετοίμαστη  για  τη  διαχείριση
αυτής της απροσδόκητης κατάστασης και των εκατοντάδων χιλιάδων προ-
σφύγων που υποδέχτηκε – όταν δεν τους “υποδεχόταν” προηγουμέ-
νως ο μαζικός, υγρός τάφος του Αιγαίου. Στα θετικά που μπορούμε να
καταλογίσουμε στην κυβέρνηση -και σίγουρα δεν είναι αμελητέα- είναι ότι
ανέδειξε σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το θέμα σε όλη
του την έκταση υπό την ανθρωπιστική οπτική, μακριά από ρατσιστι-
κές και ξενοφοβικές λογικές που επικράτησαν στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, η πολιτική της λειτούργησε και στο
εσωτερικό, περνώντας το μήνυμα της αλληλεγγύης στους συμπατριώτες
μας που σε μεγάλο βαθμό συμπαραστάθηκαν στους πρόσφυγες.
Δυστυχώς, όμως, επέδειξε εμφανή ανεπάρκεια και ανευθυνότητα στην
οργανωτική διαχείριση του θέματος. Αιφνιδιάστηκε -αν και τα μηνύματα
για το τι θα ακολουθούσε ήταν σαφή εδώ και καιρό- και καθυστέρησε σημαντικά
στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών φιλοξενίας, προκαλώντας τελικά
προβλήματα τόσο στους πρόσφυγες όσο και στους Έλληνες πολίτες.
Επιπλέον, παρά την καλή και φιλόξενη πρόθεση του ελληνικού λαού, δε
φρόντισε να διαμορφώσει κανόνες λειτουργίας των χώρων υποδοχής, με
αποτέλεσμα χώροι όπως το λιμάνι του Πειραιά και η Ειδομένη, να αποτε-
λούν ένα ξέφραγο αμπέλι, χωρίς καμία δομή, οργάνωση και οδηγία που
εξέθεσαν σοβαρότατα τη χώρα μας στο εξωτερικό. Σε αυτούς τους χώρους
αλώνιζαν ανενόχλητοι οι διακινητές, οι εκμεταλλευτές τόσο των προσφύγων
όσο και της κατάστασης, οι ΜΚΟ και διάφοροι λεγόμενοι αλληλέγγυοι. Δεν
θα ακολουθήσουμε το αλγεινό παράδειγμα του τσουβαλιάσματος από διά-
φορα ΜΜΕ  όλων  των  αλληλέγγυων που προσέτρεξαν  σε  βοήθεια  και
πράγματι στην πλειονότητά τους προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες, επω-
μιζόμενοι το κύριο βάρος της σίτισης, της υγειονομικής περίθαλψης, της
συνεννόησης κλπ. Ωστόσο, η ανοχή σε ορισμένους από αυτούς που υπε-
ρέβησαν τα εσκαμμένα και δρούσαν ανεξέλεγκτοι, ήταν αδιανόητη.
Αντίστοιχα, κανένα ελαφρυντικό δεν μπορεί να υπάρξει για τη χαλαρότητα
που επέδειξε η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση ομάδων προσφύγων που
θέλησαν να διεκδικήσουν τα καθόλα δίκαια αιτήματά τους με ακραίους τρό-
πους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διακοπή της κεντρικής σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης της Ελλάδας με το εξωτερικό και τον αποκλεισμό των
εθνικών οδών, που συν τοις άλλοις δημιούργησαν και αχρείαστες εστίες
αντιπαράθεσης με τους ντόπιους πληθυσμούς.
Στους κόλπους της Ε.Ε. πανηγυρίζουν για τη συμφωνία-ντροπή με την
Τουρκία και θεωρούν ότι η επιστροφή-εξπρές των μεταναστών στη γεί-
τονα χώρα θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Αν και ακόμα στην πράξη δεν
έχει πάρει σάρκα και οστά η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, εμείς θα δια-
φωνήσουμε ανοιχτά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι δε θα συνδράμει
με ουσιαστικό τρόπο στη διαχείριση της κατάστασης.
Το ανθρώπινο ποτάμι δεν μπορεί να σταματήσει. Οι “ροές” θα πάρουν
άλλους δρόμους και πλέον η νέα οδός που ανοίγεται είναι μέσω της Ιταλίας.

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν και ζητούν απαντήσεις. Οι ξεριζω-
μένοι υποφέρουν και ζητούν μία καλύτερη ζωή. 
Γιατί εμείς δε μιλάμε μονάχα για ροές, αλλά για ανθρώπινες ζωές...

Ήρθε επιτέλους η ώρα για την αντιμετώπιση της διαπλοκής;
Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η διαπλοκή αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες πληγές της πατρίδας μας. Τα πλοκάμια της έχουν απλωθεί σε κάθε
έκφανση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου και είναι δύσκολο να ξεριζωθούν.
Πολλώ δε μάλλον όταν δεν υφίσταται η εκ των ων ουκ άνευ πολιτική βού-
ληση. Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις κατά το παρελθόν σχεδόν από
σύσσωμο το πολιτικό φάσμα για τη δήθεν “λυσσαλέα καταπολέμηση της
διαπλοκής”, καμία ουσιαστική κίνηση δεν έγινε ποτέ. Οι πρωθυπουργοί
και οι υπουργοί περνούν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η διαπλοκή και
οι εκπρόσωποί της συνεχίζουν ανενόχλητοι να κάνουν τις απαραίτητες κι-
νήσεις στην πολιτικοοικονομική σκακιέρα για να εξυπηρετήσουν τα συμ-
φέροντά τους. Και για να είμαστε και ρεαλιστές, πώς να καταπολεμήσουν
οι πολιτικοί τη διαπλοκή, όταν αφενός δεν είχαν το απαραίτητο σθένος και
φοβούνταν για τον πολιτικό αφανισμό τους και αφετέρου πολλοί εξ αυτών
εξυπηρετούσαν τα ίδια, διαπλεκόμενα συμφέροντα...
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πα-
ρατηρείται -έστω- κινητικότητα στον τομέα θέσπισης ορισμένων κα-
νόνων προς τη θετική κατεύθυνση. Γιατί η ωμή πραγματικότητα είναι
ότι στη χώρα μας επί 27 συναπτά έτη ύπαρξης της ιδιωτικής τηλεόρασης,
οι μιντιάρχες λειτουργούν ανεξέλεγκτοι, χωρίς μάλιστα να πληρώσουν οτι-
δήποτε για την εκμετάλλευση του δημόσιου αγαθού των συχνοτήτων. Αν
μη τι άλλο, ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δημόσια
δημοπράτηση των αδειών αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση. 
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εφημερίδα μας δεν έχει παρωπίδες και έχει συμ-
φωνήσει ή ασκήσει έντονη κριτική κατά καιρούς προς όλες τις παρατάξεις,
αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις διαδικασίες που εξελίσσονται σε
αυτόν τον τομέα από την πλευρά της παρούσας κυβέρνησης και μας βρί-
σκουν απόλυτα σύμφωνους. Πρόκειται μονάχα για την εκκίνηση σε ένα
μαραθώνιο διαδικασιών, αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Αντίθετα, θεωρούμε αδιανόητη και αχαρακτήριστη την ανεύθυνη στάση
της πλειονότητας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που δεν εναντιώ-
νονται με σθένος στα συμφέροντα της διαπλοκής. Ουσιαστικά με αυτόν
τον τρόπο αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά και τους
“δεσμούς αίματος” που έχουν χτίσει με τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τους ολι-
γάρχες που τα ελέγχουν.
Παράλληλα, ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και από το συντη-
ρητικό, νεοφιλελεύθερο μπλοκ της Ευρώπης, που και κατά το παρελθόν
με ισχυρές παρεμβάσεις του τορπίλισε οποιαδήποτε προσπάθεια ξεκίνησε
προς την αντιμετώπιση της διαπλοκής.
Ας ελπίσουμε αυτήν τη φορά να υπερκεραστούν τα ομολογουμένως τερά-
στια εμπόδια που υψώνονται και να δημιουργηθεί επιτέλους ένα πλαί-
σιο λειτουργίας των καναλιών, του πανίσχυρου αυτού μηχανισμού που
μέχρι και σήμερα ελέγχει και καθυποτάσσει τα πάντα.

φοροδιαφυγή = φοροκαταιγίδα + μειώσεις
φτάνουν οι εξαγγελίες, απαιτούνται πράξεις! 

Είναι πλέον αποδεδειγμένο και κοινώς παραδεκτό ότι μία από τις πιο σο-
βαρές παθογένειες που ταλανίζουν τη χώρα μας και έχουν σαν συνέπεια
να λαμβάνονται διαρκώς νέα, επαχθή μέτρα, είναι η πλήρης έλλειψη απο-
τελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την οποία έχουμε
στηλιτεύσει κατά το παρελθόν από την εφημερίδα μας. Πρόκειται για μία
εθνική πληγή που αν είχε αντιμετωπιστεί, σίγουρα θα ήταν μικρότερος ο
“λογαριασμός” που θα είχαν κληθεί να πληρώσουν μισθωτοί και συνταξι-
ούχοι και θα ήταν αντίστοιχα πιο “ήρεμη” η ατέλειωτη φοροκαταιγίδα. 
Αλήθεια, από το 2011 δεν είχε ξεκινήσει προσπάθεια για τη λειτουργία της
κάρτας αποδείξεων ή αλλιώς φοροκάρτας, όπως είχε ονομαστεί από τα
ΜΜΕ;  Επρόκειτο  για  μία  φιλόδοξη  και  με  προοπτικές  πρωτοβουλία,
ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Μία από τις
πολλές υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν και η αντιμετώπιση της φορο-
διαφυγής. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα δεν έχει να επιδείξει
τίποτα σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδια της κυ-
βέρνησης και τι προτίθεται να κάνει για να πατάξει αυτό το απαράδεκτο
και εξαιρετικά ζημιογόνο φαινόμενο; Γιατί μέχρι σήμερα οι προσπάθειες
προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται στο ναδίρ, οι δε βαρύγδουπες
εξαγγελίες, ιδιαίτερα για την πάταξη λαθρεμπορίας καυσίμων και ανεύ-
ρεσης δισεκατομμυρίων, έχουν μείνει -πάλι- στις... καλές προθέσεις. 
Κύριοι, εκτός από τα συνεχή μέτρα που επιφέρουν μειώσεις σε συντάξεις
και μισθούς και την ανεξάντλητη φορολογία, οφείλετε επιτέλους να λάβετε
μέτρα και για την πάταξη της φοροδιαφυγής προς πάσα κατεύθυνση, γιατί
αν μη τι άλλο αποτελεί γενική απαίτηση, μήπως μπορέσει επιτέλους ο πο-
λύπαθος αυτός λαός να ανασάνει! 
Δε φτάνουν πλέον οι εξαγγελίες, απαιτούνται πράξεις!
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Ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκευαζόταν στη Σύρο; Ελληνικής έμπνευ-
σης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης; Πριν από τέσσερις δεκαετίες;
Δεν είναι ούτε αστείο, ούτε κάποια φαντασίωση. Είναι πραγματικότητα, έχει
όνομα και ιστορία... Η Σύρος δεν είναι γνωστή ως τοποθεσία παραγωγής ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. Τη δεκαετία όμως του ’70 όλα ήταν διαφορετικά...
Με φόντο την Ελλάδα της δεκαετίας του ’70, σκηνικό ένα εργοστάσιο στη Σύρο,
πρωταγωνιστές έναν παγκοσμίου φήμης επιχειρηματία, δύο κορυφαίους σχε-
διαστές, δεκάδες επιστήμονες, εργάτες και τεχνίτες από τον Πειραιά και τα ελ-
ληνικά νησιά και στο επίκεντρο ένα χαριτωμένο πορτοκαλί αμάξι, ξετυλίγεται η
ιστορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου ευρείας παραγωγής παγκοσμίως.
Το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής του κό-
σμου κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη
Σύρο το 1973. Η ιστορία του αποτυπώνει το νεοελληνικό πα-
ράδοξο. Καινοτομία, αλλά και αναπτυξιακά κωλύματα. Λαμπρές
ιδέες, αλλά και οπισθοδρόμηση, που οφείλεται εν μέρει και
στο σκοτεινό πολιτικό πεδίο της χώρας τη δεκαετία του ‘70.
Το Enfield 8000 -περί  ου  ο  λόγος-  αποτελεί  πλέον  έναν
θρύλο, ένα ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία αυτοκινήτου,
καθώς ήταν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο
που μπήκε σε παραγωγή.

Μία παλιά ιδέα για ένα σύγχρονο πρόβλημα
Αν και τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά για την εξέλιξη, τις
δυνατότητες και την προοπτική των ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
η κατασκευή τους ήταν μία ιδέα που χρονολογείται από τις
αρχές του 20ού αιώνα. Αξίζει μάλιστα να αναφέρουμε ότι το
τρίτο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα (το 1900)
ήταν ηλεκτρικό και συγκεκριμένα μία “Victoria”, την οποία απέ-
κτησε ο τότε διευθυντής της «Ηλεκτρικής Ενέργειας» Κώστας
Νικολαΐδης. Ίσως αυτό το γεγονός να προϊδέασε για όσα ακο-
λούθησαν και περιγράφουμε στο αφιέρωμα που διαβάζετε...
Ωστόσο, η "αρχιτεκτονική" των πρώτων αυτοκινήτων δεν ευ-
νοούσε την ενσωμάτωση μπαταρίας που θα παρείχε αυτονομία στο Ι.Χ. Τη δε-
καετία του ‘70 όμως, στην καρδιά της πετρελαϊκής κρίσης και των πρώτων
έντονων  φαινομένων  ρύπανσης,  η  κατασκευή  ενός  ηλεκτρικού  οχήματος
πόλης έμοιαζε ιδανικό σενάριο.
Μέχρι το Enfield, όλες οι προσπάθειες ήταν μεμονωμένες και δεν είχαν γνωρί-
σει μεγάλη παραγωγή,  καθώς υπήρχαν διάφορα προβλήματα, όπως η αυτο-
νομία, αλλά και το υψηλό κόστος που καθιστούσε το εγχείρημα απαγορευτικό.
Η ιστορία του θρυλικού αυτοκινήτου Enfield 8000 ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας
του ’60. Πίσω από το εγχείρημα βρισκόταν η Enfield Automotive, με έδρα της
νήσο Wight (διαβ. Γουάιτ) της Μ. Βρετανίας, την οποία είχε εξαγοράσει ο εφο-
πλιστής Γιάννης Γουλανδρής (προηγουμένως κατασκεύαζε το διάσημο του-
φέκι  Lee-Enfield)  για  να  προωθήσει  προϊόντα  υψηλής  τεχνολογίας,  ενώ
πρόεδρος της εταιρείας, τεχνικός διευθυντής και σχεδιαστής (από κοινού με
τους John Samuel και John Acroyd) του Enfield 8000 ήταν ο επίσης Έλλη-
νας, απόφοιτος του ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Αδρακτάς. 
Ο δαιμόνιος Ανδριώτης εφοπλιστής ήθελε να μπει στον χώρο των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων γιατί διέβλεπε προοπτική, λόγω και του προβληματισμού για την
επάρκεια του πετρελαίου που τότε κυριαρχούσε. Στα τέλη της δεκαετίας του
‘60 η εταιρεία είχε κατασκευάσει δύο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα: το Enfield 465
και το Enfield 8000 που διέθετε μοναδική αεροδυναμική (αεροδυναμικός

Σας μεταφέρουμε στο 1973 και παρουσιάζουμε μία άγνωστη
ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας με πρωταγωνιστές έναν
εφοπλιστή, δύο μηχανικούς, δύο νησιά και ένα αυτοκίνητο...

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
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Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης μαζικής παραγωΤο πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης μαζικής παραγω--
γής κατασκευάστηκε στην Ελλάδα πριν από 43 χρόνια!γής κατασκευάστηκε στην Ελλάδα πριν από 43 χρόνια!

“Οι Έλληνες είναι ευρηματικοί, ευφυείς και στο κατάλληλο περιβάλλον, μπορούν να κάνουν... θαύματα, ωστόσο•
έχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις”
“Η απάντηση στην κρίση είναι η ανάπτυξη της καινοτομίας από τα ελπιδοφόρα, νέα μυαλά της πατρίδας μας”•
“Έχουμε κολλήσει στα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων ως λαός και έχουμε μείνει πίσω στις σύγχρονες εξελίξεις”•

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ή ξεστομίσει όλοι τις παραπάνω εκφράσεις; Στερεότυπα θα σκεφτεί κανείς
και πιθανώς θα έχει σε μεγάλο βαθμό δίκιο. Εδώ όμως θα εξετάσουμε την άλλη πλευρά, αυτή που δικαιώνει τέτοιες
αναφορές. Και το Enfield 8000, το πρώτο σύγχρονο ηλεκτρικό Ι.Χ. μαζικής παραγωγής, κατά κάποιον τρόπο, δικαιώνει
όλα τα προαναφερθέντα στερεότυπα...

συντελεστής μικρότερος κι από μοντέλα της Porsche: 0,29) και απομακρυνό-
ταν αισθητά από το συμβατικό σχεδιασμό. Ωστόσο, οι πωλήσεις του, λόγω της
υψηλής τιμής (2.800 λίρες) και της μικρής του αυτονομίας (μόλις 70 χλμ), ήταν
απογοητευτικές.
Η ευκαιρία ήρθε με την προκήρυξη του διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβου-
λίου Ηλεκτρισμού (της αντίστοιχης βρετανικής ΔΕΗ), που ζητούσε ηλεκτρικά
αυτοκίνητα πόλης. Ο Γουλανδρής θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη συγκυρία
για να μπει δυναμικά στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι άλλες δύο εται-
ρείες που δήλωσαν συμμετοχή ήταν οι κολοσσοί Ford και Leyland και αν κα-
τάφερνε να τις παραμερίσει στον τομέα τους, θα ξεκινούσε τα νέα του σχέδια

με σημαντικό πλεονέκτημα. Το 1973 η Enfield κέρδισε τον δια-
γωνισμό με το Enfield 8000 για την προμήθεια 60 αυτοκινή-
των,  αριθμός  που,  αν  και  μικρός,  ήταν  ικανός  για  να
δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοκίνη-
σης μια μικρή γραμμή παραγωγής ενός ηλεκτρικού τε-
τράτροχου, που θεωρητικά θα μπορούσε να αποτελέσει την
κινητήρια δύναμη ώστε να διευρυνθούν οι πωλήσεις και στα-
διακά να μειωθεί το κόστος της παραγωγής.

Γεννήθηκε στην Αγγλία, ταξίδεψε στην Ελλάδα,
“άνθισε” στη Σύρο
Η ιστορία λαμβάνει ενδιαφέρουσα τροπή όταν, λίγο πριν αρ-
χίσει η παραγωγή, ο Γιάννης Γουλανδρής λόγω των συνεχι-
ζόμενων απεργιών που συγκλόνιζαν την Αγγλία, αποφασίζει
να κλείσει το εργοστάσιο στη νήσο Wight και να το μεταφέρει
στη Σύρο, στο κτίριο ενός παλιού κλωστηρίου, κοντά στο ναυ-
πηγείο Νεωρίου. Σε ένα νησί με τεράστια παράδοση στη ναυ-
πήγηση πλοίων, το οποίο όμως δεν είχε καμία σχέση με τα
αυτοκίνητα, πολλώ δε μάλλον με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μία
απόφαση που τελικά αποδείχτηκε μοιραία για το μέλλον
του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο  Κωνσταντίνος
Αδρακτάς έφερε αντιρρήσεις, καθώς δεν θεωρούσε σκόπιμη
τη μεταφορά σε μία χώρα όπου δεν υπήρχαν υποδομές πα-

ραγωγής αυτοκινήτων και γι’ αυτό δεν ακολούθησε σε αυτήν τη φάση.
Ο νέος σχεδιαστής ήταν ο Γεώργιος Μιχαήλ, ο οποίος έχει συμβάλει στη σχε-
δίαση και άλλων αυτοκινήτων, όπως το Chicago, το Renault Farma αλλά και
το Pony. Για την κατασκευή του Enfield 8000 «στρατολογήθηκαν» άνδρες από
το ναυπηγείο, μηχανικοί, τεχνίτες, φανοποιοί και εργάτες με εμπειρία από τα
ναυπηγεία, προερχόμενοι από τη Σύρο, τον Πειραιά και αλλού.
Σύντομα, το πρώτο εν Ελλάδι κατασκευασμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν γε-
γονός και έκανε τη βόλτα του στη Σύρο τον Οκτώβριο του ’73, περίπου τέσ-
σερις δεκαετίες πριν η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίσει  τη μαζική παραγωγή
ηλεκτροκίνητων μοντέλων.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που... έμεινε από καύσιμα!
Το Enfield 8000 γεννήθηκε στη νήσο Wight και πέθανε στη Σύρο. Το όνειρο
δεν κράτησε πολύ και το Enfield γλίστρησε στο σκοτάδι μετά από τρία μόλις
χρόνια παραγωγής στην Ελλάδα. Η περίπτωσή του αποτελεί ακόμα ένα πα-
ράδειγμα ελληνικής τρέλας και αντανακλά τον χαρακτήρα του σύγχρονου Έλ-
ληνα. Καινοτόμος αλλά και... γραφειοκράτης. Εκτός όμως από την “αθάνατη”
ελληνική γραφειοκρατία, πιθανώς να φρόντισαν για τη... μόνιμη βλάβη που
υπέστη και κάποια μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Οι προδιαγραφές του Enfield 8000:
Επρόκειτο για ένα διθέσιο ηλεκτρικό
αυτοκίνητο πόλης, με μπαταρίες του
κλασικού Mini. Διέθετε ηλεκτρικό κινη-
τήρα 8,2 ίππων, τελική ταχύτητα 80
χλμ/ώρα και αυτονομία 80 χλμ. Αυτό
που το έκανε ξεχωριστό ήταν το πολύ
μικρό του μέγεθος, μιας και το μήκος
του ήταν μόλις 2,7 μέτρα ο συντελε-
στής αεροδυναμικής (0,29) του μοντέ-
λου, νούμερο απλησίαστο για την
εποχή. Συνολικά κατασκευάστηκαν
123 αυτοκίνητα που σήμερα θεωρούνται,
κάτι παραπάνω από συλλεκτικά.
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 50 ετών η συνάδελφός μας Αγγελική. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Σπάρτης. Την διέ-
κρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στις κόρες της Μαρία και Ιωάννα, στους γονείς της Ιωάννη και Ομηρία,
καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΝΙΚΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 58 ετών η συνάδελφός μας Νίκη. Υπηρέτησε στο Ηράκλειο Κρήτης στα καταστήματα
Δημοκρατίας, Κορνάρου, Κεντρικό Ηρακλείου και Αλικαρνασσού. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Στις κόρες της Μαρία, Εμμανουέλα και Κωνσταντίνα, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. 

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ιωάννης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα
Κιάτου, Μοσχάτου και στη Διεύθυνση Οργάνωσης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Αγγελική και στα δύο του παιδιά, Γιώργο και Ελένη, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. 

ΛΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Άγγελος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα της
Ρόδου και ως Διευθυντής στο κατάστημα Ηλιούπολης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στις
δύο κόρες του Πόπη και Άννα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑΡΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Αλεξάνδρα. Υπηρέτησε στο Εμπορικό
του Κεντρικού Καταστήματος. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Κώστας. Υπηρέτησε στα Καταστήματα
Ομονοίας και Βόλου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σοφία και στους γιους
του Γιάννη και Γιώργο, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.
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Στις αρχές του ’76, η παραγωγή σταμάτησε και το εργοστάσιο έκλεισε. Τα πε-
ρισσότερα αυτοκίνητα «έφυγαν» για Αγγλία και το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και ορισμένα σε μεμονωμένους πελάτες του εξωτερικού, καθώς στην
Ελλάδα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων. 
Οι λόγοι της αποτυχίας του Enfield δεν είναι και λίγοι...Από τα εγγενή προ-
βλήματα  των  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων  και  κυρίως  το
θέμα της εμβέλειάς τους, μέχρι το ότι η κατασκευή του
συνέπεσε με την περίοδο της Χούντας και της Μεταπο-
λίτευσης. Η χρονική συγκυρία δεν ευνόησε το Enfield
καθώς η χώρα ταλανιζόταν από πολιτικές ανακατατάξεις
και η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν έμοιαζε η
πιο έξυπνη επιχειρηματική κίνηση, ιδιαίτερα σε ένα ελ-
ληνικό νησί. 
Η περίπτωση του Enfield είναι ενδεικτική και των περιο-
ρισμών που υφίστανται για την ανάπτυξη αυτοκινητοβιο-
μηχανίας στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία ήταν βουνό και
για μία ακόμα φορά στάθηκε εμπόδιο. Το κράτος δεν
έβρισκε τρόπο να φορολογήσει τον ηλεκτρικό κινη-
τήρα και δεν έδινε ούτε πινακίδες δοκιμής, με την αι-
τιολογία πως η εταιρεία θα έπρεπε πρώτα να έχει
πουλήσει τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα ώστε να χαρακτηριστεί αυτοκινη-
τοβιομηχανία! Επιπλέον, οι βιομηχανίες αναπτύσσονται εκεί που υπάρχει με-
γάλη αγορά, αλλά και προμηθευτές. Κάτι που δεν ισχύει για τη χώρα μας.
Τα ανταλλακτικά ήταν ένας ακόμα πονοκέφαλος καθώς έρχονταν από την
Αγγλία και όταν έφταναν, εκτός από το υψηλό κόστος μεταφοράς τους, έπρεπε
να περάσουν τελωνείο, όπου και εκεί δημιουργούνταν διάφορα απρόοπτα κω-
λύματα, όπως το “παραδοσιακό λάδωμα”. 
Τον δικό της ρόλο εκτιμάται πως διαδραμάτισε και η πετρελαιοβιομηχα-
νία, που μάλλον δυσαρεστήθηκε από το πρωτοποριακό μοντέλο της Σύρου.
Η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση έβρισκε αντίθετες τις πετρελαϊκές εταιρείες και
μόνο στη σκέψη παραγωγής ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όλα αυτά τη στιγμή
που αρκετά δεξαμενόπλοια παρέμεναν αραγμένα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Γου-
λανδρής, που είχε επαφές με τις πετρελαϊκές εταιρείες, έλαβε το ξεκάθαρο μή-
νυμα “Ξέχνα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σε αντάλλαγμα τα καράβια σου θα
δουλέψουν”. 
Έτσι, ακόμα κι αν το Enfield έχοντας αντίπαλο τη Ford κέρδισε τον διαγωνισμό
του Συμβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βρετανίας για παραγωγή ηλεκτρικού
αυτοκινήτου, στην Ελλάδα έμεινε από "καύσιμα"...

“Σαν να είχαμε έρθει από άλλο πλανήτη”
O Γιώργος Μιχαήλ, ο αρχιτέκτονας και βιομηχανικός σχεδιαστής που ασχο-
λήθηκε με το σχεδιασμό του συγκεκριμένου οχήματος, θεωρεί ότι αυτή η και-
νοτομία ήταν μία μεγάλη ευκαιρία που πήγε χαμένη.  “Εκείνη την εποχή οι
άνθρωποι μιλούσαν ακόμα για τη βενζίνη. Βέβαια, η περίοδος εκείνη ήταν καλή
με την έννοια ότι υπήρχε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Ήταν όμως πολύ νωρίς
και η ηλεκτροκίνηση ήταν ακόμη κάτι το εξωτικό. Ήμασταν λιγάκι σαν να είχαμε
έρθει από άλλο πλανήτη”.
Θυμάται σχετικά:
‘’Το Δεκέμβριο του 1973 ο Γουλανδρής με προσέλαβε να αναλάβω τη μετα-
τροπή ενός ηλεκτρικού διθέσιου αυτοκινήτου από την Αγγλία, του ENFIELD
(Ε 465) στο μοντέλο Ε8000.  Το Ε8000 ήταν ένα διθέσιο όχημα, ουσιαστικά
ίδιο με το αγγλικό, με ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και το ίδιο ακριβώς
σχήμα. Η μόνη τους διαφορά ήταν ότι αυτό που κατασκευάσαμε εμείς ήταν από
αλουμίνιο και οι πόρτες του δεν ήταν συρόμενες αλλά άνοιγαν με το συμβατικό
τρόπο”, ενώ σίγουρα δεν ήταν όλα ρόδινα:
“Οι δοκιμές που κάναμε δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικές, γιατί υπήρχαν πολλά
προβλήματα. Ήταν ένα δύσκολο περιβάλλον η Σύρος, γιατί υπήρχαν ανηφοριές
και κατηφοριές, εκεί ακριβώς είναι που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποφέρουν,
δηλαδή καταναλίσκουν πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας”.
Επειδή το Enfield 8000 δεν κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας στην
παραγωγή και συνεπώς στην τελική τιμή, ο Γιώργος Μιχαήλ ανέλαβε να φτιάξει
ένα πιο φθηνό μοντέλο: Ένα τετραθέσιο αλουμινένιο τζιπάκι (Μπικίνι) και ένα
κλειστό βαν (Μiner) τα οποία έφυγαν και αυτά σε μικρές ποσότητες για το εξω-
τερικό. “Μετά από αυτό, η μικρή παραγωγική μονάδα που δουλεύαμε, έκλεισε
με το ξεκίνημα της Μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω το γιατί”, καταλήγει.

Ο Κων/ντίνος Αδρακτάς με τη σειρά του, “έβλεπε” μπροστά όταν διατη-
ρούσε τις επιφυλάξεις του για τη μεταφορά της γραμμής παραγωγής στη Σύρο.
Ο ίδιος τασσόταν υπέρ της προώθησης της παραγωγής σε χώρες που είχαν
επιδείξει ήδη ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως οι
ΗΠΑ, ενώ ευελπιστούσε και στην ευόδωση συνεργασιών με επιχειρηματίες,
όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης. 

Σε αντίθεση με αυτούς που προβάλλουν ως κύρια αιτία
της διακοπής της παραγωγής φορολογικά εμπόδια που
υφίσταντο στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘70, υιοθετεί την
άποψη ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες πίεσαν στην κατεύ-
θυνση διακοπής της παραγωγής:“Η χρηματοδότηση
του έργου παρεχόταν από ένα μεγαλοϊδιοκτήτη
Tanker. Οι πετρελαϊκές εταιρείες ήταν πάντα “στην
ουρά μου” και ο ίδιος περίμενε για μια κρίση του πε-
τρελαίου, ώστε να μπορεί να παίξει σωστά τα χαρτιά
του. Δε σκέφτηκε πολύ για να επιλέξει, όταν είχε τα
Tanker του σε αδράνεια από τον Πειραιά μέχρι την
Κόρινθο. Προσφέρθηκα να αγοράσω την Enfield
Automotive και τη δημιουργία μου, αλλά μάταια.
Αυτό που διακυβευόταν ήταν πολύ μεγαλύτερο από

τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τον καθαρό αέρα”.

“Ανάμεσα σε δύο νησιά”
Αφορμή  για  το  αφιέρωμά μας,  υπήρξε  το  ντοκιμαντέρ “Ανάμεσα σε δύο
νησιά” (“A tale of two isles” – Νήσος Wight και Σύρος) του Μιχάλη Σταυρό-
πουλου, ενός από τους πλέον σεβαστούς δημοσιογράφους στο χώρο της αυ-
τοκίνησης, που χαίρει καθολικής αποδοχής και αναγνώρισης και έχει διατελέσει
επί χρόνια διευθυντής σύνταξης στους “4 Τροχούς”. 
Όλα ξεκίνησαν όταν ο κος Σταυρόπουλος βρέθηκε στη Σύρο για να δοκιμάσει
ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Mitsubishi και να συνδέσει το άρθρο του με το
Enfield 8000. Εκεί γνώρισε διάφορους ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει
στην προσπάθεια του made in Greece ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μέσα από
διαφορετικές αφηγήσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία και την
κατασκευή του Enfield 8000, ξεδιπλώνεται αυτή η τόσο συναρπαστική ιστορία.
Στο ντοκιμαντέρ, που έχει γυρίσματα στη Σύρο, την Τήνο, την Αγγλία, το Μό-
ναχο, τη Γενεύη και το Λος Άντζελες, παρουσιάζεται ένα από τα λίγα εναπο-
μείναντα Enfield 8000 στον κόσμο, που εντόπισε στην Αγγλία ο κος Αλέξης
Μαραντζίδης. Ο ίδιος μεσολάβησε για τη μεταφορά του αυτοκινήτου στην Ελ-
λάδα, προκειμένου να ανακατασκευαστεί και να εκτεθεί στο Βιομηχανικό Μου-
σείο της Σύρου, κάτι το οποίο δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα
με μαρτυρίες τοπικών ΜΜΕ.

Μία ακόμα χαμένη ευκαιρία
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ παλιά υπόθεση, ωστόσο το Enfield ήταν
πολύ σημαντικό για την εποχή του. Ήταν το πρώτο, έστω περιορισμένης
παραγωγής, σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που εξυπηρετούσε πραγ-
ματικές ανάγκες για την κίνηση στην πόλη.
Η αρνητική εξέλιξη του εγχειρήματος ίσως φρέναρε την ανάπτυξη μίας αξιο-
σημείωτης, καινοτόμου βιομηχανίας στη χώρα μας. Ειδικά στην Ελλάδα, η ανύ-
παρκτη πολιτική βούληση αποτελεί απροσπέλαστο εμπόδιο για να γίνουν οι
απαραίτητες προσπάθειες ώστε να αξιοποιηθεί το ενεργειακό χρυσάφι που
προσφέρει ο ήλιος. Με την ανάπτυξη του απλού και εύκολου κατασκευαστικά
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι πολλαπλά: μείωση
εξόδων για αγορά πετρελαίου, δημιουργία εργοστασίων κατασκευής φωτοβολ-
ταϊκών, μπαταριών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μείωση ρύπων.

-Τελικά ήταν ένα πρώιμο εγχείρημα, παρά την πετρελαϊκή κρίση;
-Οι καταναλωτές δεν ανταποκρίθηκαν εξ αιτίας του υψηλού κόστους και της
μικρής αυτονομίας του αυτοκινήτου;
-Υπήρξαν λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις και αδυναμίες στην προ-
ώθηση των πωλήσεων;
-Ή μήπως οι πιέσεις του πετρελαϊκού λόμπυ δε θα ανέχονταν τη μαζική πα-
ραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του;
Σε κάθε περίπτωση, άλλο ένα κεφάλαιο μίας πρωτοποριακής ιδέας
που μάλιστα έγινε πράξη και ξεκίνησε με προοπτικές, βυθίστηκε
στα ασφαλή ύδατα του λιμένα της Ερμούπολης...

Το παρελθόν και το μέλλον: 
Το Enfield 8000 και ένα σύγχρονο ηλεκτρικό
αυτοκίνητο με φόντο την Ερμούπολη
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Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Λύρας Χρήστος, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέγιαν-
νης  Δημήτρης,  Σοφιανόπουλος  Γιάννης,  Σωτήρχου Χρη-
στίνα, Φιλιππόπουλος Σαράντος
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte@otenet.gr 
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Δικαστικές αποφάσεις
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 557/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Δημήτρης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2011 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.640,62 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΡΑΜΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3758/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας  Βασιλική-Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 49.767,60€ νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2178/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου  Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  ο  συνάδελφος  Νίκος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2006 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
8.852,57 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 24/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο για
αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.
2112/1920)το ποσό των 43.279,97€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 4829/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Σταύρο
για  αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.
2112/1920)το ποσό των 44.265,24€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.200 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4836/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Χα-
ράλαμπο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 35.765,08 € νομιμοτόκως και 2.140
€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2635/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2009 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
9.101,56 € νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης 6.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 5281/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Πανα-
γιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 42.959,44€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Σταύρο για
διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) και του καταβληθέντος σ’ αυτόν μικρό-
τερου bonus το ποσό των 11.137,44 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 716/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ιωάννα
για  αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.

2112/1920)  το ποσό των 29.547,23 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος  κ. Μάριος Αρμάος.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2607/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βικτωρία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2007 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
9.157,65 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 360 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΛΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 4831/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Απόστολο
για  αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.198, 92€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.500€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΚΑΛΩφΑ-φΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για
αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.
2112/1920) το ποσό των 25.102,06€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.000€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΙΤΣΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1438/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προ-
ερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας
Γιάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.557,39€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 490 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1081/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2009  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
2.736,46 €καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΛΑΤΗ  ΜΑΡΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3964/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.862,23€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.400€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΧΑΪΔΩ
Με την υπ’ αριθμ. 4010/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Χάϊδω για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 34.927,83€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Με την υπ’ αριθμ. 1704/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ελισά-
βετ έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2008  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
7.930,76 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 850 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1798/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Νικόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 24.034,30€ νομιμο-
τόκως καθώς και ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απα-
σχόλησης 110,05€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΛΕΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3645/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 20.061,69€ νομιμοτόκως και για υπόλοιπα μη χο-
ρηγηθεισών αδειών ετών 2008-2012 το ποσό των 4.238,85 € και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΡΜΠΑ  ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 5506/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χρυσαυγή για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 20.577,48€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου
.
ΜΠΕΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 5506/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κων-
σταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 40333,44€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4751/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το
ποσό των 40.687,15€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 509/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Σωκράτης
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2006  και  ότι  του  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
8.499,80 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 370 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 609/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2007  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
10.857,55 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
της βλάβης το ποσό των 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΡΕΒΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 332/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Νίκο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 72.699,96€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 4.000€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΕΛΑΓΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 4432/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Πελαγία
για  αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955(παλαιότερος  Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.844,36€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΜΑΡΑΓΔΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5507/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ουρανία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 38.892,60€ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5507/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστα-
σία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 36.693,78€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.800 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΛΚΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5510/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 24.073,56€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2253/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Δημήτρης
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2007  και  ότι  του  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
4.137,74 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 5.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ  ΕΙΡΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2533/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  η  συνάδελφος Ειρήνη
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Β΄  από
1.1.2010  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
2.159,37 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 400 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΟΡΠΟΥΔΑΚΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 993/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Πα-
ρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.103,18€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.200€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμ-
μένος.


