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Σημείωμα εκδότη
Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο,

Π Ο Υ  Ε Ι Σ Α Ι ; ; ;

Όταν ο Κωστής Παλαμάς συνέθετε τον Ύμνο των
Ολυμπιακών Αγώνων κάνοντας επίκληση στο αρχαίο
πνεύμα του Ολυμπισμού, της πανανθρώπινης αξίας
που έχει αναδυθεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και
έχει καθιερωθεί παγκοσμίως, δε νομίζω ότι είχε στο
μυαλό του αυτό το φαντασμαγορικό πάρτι αισχροκέρ-
δειας που έλαβε χώρα φέτος στο Ρίο. Ο Ολυμπισμός
του Παλαμά και του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν συ-
νοψίζεται στο εὖ αγωνίζεσθαι, δηλαδή βασίζεται από τη
μία πλευρά στον αγώνα, την προσπάθεια, το κουράγιο
(το “αγωνίζεσθαι”) και από την άλλη στην ειρήνη, τη συ-
ναδέλφωση, την ευγενή άμιλλα, τη συμμετοχή (το “ευ”). 
Ο Κουμπερτέν πίστευε ότι η ευγενής άμιλλα μπορούσε
να συμβάλει στη διαμόρφωση καλού χαρακτήρα, καθώς
και να προαγάγει τη σωστή κρίση και την ορθή διαγωγή
των νέων. Μάλιστα μίλησε για τη “θρησκεία του αθλητι-
σμού”. Πίστευε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα μπορούσαν
να διδάξουν τους ανθρώπους να ζουν ειρηνικά.
Αλλά όταν πέθανε ο Κουμπερτέν το 1937, αυτές οι ελ-
πίδες είχαν ξεθωριάσει. Οι αγώνες είχαν ήδη αναβληθεί
μία φορά εξαιτίας ενός παγκόσμιου πολέμου και η επό-
μενη μεγάλη σύρραξη που θα αιμοτακυλούσε τον πλα-
νήτη ήταν προ των πυλών, ενώ ο ίδιος είχε καταντήσει
να υποστηρίζει θερμά τον Χίτλερ ως ένα σημαντικό
ηγέτη της εποχής του... Σήμερα, τα Ολυμπιακά Ιδεώδη
ακολούθησαν την πορεία παρακμής του εμπνευστή της
αναβίωσής τους και διέρχονται ακόμη βαθύτερη κρίση.      

Τα Ολυμπιακά Ιδεώδη σε κρίση 
Παρακολουθώντας τους Αγώνες, δεν μπορούσα παρά
να σκεφτώ μία παραλλαγή του ολυμπιακού ρητού
“Citius, Altius, Fortius” που αποδίδει νομίζω το πραγμα-
τικό σημερινό νόημα των Αγώνων ως «Ταχύτερα (στις
δοσοληψίες), Ψηλότερα (στα κέρδη), Δυνατότερα (στην
καταπάτηση με κάθε μέσο των αντιπάλων)». Η άποψή
μου είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες απ΄την αρχαιότητα
μέχρι και τη σύγχρονη περίοδο, όσο επικρατούσε το
ερασιτεχνικό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, μπορούν να
χαρακτηριστούν “αυθεντικοί”, όπως τους οργάνωναν οι
Αρχαίοι Έλληνες και τους οραματίστηκε ο Κουμπερτέν
και οι συνεργάτες του. Σαφώς και είναι ιεροσυλία να έχει
τον τιμητικό τίτλο Ολυμπιακοί Αγώνες, το σημερινό υπερ-
θέαμα αποθέωσης της εμπορευματοποίησης που προ-
σβάλλει το πραγματικό τους νόημα. Οι σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες σταδιακά αποφλοιώθηκαν από τον
κεντρικό πυρήνα της σημασίας και της αποστολής τους.
Μόνο ντροπή αισθάνονται όσοι ρομαντικοί ακόμα πι-
στεύουν στον Ολυμπισμό ως μια υπέροχη ιδέα και όχι
ως μια κερδοφόρα επιχείρηση, για αυτό το λαμπερό...
χάπενινγκ που θα έπρεπε χωρίς περιστροφές να αλλάξει
επίσημα την ονομασία του σε Αγώνες της μπίζνας, της
διαφθοράς, των πολιτικών σκοπιμοτήτων και της ντόπας!
Έχουν βγάλει τον αθλητισμό σε πλειστηριασμό κι
έχουν προσφέρει τους πέντε Ολυμπιακούς κύκλους
στους μεγαλύτερους πλειοδότες!

συνέχεια στη σελίδα 2

ΘΡΙΑMBΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
των ενεργειών της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ όσον αφορά τον
προσδιορισμό του ποσοστού
του εφάπαξ βοηθήματος!

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:
Ο  Α Γ Ω Ν Α Σ  Τ Ω Ρ Α  Ξ Ε Κ Ι Ν Α !

-  Κ α μ ί α  α ν ο χ ή  π ρ ο ς  τ ο υ ς  υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς  τ η ς
κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς  τ ο υ  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ο ύ  μ α ς  τ α μ ε ί ο υ !

Με μεγάλη ικανοποίηση σας γνωρί-
ζουμε ότι οι προσπάθειες και οι ενέρ-
γειες του συλλόγου μας όσον αφορά
τη συμπερίληψη και των εργοδοτι-
κών εισφορών στον προσδιορισμό
του ποσοστού του εφάπαξ βοηθήμα-
τος δικαιώθηκαν απόλυτα!
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέρ-

γειες και σχετικό αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ, η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή, σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-
ρίες, προσδιόρισε το ποσοστό του
εφάπαξ βοηθήματος συμπεριλαμβά-
νοντας το σύνολο των εισφορών εργα-
ζομένου και εργοδότη. συνέχεια σελ. 4

Διαβάστε επίσης στη σελίδα 3:
Η ιστορική Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου της Ιονικής επιστρέφει!
Η πρώτη αιμοδοσία  του συλλόγου μας θα λάβει  χώρα στη λέσχη
μας, Ευπόλιδος 8 Αθήνα, στις 15/11 από τις 9 π.μ.  έως τις 2 μ.μ.

Από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας της
“στρατηγικής” επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ
στην ATTICA BANK που αποφάσισε η διοίκηση
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε κα-
ταγγείλει την ανεύθυνη αυτή ενέργεια και είχε
προαναγγείλει δυναμικές κινητοποιήσεις.
Είχαμε προειδοποιήσει μέσω αποστολής εξωδί-
κων αυτούς που παριστάνουν τη διοίκηση στο
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά τις συνεχείς λανθασμένες απο-
φάσεις τους που έφεραν το ταμείο στα πρόθυρα
της κατάρρευσης, να μην προχωρήσουν σε
αυτήν την καταστροφική επένδυση σε μία
τράπεζα της οποίας τα οικονομικά δεδομένα
είχαν προφανή αρνητική προοπτική, επιση-
μαίνοντας ότι αυτή η επιλογή θα απέβαινε ολέ-
θρια για τα συμφέροντα του ταμείου και κατά
συνέπεια των ασφαλισμένων μελών του. 
Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε! 
Οι διοικούντες το επικουρικό μας φορέα προχώ-
ρησαν σε μία επισφαλέστατη επένδυση στην
Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK ύψους 55,5 εκατ. ευρώ
από τα συνεχώς μειούμενα αποθεματικά του τα-
μείου – δηλαδή περίπου το 50% της ταμειακής
του ρευστότητας και το 33% των συνολικών
αποθεματικών του!
Σήμερα πλέον οι χειρότεροι φόβοι μας έχουν
γίνει πραγματικότητα καθώς η μετοχή της
ATTICA BANK έχει κατρακυλήσει στα 0,04
ευρώ με αποτέλεσμα από τα 55,5 εκατ. να
έχουν απομείνει μόνο τα 5! Και είναι πλέον
δεδομένο ότι η τράπεζα οδεύει προς νέα ανα-
κεφαλαιοποίηση που θα εκμηδενίσει πλή-
ρως και οριστικά την επένδυση!

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αντιδρά!
-Δημοσιοποίηση του σκανδάλου
Η κατάσταση βρίσκεται σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη
καμπή και οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι αγωνιούν
για την τύχη των συντάξεων και των εισφορών
τους. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η Ιονική Ενότητα
δε θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και παρά
την καθυστέρηση που εξ ανάγκης μας επέβαλε
η πολύμηνη αποχή των δικηγόρων, ήρθε η ώρα
να αντιδράσουμε δυναμικά έναντι όσων παίζουν
παιχνίδια στις πλάτες των ασφαλισμένων!
Η αρχή των δυναμικών μας κινητοποιήσεων έγινε
τη Δευτέρα 26/9 με την παραχώρηση Συνέντευ-
ξης Τύπου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, που μά-
λιστα παρουσιάστηκε στα κυριότερα τηλεοπτικά
δελτία ειδήσεων, για να αναδείξουμε την κατα-
στροφική αυτή επιλογή στην ελληνική κοινωνία και
να προχωρήσουμε σε ενέργειες για την απομά-
κρυνση της επικίνδυνης διοίκησης από το επικου-
ρικό μας ταμείο, ώστε εν συνεχεία να εξετάσουμε
τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επούλωση
των τεράστιων προβλημάτων που υφίστανται
στον επικουρικό ασφαλιστικό μας φορέα.
- Αδιαπραγμάτευτη η τιμωρία των υπευθύνων
Η Ιονική Ενότητα αναλύοντας τα δεδομένα της
υπόθεσης και αναδεικνύοντας με τεκμηριωμένη
μελέτη τις ευθύνες, έχει κινήσει τις δικαστικές δια-
δικασίες για την οικονομική ζημία που υπέστη ο
επικουρικός μας φορέας από την επένδυση στην
ATTICA BANK και συνολικά από τις καταστροφι-
κές αποφάσεις που έχει λάβει και τις πράξεις που
έχει υλοποιήσει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την
απαξίωσή του.                   συνέχεια στη σελ. 5

Η περιφρούρηση των δικαιωμάτων
μας ενάντια στις αδηφάγες ορέξεις της

εργοδοσίας είναι αδιαπραγμάτευτη!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Αποτελεσματική και απρόσκοπτη λει-
τουργία του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ
- Άμεση έναρξη διαλόγου για το μείζον
θέμα της αποκατάστασης του εφάπαξ
- Εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα
δάνεια των εν ενεργεία και συνταξιούχων
- Αξιοκρατία και ίση αντιμετώπιση στη
λειτουργία της τράπεζας
- Διασφάλιση και σεβασμό των εργασια-
κών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων

Τις αμέσως επόμενες μέρες ανα-
κοινώνουμε τη «μόνιμη εγκατά-
στασή» μας έξω από το Κεντρικό!

συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 1
Οι τωρινοί υποτιθέμενοι εκπρόσωποι του Ολυμπισμού είναι διαχειριστές Πολυεθνι-
κών, μεγάλων συμφερόντων και προώθησης πολιτικών επιλογών. Υπάρχει η παρα-
μικρή αντίρρηση ότι αυτό που διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια έχει αποκλειστικά
σκοπό την προβολή και την ακόρεστη ικανοποίηση της επιθυμίας για κέρδη των με-
γάλων πολυεθνικών εταιριών; Την εκμετάλλευση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων
για μαζική τηλεθέαση; Την προώθηση του ανταγωνισμού (και όχι του συναγωνισμού)
μεταξύ των αθλητών που πιέζονται από τους χορηγούς να κατακτήσουν την κορυφή
με κάθε κόστος και μέσο; Τη χρησιμοποίηση της διοργάνωσης για επίδειξη δύναμης
και προβολή ισχύος σε επίπεδο πολιτικής;

- “Αθάνατο” πνεύμα του κέρδους
Μολονότι στο παρελθόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συμβόλιζαν το ιδεώδες της αν-
θρώπινης υπεροχής, σήμερα το καρκίνωμα της εμπορευματοποίησης έχει εξα-
πλωθεί σε κάθε ιστό της διοργάνωσης που αποτελεί κυρίως μίας πρώτης τάξεως
ευκαιρία για οικονομικό κέρδος και τον απόλυτο συμβολισμό της απληστίας.

Το ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σή-
μερα αποτελεί την επιτομή του μοντέλου του εμπορευ-
ματοποιημένου αθλητισμού, είναι προφανές χωρίς
καμία αμφισβήτηση. Την τελευταία 30ετία τουλάχι-
στον, οι αγώνες έχουν μετατραπεί σε ένα... πάρτι χο-
ρηγών που επιβάλλουν το δικό τους στάτους κβο πριν
και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στα πλαίσια
των διοργανώσεων διακινούνται τεράστια χρηματικά

ποσά και σχεδόν πάντα οι αγώνες συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης, δη-
μιουργώντας αποδοτικότατα διαφημιστικά πακέτα, πράγμα που καθιστά τις χορηγίες
των αγώνων ισχυρότατο εμπορικό εργαλείο. 

- Η κάστα των “Αθάνατων” εμπόρων του Ολυμπισμού
Η ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ούτως ή άλλως από τη δημιουργία
της είχε έντονα ελιτίστικα χαρακτηριστικά και στη συντριπτική τους πλειονότητα και
πάντως σε καθοριστικούς τομείς, τα στελέχη της δεν έχουν καμιά πραγματική σχέση
με τα ιδανικά του Ολυμπισμού. Συνήθως οι “Αθάνατοι” της ΔΟΕ είναι αχυράνθρωποι,
πρώην εστεμμένοι, διάφοροι βαρόνοι που περιφέρονται σαν ένα παγκόσμιο κλειστό
κλαμπ για να παραμένουν στην επικαιρότητα και να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμ-
φέροντα. Με το πέρασμα του χρόνου, την αύξηση της εξουσίας και της επιρ-
ροής της, καθώς και την εμπλοκή τεράστιων οικονομικοεπιχειρηματικών και
άλλων συμφερόντων, η ΔΟΕ μετατράπηκε σε μια ανεξέλεγκτη κάστα διαπλο-
κής που συνεχώς εκτραχύνεται.

- Και ο καλύτερος (πλουσιότερος) κερδίζει!
Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, αν και παραμένουν σταγόνα στον ωκεανό
σε αυτό το συνολικά παρηκμασμένο μόρφωμα. Οι πόλεις που διεκδικούν το χρίσμα
κάνουν το παν για να διασφαλίσουν την ανάθεση της διοργάνωσης. Η διαχωριστική
γραμμή μεταξύ φιλοξενίας και απροκάλυπτης δωροδοκίας συχνά γίνεται δυσδιάκριτη.
Χαρακτηριστικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στην Αυστραλία, όλες οι
προσπάθειες που έγιναν για να διατηρηθεί η καλή εικόνα εξανεμίστηκαν όταν ο πρό-
εδρος της Αυστραλιανής Ολυμπιακής Επιτροπής ομολόγησε: «Δεν κερδίσαμε [το δια-
γωνισμό] μόνο με βάση την ομορφιά της πόλης και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που
θα προσφέραμε».

- Δείξε μου το φάρμακό σου να σου πω αν θα κερδίσεις
Ο σύγχρονος αθλητισμός σε επαγγελματικό επίπεδο έχει πληγεί πλέον ανεπα-
νόρθωτα από τη μάστιγα του ντόπινγκ. Η πρωτοφανής πίεση που δέχονται οι
αθλητές για άμεσα αποτελέσματα και η απουσία από το λεξιλόγιο των μεγάλων
χορηγών της έννοιας της ήττας, σε συνδυασμό και με την απατηλή εξύψωση
σε καθεστώς ημίθεων των επιτυχημένων αθλητών και αντίστροφα την καταβα-
ράθρωση των χαμένων, από μία ματαιόδοξη, απαίδευτη και προβληματική κοι-
νωνία, οδηγεί τους αθλητές στη μανία καταδίωξης του πρωταθλητισμού.
Έχουν περάσει 25 χρόνια από τη θέσπιση υποτι-
θέμενων εντατικών ελέγχων αντιντόπινγκ, αλλά η
χρήση απαγορευμένων ουσιών από αθλητές που
μετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες εξακολουθεί να
αποτελεί πρόβλημα που συνεχώς διογκώνεται. Εξ
άλλου, είναι γνωστό ότι το ντόπινγκ προηγείται
πάντοτε του αντιντόπινγκ. Παράλληλα, απουσιάζει
ένα ορθολογικό, ισοβαρές σύστημα ελέγχου με
πραγματική επιθυμία να καταφέρει απώλειες σε
αυτήν τη μάστιγα. Με λίγα λόγια αποτελεί κοινό
μυστικό ότι όποιος αθλητής ακολουθήσει τις οδηγίες του εργαστηρίου-προπο-
νητή-ομοσπονδίας που τον συνεπικουρούν, καθώς και τις επιταγές του μάρκε-
τινγκ, δε θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα... Εκτός αν έχει την ατυχία να βρεθεί
στο επίκεντρο κάποιας αναταραχής και δημόσιας αγανάκτησης και “πληρώσει το μάρ-
μαρο” για να αποσυμπιεστεί πρόσκαιρα και επιφανειακά το διεφθαρμένο σύστημα. 
Εύλογα, ο Δρ. Ρόμπερτ Βόι, πρώην υπεύθυνος ελέγχου αντιντόπινγκ της Ολυμπια-
κής Επιτροπής των ΗΠΑ, αποκαλεί τους αθλητές «κινητά εργαστήρια» και προσθέτει:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν γίνει πεδίο πειραματισμού για επιστήμονες, χημικούς
και χωρίς ήθος γιατρούς». 

- Η σκακιέρα της πολιτικής σκοπιμότητας
Ένα “άθλημα” που σίγουρα ευδοκιμεί -έστω και ανεπίσημα- στους σύγχρο-
νους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αυτό που παίζεται στη... σκακιέρα της πολιτι-
κής σκοπιμότητας. Μόνο όποιος στρουθοκαμηλίζει πλέον, αγνοεί ότι η ΔΟΕ

πρόκειται για έναν πολιτικοοικονομικό οργανισμό που καπηλεύεται τους Αγώνες με
ποικίλους στόχους. Η χρησιμοποίηση των αγώνων για σκοπιμότητες που δεν έχουν
καμία σχέση με τον αθλητισμό αποτελεί μία σταθερά, με πιο πρόσφατο παράδειγμα
τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους της Ολυμπιακής ομάδας της Ρωσίας για παραβιά-
σεις των κανονισμών του ντόπινγκ (εδώ γελάμε!). Το Ολυμπιακό σύμβολο με τους
πέντε συνδεδεμένους δακτυλίους που συμβολίζει τη φιλία και τη συναδέλφωση των
λαών, αποτελεί πλέον ένα κακόγουστο αστείο...

Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια...
Οι αγώνες στο Ρίο αποτέλεσαν μία ακόμα αντανάκλαση της εμπορευματοποίησης
των πάντων, της στυγνής εκμετάλλευσης, της υπαγωγής κάθε ανθρώπινης αξίας
στην υπηρεσία του κέρδους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με το “πανανθρώπινο” μήνυμα
δε λογάριασαν τις φαβέλες. Δε λογάριασαν τη φτώχεια που μαστίζει εκατομμύρια
Βραζιλιάνους. Σημασία έχει μονάχα η επιτυχία της μεγάλης φιέστας, συσσωρεύοντας
προβλήματα και αφήνοντας πίσω συντρίμμια (με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως στη
Βαρκελώνη) στις πόλεις που τις φιλοξένησαν, ιδιαίτερα σε χώρες με πιο αδύναμες
οικονομίες, με την Ελλάδα να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα...
Το Ολυμπιακό πανηγύρι καλύπτει πίσω από τα πυροτεχνήματα την παραφροσύνη
της σπατάλης μιας εφήμερης γιορτής, το κόστος της οποίας πληρώνει ο πολίτης,
προς τέρψιν μιας μειοψηφίας και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μερικών
ισχυρών επιχειρήσεων... Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s η διοργάνωση στο Ρίο
έφτασε στο τεράστιο ποσό των 4,9 δισ. ευρώ που καλείται να πληρώσει ο λαός της
Βραζιλίας, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση καταφεύγει στη βία για να καταστείλει τις
διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα των 11.400.000 φτωχών.

Ο ανίκητος γίγαντας της παγκοσμιοποίησης
Νομίζω ότι όλες αυτές διαπιστώσεις για τους θεαματικούς σίγουρα, πλην όμως κα-
τασκευασμένους και αφιερωμένους στο βωμό του χρήματος και των συμφερόντων,
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μία λογική ανάλυση που οφείλει να κάνει ο
καθένας από εμάς. Η “δικτατορία του αποτελέσματος” που χαρακτηρίζει τον πρωτα-
θλητισμό αντανακλάται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Από τις σχολικές αίθου-
σες, που έχουν μετατραπεί σε αρένες εξεταστικού ανταγωνισμού, μέχρι τον λυσσαλέο
ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων για επιδόσεις και αποτελεσματικότητα. Το
«citius, altius, fortius» των υπεράνθρωπων αθλητών αρμόζει στις προδιαγραφές μιας
ανταγωνιστικής κοινωνίας που συνθλίβει τον άνθρωπο.
Το θέμα είναι αν μπορεί να καταπολεμηθεί και να ανατραπεί αυτή η παρακμή εντός
του σημερινού παγκόσμιου μοντέλου λειτουργίας. Ρεαλιστικά και ψυχρά, προσωπικά
θεωρώ ότι είναι ουτοπικό έως και αφελές να πιστεύουμε ότι με τις επικρατούσες συν-
θήκες μπορεί να γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή σε μεμονωμένους θεσμούς, όπως
οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Το σημερινό σύστημα παρακμής, διαφθοράς και ανυποληψίας αγγίζει όλα τα επίπεδα
της κοινωνικοοικονομικοπολιτικής ζωής μας. Είναι ο αντικατοπτρισμός του υπέρμετρου
καταναλωτισμού, του ατομικισμού, της ανεξέλεγκτης κερδοφορίας, της εξαφάνισης της
αλληλεγγύης των λαών και εν γένει της παγκόσμιας χρεοκοπίας του οικονομικού
μοντέλου λειτουργίας. Δυστυχώς, ο καυτηριασμός αυτών των πρακτικών και η αμφι-
σβήτηση “από τα κάτω” εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων δεν αρκούν.
Η παγκόσμια οικονομική μέγγενη που έχει συνθλίψει τα πάντα, αφήνοντας χώρο
μόνο για μία κατ' επίφαση δημοκρατία, δεν μπορεί να νικηθεί.

Δύσβατος ο δρόμος προς τη λύτρωση
Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα αντέξει το σύστημα ες αεί. Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Και
δεν το υποστηρίζω αυτό με κάποιο αίσθημα ρομαντικής αισιοδοξίας. Αντιθέτως, πι-
στεύω ότι ποτέ δε θα νικηθεί, αλλά αυτό το αδηφάγο σύστημα θα καταρρεύσει μόνο
του μέσα από τις αντιφάσεις του, όπως και όλα τα φαινομενικά ανίκητα, αντίστοιχου
τύπου συστήματα που έχουν παρουσιαστεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Και βέβαια, αυτή η κατάρρευση στην οποία πιστεύω ότι οδηγούμαστε, αφενός μεν
μόνο ανώδυνη δε θα είναι και ίσως να έχει τραγικές συνέπειες για τους λαούς και
αφετέρου δε, θα αποτελέσει σημείο καμπής ώστε η ανθρωπότητα να χτίσει ένα κα-
λύτερο μέλλον, βάζοντας βαλβίδες ασφαλείας για την λειτουργία μίας παγκόσμιας
δημοκρατίας με πυλώνες την αλληλεγγύη, την ισότητα και τον ανθρωπισμό.
Μέσα από αυτήν τη συγκλονιστική κοσμογονία, αρχές, αξιακοί κανόνες και πα-
νανθρώπινοι θεσμοί όπως ο Ολυμπισμός και η Δημοκρατία που έχουν ως αφε-
τηρία την πατρίδα μας, μπορούν και πρέπει να αναδειχθούν εκ νέου και
μάλιστα να έχουν κεντρικό, ανοικοδομητικό και λυτρωτικό ρόλο, ενώ συγκε-
κριμένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πρέπει να προασπίσουμε και να
διατηρήσουμε αλώβητη την οικουμενική διάσταση του ολυμπιακού ιδεώδους,
μακριά όμως από το σημερινό εκφυλισμένο φάντασμά τους.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Α ρ χ α ί ο   Π ν ε ύ μ α   Α θ ά ν α τ ο  Π Ο Υ   Ε Ι Σ Α Ι  ; ; ;

Το ντόπινγκ είναι η σύγχρονη
μάστιγα του αθλητισμού

Οι... χορηγοί κερδίζουν το
χρυσό μετάλλιο 

Νέα Ομαδική Αγωγή για τα υπόλοιπα αδειών
Την 19/9/2016 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών η αγωγή 11 συναδέλ-
φων που αποχώρησαν στο πλαίσιο της εθελουσίας εξόδου χωρίς να πλη-
ρωθούν τα υπόλοιπα των αδειών τους. Καλούμε και τους υπόλοιπους
συναδέλφους που κατά την αποχώρησή τους (είτε στο πλαίσιο της εθελου-
σίας του 2014 είτε νωρίτερα, αλλά και αργότερα) είχαν υπόλοιπα αδειών, να
έρθουν σε επαφή με το Σύλλογό μας για τη συμμετοχή τους σε νέα ομαδική
αγωγή. Και αυτή την υπόθεση θα την καλύψει οικονομικά Σύλλογός μας. Ση-
μειώνουμε ότι στο τέλος του έτους 2016 παραγράφονται οι απαιτήσεις του
2011. Για κάθε σχετική πληροφορία επικοινωνήστε με την υπάλληλο του Συλ-

λόγου μας κ. Αγγελική Λάζου.
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Οι εκδρομικές δραστηριότητες του συλλόγου μας έκαναν… διακοπές λόγω θέ-
ρους, αλλά η Πολιτιστική μας Επιτροπή ήταν αποφασισμένη να μας ανταμείψει με
δυναμική επανεκκίνηση για τη νέα σεζόν, με μία εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη
σε όλους τους συμμετέχοντες! Γι’ αυτό σχεδίασε, οργάνωσε και είναι έτοιμη να μας
παρουσιάσει μία καταπληκτική 9ήμερη (22-30/10) περιήγηση στις φημισμένες Δαλ-
ματικές ακτές και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το… Βαλκανικό Εξπρές
της Ιονικής θα περάσει από Αλβανία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Σερβία και ΠΓΔΜ, συναντώντας τοπία μοναδικής ομορφιάς και μνημεία
ιστορικής μνήμης.
Πρόγραμμα:

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ •
2η ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ -•
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ- ΜΟΣΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ •
4η ημέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ - Λ.•
ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΜΠΙΧΑΤΣ 
5η ημέρα: ΜΠΙΧΑΤΣ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΠΟΥΛΑ - ΠΟ-•
ΡΕΤΣ - ΡΟΒΙΝΙ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
6η ημέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ -  ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ -•
ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
7η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ •
8η ημερα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΣΚΟΠΙΑ •
9η ημέρα: ΣΚΟΠΙΑ - ΑΘΗΝΑ •

(Για τον αναλυτικό σχεδιασμό του προγράμματος όλων των ημερών επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr)

Τιμή συμμετοχής 395€ κατ’άτομο.
Η επιβάρυνση για μονόκλινο είναι 120€.
Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν με το… Εξπρές των Βαλκανίων, θα πρέπει με τη
δήλωση συμμετοχής να δώσουν άμεσα προκαταβολή 200€. Η εξόφληση του υπό-
λοιπου ποσού θα γίνει 10 ημέρες πριν την αναχώρηση.

ΠΕρΙλΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα•
με το πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* SUP &  4*•
Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή).•
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρό-•
γραμμα της εκδρομής.
Checkpoint (15€)•
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (10€)•
Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός.•
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.•

Φ.Π.Α•

ΔΕΝ ΠΕρΙλΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος•
στην λίμνη Πλίτβιτσε, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.•

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ταξίδι, θα
πρέπει να διαθέτουν ταυτότητα νέου τύπου (χρονολογία έκδο-

σης 2006 και εντεύθεν).
Η εκδρομή μας θα περάσει από την Κροατία και τη Σλοβενία που είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι ασφαλισμένοι συνάδελφοι το επιθυμούν, μπορούν για
μεγαλύτερη ασφάλεια να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθέ-
νειας που έχει ισχύ για ταξίδια στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ελβετία, για τουρισμό,
σπουδές, επαγγελματικό  ή άλλο λόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα κρατηθεί  ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ,
καθότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ.

Σπεύσατε άμεσα να δηλώσετε συμμετοχή!

Καταπληκτική εκδρομή του Συλλόγου μας στις Δαλματικές ακτές και τ ις χώρες της
πρώην Γιουγκοσλαβίας από 22 έως 30 Οκτωβρίου που δεν πρέπει να χάσετε!

T o . . .  Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ε Ξ Π Ρ Ε Σ !

Το αίμα παράγεταιΤο αίμα παράγεται
από τον άνθρωποαπό τον άνθρωπο
για τον άνθρωπογια τον άνθρωπο
και δεν υπάρχεικαι δεν υπάρχει
φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ όφ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ό
σκεύασμα που νασκεύασμα που να
το υποκαθιστάτο υποκαθιστά

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αγάπης, φροντί-
δας και αλληλεγγύης, δηλαδή όλα όσα πρεσβεύει ο σύλ-
λογός μας και συνολικά η ιονική οικογένεια. Έχοντας τη
διάθεση της ανιδιοτελούς προσφοράς με αυξημένο το αί-
σθημα ευθύνης και ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία
και το συνάνθρωπο, αποφασίσαμε να αναβιώσουμε την
ιστορική Υπηρεσία Αιμοδοσίας της Ιονικής, προκειμένου
να καλύψει τις ανάγκες αίματος για τους συναδέλφους,
εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε όλη την επικράτεια,
αλλά και για όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη μετάγγισης αίματος. 
Όλοι γνωρίζετε τη μακρά παράδοση και την επιτυχία της
Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Συλλόγου της Ιονικής με επικε-
φαλής τον αείμνηστο συνάδελφό μας Νικόλαο Καντιώτη.
Η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει σαν μία ακόμα πράξη
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από τις πολυάριθμες δράσεις
του συλλόγου, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον επιτυχη-
μένα εγχειρήματα με εντυπωσιακά αποτελέσματα, βασιζό-
μενη στη δική σας ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση.
Κατά το παρελθόν η υπηρεσία αιμοδοσίας της Ιονικής είχε
συμβληθεί με το Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας, ξεπερ-
νώντας κάθε προσδοκία, καθώς είχε καταφέρει με τις διαρ-
κείς αιμοληψίες αφενός να συμβάλει με τις μονάδες
αίματος στην ενίσχυση των παιδιών που έπασχαν από με-
σογειακή αναιμία, αφετέρου να εξυπηρετήσει εκατοντάδες
συναδέλφους μας σε όλη την επικράτεια.
Ο ρόλος των εθελοντών σε αυτήν την προσπάθεια είναι
πολύτιμος. Η αιμοδοσία είναι μια ανώδυνη, απλή και
ασφαλής διαδικασία για τον εθελοντή, που αφιερώνοντας
μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο του μπορεί να σώσει
ζωές συνανθρώπων του. Ο εθελοντής χαρακτηρίζεται
από ενδιαφέρον και αλληλεγγύη για τον πάσχοντα συνάν-
θρωπο, γιατί μπορεί να μπει στη θέση του και να συ-
ναισθανθεί την ανάγκη του, γνωρίζοντας πολύ καλά πως
όλοι κάποια στιγμή ίσως να χρειαστούμε την αντίστοιχη

πράξη ανθρωπιάς, είτε προσωπικά είτε στο άμεσο οικο-
γενειακό μας περιβάλλον. 
Και επειδή ο εθελοντισμός και η προσφορά στο συνάν-
θρωπο είναι απόλυτα ταιριαστά με την κουλτούρα των Ιο-
νικάριων, είμαστε σίγουροι ότι θα συνδράμετε σε αυτήν
την προσπάθεια. Σύσσωμη η ιονική οικογένεια πρέπει να
αγκαλιάσει την Υπηρεσία Αιμοδοσίας, κυρίως τα παιδιά
των συναδέλφων, είτε οι ίδιοι οι συνάδελφοι, είτε οι
συγγενείς και τα φιλικά τους πρόσωπα που επιθυμούν
να προσθέσουν ένα λιθαράκι στήριξης σε αυτό το οικο-
δόμημα αλτρουισμού και ανθρωπιάς. 
Η πρώτη αιμοδοσία της νέας εποχής της Υπη-
ρεσίας Εθελοντικής Αιμοδοσίας του συλλόγου
μας θα λάβει χώρα στη λέσχη μας, Ευπόλιδος
8 Αθήνα, στις 15/11 από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.
Γνωρίζοντας το επιτυχημένο παρελθόν των αντίστοιχων
εγχειρημάτων στα πλαίσια της ιονικής οικογένειας, πι-
στεύουμε ότι η νέα μας προσπάθεια θα επιβραβευθεί με
απόλυτη επιτυχία. Έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική επιτροπή
από το σύλλογό μας που αποτελείται από την Πρόεδρο
Αναστασία Ηλιοπούλου (Αθήνα) και μέλη τους: Αρετή
Βάλλα (Λάρισα), Αλεξάνδρα Ιορδανοπούλου (Αθήνα),
Ελευθερία Κογκάκη (Ηράκλειο), Αναστασία Μητροπούλου
(Πάτρα), Ηλιάνα Παπαλεξάτου (Θεσσαλονίκη), Σαράντο
Φιλιππόπουλο (Αθήνα), για να ασχοληθεί ειδικά με την
οργάνωση και λειτουργία αυτού του εγχειρήματος. 
Σκοπός μας είναι να ενωθούμε, να συνεργαστούμε με
όποιον χρειάζεται και να κάνουμε όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για να διαδώσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα
πως κάθε συνάδελφος μπορεί και πρέπει να γίνει αι-
μοδότης και να σώσει ζωές.

Για την Υπηρεσία Αιμοδοσίας
Η Πρόεδρος

Αναστασία Ηλιοπούλου

Ας βοηθήΑς βοηθή --
σουμε τουςσουμε τους
εαυτούς μαςεαυτούς μας
και  τουςκαι  τους
σ υ γ γ ε ν ε ί ςσ υ γ γ ε ν ε ί ς
μας όταν τομας όταν το
χρειαστούνχρειαστούν
Σκεφθείτε! ! ! !Σκεφθείτε! ! ! !
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σας θα σώσας θα σώ--
σετε ένα συσετε ένα συ--
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που το έχειπου το έχει
ανάγκη κιανάγκη κι
εσείς θα παεσείς θα πα--
ράγετε νέοράγετε νέο
εντός 24ώρουεντός 24ώρου

Η ιστορική Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου της Ιονικής επιστρέφει!
Η πρώτη α ιμοδοσία  του  συλλόγου  μας  θα λάβε ι  χώρα στη  λέσχη  μας ,  Ευπό -
λ ιδος  8  Αθήνα ,  την  Τρ ίτη  15 /11  από  τ ι ς  9  π.μ .  έως  τ ι ς  2  μ .μ . Καλούμε τη
νέα γεν ιά  της ιον ικής οικογένειας να συμμετάσχει  στην προσπάθειά μας γ ια
να κάνουμε  πάλι  πρωτοπόρα την  Υπηρεσία  Α ιμοδοσίας  του  συλλόγου μας !

Επειδή το αίμα δεν έχει υποκατάστατα και η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές!
Δ ε ν  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  κ α ι  ό μ ω ς  ε ί ν α ι  σ ω τ ή ρ ι ο .

Α Σ  Τ Ο  Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε  Α Σ  Τ Ο  Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε  Ο  Λ  Ο  ΙΟ  Λ  Ο  Ι !!

Το αίμα
σώζει
ζωές

Το αίμα
σώζει
ζωές

Μην ξεχάσετε πριν την
Αιμοδοσία:

Ø  Καλός ύπνος για 6 με 8
ώρες
Ø  Ελαφρύ γεύμα – ΠΟΤΕ
ΝΗΣΤΙΚΟΙ
Ø  Όχι παυσίπονο(Depon,
Ponstan, Ασπιρίνη) τις τε-
λευταίες 48 ώρες
Ø  Το χάπι του θυρεοειδή
λαμβάνεται μετά την αιμολη-
ψία (κατ’ εξαίρεση)
Ø  Όχι αλκοόλ την προ-
ηγούμενη μέρα

Ντουμπρόβνικ
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Συνέχεια από τη σελίδα 1 Ο Συνετα ιρ ισμός  μπα ίνε ι  δυναμ ικά  στ ις  ράγες  γ ια  ναΟ Συνετα ιρ ισμός  μπα ίνε ι  δυναμ ικά  στ ις  ράγες  γ ια  να
ξεκ ινήσε ι  το  υπέροχο κα ι  γεμάτο  προκλήσει ς  ταξ ίδ ι  τουξεκ ινήσε ι  το  υπέροχο κα ι  γεμάτο  προκλήσε ι ς  ταξ ίδ ι  του

Ζούμε σε μία ιδιαίτερη περίοδο της κοινωνικής,
οικονομικής και πολιτικής ιστορίας της χώρας μας,
με την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας να βαίνει συνεχώς αυ-
ξανόμενη.
Η επιδίωξη της δημιουργίας συνεταιρισμών αποτε-
λεί μια επιλογή που συνδυάζει πολιτικούς, κοινω-
νικούς και καθαρά βιοποριστικούς στόχους και
παρά τις δυσκολίες, τις αβεβαιότητες και τις ελλεί-
ψεις που χαρακτηρίζουν τη δημιουργία συνεταιρι-
στικών εγχειρημάτων, αποτελούν μία κατεύθυνση
κοινωνικής δράσης για την κάλυψη αναγκών στον
παραγωγικό και καταναλωτικό τομέα.
Οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες στην εκτεταμένη
περίοδο της κρίσης έχουν ανεξερεύνητες -ιδιαίτερα
στη χώρα μας- και ανεξάντλητες προοπτικές για
την πρόσβαση στην παραγωγή σε χαμηλότερες
τιμές και καλύτερη ποιότητα και σε
περίπτωση ορθής, οργανωμένης, μεθοδικής και
χρηστής λειτουργίας τους, μπορούν να αποφέρουν
ιδιαίτερα οφέλη στους συμμετέχοντες.
Σε αυτήν τη βάση και έχοντας στο μυαλό μας
τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, αποφασί-
σαμε να αναλάβουμε την προσπάθεια για την
επαναλειτουργία του Συνεταιρισμού μας.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
τροποποίηση του καταστατικού του Συνεταιρισμού
ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τη λειτουργία
του εγχειρήματος σε σύγχρονα πρότυπα, το
νέο του καταστατικό τέθηκε σε ισχύ με από-
φαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Μετά και από
αυτήν τη μείζονα επιτυχία, πλέον η επιθυμία και
επιδίωξη επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού μας
παίρνει σάρκα και οστά!
- Στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής πλήρωσης των
απαραίτητων προϋποθέσεων για την ορθή λειτουρ-
γία του εγχειρήματος, συνήλθε την Πέμπτη 15/9
το 12ο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού με τη συμμετοχή
των συνεργατών μας κας Αγγελικής Καίσαρης και
κου Μάρκου Ρουσουνέλου, προκειμένου να κατα-
νεμηθούν οι αρμοδιότητες για τις προεργασίες που
θα θεμελιώσουν το Συνεταιρισμό σε στέρεο οικο-
δόμημα, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υπο-
στηρικτικές δομές, να οριστεί ένα
χρονοδιάγραμμα και να τεθούν ορισμένοι στόχοι
για τις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν
σύντομα στην πλήρη και αποτελεσματική έναρξη

της λειτουργίας του.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκαν διεξο-
δικά οι κατ’αρχάς στόχοι του Συνεταιρισμού που
πρέπει να διεκπεραιωθούν από το επιτελείο του και
συγκεκριμενοποιήθηκαν οι κινήσεις για την ευό-
δωσή τους, ενώ παράλληλα ανετέθη στη νομική
μας σύμβουλο κα Καίσαρη η λεπτομερειακή διευ-
κρίνιση και ολοκλήρωση του διάφανου και χρηστού
νομικού πλαισίου της λειτουργίας του.
Το όραμα όλων των στελεχών δεν είναι απλά η
ανασύσταση του ιστορικού μας Συνεταιρισμού,
αλλά η προσπάθεια να λειτουργήσει σύμφωνα με
τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ώστε να μπορέσει
πραγματικά να ικανοποιήσει τις σημερινές κατανα-
λωτικές ανάγκες για να έχει πιθανότητες επιτυχίας.
Σε αυτήν την προσπάθεια και καθώς ζούμε στην
εποχή των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και της
πληροφόρησης, κεντρικό ρόλο θα έχει η συνε-
χής ενημέρωση των μελών του και η εύκολη
πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
θα παρέχει. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος,
ανετέθη στο συνεργάτη μας κο Ρουσουνέλο η δη-
μιουργία και διαχείριση φιλικής προς το χρή-
στη ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού και ο
σχεδιασμός των ειδικών εντύπων ενημέρω-
σης που θα αποστέλλονται στα μέλη του.
- Επιπλέον, πάρθηκε η απόφαση παράλληλα με τις
διεργασίες που θα θεμελιώσουν το Συνεταιρισμό,
να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και να προχω-
ρήσει η σύναψη συμβάσεων με μεγάλο αριθμό
εταιρειών και καταστημάτων για την κάλυψη μεγά-
λου μέρους των σύγχρονων καταναλωτικών
αναγκών. Σας υπενθυμίζουμε εξ άλλου, ότι η παρ-
θενική συνεργασία της νέας προσπάθειας του
Συνεταιρισμού μας με την εταιρεία κινητής τη-
λεφωνίας Vodafone έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Τα
πρώτα δείγματα γραφής είναι ήδη ενθαρρυντικά και
καλούμε τα μέλη να επικοινωνήσουν με τους υπεύ-
θυνους του Συνεταιρισμού για να προχωρήσουν
στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με ιδιαιτέ-
ρως ευνοϊκούς όρους που δεν παρέχονται στην
αγορά, τόσο προς όφελος των συνεταίρων όσο και
προς όφελος του Συνεταιρισμού μας.
- Μία μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε είναι η όσο το δυνατόν μεί-
ζονα διεύρυνση των μελών του Συνεταιρισμού
μας. Ο μεγάλος μας στόχος είναι η επιδίωξη εγγρα-
φής στο Συνεταιρισμό της συντριπτικής πλειονότη-

τας των συναδέλφων, καθώς και ατόμων από το
συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον, όπως επίσης
και η διεύρυνση των μελών του με σύναψη συνερ-
γασιών και με άλλους τραπεζικούς χώρους. Η φι-
λοδοξία μας σαν διοίκηση είναι να
πετύχουμε σε ένα πρωτοποριακό και σημαντικό εγ-
χείρημα που θα αποτελέσει παράδειγμα προς μί-
μηση και για αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον
προς όφελος όχι μόνο της ιονικής οικογένειας, αλλά
και των οικείων τους και συναδέλφων τραπεζοϋ-
παλλήλων εκτός του χώρου μας.
- Εξ αρχής σας έχουμε ενημερώσει ότι ένας
πολύ σημαντικός παράγοντας για να ληφθεί η
απόφαση επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού
είναι η φιλοδοξία μας να συμβάλει τα μέγιστα
στην κάλυψη των αναγκών της υγείας των
μελών του, καθώς όλα τα έσοδά του θα προορί-
ζονται για τη δημιουργία πρότυπων υπηρε-
σιών κάλυψης της υγείας.
- Εκείνο που βέβαια αδυνατούμε να κατανοήσουμε
είναι η σκανδαλώδης εμπάθεια ορισμένων γραφι-
κών που συνεχίζουν να εναντιώνονται σε ένα εγ-
χείρημα που σε περίπτωση επιτυχίας του θα
αποτελέσει “ανάσα” για τους συναδέλφους στη δύ-
σκολη περίοδο της κρίσης… Πιθανώς επειδή είναι
οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν οδηγήσει το Συνεταιρι-
σμό στην απαξίωση και στα όρια της διάλυσης, συ-
νεχίζουν σε βάρος των συναδέλφων να
αντιστρατεύονται αυτήν την εξαιρετική πρωτοβου-
λία, φοβούμενοι ότι τυχόν επιτυχία της θα φανερώ-
σει για μία ακόμα φορά την ανεπάρκειά τους.
Οι μαύρες εποχές, όμως, του Συνεταιρισμού ευτυ-
χώς ανήκουν πλέον στο παρελθόν και εμείς υπο-
σχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να καταστήσουμε το Συνεταιρισμό
μέρος της ανακούφισης των συναδέλφων στις δύ-
σκολες εποχές που διανύουν.
Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Συ-
νεταιρισμού, θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενή-
μερους για όλες τις εξελίξεις και για όλες τις
συνεργασίες που θα συνάψουμε μέσω της ιστοσε-
λίδας της Ιονικής Ενότητας. Εμείς από την πλευρά
μας ως διοίκηση είμαστε ενθουσιασμένοι και αισιό-
δοξοι με τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά
μας και ζητάμε από όλους εσάς να στηρίξετε και
να δώστε πνοή σε αυτήν την προσπάθεια που
αν ευοδωθεί θα μας ωφελήσει όλους!

Ο γραμματέας του συλλόγου μας συνάδελφος Ν. Αλεξόπουλος σε συνεργασία
με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο Γ. Κουτρουμάνη συνέταξαν πλήρως αιτιολο-
γημένο υπόμνημα το οποίο αναδείκνυε με παραδείγματα τη διαχρονική λειτουρ-
γία του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής και την επί σειρά ετών καταβολή εισφοράς
εκ μέρους και του εργοδότη, ζητώντας να συνυπολογιστεί στον προσδιορισμό
του ποσοστού του εφάπαξ που θα αποδοθεί στους ασφαλισμένους της Ιονικής. 
Το υπόμνημα διαβιβάστηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ που με άμεση απόφαση του Δ.Σ.
αποδέχθηκε την αιτιολογημένη έκθεσή μας (θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να
ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ, κο Σταμάτη Υπερή-
φανο, για την άμεση ενεργοποίηση και ανταπόκρισή του στο αίτημά μας) και
την κοινοποίησε στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που το παρέδωσε προς έλεγχο στην Εθνική Αναλο-
γιστική Αρχή. Το σχετικό έγγραφο με τη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής βρίσκεται στο τελικό στάδιο του ελέγχου και σύντομα θα διαβιβαστεί
στο Υπουργείο και στο ΤΑΥΤΕΚΩ προς εφαρμογή.
Ο προσδιορισμός του ποσοστού, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, αναπτύσσεται
σε τρεις περιόδους κατά έτη:
1. Για τα έτη μέχρι το 1992 ποσοστό 90,00%
2. Για τα έτη 1993 έως 2001 ποσοστό 67,50%
3. Και για τα έτη 2002 έως 2013 ποσοστό 45,00%
Ήδη το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει στη διάθεσή του όλα τα μισθολογικά στοιχεία των συ-
ναδέλφων, όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος διευθυντής κ. Θ. Ντούφας, ο
οποίος σύντομα θα παραλάβει και την ως άνω καθοριστική γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής για να ξεκινήσει η καταβολή των εφάπαξ.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές
κρίνει την έναρξη καταβολής των εφάπαξ

Όσον αφορά τα διαθέσιμα του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ στο ΤΑΥΤΕΚΩ,
πληροφορηθήκαμε από τον κατ’εξοχήν αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα ότι

είναι λιγότερα από 2 εκατ. ευρώ και το απαιτούμενο κονδύλι του Κλάδου Πρό-
νοιας αναμένεται να συμπληρωθεί από την “υποδόση” που περιμένει η Κυ-
βέρνηση μετά την αξιολόγηση. Για αυτό το θέμα έχει υποβάλει σχετική αίτηση
προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η αρμόδια
διεύθυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου, το εφάπαξ
θα αρχίσει να καταβάλλεται σύντομα για τους εξελθόντες του 2013. Για τους
εξελθόντες του 2014 πληροφορηθήκαμε ότι αναμένεται να ικανοποιηθούν με
τον καινούργιο χρόνο μέχρι τέλος Απριλίου.
Σημειωτέον ότι προσφάτως το Υπουργείο με τη δικαιολογία ότι τάχα το
ΤΑΥΤΕΚΩ δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εφάπαξ βοηθημάτων, οδή-
γησε ένα σημαντικό κονδύλι που προοριζόταν για το ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι παρακολουθούμε με απόλυτη προσοχή τις
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα για την επικείμενη ενοποίηση των ταμείων
πρόνοιας που είναι προγραμματισμένη από 1/1/2017 και θα σας κρατάμε ενή-
μερους για όλες τις εξελίξεις και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η μεταβολή
στα θέματα που αφορούν τον κλάδο πρόνοιάς μας.
Ε π ί  τ ο υ  π ι ε σ τ η ρ ί ο υ :
Την Πέμπτη 6/10 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με δύο καθοριστικής ση-
μασίας αποφάσεις του για καταλογισμούς εισφορών παρελθόντων ετών
σε βάρος της τράπεζας υπέρ του κλάδου πρόνοιας, άνοιξε το δρόμο για
την αποκατάσταση του εφάπαξ. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη
σημαντική εξέλιξη μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου
μας (www.ionikienotita.gr), αλλά και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας, όταν θα έχουν εκδοθεί και οι υπόλοιπες αποφάσεις καταλογισμών
που εκκρεμούν και πλέον θα είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα
οριστικά δεδομένα που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση του εφάπαξ. 

Θ ρ Ι ΑΘ ρ Ι Α M BM B Ε Υ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  τω ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν  τ η ς  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ  Ε Υ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  τω ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν  τ η ς  Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ  
ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  το ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  το υ  πο σ ο σ το ύ  το υ  ε φ ά πα ξ  β ο η θ ή μ α το ς !ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  το ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  το υ  πο σ ο σ το ύ  το υ  ε φ ά πα ξ  β ο η θ ή μ α το ς !συνέχεια από σελ. 1
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Η πρώτη μας νομική ενέργεια εκδηλώθηκε με την κατάθεση ασφαλι-
στικών μέτρων με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής στο Πρω-
τοδικείο της Αθήνας με αίτημα των συλλόγων μας (ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ,
ΣΥΙλΤΕ) για τη χορήγηση από τη διοίκηση του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ όλων των
στοιχείων και εγγράφων που οδήγησαν στη καταστροφική επένδυση,
προκειμένου να τα αναλύσουμε διεξοδικά από κοινού με τους νομικούς, οι-
κονομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους και εν συνεχεία να υποβά-
λουμε μηνυτήρια αναφορά και να ασκήσουμε αγωγή κατά παντός
υπευθύνου για αυτήν την ολέθρια απόφαση που θα αποτελέσει την ταφό-
πλακα του επικουρικού μας φορέα.
Η διαδικασία -στην οποία έδωσαν το παρών δεκάδες συνάδελφοί μας, τους
οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά- που έλαβε χώρα την Τε-
τάρτη 28/9, έβριθε “ενδιαφερόντων” στοιχείων: 
Οι νομικοί εκπρόσωποι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προκειμένου να τονίσουν ότι δεν
υφίστανται επείγουσες συνθήκες για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής,
διαβεβαίωναν τον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι η διοίκηση του ταμείου έχει
στη διάθεσή της επίσημες μελέτες που αποδεικνύουν ότι το ταμείο με τα
σημερινά δεδομένα έχει διάρκεια ζωής ως το 2052! Τα συμπεράσματα δικά
σας...
Στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν η μόνιμη επωδός τους ήταν ότι δεν
υφίσταται κάποιο έγγραφο για την επένδυση, τονίζοντας επίσης ότι δεν υπο-
χρεούται το ταμείο να τηρήσει το νόμο 3586/2007 σχετικά με το “Θεσμικό
πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης” διότι η λειτουργία του δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο νόμο. 
Με λίγα λόγια προσπάθησαν να προσδιορίσουν ένα ταμείο υποχρε-
ωτικής επικουρικής ασφάλισης σαν ένα κλειστό κλαμπ του οποίου η
διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις κατά το δοκούν χωρίς προηγούμενες
θεσμοθετημένες διαδικασίες, χωρίς στοιχεία και οικονομικά έγγραφα
που να δικαιολογούν την επένδυση, χωρίς κανέναν έλεγχο! Όλα αυτά
δηλαδή, για τα οποία τους κατηγορούμε ευθέως εδώ και χρόνια! 

Ο γνωστός “εσωτερικός εχθρός”
Επιπλέον, παρουσιάστηκε και το πρωτοφανές στα συνδικαλιστικά χρονικά
γεγονός, να κάνουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της διοίκησης του ταμείου
για να μη χορηγήσει τα ζητηθέντα στοιχεία 4 σύλλογοι: του κου Γκιάτη, του
κου Χαρίτου, της Eurobank Εργασίας και της Τράπεζας Αττικής. Ουδεμία
έκπληξη δεν αισθανθήκαμε με αυτήν την εξέλιξη. Άλλωστε αυτοί ήταν οι
σύλλογοι που είχαν πρωτοστατήσει υπέρ της επένδυσης για την
οποία όχι μόνο δεν έχουν μετανιώσει τώρα που πλέον το 50% της οι-
κονομικής ρευστότητας του ταμείου “έγινε καπνός”, αλλά συνεχίζουν
να στηρίζουν και δικαστικά τη διοίκηση που έλαβε αυτήν την ολέθρια
απόφαση.
Και οι εξελίξεις συνεχίζουν να “εκπλήσσουν” (ή όχι και τόσο) καθώς πλέον
παρακολουθούμε την απόπειρα συνεννόησης δύο μεγάλων… πνευμάτων
και “προσωπικοτήτων”, αφού ο γνωστός και μη εξαιρετέος κος Γκιάτης κα-
τέστησε συνομιλητή του τον κο Κολλάτο στις συσκέψεις τους για να βρεθούν
λύσεις στα προβλήματα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αντί να γίνουν συντονισμένες
ενέργειες και αντιδράσεις για την καταγγελία αυτού του σκανδάλου,
δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες της γραφικής αντιμετώπισης της υπό-
θεσης από μία μικρή μειονότητα της ιονικής οικογένειας…
Σας είχαμε επανειλημμένως προϊδεάσει ότι οι  δεκάδες προσωρινές δια-
ταγές που έχει χάσει ο κος Κολλάτος που κατέθετε δικόγραφα στο...
βρόντο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της ανεύθυνης και ασόβαρης στά-
σης του, θα επηρέαζαν αρνητικά και τη δική μας προσπάθεια. Δυστυχώς
επιβεβαιωθήκαμε, αφού η στενόμυαλη και νομικά απαράδεκτη στάση
του έδωσε πάτημα στους νομικούς συνεργάτες του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ για να
χαρακτηρίσουν τον αγώνα των Ιονικάριων με αρνητικό τρόπο.
Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά μας με το σκεπτικό ότι τυχόν αποδοχή του
θα συνιστούσε ικανοποίηση δικαιώματος που δεν εντάσσεται στις αρμοδιό-
τητες των ασφαλιστικών μέτρων με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής.
Αν και σεβόμαστε βεβαίως την απόφαση του Πρωτοδικείου, διατυπώνουμε
την ένστασή μας γιατί πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη πρωτίστως όφειλε
να μην εξετάσει απλά το τυπικό μέρος της υπόθεσης, αλλά να αξιολο-
γήσει τη σοβαρότητά της, την επείγουσα κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί και τους επικείμενους κινδύνους που υφίστανται για 11.000
ασφαλισμένους.

Δυναμική αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα για την
περιφρούρηση της επικουρικής μας ασφάλισης!

Παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου, εκατοντάδες συνάδελφοί μας ανα-
ρωτιούνται αν υπάρχει ίχνος αξιοπρέπειας στους κύριους διοικούντες το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που παραμένουν απτόητοι στις καρέκλες τους, συνεχίζοντας το
καταστροφικό τους έργο και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων
που αντιβαίνουν σε αυτά των ασφαλισμένων. Γιατί βέβαια, τίποτα δεν
ήταν τυχαίο. Αντίθετα, όλες οι κινήσεις, από την τροποποίηση του κα-
ταστατικού και τη διαγραφή των συνταξιούχων μέχρι και την επέν-
δυση στην ATTICA BANK, αποτελούσαν μέρος ενός οργανωμένου
σχεδίου για τη διάλυση του επικουρικού μας φορέα!
Ωστόσο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε κάτι προς πάσα κα-
τεύθυνση:
Αυτή η απόφαση δε μας πτοεί! Αν περνάει από το μυαλό όσων προχώ-
ρησαν σε αυτήν την επονείδιστη πράξη σε βάρος των χιλιάδων ασφαλισμέ-
νων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ότι εν τέλει θα καταφέρουν να απαλλαχθούν των
ευθυνών τους, τους διαβεβαιώνουμε ότι ονειροβατούν! Προειδοποιούμε
όλους τους εμπλεκόμενους που ίσως στιγμιαία να ανακουφίστηκαν με την
απόφαση του Πρωτοδικείου, ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή!
Το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε για την απόδοση ευθυνών αυτής της ολέ-
θριας απόφασης για το ταμείο είναι τόσο ασφυκτικό, που ό,τι και να γίνει θα
αποκαλύψουμε το ρόλο όσων συμμετείχαν και τα πάντα θα έρθουν στο φως.
Η επόμενη νομική ενέργειά μας θα είναι η υποβολή αίτησης στον προ-
ϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να μας χορηγήσει
προτίμηση για να προσδιοριστεί σε άμεση δικάσιμο η ημερομηνία της
δίκης, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραποίησης ή απόκρυψης στοιχείων
που αφορούν τη σκανδαλώδη αυτή επένδυση. Η επιδίωξή μας είναι αφού
μας χορηγηθούν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στην απόφαση της καταστροφικής επένδυσης, να προχωρήσουμε στην κα-
τάθεση μηνυτήριας αναφοράς και αγωγής για την ποινική δίωξη των υπευθύ-
νων. Εν συνεχεία, την Πέμπτη 13/10 εκδικάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών η
αγωγή του συλλόγου μας για την ακύρωση της Γ. Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που
έλαβε την απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του.
Συνολικά, προχωράμε στην εφαρμογή της στρατηγικής που έχουμε
καταρτίσει τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της δημοσιοποί-
ησης του σκανδάλου. Απευθυνόμαστε και κινητοποιούμε τους πολιτι-
κούς και κομματικούς φορείς, για να φτάσει το σκάνδαλο μέχρι και τη
Βουλή και προετοιμάζουμε τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης με
στόχο την εκδίωξη αυτής της ολέθριας διοίκησης, ώστε εν συνεχεία να
περισώσουμε ό,τι είναι δυνατόν από το τεράστιο ποσό που χάθηκε για
το ταμείο μας και από την προοπτική της επικουρικής μας ασφάλισης.

-Μοναδική προοπτική διάσωσης η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ
Υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει άλλη προοπτική διάσωσης παρά
μόνο να ξεκινήσει μία διαδικασία προεργασίας και διαλόγου για την
ένταξη του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, που αποτελεί και την πάγια και δια-
τυπωμένη εδώ και καιρό θέση της Ιονικής Ενότητας για τη διάσωση
και κατοχύρωση της επικουρικής σύνταξης όλων των ασφαλισμένων
του ταμείου. Ήδη έχουμε συγκεντρώσει τον αριθμό υπογραφών που απαι-
τείται σαν αντιπροσωπευτική οργάνωση και ζητάμε από τη διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να μας παράσχει όλα τα στοιχεία των μελών για να διεξάγουμε
αναλογιστική μελέτη, ώστε με βάση το νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο που
έχει επεξεργαστεί ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος και το προηγούμενο της
αντίστοιχης ένταξης κατά το παρελθόν του επικουρικού ταμείου της Γενικής
Τράπεζας στο ΕΤΕΑ και μάλιστα με μηδενικά αποθεματικά (σε αντίθεση με
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), να ζητήσουμε από το Υπουργείο να πάρει θέση μιας και η
υπόθεση αυτή αφορά περίπου 11.000 ασφαλισμένους!

ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ, ΜΑΖΙΚΑ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Ωστόσο, συνάδελφοι, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη μαζική κι-
νητοποίηση και συμπαράστασή σας. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να δώ-
σουμε μαζικό παρών στο επόμενο κάλεσμα του συλλόγου μας που θα σας
ανακοινωθεί σύντομα, γιατί εάν τελικά στις διεκδικήσεις μας δεν παρουσια-
στούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ, ΜΑΖΙΚΑ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ για την
περιφρούρηση της επικουρικής μας ασφάλισης, ουσιαστικά δίνουμε άφεση
αμαρτιών σε όλους αυτούς που εδώ και χρόνια παίζουν σκοτεινά παιχνίδια
στις πλάτες μας οδηγώντας το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε αδιέξοδο! Σας καλούμε όλους
να βρίσκεστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και να δώσετε δυναμικό παρών στην
επόμενη κινητοποίηση.

Κι αυτό δεν είναι απλά μία παράκληση, αλλά απαίτηση!

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ! 
συνέχεια από σελίδα 1

Η περιφρούρηση της επικουρικής μας ασφάλισης είναι θέμαΗ περιφρούρηση της επικουρικής μας ασφάλισης είναι  θέμα••
που αφορά τη ζωή μας και  ε ίναι  αδ ιανόητο να μη συμμετέχουμε αδιαφορώντας!που αφορά τη ζωή μας και  ε ίναι  αδιανόητο να μη συμμετέχουμε αδιαφορώντας!

Τ Ε Ρ Μ Α  Π Ι Α  Τ Α  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Ω ΝΤ Ε Ρ Μ Α  Π Ι Α  Τ Α  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Ω Ν••
Σ Τ Ι Σ  Π Λ Α Τ Ε Σ  Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν !Σ Τ Ι Σ  Π Λ Α Τ Ε Σ  Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν !
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Όλα είναι “δανεικά”
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς ενός αν-

θρώπου άπτεται της δομής, της φιλοσοφίας, της παιδείας και της κουλτούρας
που τον διακατέχουν. Τα δημόσια πρόσωπα δε και συγκεκριμένα για το χώρο
μας οι συνδικαλιστές σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του θεσμού, οφείλουν
να αποτελούν πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση. 

Δυστυχώς, τα βδελυρά φαινόμενα που αμαύρωσαν την εικόνα του συνδικα-
λισμού στην κοινή συνείδηση στη χώρα μας, αποτέλεσαν τις τελευταίες δε-
καετίες τον κανόνα και όχι την εξαίρεση και ακούμπησαν και το δικό μας
χώρο...

Πριν από χρόνια ένας συνδικαλιστής που βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση
ζήτησε τη συνδρομή και οικονομική ενίσχυση από έτερο συνδικαλιστή, με τη
δέσμευση ότι θα του επέστρεφε αυτήν την οικονομική διευκόλυνση σε εύλογο
χρονικό διάστημα. 

Βέβαια, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι, αφού ως γνωστόν ου-
δείς πιο αχάριστος από τον ευεργετηθέντα, ο οποίος έπαθε... αμνησία
και παρότι έκτοτε έχει παρέλθει 15ετία, “ξεχάστηκε” και δεν επέστρεψε
ποτέ τα χρήματα.

Ενώ λοιπόν κατά το ένα σκέλος λειτούργησε απόλυτα η συναδελφική αλλη-
λεγγύη, στο άλλο κυριάρχησε η συνδικαλιστική εξαπάτηση! Δυστυχώς, αυτή
η υπόθεση αφορά το χώρο της Ιονικής και είναι ιδιαιτέρως προσβλητική,
μιας και ένας συνδικαλιστής που οφείλει να αποτελεί πρότυπο, απεδείχθη
ένας κοινός απατεώνας, εκμεταλλευόμενος την καλοσύνη ενός συναδέλφου
που του στάθηκε στη δύσκολη στιγμή που τον χρειάστηκε. Το χειρότερο δε
όλων είναι ότι ο αρνητικός πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας συνεχίζει
να ασχολείται με τα κοινά του χώρου μας και υποτίθεται επιχειρεί ακόμα
να διασφαλίσει τα συμφέροντά μας, με παταγώδη μάλιστα αποτυχία.

Επειδή όμως, τελικά, όλα είναι δανεικά, ελπίζουμε ότι σύντομα δε θα συμμε-
τέχει στις συνδικαλιστικές διαδικασίες, ώστε, τουλάχιστον, να μην κινδυνεύ-
σουν και άλλοι συνάδελφοι από την απαράδεκτη και αγνώμονα συμπεριφορά
του που έκτοτε έχει αποδειχθεί πολλάκις για το συγκεκριμένο πρόσωπο...

Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα
Η υπόθεση του οικοπέδου της Κινέτας, όπως την έχετε παρακολουθήσει να

εξελίσσεται μέσα από τα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας της Ιονικής Ενότητας,
είναι αποκαλυπτική της πρακτικής και της απουσίας συνείδησης του κου Κολ-
λάτου, που αυτήν τη φορά ξεπέρασε τα εσκαμμένα της συνδικαλιστικής αντι-
παράθεσης...

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση αναφέρεται στην προ πενταετίας πώληση
από το Σύλλογο Εργαζομένων ενός οικοπέδου στην Κινέτα Αττικής, σε μία
πολύ δύσκολη περίοδο για την επιβίωσή του και αφού ακολουθήθηκαν όλες
οι απαραίτητες, νόμιμες διαδικασίες και υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας,
ενώ παράλληλα χρειάστηκε να ξεπεραστούν και τα αναχώματα που έθεσαν η
τράπεζα και οι συνεργάτες της για να οδηγήσουν το Σύλλογο Εργαζομένων
σε οικονομικό μαρασμό και φίμωση.

Επειδή προφανώς οι κύριοι που συνεχίζουν να παροικούν το Σύλλογο
Συνταξιούχων δεν έχουν συνηθίσει σε παρόμοιες, διαφανείς και χρηστές
διαδικασίες, θεώρησαν ότι βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία για να λα-
σπολογήσουν.

Για να πετύχουν όμως το σκοπό τους της αβάσιμης συνδικαλιστικής σπίλω-
σης και αδιαφορώντας προκλητικά για το συμφέρον του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων και συνεπώς των εν ενεργεία συναδέλφων, πήραν για μία
ακόμα φορά το ασανσέρ προς το υπόγειο της αξιοπρέπειας και έφτασαν στο
έσχατο σημείο να συμπαραταχθούν με τους αντιδίκους σε αυτήν την
υπόθεση, οι οποίοι έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον των αγοραστών του
οικοπέδου και για τυπικούς λόγους εναντίον της τότε διοίκησης του Συλλόγου
Εργαζομένων (μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες ιστορικό και λεπτομέρειες στο
προηγούμενο φύλλο Νο 54 της εφημερίδας μας).

Και επειδή βεβαίως καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται, οι άμεσα θιγό-
μενοι συνάδελφοι Σαράντος Φιλιππόπουλος και Φάνης Κυριόπουλος, τότε
Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων, αντίστοιχα, που
είχαν υπογράψει την πώληση (σ.σ. το τίμημα ανήλθε περίπου στο εξαπλάσιο
από τις τιμές που επικρατούν πλέον στην ίδια και αντίστοιχες περιοχές της
Αττικής, ωφελώντας πολλαπλά το Σύλλογο Εργαζομένων), δε θορυβήθηκαν
ιδιαίτερα από αυτήν την εξέλιξη και μάλιστα ετοιμάζουν σύντομα την αντεπί-
θεσή τους.

Ωστόσο, στις τάξεις των συναδέλφων προκάλεσε αλγεινή εντύπωση το γε-
γονός ότι οι κύριοι του Συλλόγου Συνταξιούχων στην προσπάθειά τους να...
κάνουν το άσπρο μαύρο, να μειώσουν μία επιτυχημένη και προνοητική από-
φαση και να καταπολεμήσουν ακόμα και την ύστατη στιγμή της αποκαθήλω-
σής τους, τους συνδικαλιστικούς τους αντιπάλους, δε διστάζουν να
προχωρήσουν σε πρωτοφανείς αντιδεοντολογικές πράξεις, συμπαρατασσό-
μενοι ενώπιον της δικαιοσύνης με τους αντιδίκους.

Βέβαια, τουλάχιστον από τον κο Κολλάτο δεν περιμέναμε τίποτα διαφο-
ρετικό, καθώς το συγκεκριμένο “χόμπι” το είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά
χρόνια με την υποστήριξή του προς την τράπεζα στις υποθέσεις

εναντίον των συναδέλφων. Ωστόσο, οι υπόλοιποι που συμπαρατάχθηκαν
στο πλευρό του, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούν τις ενέργειές τους γιατί
πλέον είναι συνυπεύθυνοι και στο εξής, μετά και από αυτήν την ακραία αντι-
συνδικαλιστική πρακτική, δε θα υφίσταται καμία δικαιολογία. Εξ άλλου, οι θι-
γόμενοι από αυτές τις ενέργειες δε θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και η
υπόθεση θα έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Το δέντρο και το δάσος...
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η ενότητα του χώρου μας μπορεί και

πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας για να αντισταθούμε στη λαίλαπα
των αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων ετών στο ασφαλιστικό και εργασιακό
πεδίο. Δυστυχώς, υπάρχει μία μικρή μειονότητα που για λόγους συνδικαλιστι-
κής μικροπολιτικής δεν επιθυμεί να γιγαντωθεί το ενιαίο μέτωπο της ιονικής
οικογένειας και το αποδεικνύει καθημερινά με τα έργα και τις πράξεις της.

Τη Δευτέρα 26/9 η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου σε
εκπροσώπους των ΜΜΕ στην προσπάθεια να καταστήσουμε γνωστή στην
ελληνική κοινωνία τη σκανδαλώδη επένδυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στον Ελεύθερο
Τύπο της Κυριακής 2/10, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κατίκος δημοσιοποίησε
άρθρο του για το σκάνδαλο της επένδυσης των 55,5 εκατ. στην Α.Μ.Κ. της
ATTICA BANK με πληροφορίες που έλαβε από τη Συνέντευξη Τύπου του Συλ-
λόγου μας. Έκανε όμως το λάθος να αναφερθεί στο Σύλλογό μας ως Σύλλογο
Συνταξιούχων της Ιονικής Τράπεζας. Αυτό ήταν! Ο κος Κολλάτος εξεγέρθηκε
και επικοινώνησε με τον κο Κατίκο για να διαμαρτυρηθεί για αυτό το λάθος,
γεγονός που πυροδότησε εκ νέου δημοσίευμα του κου Κατίκου, το οποίο σας
παραθέτουμε στη συνέχεια.

“Συνδικαλιστικές ίντριγκες
Δυσαρεστήθηκε ο Σύλλογος Συνταξιούχων της πρώην Ιονικής Τράπεζας

επειδή στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Ε.Τ.» της Κυριακής για το παρασκή-
νιο με τα 55,5 εκατ. ευρώ που βγήκαν από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και έπεσαν στην αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής αναφερθήκαμε σε Σύλλογο
Συνταξιούχων, ενώ θα έπρεπε να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για το Σύλλογο
Εργαζομένων και Συνταξιούχων. Όπως καταλάβατε, υπάρχουν δύο Σύλλογοι.
Που και οι δύο είναι αντίθετοι με την επένδυση, αλλά μεταξύ τους έχουν γερή
κόντρα για συνδικαλιστικά ζητήματα. Θα πει κανείς, «ενδιαφέρει κανέναν αυτή
η λεπτομέρεια όταν τα 55,5 εκατ. σήμερα έχουν αποτίμηση 9 εκατ. ευρώ;» Η
απάντηση είναι (δυστυχώς) ναι, όταν πάνω στη χασούρα των 55,5 εκατ. ευρώ
περισσεύουν οι συνδικαλιστικές ίντριγκες.”

Ούτε εμείς... τρελαινόμαστε με την ιδέα να μας εμπλέκουν με οιονδήποτε
τρόπο με τον κο Κολλάτο, μιας και η αλήθεια είναι ότι οι μοναδικές, σοβαρές
και αποτελεσματικές προσπάθειες ανάδειξης του σκανδάλου αυτού έχουν γίνει
από το Σύλλογό μας. Ωστόσο, σκεφτόμαστε ότι όταν έχει ξεκινήσει μία μεγάλη
προσπάθεια αποκάλυψης των υπευθύνων της καταστροφικής επένδυσης, θα
περιμέναμε από τον κο Κολλάτο σε αυτό το θέμα, αν όχι -προς θεού...- να μας
συνδράμει, τουλάχιστον να μην ασχολιόταν με... τρίχες! Αλλά τα έχουμε ξα-
ναπεί για τον κύριο αυτό. Δεν είδε ποτέ το δάσος και προσπαθεί ακόμα απε-
γνωσμένα, χωρίς επιτυχία, να βρει το δέντρο... Εδώ πλέον η λαϊκή ρήση “εδώ
ο κόσμος χάνεται και ο Κολλάτος χτενίζεται”, βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή
της...

Αυτά βλέπετε συμβαίνουν όταν η προσωπική ματαιοδοξία συνδυάζεται με
τη συνδικαλιστική σου ανεπάρκεια. φοβάσαι μη σε... μπερδέψουν με τον
αυθεντικό συνδικαλισμό της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που έχει μοναδικό
γνώμονα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συναδέλφων... Για αυτό
λοιπόν κι εμείς θα φροντίσουμε σύντομα να απαλλάξουμε τους συναδέλφους
από τη μειονοτική, διασπαστική παρουσία τους για να γίνει πράξη το όραμα
της ενωμένης ιονικής οικογένειας.

Ανταγωνιστές και Συναγωνιστές
Άλλη μία μοναδική επινόηση της ομάδας που περιστασιακά βρέθηκε στο

Σύλλογο Συνταξιούχων! Και φυσικά αναφερόμαστε στην επιλογή τους να προ-
σφύγουν όπως γνωστοποίησαν μέσω δημοσιεύματός τους εναντίον του
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ” - όπως το χαρακτηρίζουν - καταστατικού της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ! 

Εμείς γνωρίζουμε ότι “ανταγωνιστικά” καταστατικά υφίστανται σε ανώνυμες
εταιρείες, τράπεζες και εν γένει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και σίγουρα
όχι στο συνδικαλισμό! Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η ορο-
λογία σε καταστατικό συνδικαλιστικής οργάνωσης. Δεν είναι διόλου απίθανο
οι άσχετοι που επιμένουν να βρίσκονται στο Σύλλογο Συνταξιούχων να νόμι-
ζαν ότι οι κανόνες που διέπουν τους συλλόγους, είναι αντίστοιχοι των ανώνυ-
μων εταιρειών. 

Πάντως η πρακτική τους και η ορολογία που χρησιμοποιούν είναι εν-
δεικτικές της ιδέας που έχουν για τη συνδικαλιστική δράση που μάλλον
την αντιλαμβάνονται σαν μία ανταγωνιστική “μπίζνα”. Εμείς βέβαια δεν
πτοούμαστε και αφουγκραζόμενοι την επιθυμία των συναδέλφων, υπενθυμί-
ζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το υφιστάμενο “ανταγωνιστικό” καταστατικό
σύμφωνα με τον κο Κολλάτο και την παρέα του, πολύ σύντομα θα αποτελέσει
τη βάση για τη συγχώνευση των συλλόγων και συνακόλουθα της ενότητας της

σχόλια που καίνε...



Μάιος - Iούνιος 2016 7Ενημέρωση

ιονικής οικογένειας που τόσο ανάγκη έχουμε σήμερα όλοι μας.

Τάτσι μίτσι κότσι
Στο δημόσιο βίο, άπαντες κάνουν τις επιλογές τους και κρίνονται από αυτές.

Έτσι και στο συνδικαλισμό. Κανείς δεν έχει το αλάθητο και κανείς δεν μπορεί
να μένει στο απυρόβλητο μετά από την κακή κατάληξη των όποιων επιλογών. 

Όταν διεξήχθησαν οι τελευταίες εκλογές στο Σύλλογο Συνταξιούχων προ
τριετίας και ενώ είχαν ήδη αρχίσει να αποκαλύπτονται τα πρώτα σημάδια της
έκνομης δραστηριότητας των προηγούμενων διοικήσεων, η Ιονική Ενότητα
είχε επιστήσει την προσοχή για τη ζημιά που, κατά τη γνώμη μας, προξενού-
σαν στο σύλλογο οι πρακτικές των κκ Βέργου και Ντίνου και των “άλλων παι-
διών”. Μάλιστα, επισημαίναμε ότι όσοι συμπαραταχθούν με αυτήν την ομάδα
και ενώ πλέον τα στοιχεία έρχονταν στην επιφάνεια, σίγουρα θα δημιουργού-
σαν ερωτηματικά για τη στάση και τη συμπεριφορά τους.

Τότε ο κος Τάτσης είχε... αρπάξει τη ρομφαία και μας κατήγγειλε για την “κα-
τασυκοφάντηση” αυτών των “εξαίσιων” συνδικαλιστών και απτόητος μαζί με
τον κο Προκόπη στήριξε αυτήν την ομάδα που διοίκησε το Σύλλογο Συνταξι-
ούχων για 9 χρόνια, συσσωρεύοντας τεράστια οικονομικά και ηθικά προβλή-
ματα στη λειτουργία του. 

Τώρα λοιπόν που πλέον νομίζουμε δεν υφίσταται καμία αμφιβολία για
την κακοδιοίκηση αυτής της περιόδου, ποια είναι η θέση του κου Τάτση
και των υπολοίπων που κατήλθαν “τάτσι μίτσι κότσι” στο ψηφοδέλτιο
με την αμαρτωλή διοίκηση των προηγούμενων ετών; Μήπως ακόμα θε-
ωρούν ότι οι κατηγορίες μας είναι συκοφαντίες και προϊόν μυθευμάτων; Εμείς
πιστεύουμε ότι σίγουρα πρέπει να νιώθουν άβολα και οφείλουν μάλιστα να
απολογηθούν για τις επιλογές τους. 

Βέβαια, για να μην έχουμε και ψευδαισθήσεις, δεν περιμένουμε να προβούν
σε διαδικασίες αυτοκριτικής και σε καμία δημόσια απολογία, αλλά επισημαί-
νουμε την πραγματικότητα την οποία είχαμε προσδιορίσει επακριβώς. Δι-
καιωθήκαμε απόλυτα, η ομάδα αυτή εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και
ελπίζουμε στο εξής να εισακούονται οι εκκλήσεις μας από αυτούς που
κατά το παρελθόν δεν έκριναν ορθά και έκαναν αποδεδειγμένα κακές
επιλογές.

Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι...
Το δίδυμο Κολλάτου-Βασιλάκη και όσα αντιπροσωπεύει στο χώρο μας,

είναι γνωστό σε όλους σας και έχει κριθεί πλέον στη συνείδηση των συναδέλ-
φων.

Δυστυχώς, αυτοί οι “κύριοι”, αντί να το πάρουν απόφαση ότι η συντριπτική
πλειονότητα των συναδέλφων που τους αποδοκίμασε και στην τελευ-
ταία Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, δε θέλουν ούτε να τους βλέ-
πουν, επιμένουν με διάφορα τεχνάσματα, μυθεύματα και κατασκευασμένες
ιστορίες να προσπαθούν να συκοφαντήσουν και να βλάψουν τόσο τη λειτουρ-
γία της Ιονικής Ενότητας όσο και την προσπάθεια επανεκκίνησης του Συνε-
ταιρισμού.

Δυστυχώς, σε αυτό το διασπαστικό, αντισυνδικαλιστικό και αντιιονικό, προ-
παγανδιστικό κρεσέντο ψευδολογιών, η μπάλα πολλές φορές παίρνει και
συναδέλφους που λοιδορούνται εν αγνοία τους και χωρίς να φέρουν
καμία ευθύνη.

Το γνωστό δίδυμο, λοιπόν, σε πρόσφατα δημοσιεύματά τους στο διαδίκτυο,
αναφέρθηκαν ανερυθρίαστα στους συναδέλφους και μέλη του συλλόγου μας
Χαράλαμπο Δελαγραμμάτικα και Νίκο Πετρόπουλο – εξυπακούεται χωρίς
την άδειά τους.

Οι συνάδελφοι βέβαια, όταν πληροφορήθηκαν αυτά τα δημοσιεύματα, θέ-
λησαν να πάρουν θέση, ξεκαθαρίζοντας την αλήθεια και βάζοντας στη θέση
τους τους δύο... κατεργάρηδες που χρησιμοποίησαν και παραποίησαν τα
λόγια και τις πράξεις τους.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια αυτούσιες τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο με
ημερομηνία 24/9 των κκ Κολλάτου και Βασιλάκη, καθώς και τις απαντήσεις
των συναδέλφων που αποστασιοποιήθηκαν από αυτές και ξεκαθάρισαν τη
στήριξή τους στην Ιονική Ενότητα και το Συνεταιρισμό:

Ανάρτηση κου Βασιλάκη:
“Μαθαίνουμε ότι παραιτήθηκε από την θέση του Ταμία και από μέλος του Δ.Σ.

του Συνεταιρισμού ο έντιμος συνάδελφος Νίκος Πετρόπουλος. Να υπενθυμί-
σουμε την παραιτηση του συναδέλφου Δελαγραμμάτικα παλαιότερα από την
θέση του ταμία του ΣΥΙΛΤΕ, καθώς και αντίστοιχη παραίτηση από την θέση
του Ταμία της Ιονικής Ενότητας. Τι έχουν τα έρημα και ψοφάνε;;; Τι βλέπουν
τα ματάκια τους και το βάζουν στα πόδια έντρομοι;;;”

Ανάρτηση κου Κολλάτου:
“Σε χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία που είχα με τον συνάδελφο Νίκο Πετρό-

πουλο, μου επιβεβαίωσε ότι παραιτήθηκε από Ταμίας, γιατί δεν άντεχε άλλο
τα δεδομένα στον Συνεταιρισμό ΙΛΤΕ και τα δικαστήρια που εκκρεμούν για την
απομείωση του Ταμείου κατά 35.000 € , ενώ ο Συνεταιρισμός ήταν ανενεργός,
τα υπερβολικά και αδικαιολόγητα 12.500 € που έδωσαν στο Γενικό Γραμματέα

της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Θ.Γ. για να ελέγξει λογιστικά τις μηδενικές συναλ-
λαγές και την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Στο τέλος της συνομιλίας
με ευχαρίστησε πολλές φορές, καθ΄ όσον του υποσχέθηκα να επιδιώξω να
μην διωχθεί ποινικά αφού παραιτήθηκε, στην δίωξη που κατατέθηκε από μέλη
του Συνεταιρισμού, κατά του Κου Σ. Φλιππόπουλου , Ι. Σοφιανόπουλου, Αν.
Μπάφη κλπ . Ο Συνεταιρισμός ΙΛΤΕ ανάρτησε ανακοίνωση για άλλα θέματα,
αλλά απέκρυψε την παραίτηση του Ταμία, που τους εκθέτει ανεπανόρθωτα,
όπως και η εξαέρωση των αποθεματικών του ανενεργού Συνεταιρισμού”. 

Επιστολή – απάντηση του συνάδελφου Χαράλαμπου Δελα-
γραμμάτικα:

“Συνάδελφοι,
Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα ότι ο κος Μανώλης Βασιλάκης σε πρό-

σφατη ανάρτησή του στο διαδίκτυο αφήνει υπόνοιες για την παραίτησή μου
από τη θέση του ταμία του ΣΥΙΛΤΕ και από την αντίστοιχη θεσμική θέση του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Κατ’αρχάς, πι-
στεύω ότι οι στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας επιτάσσουν πριν την αναφορά
σε γεγονότα που δε γνωρίζει κάποιος, την πληροφόρησή τους από το ίδιο το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται. Δυστυχώς, ο κος Βασιλάκης αγνοεί αυτούς
τους κανόνες και πράττει με εμφανώς αντιδεοντολογικό τρόπο. Απαντώντας
στο δημοσίευμα που κάνει αναφορά στο πρόσωπό μου και για να βάλω τα
πράγματα στη θέση τους μια και καλή, να σας ενημερώσω συνάδελφοι ότι
πράγματι υπηρέτησα στη θέση του ταμία του ΣΥΙΛΤΕ κατά το παρελθόν και
μετά την παραίτησή μου, καθώς έκρινα ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ
στις απαιτήσεις της θέσης ελλείψει χρόνου λόγω της ταυτόχρονης εργασίας
μου, συνέχισα να συμμετέχω στο Δ.Σ. του συλλόγου μας, ενώ αντίστοιχα δεν
είχα ποτέ ανάλογο αξίωμα στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. H συνεργασία και παρου-
σία μου στο ΣΥΙΛΤΕ αποτέλεσε μία περήφανη περίοδος της ζωής μου, αφού
σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη συγκυρία για τους εργαζομένους της Ιονικής, ο σύλ-
λογός μας στήριξε εκατοντάδες συναδέλφους και καταφέραμε με αξιοπρέπεια,
αγώνες και σθεναρή στάση να προασπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Πάντοτε περιέβαλα και συνεχίζω να πε-
ριβάλλω με εμπιστοσύνη και εκτίμηση τις διοικήσεις του ΣΥΙΛΤΕ και της ΙΟΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που είναι πράγματι άξιοι συγχαρητηρίων για την
προσπάθεια που καταβάλλουν και την αποτελεσματική δράση των συλλόγων
όλων των Ιονικάριων. Όλοι οφείλουμε να συνδράμουμε τις προσπάθειες των
συλλόγων της Ιονικής και ελπίζω μερικοί να αφήσουν πίσω τις ξεπερασμένες
πρακτικές διχόνοιας που πλήττουν την ενότητα και τους σκοπούς της ιονικής
οικογένειας.Όσο για τον κο Βασιλάκη, τον καλώ στο εξής να φροντίζει προ-
ηγουμένως να πληροφορείται τα πραγματικά γεγονότα και στη συνέχεια να
προχωρά σε δημοσιεύσεις και ειδικότερα αναφορικά με μένα, του διαμηνύω
ότι δεν του επιτρέπω να αναφέρεται στο άτομό μου.

Χαράλαμπος Δελαγραμμάτικας”

Ανοιχτή επιστολή του συνάδελφου Νίκου Πετρόπουλου για την
αποκατάσταση της αλήθειας:

“Συνάδελφοι,
Με έκπληξη πληροφoρήθηκα ότι σε ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ο κος Κολ-

λάτος και ο κος Βασιλάκης αναφερόμενοι στο πρόσωπό μου ισχυρίζονται ότι
παραιτήθηκα από τη θέση του ταμία του Συνεταιρισμού για λόγους αμφισβή-
τησης της λειτουργίας του Δ.Σ.

Πρόκειται για έναν παντελώς ψευδή και αστήρικτο ισχυρισμό που έχει προ-
φανή στόχο να πλήξει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουμε για την
επαναλειτουργία του Συνεταιρισμού. Δηλώνω σαφώς και απερίφραστα ότι η
παραίτησή μου είχε αποκλειστικά λειτουργικά χαρακτηριστικά γιατί περνώ με-
γάλο χρονικό διάστημα εκτός Αθηνών και σε συνδυασμό με ορισμένους λό-
γους υγείας, έκρινα ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ πλήρως στις
απαιτήσεις του θεσμικού μου ρόλου.

Εξακολουθώ να είμαι μέλος του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και μαζί με τα υπό-
λοιπα μέλη του μετά την έγκριση του νέου καταστατικού συνεχίζουμε απρό-
σκοπτα την προσπάθειά μας ώστε σύντομα ο Συνεταιρισμός να μπορεί να
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους συναδέλφους.

Νίκος Πετρόπουλος”
Αλήθεια, τώρα που “έφαγαν άκυρο” με τον πλέον επίσημο τρόπο από τους

συναδέλφους Χαράλαμπο Δελαγραμμάτικα και Νίκο Πετρόπουλο, θα τους
ζητήσουν δημοσίως συγνώμη; Αντίστοιχα, πιστεύουμε ότι οφείλουν μία δη-
μόσια συγνώμη τόσο προς την Ιονική Ενότητα όσο και το Συνεταιρισμό, για
τα τεχνάσματα που σκαρφίστηκαν για να συκοφαντήσουν τη λειτουργία τους.

Όχι ότι περιμένουμε βεβαίως να προβούν σε δήλωση μετανοίας για καμία
από τις πράξεις τους. Έχουν κάνει άλλα κι άλλα που προσπάθησαν να κου-
κουλώσουν, εδώ θα κολλήσουν; Περισσότερο ρητορικό ήταν το ερώτημα,
καθώς αυτοί οι “κύριοι” έχουν αποδείξει κατά το παρελθόν πολλάκις το
ποιόν τους και την “αλλεργία” που έχουν στην αλήθεια...

σχόλια που καίνε...
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Η περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας ενάντια
στις αδηφάγες ορέξεις της εργοδοσίας είναι
αδιαπραγμάτευτη! (συνέχεια από σελ.1)

αναλύσει επανειλημμένως, τη διάλυση των υπηρεσιών του κλάδου σύνταξης
του ΤΑΠΙΛΤ…

Π ρ ο κ λ η τ ι κ ή  α δ ι α φ ο ρ ί α  
γ ι α  τ ο  μ ε ί ζ ο ν  θ έ μ α  τ ο υ  ε φ ά π α ξ  

Μείζονος σημασίας βέβαια θέμα, το οποίο και θέτουμε με επιμονή και απο-
φασιστικότητα προς τη διοίκηση της τράπεζας, είναι η έναρξη διαδικασίας δια-
λόγου για την υλοποίηση της υποχρέωσής της, κάλυψης των ελλειμμάτων του
κλάδου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζόμενου προ-
ερχομένου εκ της Ιονικής, όπως έγινε και με τους συναδέλφους μας της
πρώην Πίστεως που έλαβαν προκαταβολικά ολόκληρο το εφάπαξ -και παρα-
μένουν εργαζόμενοι- μέσω του ΤΑΠ από τον προϋπολογισμό
της Alpha Bank και μάλιστα ως επιστροφή εισφορών (ενώ δεν έχουν καταβά-
λει εισφορές).
Επί του συγκεκριμένου θέματος έχουμε ολοκληρώσει πλήρη αναλογιστική με-
λέτη που έχει εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την έχουμε πα-
ραχωρήσει υπό μορφή δωρεάς στο ΤΑΥΤΕΚΩ – Ταμείο Πρόνοιας. Είμαστε
απόλυτα καλυμμένοι από κάθε άποψη, επιδιώκοντας μάλιστα να εισέλθουμε
σε διαδικασία εποικοδομητικού διαλόγου για τη δυνατότητα εξεύρεσης εξω-
δικαστικής λύσης ώστε να αποσύρουμε τις ένδικες διεκδικήσεις έναντι της
τράπεζας.
Η διοίκηση της τράπεζας δυστυχώς συνεχίζει να κωφεύει στην πρόσκλησή
μας επιλέγοντας προφανώς την οδό της δικαστικής και όχι μόνο, αντιπαρά-
θεσης.

Ε υ ν ο ϊ κ έ ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  τ ω ν
δ α ν ε ι α κ ώ ν  ο φ ε ι λ ώ ν  γ ι α  ό λ ο υ ς !

Η νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. που υπεγράφη το Μάρτιο περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις για τις δανειακές οφειλές των τραπεζοϋπαλλήλων, χωρίς δυστυχώς
να προβλέπεται επέκτασή τους και στις οφειλές των συνταξιούχων συνα-
δέλφων μας. 
Η Alpha Bank έκτοτε, σκανδαλωδώς, παραμένει η μόνη Τράπεζα που στην
πράξη δεν έχει αποδεχτεί την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Παράλληλα,
οι σύλλογοί μας δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα αγω-
νιστούν για την ανακούφιση του κλάδου των συνταξιούχων από το δυσβά-
στακτο βάρος των υπερχρεωμένων δανείων. 
Απαιτούμε την εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή
των ευνοϊκών όρων των δανειακών οφειλών των εν ενεργεία συναδέλφων και
την επέκτασή των ευεργετικών διατάξεων στους συνταξιούχους, όπως αντί-
στοιχα έπραξε και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά από σχετικό αίτημα
των συλλόγων. 

Η  Τ ρ ά π ε ζ α  λ έ ε ι  Ν Α Ι  σ τ ο υ ς  “ η μ ε τ έ ρ ο υ ς ”
Ε μ ε ί ς  λ έ μ ε  Ο Χ Ι  σ τ η ν  Α ν α ξ ι ο κ ρ α τ ί α !

Το πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης στον τρόπο λειτουργίας της τρά-
πεζας, εμείς οι Ιονικάριοι το έχουμε βιώσει από την πρώτη μέρα του ξεπου-
λήματος της Ιονικής. Ο σύλλογός μας έχει προσπαθήσει να αντισταθεί και
κατάφερε να ορθώσει αναχώματα στην αναξιοκρατική λειτουργία της τράπε-
ζας και στην προσπάθεια υποβιβασμού των συναδέλφων μας.
Ωστόσο, είναι να απορεί κανείς με τη διοίκηση, που συνεχίζει απτόητη να προ-
βαίνει σε αναξιοκρατικές προσλήψεις συγγενών και φίλων στην τράπεζα, όταν
πλέον έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού που “ματώνει”
τα τελευταία χρόνια για να κρατηθεί όρθιο το τραπεζικό σύστημα της χώρας!
Είναι δυνατόν η ανεργία να μαστίζει την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τη νε-
ολαία με αποτέλεσμα να εξωθεί εκατοντάδες χιλιάδες νέους Έλληνες στη με-
τανάστευση, απομυζώντας από τη χώρα μας το πιο παραγωγικό της
ανθρώπινο κεφάλαιο και η τράπεζα ανερυθρίαστα να συνεχίζει να ανανεώνει
πλουσιοπάροχα συμβάσεις με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως σε στελέχη
που έχουν συνταξιοδοτηθεί;;;

Α φ ο ύ  έ τ σ ι  τ ο  θ ε λ ή σ α τ ε . . .  
Μόν ιμη  εγκατάσταση έ ξω από  το  Κεντρ ικό !
Η Ιονική Ενότητα δε θα ανεχτεί πλέον τον εμπαιγμό της τράπεζας είτε μέσω
της κας Κονιδάρη είτε οποιουδήποτε άλλου θεσμικού της οργάνου που προ-
κλητικά αδιαφορεί στις ειλικρινείς προσπάθειες του συλλόγου μας για συνεν-
νόηση! Το χρονικό περιθώριο που είχαμε οριοθετήσει μήπως υπήρχε κάποια
θεαματική αλλαγή στη στάση της τράπεζας έχει εκπνεύσει! Ήδη το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε τη «μόνιμη εγκα-
τάστασή» μας έξω από το Κεντρικό, προχωρώντας σε πιο δυναμικές μορφές
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωσή μας!
Συνάδελφοι, από εσάς ζητάμε να συνεχίσετε μας περιβάλλετε με την εμπι-
στοσύνη  σας και να βρίσκεστε σε… θέσεις μάχης για να προασπίσουμε με
δυναμικό τρόπο τα συμφέροντά μας. Να επισκέπτεστε σε καθημερινή βάση
την ιστοσελίδα μας και εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις
και τις επόμενες ενέργειές μας.

Συνάδελφοι,
Στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων που η εργοδοσία έχει “ξεσαλώσει”
και με τις ευλογίες Κυβερνήσεων και δανειστών επιχειρεί την αποσάθρωση,
απορρύθμιση και συχνά διάλυση των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμά-
των, είναι υποχρέωση όλων μας να αντιτάξουμε ένα συνδικαλιστικό, ενωτικό
και αγωνιστικό μέτωπο, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι οι μεθοδεύ-
σεις για την εμβάθυνση και νομιμοποίηση των αντεργατικών πρακτικών και η
επιστροφή σε έναν εργατικό Μεσαίωνα, δε θα περάσουν!
Η Ιονική Ενότητα διαχρονικά έχει τεθεί επικεφαλής των αγώνων για τη διασφά-
λιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του χώρου της Ιονικής.
Τα αιτήματά μας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου σύνταξης του
ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που παρουσιάζει μείζονα προβλήματα και καθυστερήσεις λόγω
έλλειψης υπαλλήλων, για την έναρξη διαδικασίας διαλόγου για την υποχρέωση
της τράπεζας κάλυψης του εφάπαξ των συνταξιούχων και εργαζόμενων συνα-
δέλφων μας της Ιονικής και για την ίση μεταχείριση και αξιοκρατική λειτουργία
της τράπεζας, παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων και των αγώνων
μας. 

Η  δ ι ο ί κ η σ η  τ η ς  A l p h a  B a n k  α δ ι α φ ο ρ ε ί …  
κ α ι  η  “ υ π ε ρ δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α ”  κ α  Κ ο ν ι δ ά ρ η  

δ ί ν ε ι  κ ά λ π ι κ ε ς  ε γ γ υ ή σ ε ι ς …
Έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες για να έρθουμε σε συνεννόηση με τους
αρμόδιους φορείς της τράπεζας, τον Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή COO
κο Σπύρο Φιλάρετο όσο και τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Πηνε-
λόπη Κονιδάρη, που όμως τελικά απέβησαν άκαρπες και αφού εξαντλήσαμε
κάθε μέσο και περιθώριο διαλόγου, την Πέμπτη 7-7-16 πραγματοποιήσαμε
αποκλεισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλώνοντας με αποφα-
σιστικό τρόπο τη διάθεσή μας να περιφρουρήσουμε αφενός μεν την εύρυθμη
λειτουργία του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και αφετέρου δε να ασκή-
σουμε πίεση στη διοίκηση για να ανοίξει επιτέλους ένας εποικοδομητικός και
ειλικρινής διάλογος για το μείζον θέμα της καταβολής του εφάπαξ.
Η συγκέντρωσή μας αποτέλεσε την πρώτη μάχη σε έναν αγώνα που θα συνε-
χιστεί δυναμικά για να έχει μοναδική κατάληξη τη δικαίωσή μας!
Σας υπενθυμίζουμε ότι η κα Π. Κονιδάρη, μην έχοντας άλλη επιλογή, δέχθηκε
να συζητήσει με το σύλλογό μας. Στη συνάντηση θέσαμε το μείζον πρόβλημα
της ανεπάρκειας του προσωπικού των υπηρεσιών του κλάδου σύνταξης και της
συνεπαγόμενης καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών αποφάσεων
συντάξεων, που πλέον κινδυνεύει να αποτελέσει απειλή για την ομαλή δια-
βίωση των συνταξιούχων συναδέλφων μας που αποχώρησαν με την τελευταία
εθελούσια έξοδο το 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει το εφάπαξ βοήθημα
που δικαιούνται. Τονίσαμε ότι επιλογή και πρόθεσή μας είναι να εξευρεθεί άμεσα
λύση για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.
Οι προτάσεις μας βρήκαν σύμφωνη την κα Π. Κονιδάρη που μας ενημέρωσε
ότι η άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας του κλάδου σύνταξης με έναν επιπλέον
εργαζόμενο περιλαμβάνεται και στις δικές της επιδιώξεις, ενώ παράλληλα προ-
τίθεται να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας
του ταμείου για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Παρά τις εγγυήσεις που λάβαμε στις 7-7-2016 στη συζήτηση που ακολούθησε
τον αποκλεισμό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενίσχυση και
απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ, οι δεσμεύσεις
της κας Κονιδάρη δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα!
Ενώ ο σύλλογός μας πρότεινε ένα νέο σε ηλικία υπάλληλο πρόθυμο να απο-
σπαστεί στο ΤΑΠΙΛΤ και να ασχοληθεί με τον κλάδο σύνταξης, η κα. Κονιδάρη
απέσπασε από 1η Σεπτεμβρίου ένα συνάδελφο χωρίς πρότερη εμπειρία στο
γνωστικό πεδίο του ασφαλιστικού και μάλιστα σε ηλικία συνταξιοδότησης! Είναι
προφανές ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος στάλθηκε παρά τη θέλησή του από
την κα Κονιδάρη με εντολή να δημιουργήσει “ρήγμα” στη συνοχή και το έργο
της υπηρεσίας του ΤΑΠΙΛΤ. 
Επιπροσθέτως, η τράπεζα το τελευταίο διάστημα εφαρμόζει μία διαδικασία άτυ-
πης εθελούσιας εξόδου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται επιπλέον όγκος φα-
κέλων συνταξιοδότησης και να αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο ήδη
διογκωμένος φόρτος εργασίας της υπηρεσίας, που με το σημερινό επίπεδο λει-
τουργίας της αντιλαμβάνεστε ότι οι αποφάσεις των νέων αποχωρησάντων θα
χρειαστούν χρόνια για την έκδοσή τους!  
Δυστυχώς, τα αιτήματά μας παραμένουν… φωνές βοώντων εν τη ερήμω και
δεν υπάρχει έμπρακτη διάθεση της τράπεζας για συνεργασία. Η διοίκηση κρατά
σθεναρά την ανάλγητη στάση της σε βάρος των συνταξιοδοτούμενων συναδέλ-
φων που αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κωλυσιεργίας θα έχουν σοβαρά προ-
βλήματα ακόμα και για την επιβίωσή τους!
Όλα δείχνουν ότι η κα Κονιδάρη επιθυμεί και επιδιώκει, για λόγους που έχουμε

Δ Ε Ν  Θ Α  Α Ν Ε Χ Τ Ο Υ Μ Ε  Τ Ο Ν  Ε Μ Π Α Ι Γ Μ Ο  Τ Η Σ  Τ ρΑ Π Ε Ζ Α Σ !
Δ Ι ΑΤ ρΑ Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε  Τ Η  Θ Ε λ Η Σ Η  Μ Α Σ  Γ Ι Α  Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  κ α ι

Κ Α λ Ο Υ Μ Ε  Ο λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Α Δ Ε λ φ Ο Υ Σ  Σ Τ Η Ν  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Π ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α  Τ Ο Υ
Σ Υλ λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ  Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι  Σ Τ Η Ν  Π ρ Ο Κ λ Η Τ Ι Κ Η  Α Δ Ι Α φ Ο ρ Ι Α  Τ Η Σ  Τ ρΑ Π Ε Ζ Α Σ !

Η  Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η  μ α ς  ε ί ν α ι  Μ Ο Ν Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ !
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφη-
μερίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο τρόπος με τον
οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της
αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα παρωχημένο φαι-
νόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη,
να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνε-
σθαι της πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδι-
καλιστικός χώρος.

Επιστροφή στον “τόπο του εγκλήματος”
Η ΔΕΘ βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο των εκδηλώσεων που λαμ-
βάνουν χώρα ετησίως στη συμπρωτεύουσα. Μπορούμε να πούμε ότι σε ένα
παράδοξο σχήμα ευχής/κατάρας αφενός μεν δίνεται η ευκαιρία στη “νύμφη
του Θερμαϊκού” να αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο, αφετέρου δε εξα-
ναγκάζεται να υπόκειται μαζί με τον υπόλοιπο, ταλαίπωρο ελληνικό λαό τις
παραδοσιακές... μπαρούφες, αοριστολογίες και ψεύτικες υποσχέσεις των
εκάστοτε “φωστήρων” της πολιτικής σκηνής...
Η έννοια του λαϊκισμού έχει αναδειχθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα και έχει την
πρωτοκαθεδρία σε αυτές τις σοβαροφανείς, αλλά κενόλογες και βαρύγδου-
πες δηλώσεις. Πέρυσι λαϊκισμός, φέτος λαϊκισμός, του χρόνου λαϊκισμός
κοκ. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ ακατάσχετης
παροχολογίας άνευ αντικρίσματος και αυτό δεν άλλαξε ούτε στη φετινή ΔΕΘ.
Λες και δε βρισκόμαστε εν μέσω μίας βαθύτατης και παρατεταμένης κρίσης
που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα και το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Λες και ο
ελληνικός λαός έχει ξεχάσει το μόλις προ διετίας πρόγραμμα της Θεσ-
σαλονίκης που εξήγγειλε με στόμφο ο νυν πρωθυπουργός, το οποίο
γέμισε με ελπίδες το κομμάτι του ελληνικού λαού που το πίστεψε και έγινε
θρύψαλα με το που ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Φέτος επέστρεψε στον...
τόπο του εγκλήματος και το επανέλαβε αμετανόητος.
Τον αρχηγό της αντιπολίτευσης ως άρτι αφιχθέντα στην ηγεσία του κόμματός
του οφείλουμε να τον κρίνουμε λιγότερο αυστηρά, καθώς ακόμα δεν έχει
προλάβει να δώσει τα διαπιστευτήριά του. Ωστόσο τα πρώτα δείγματα σί-
γουρα δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, ενώ βέβαια δε γίνεται να απαλ-
λάσσεται η αντιπολίτευση από τις ευθύνες της σχετικά με τις
πομπώδεις και συνάμα ανούσιες προγραμματικές δηλώσεις και τη συ-
νεχή υποσχεσεολογία.
Μα επιτέλους, η κρίση δε δίδαξε τίποτα το πολιτικό σύστημα; Τα ίδια
λάθη, οι ίδιες πρακτικές, ο ίδιος και χειρότερος λαϊκισμός!
Και βέβαια, ο δύσμοιρος ελληνικός λαός, μόνο άμοιρος ευθυνών δεν είναι
για τη συνεχιζόμενη εξαπάτησή του. Ένας λαός και εκλογικό σώμα που γνω-
ρίζουν πώς να αποθεώνουν και να καταβαραθρώνουν εν μία νυκτί. Που αρέ-
σκονται στο χάιδεμα των αυτιών, την κίβδηλη θριαμβολογία και τις
ανεμάρτιστες υποσχέσεις. Μοναδική ελπίδα είναι η πολιτική ωρίμανση που
συνακόλουθα θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολιτικών προτάσεων
απαλλαγμένων από το λαϊκισμό και το βερμπαλισμό, αναδεικνύοντας τις
πραγματικές ανάγκες, προτεραιότητες και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει
να ληφθούν, για μία χώρα που έχει δεινοπαθήσει και μπουχτίσει από τα “θα”
και τις υποσχέσεις.
Αυτή η εξέλιξη ίσως ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα και δημιουργήσει πιο
σοβαρά κριτήρια επιλογής των κυβερνώντων, με βάση όχι τα... φύκια για με-
ταξωτές κορδέλες που συνεχίζουν να υπόσχονται ορισμένοι ανερυθρίαστα,
αλλά την κατάθεση υπεύθυνων και υλοποιήσιμων προτάσεων που τόσο
έχουμε ανάγκη.

Η εκμετάλλευση δεν έχει πατρίδα
Οι εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία χρόνια ήταν ραγδαίες και οι
αλλαγές σημαντικές. Κάποια πράγματά όμως, κάποιες “σταθερές”, δυστυ-
χώς, δεν αλλάζουν...
Διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος
για τον επικείμενο “αφελληνισμό” του τραπεζικού συστήματος με την είσοδο
ξένων επενδυτών. Οι φωνές ανησυχίας αυξάνονται και πληθύνονται για την
απόσπαση από τους Έλληνες τραπεζίτες και την παράδοση ενός τόσο ζω-
τικής σημασίας τομέα της οικονομίας σε... ξένα χέρια.
Καλούμε λοιπόν κάθε συνάδελφο που διαβάζει αυτήν τη στήλη να αναρω-
τηθεί έπειτα από σοβαρή σκέψη: έχει πραγματικά σημασία αυτή η εξέλιξη;;;
Η παγκοσμιοποίηση που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της τις τελευταίες
δύο δεκαετίες έχει ως αιχμή του δόρατος δύο τομείς που όλοι γνωρίζουμε
ότι... δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο! Ο ένας είναι το τραπεζικό σύστημα και
ο άλλος οι αγορές. Ειδικότερα σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, αφενός μεν
το βιώνουμε καθημερινά λόγω της ιδιότητας του τραπεζοϋπαλλήλου και αφε-
τέρου δε, ως Έλληνες έχουμε εμπειρίες από... πρώτο χέρι για την παντελή
απουσία “ευαισθησιών”, έχοντας υποστεί πλήρως τις συνέπειες της αδηφά-
γας, άπληστης και αχόρταγης επιρροής του.
Ας μη ζούμε σε αυταπάτες. Η εκμετάλλευση δεν έχει πατρίδα. Δε
γνωρίζει σύνορα, δεν έχει συναισθήματα.
Δηλαδή αν τις τράπεζες τις έχει ο Σόρος ή ο Κωστόπουλος και ο Λάτσης,
πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει καμιά διαφορά; Είδαμε την ευαισθησία
των διοικήσεων των τραπεζών όταν έπληξε την Ελλάδα η κρίση. Ο “μέγας

πατριώτης” κος Λάτσης εγκατέλειψε άρον άρον τη Eurobank όταν το καράβι
βυθιζόταν. Αυτό το παράδειγμα αντικατοπτρίζει πλήρως τον υποτιθέμενο
πατριωτισμό των Ελλήνων τραπεζιτών. Επομένως βαρύγδουπες δηλώσεις
και απόψεις περί αφελληνισμού του τραπεζικού σύστηματος βρίσκονται
εκτός πραγματικότητας είτε λόγω αφέλειας είτε και εκ του πονηρού.
Είναι ξεκάθαρο ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, δεν
υπάρχει ίχνος ρεαλισμού όταν μιλάμε για ελληνικούς σχεδιασμούς και επη-
ρεασμό του τραπεζικού συστήματος. Τα πάντα συναρτώνται και καθορί-
ζονται από το κέρδος και τα συμφέροντα, χωρίς ίχνος εθνικής ευαισθησίας
και αξιοπρέπειας. Όλα τα άλλα είναι εκτός πραγματικότητας και λογικής. 

Ο Νεοσουλτάνος πολιορκεί και τη... λωζάνη!
Σαν να μην είχαμε τόσα δεινά να αντιμετωπίσουμε, η αμφισβήτηση του Νε-
οσουλτάνου Ερντογάν της Συνθήκης της Λοζάνης μας έλειπε! Το  θέμα βέ-
βαια δεν πρέπει να απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά την
Ευρώπη και όποιος δεν το κατανοεί, νομίζουμε ότι “πάσχει” από κοντό-
φθαλμη λογική. 
Στο εκδοτικό σημείωμα του τεύχους 51 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015)
της Συλλογικής Ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, συνάδελφος
Σαράντος Φιλιππόπουλος, στο εκδοτικό σημείωμα (“Τα πήλινα πόδια του
γίγαντα αποκαλύπτονται”) είχε αναλύσει και τονίσει πώς η Τουρκία εξάγει
διαχρονικά τις εσωτερικές της κρίσεις. Οι γείτονες διάγουν μία εξαιρετικά τα-
ραγμένη περίοδο, με την επέμβαση στη Συρία, τους Κούρδους μαχητές που
ζητούν ανεξαρτησία και την πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπή-
ματος. Ο ανεξέλεγκτος πλέον Ερντογάν, προκειμένου να καταλύσει το
“βαθύ”, κοσμικό κράτος που εγκαθίδρυσε ο Κεμάλ, αμφισβητεί κάθε του
πτυχή, μέχρι και τη Συνθήκη της Λωζάνης που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό
τα σύνορα της Τουρκίας από την υπογραφή της. 
Όταν δεν υπάρχει πολιτική συνοχή στην Ευρώπη και ηγέτες που δεν
επιτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές, φθάνουμε στο έσχατο σημείο απο-
θράσυνσης με την αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας των συ-
νόρων όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ε.Ε.! Κανείς βεβαίως δεν
μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στη γείτονα χώρα, αλλά μετά την απο-
τροπή του πραξικοπήματος ο Νεοσουλτάνος εμφανίζεται πανίσχυρος εφαρ-
μόζοντας τη δική του συνταγματική δικτατορία και προβαίνοντας σε
εμπρηστικές δηλώσεις, καθιστώντας τη διχασμένη Τουρκία έναν άμεσο κίν-
δυνο για την πατρίδα μας.

Ένα υπερκομματικό ΕΣρ μπορεί να βάλει τάξη στο χάος των ΜΜΕ
Όσοι παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση την ιστοσελίδα της Ιονικής Ενό-
τητας γνωρίζετε ότι ο σύλλογός μας φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα έναν
ανοιχτό διάλογο για το φλέγον θέμα των τηλεοπτικών αδειών, με την κατά-
θεση θέσεων και απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στα ΜΜΕ.
Πέραν της πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης του καθενός, νομίζουμε
υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που δεν αμφισβητούνται από καμία
πλευρά. Πράγματι, από την πρώτη μέρα λειτουργίας των ιδιωτικών τη-
λεοπτικών σταθμών υφίστατο μία κατάσταση ημιπαράνομης ασυδο-
σίας και έπρεπε επιτέλους να εφαρμοστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο
κανόνων λειτουργίας τους. Η ασυδοσία της διαπλοκής από το 1989
μέχρι σήμερα μόνο προβλήματα δημιούργησε στους θεσμούς και τη
λειτουργία της δημοκρατίας μας και αποτελεί μία συγκλονιστική αλή-
θεια ότι φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία έχει βρεθεί σήμερα η πατρίδα μας, καθώς σε βάθος χρό-
νου τις συνέπειες επιμερίζονται οι πολίτες.
Το εγχείρημα της Κυβέρνησης με την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου περί
ΜΜΕ είχε σίγουρα μεγάλη επιτυχία στο θέμα της άντλησης εσόδων από το
διαγωνισμό που προκήρυξε για να κατατεθεί το τίμημα χρήσης των συχνο-
τήτων που αποτελούν δημόσιο αγαθό. Και σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να
αμφισβητήσει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν πτοήθηκε από τη μαζική και
λυσσαλέα αντίδραση που συνάντησε από τα ΜΜΕ της διαπλοκής. 
Ωστόσο, ως προς τη διαμόρφωση και υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου
προκύπτουν σοβαρά προβλήματα και υπήρξαν και οι ανάλογες, δικαιολο-
γημένες αντιδράσεις. Πιστεύουμε ότι τη λύση σε αυτά τα θέματα μπορεί
να δώσει ο θεσμός που είναι καθ' ύλην αρμόδιος για το ραδιοτηλεο-
πτικό τοπίο της χώρας μας. Η σύσταση ενός υπερκομματικού Εθνικού
Συμβουλίου ραδιοτηλεόρασης (ΕΣρ) με συναίνεση όλων των πλευ-
ρών, μπορεί να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο λειτουργίας των
ΜΜΕ, που δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν καταστεί πλέον στην πράξη η “4η
εξουσία” στις σύγχρονες δημοκρατίες. 
Ας αφήσουν λοιπόν όλες οι πλευρές τις ανούσιες, μικροπολιτικές κορώνες
και να προχωρήσουν σε έναν υγιή και ειλικρινή διάλογο από τον οποίο θα
προκύψει ένα ΕΣΡ υπερκομματικής και ικανής σύνθεσης, προκειμένου να
τεθεί ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο λειτουργίας στην κραιπάλη των ΜΜΕ. 
Βέβαια, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η ασυδοσία των
ιδιωτικών ΜΜΕ δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, καθώς στο σύγχρονο κα-
πιταλιστικό σύστημα ελέγχονται παγκοσμίως από τεράστια οικονομικά και
πολιτικά συμφέροντα. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε λόγους να είμα-
στε αισιόδοξοι, ας επιδιώξουμε τουλάχιστον σε αυτό το θέμα να πρωτοπο-
ρήσουμε και να θέσουμε ικανοποιητικούς κανόνες λειτουργίας και δικλείδες
ασφαλείας, που θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του θεσμού των ΜΜΕ
και θα προστατεύουν το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης των πολιτών. 
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Το -επιτυχημένο- σύστημα της μικροπίστωσης
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει βρεθεί στο επίκεντρο μίας παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης που έχει τις ρίζες της στην απληστία, στην απουσία αλλη-
λεγγύης και στην τεράστια δύναμη που συγκέντρωσαν μεγάλα
χρηματοοικονομικά κέντρα με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες και τις αγορές.
Υπάρχει όμως μία τράπεζα διαφορετική, που δείχνει το δρόμο για την κοινωνία
της ειρήνης και της δικαιοσύνης και μάλιστα δεν έχει πληγεί καθόλου από την
κρίση, έχοντας συνεχή ανοδική πορεία. 
Εμπνευστής και ιδρυτής της ένας σπάνιος άνθρωπος, προφανώς άγνωστος στα
κατεστημένα μέσα ενημέρωσης: ο Μοχάμεντ Γιουνούς από το Μπανγκλαντές,
αποκαλούμενος και "τραπεζίτης των φτωχών" (που όμως προτιμά τους χαρακτη-
ρισμούς «τραπεζίτης των πρώην φτωχών» ή «δανειστής ελπίδας»). Οικονομο-
λόγος και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, ο Γιουνούς είναι επικεφαλής της
“Grameen Bank” και έγινε παγκοσμίως γνωστός για το επαναστατικό του σύ-
στημα της μικροπίστωσης –της διευρυμένης παροχής μικρών δανείων σε επιχει-
ρηματίες που είναι πολύ φτωχοί και δεν πληρούν τα κριτήρια δανειοδότησης των
παραδοσιακών τραπεζών– που βοήθησε μεγάλες λαϊκές μάζες εξαθλιωμένων να
αποκτήσουν βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους. Αγαθά που στον πολιτισμένο
κόσμο είναι απλώς αυτονόητα. Το σημαντικότερο, όμως, στην περίπτωση
του Γιουνούς είναι ότι αυτή του η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία!
Με το εγχείρημά του απέδειξε ότι μία τράπεζα που απευθύνεται αποκλειστικά
στους καταφρονεμένους και στους εξαθλιωμένους κατοίκους αυτής της πάμφτω-
χης ασιατικής χώρας δεν μπορεί απλώς να επιβιώσει, αλλά να συμβάλει στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πελατών της και να προσκομίσει κέρδη
στους ιδιοκτήτες της!  

Η γέννηση της ιδέας
Γόνος οικογένειας με καλή οικονομική επιφάνεια για τα δεδο-
μένα του Μπανγκλαντές (τότε ακόμα ήταν μέρος του Πακιστάν),
είχε την ευκαιρία να λάβει καλή μόρφωση. Σπούδασε Οικονο-
μικά πρώτα στο Κολέγιο Τσίταγκονγκ της πατρίδας του, στη συ-
νέχεια στο Πανεπιστήμιο της Ντάκα και τέλος έκανε διδακτορικό
στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλντ.
Στη συνέχεια δίδαξε, ενώ μετά την επίτευξη της ανεξαρτησίας
επαναπατρίστηκε και ανέλαβε κυβερνητικές θέσεις. Ωστόσο,
η... αφ'υψηλού γραφειοκρατική προσέγγιση των προβλημάτων, του προξενούσε
πλήξη ανάμικτη με θλίψη. Επέστρεψε συνεπώς στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα
και ανέπτυξε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Οι οικονομικές θεωρίες που
είχε μάθει και δίδασκε στους φοιτητές του, στην πράξη δεν έβρισκαν εφαρμογή.
Γράφει στο βιβλίο του «Banker to the Poor» («Τραπεζίτης στους Φτωχούς»),
«Τι νόημα είχαν όλες αυτές οι ωραίες θεωρίες όταν ο κόσμος πέθαινε από την
πείνα στα πεζοδρόμια και στα κατώφλια; Στην τάξη ήξερα ότι κάθε οικονομικό
πρόβλημα θα έχει τη λύση του. Όταν έβγαινα όμως από την τάξη, ερχόμουν
αντιμέτωπος με τον αληθινό κόσμο».
Το ανήσυχο πνεύμα του τον οδηγούσε συχνά σε “εξορμήσεις” μαζί με τους φοι-
τητές του σε φτωχικές γειτονιές για να γνωρίσουν την πραγματική οικονομία και
τους ανθρώπους που είχαν επιτακτική ανάγκη οι θεωρίες να γίνουν πράξη. Σε
μία από αυτές, το 1976, επισκέφτηκε το πολύ φτωχό χωριό Jobra.
Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για την ίδρυση της τράπεζας με αφορμή τη συνάντησή
του με μια πάμφτωχη γυναίκα που για να ζήσει έπλεκε σκαμνιά από μπαμπού.
Για να αγοράσει όμως την πρώτη ύλη της δουλειάς της δανειζόταν από κάποιον
μεσάζοντα-τοκογλύφο, ο οποίος την υποχρέωνε να πουλάει τα σκαμνιά της σε
αυτόν και της έδινε ένα ασήμαντο ποσό ως κέρδος. Από δικά του χρήματα, ο Γι-
ουνούς δάνεισε το ποσό των 27$ σε 42 γυναίκες που κατασκεύαζαν έπιπλα από
μπαμπού και ήταν υπερχρεωμένες στις τράπεζες και διαπίστωσε ότι πολύ
σύντομα αυτές οι εργάτριες, με αυτό το ποσό που σε εμάς φαίνεται ασήμαντο,
κατάφεραν να ξεχρεώσουν και άρχισαν να βγάζουν για πρώτη φορά κάποιο
μικρό κέρδος. Συνειδητοποίησε ότι μέσω μικρών δανείων και οικονομικών
υπηρεσιών, θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς να ξεφύγουν από
την ένδεια...
Η επαφή με πληθυσμούς που το κατά κεφαλήν εισόδημά τους δεν υπερέβαινε
τα 300 δολάρια το χρόνο γινόταν όλο και πιο ουσιαστική. Ήταν ξεκάθαρο πλέον
ότι η απόσταση ανάμεσα στην απόλυτη απελπισία και την προοπτική μιας αξιο-
πρεπούς και δημιουργικής ζωής αντιστοιχούσε με την τιμή ενός γεύματος στο
δυτικό κόσμο και οραματίστηκε τη γενίκευση της μικροπίστωσης.
Η ιδέα του ήταν απλή και εύκολα πραγματοποιήσιμη. Τα θύματα του λιμού που
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
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Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον τραπεζικό κλάδο, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την απαξίωση που “απολαμβάνει” από το μεγα-
λύτερο μέρος της κοινής γνώμης, που θεωρεί το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα ως μία τεράστια πληγή. Και όχι άδικα! Οι μεγάλες
τράπεζες και οι τραπεζίτες αποτελούν τα “ιερά σύμβολα” του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος της κυριαρχίας των
χρηματαγορών σε βάρος των λαών και των καταπιεσμένων, φτωχών συνανθρώπων μας. Σε μια γωνιά όμως αυτού του κόσμου, στο
φτωχό Μπανγκλαντές, υπάρχει ένας τραπεζίτης που κάνει τη διαφορά καθώς ίδρυσε μία τράπεζα με καλή φήμη ανάμεσα στους φτω-
χούς και κακή φήμη ανάμεσα στους πλούσιους! Οξύμωρο; Σας παρουσιάζουμε τον τραπεζίτη των φτωχών, Μοχάμεντ Γιουνούς.

είχε σκοτώσει εκείνη τη χρονιά 1,5 εκατ. συμπατριώτες του είχαν ανάγκη από
λίγα χρήματα, όσα δηλαδή χρειάζονταν για να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
Ούτε που σκέφτονταν να τα ζητήσουν από τις κανονικές τράπεζες, γιατί αυτές
ήθελαν εγγυήσεις και υποθήκες. Ο Γιουνούς δάνεισε τους πρώτους πελάτες του
με δικά του χρήματα. Πολλοί γέλασαν τότε με τον “δονκιχωτισμό” του αλλά ο ίδιος
επέμεινε, πρώτον γιατί ήθελε να βοηθήσει πραγματικά τους συμπατριώτες του
και, δεύτερον, γιατί είδε ότι μπροστά του ανοιγόταν ένα ανεκμετάλλευτο πεδίο.
Τα πρώτα χρόνια το ίδρυμά του λειτουργούσε εξασφαλίζοντας δάνεια από άλλες
τράπεζες. Το 1982 έφτασε να αριθμεί 28.000 δανειολήπτες και την 1η Οκτωβρίου
του 1983 αναπτύχθηκε σε κανονική τράπεζα με το όνομα Grameen Bank (ελλ.
γκραμίν μπανκ). Διάλεξε το όνομα αυτό από την λέξη «γκραμ», που στη διάλεκτο
της πατρίδας του σημαίνει «χωριό». 
Σκοπός της Grameen Bank δεν είναι όμως η συσσώρευση του πλούτου, αλλά
επιθυμεί να συμβάλει  στην ανακούφιση της φτώχειας. Η πελατεία της δεν  απαρ-
τίζεται από γιάπηδες, golden boys ή επιχειρηματίες. Η Grameen Bank δανείζει
αθρόα τα απαραίτητα ποσά χωρίς να απαιτεί την παραμικρή περιουσιακή
εγγύηση, δίχως να κυνηγάει καν το δάνειο σε περίπτωση μη εξόφλησής του. Κι
όμως, λιγότερο από το 3% των οφειλετών της φαίνονται ασυνεπείς!

Πώς λειτουργεί
- Η αντιστροφή του τραπεζικού συστήματος
Πρόκειται για έναν... ιδιόρρυθμο τραπεζικό οργανισμό που έχει αντιστρέψει τους
βασικούς κανόνες του τραπεζικού συστήματος. Μια συµβατική τράπεζα βασί-
ζεται στην αρχή, ότι όσα περισσότερα έχεις, τόσα περισσότερα µπορείς

να πάρεις. Σε αυτήν την τράπεζα συμβαίνει το αντίθετο!
Η Grameen Bank αποκλείει τους «πλούσιους» από το πε-
λατολόγιο της, ενώ ταυτόχρονα «τρέχει» ειδικά προγράµµατα
δανεισµού για επαίτες, τους οποίους µάλιστα πριµοδοτεί µε µη-
δενικό επιτόκιο, αντί του µέσου της τόκου που κυµαίνεται στο
10%. Ενθαρρύνει τις συνεταιριστικές πρωτοβουλίες, καθώς για
να δανείσει κάποιον, θα πρέπει αυτός να σχηµατίσει µία
πενταµελή Οµάδα.
Η τράπεζα του Γιουνούς χορηγεί καθημερινά πιστώσεις των 2
εκατομμυρίων δολαρίων σε μικροποσά που δεν ξεπερνούν τα
100 δολάρια, ενώ σχεδόν το σύνολο των πιστώσεων αποπλη-

ρώνεται από τους δανειολήπτες. Τα δάνεια, τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά
για επιχειρηματικές δραστηριότητες (όχι για κατανάλωση), έχουν διάρκεια ενός
έτους, οι δόσεις είναι εβδομαδιαίες, το επιτόκιο 10-20%, ενώ η αποπληρωμή ξε-
κινά μία εβδομάδα έπειτα από την καταβολή του δανείου. 

- Σχέσεις εμπιστοσύνης
Η Grameen Bank όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πήγε ένα βήμα παραπέρα: δεν έχει
δικηγόρους! Δε «δένει» κανέναν από τους πελάτες της µε οποιοδήποτε νο-
µικό έγγραφο, άρα τυχόν αποτυχία τους να αποπληρώσουν τις δόσεις του
δανείου, δε συνεπάγεται γι' αυτούς καµία δικαστική περιπέτεια! Το σύ-
στημα της τράπεζας βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αμοιβαία εμπιστοσύνη
μεταξύ τράπεζας και δανειοληπτών. «Εάν μια μέρα όλοι οι δανειολήπτες μας
οργανωθούν και μας πουν “δεν σας δίνουμε πίσω δεκάρα” δεν μπορούμε να
τους κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε δικηγόρους» αναφέρει ο Γιουνούς. Η μο-
ναδική τους κύρωση είναι ότι δεν µπορούν να συνεχίσουν να είναι πελάτες της
τράπεζας. 
Αν σκεφτεί κανείς, πως το ποσοστό αποπληρωµής δανείων στην
Grameen αγγίζει το 97%, τότε η επινόηση του συστήµατος των οµάδων
από τον κύριο Γιουνούς, κρίνεται µάλλον επιτυχημένη... 

Ένας κερδοφόρος φορέας... γένους θηλυκού
Η Grameen Bank δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Αντίθετα εξελίσσεται µε
γεωµετρική πρόοδο, σαν το γιγαντιαίο αποτέλεσμα ενός µικρού, “παράξενου”
οικονοµικού πειράµατος σε µια από τις πολυπληθέστερες χώρες του Τρίτου Κό-
σµου. Ο ιδρυτής της είναι εκ πεποιθήσεως εναντίον της φιλανθρωπίας ως μα-
κροπρόθεσμης στρατηγικής για την εξάλειψη των ανισοτήτων. Όπως λέει ο ίδιος,
η ελεημοσύνη στερεί από τους ανθρώπους την πρωτοβουλία.
Σήµερα, η Grameen είναι µια από τις µεγαλύτερες τράπεζες στο Μπανγκλαντές
και εξυπηρετεί σχεδόν 52.000 χωριά σε ολόκληρη τη χώρα με 6,5 εκατ. πελά-
τες. Η κερδοφορία της τράπεζας είναι συνεχής από την ίδρυσή της µέχρι και
σήµερα, µε εξαίρεση τον πρώτο της χρόνο και τη διετία '91-92. Η επιτυχηµένη
αυτή πορεία της Grameen Bank, δεν αλλοίωσε πάντως στο ελάχιστο, την

“Φρονώ πως η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση μας έφερε πίσω στο ίδιο
ερώτημα: ποιος είναι αλήθεια φε-
ρέγγυος, οι αγορές ή οι φτωχοί;"
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αρχική της «ιδεολογία». 
Το µοντέλο της Grameen, τα τελευταία χρόνια βρίσκει
µιµητές και αποσπά επαίνους από σηµαντικές προ-
σωπικότητες, µα και διεθνείς οργανισµούς. «Τράπε-
ζες των φτωχών» υπάρχουν πλέον σε περισσότερες
από 55 κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα,
λειτουργούν και σε κράτη με ισχυρή οικονομία και
υψηλό βιοτικό επίπεδο, όπως η Γαλλία, η Γερμανία,
ακόμη και οι ΗΠΑ, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατομ-
μύρια ανθρώπους να ξεφύγουν από την εξαθλίωση. 
Βέβαια, δεν λείπουν και οι αποτυχίες
στην απόπειρα λειτουργίας ανάλογων
τραπεζών σε διάφορα μέρη του κό-
σμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η Μαλαισία, όπου η σχετική προ-
σπάθεια οδήγησε σε αύξηση της δια-
φθοράς. Ωστόσο, αυτές οι
περιπτώσεις δεν δηλώνουν την περιο-
ρισμένη εμβέλεια του εγχειρήματος Γι-
ουνούς. Αντιθέτως, δείχνουν ότι μια παγκόσμια
εφαρμογή του απαιτεί προσαρμογή στις τοπικές ιδι-
αιτερότητες και ανάγκες κάθε περιοχής.

-Τράπεζα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο; 
Και όμως γίνεται!

Ο Γιουνούς θέλησε η Grameen Bank να μην είναι
απλά μία τράπεζα δανείων, αλλά μία τράπεζα ευκαι-
ριών. Ενώ οι παραδοσιακές τράπεζες πιστεύουν ότι
ο κόσμος πρέπει να έρχεται σ’ αυτές, στην Grameen
Bank έχουν αντιστρέψει (και) αυτή την πεποίθηση.
Πράγματι, 27.000 εργαζόμενοι της “Τράπεζας των
φτωχών” βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους ανα-
ζητώντας δανειολήπτες.
Ο Γιουνούς προτρέπει τους πελάτες του να ακολου-
θούν 16 προοδευτικές αποφάσεις-συμβουλές κοινω-
νικοπολιτικού χαρακτήρα, ενώ η κοινωνικοοικονομική
του θεωρία και πρακτική έχει τη γυναίκα στο επί-
κεντρο, μετατρέποντάς τη σε ουσιαστικό συμμέτοχο
της οικονομίας της οικογένειας και της χώρας. Από
τα 6,5 εκατομμύρια δανειολήπτες, το 96% είναι γυ-
ναίκες! Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα
για το συντηρητικό, μουσουλμανικό Μπανγκλαντές.
Η προτίμηση όμως ειδικά στις γυναίκες πάει ακόμα
βαθύτερα: Μετά από έξι χρόνια έρευνας και παρατή-
ρησης, ο Γιουνούς κατέληξε ότι τα λεφτά που δανεί-
ζονταν στις γυναίκες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες
να αποφέρουν κέρδος στην οικογένεια. Διότι οι γυναί-
κες, ειδικότερα σε μια μουσουλμανική κοινωνία, είναι
πιθανότερο να επενδύσουν τα λεφτά τους σε κάτι μα-
κροπρόθεσμα ωφέλιμο για την οικογένειά τους.

Καταραμένη φτώχεια...
Ο καθηγητής Γιουνούς είναι σήμερα μία εξέχουσα
διεθνής προσωπικότητα. Το έργο του έχει αναγνωρι-
σθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς ορ-
γανισμούς, έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία  για
τη συμβολή του στην ανάπτυξη της μικροοικονομίας
και στην καταπολέμηση της ανέχειας, ενώ βραβεύ-
θηκε το 2006 με το Νόμπελ Ειρήνης!
Οι φράσεις που ξεστομίζει δεν ακούγονται συχνά από
οικονομολόγους, ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι η εξάλειψη
της φτώχειας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την
επικράτηση της ειρήνης:
«Η φτώχεια δεν είναι μια φυσική κατάσταση του αν-
θρώπου, αλλά μια κατάσταση που επιβλήθηκε στον
άνθρωπο. Συνεπώς, μπορεί να διορθωθεί».
Το πάθος του για την καταπολέμηση της ανέχειας αρ-
χικά φαινόταν τρελό σε πολλούς τραπεζίτες. "Φρονώ
πως η παγκόσμια οικονομική κρίση μας έφερε
πίσω στο ίδιο ερώτημα: ποιος είναι αλήθεια φε-
ρέγγυος, οι αγορές ή οι φτωχοί;", απαντά αφοπλι-
στικά ο ίδιος. Πάνω από το 97% των δανείων της
Grameen Bank εξοφλούνται στην ώρα τους επειδή
«οι φτωχοί γνωρίζουν ότι είναι η μοναδική ευκαιρία να
ξεφύγουν από τη φτώχεια τους». Μία ακόμα επικρα-
τούσα αντίληψη που η Grameen και αντίστοιχα ιδρύ-
ματα κατάφεραν να ανατρέψουν, είναι ότι οι πολύ
φτωχοί είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνοι για την
κατάστασή τους, οκνηροί και ανίκανοι. Απέδειξαν ότι
το μόνο που τους έλειπε ήταν μία μικρή ένεση κε-
φαλαίου για να τους βγάλει από το φαύλο κύκλο
των χαμηλών εισοδημάτων, που οδηγούν σε χα-
μηλή αποταμίευση και χαμηλές επενδύσεις.

Ο τραπεζίτης των φτωχών επισημαίνει τα αυτονόητα,
που όμως δεν θέλουν να δουν οι θεσμικοί παρά-
γοντες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος. Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Γιουνούς, η
αλλαγή είναι μονόδρομος, καθώς η σημερινή οικονο-
μία είναι αποκλειστικά στραμμένη προς την μεγιστο-
ποίηση του κέρδους. 
Ο Γιουνούς προτείνει ένα νέο είδος επιχειρηματικό-
τητας που επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημά-
των της κοινωνίας, είτε τοπικά είτε παγκόσμια. «Η

εταιρεία βγάζει κέρδος, το κέρδος μένει
στην εταιρεία και παίρνουμε πίσω
μόνο το ποσό που επενδύσαμε. Πρό-
κειται για μία νέα αντίληψη επιχειρημα-
τικότητας. Αν έχουμε επιχειρήσεις και
των δύο ειδών, κερδοσκοπικές και κοι-
νωνικού χαρακτήρα, τότε ο κόσμος θα
γίνει πολύ διαφορετικός».

Έχασε τη θέση του στην
τράπεζα που ο ίδιος ίδρυσε!
Όπως είναι φυσικό, η επιτυχία του εγχειρήματος έχει
συναντήσει και τους “απαραίτητους” εχθρούς, που
συνήθως προέρχονται από τα πιο αντιδραστικά τμή-
ματα της κοινωνίας και της πολιτικής σκηνής του
Μπαγκλαντές. Πριν από λίγα χρόνια απομακρύνθηκε
από τη θέση του προέδρου της Grameen με το επι-
χείρημα ότι ξεπέρασε το ηλικιακό όριο των 60 ετών
των διευθυντών τραπεζών που ορίζει ο νόμος. Οι
γνωρίζοντες βέβαια αποδίδουν την απόλυσή του στη
διαμάχη του με τον πρωθυπουργό της χώρας Σέιχ
Χασίνα που κατηγόρησε τον Γιουνούς ότι διοικεί την
“Τράπεζα των Φτωχών” σαν προσωπική του περιου-
σία και πως “πίνει το αίμα των φτωχών”. Η είδηση και
μόνο ότι η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές αποφάσισε
να τον απομακρύνει ήταν όμως αρκετή για να ξεση-
κώσει θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά των πο-
λυάριθμων και ισχυρών υποστηρικτών του καθηγητή
σε όλον τον κόσμο. Ο ΟΗΕ, εξέχουσες πολιτικές
προσωπικότητες του παγκόσμιου γίγνεσθαι και ένας
όμιλος φιλανθρωπικών οργανώσεων, του οποίου
ηγείται η πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας Μέρι Ρόμπιν-
σον, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Γιουνούς.

.....................................................................
Στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημέ-
νης οικονομίας, οι αρχές της πρωτοποριακής τρά-
πεζας του Γιουνούς έχουν αποτελέσει σημείο
αναφοράς και αντικείμενο μελέτης των οικονομο-
λόγων. Στην πραγματικότητα, η αξία του εγχει-
ρήματος, πέρα από τα θετικά αποτελέσματα
στην προσπάθεια για μείωση της φτώχειας,
έγκειται στο ότι απέδειξε πως η εμπιστοσύνη
στην τιμιότητα των φτωχών μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σαν όπλο κατά της ίδιας της φτώ-
χειας. Οι μικροπιστώσεις και τα δάνεια χωρίς
εγγυήσεις δημιούργησαν νέα τραπεζική σχολή,
σαφώς πιο ανθρωποκεντρική.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση προσφέρει μια ευ-
καιρία για τη δημιουργία ενός οικονομικού συστή-
ματος "για τον λαό" και όχι "για τους πλούσιους"
καθώς από την πιο βαθιά κρίση μπορεί να προ-
έλθει η μεγαλύτερη από τις ευκαιρίες, όπως τονίζει
χαρακτηριστικά ο Γιουνούς: «Όσο τα πράγματα
λειτουργούν κάπως, κανείς δεν θέλει να αλλάξει
τίποτε, αλλά τώρα που δεν λειτουργούν καθόλου,
είναι η κατάλληλη στιγμή για τη μεταρρύθμιση του
συστήματος. Πρέπει να ξανασκεφτούμε εξ ολο-
κλήρου το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε κάθε
περίπτωση, δεν λειτουργεί για τον λαό!».
Ο άνθρωπος, λοιπόν, που άλλαξε με απλό τρόπο
τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, προ-
τείνει μία μεγάλη αλλαγή, καθώς «όλες οι κρίσεις
έχουν την ίδια προέλευση, έχουν γεννηθεί από τα
δομικά ελαττώματα του συστήματός μας». Το αν
ο Γιουνούς και το σύστημα των μικροδανείων
μπορούν να απαλλάξουν τον κόσμο από τη φτώ-
χεια μένει να αποδειχθεί. Το σίγουρο είναι ότι
βοήθησαν εκατομμύρια φτωχούς ανθρώ-
πους, και κυρίως γυναίκες, να σταθούν στα
πόδια τους με τις δικές τους δυνάμεις και να
ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Στην τελετή παραλαβής του
Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης

Ο σύλλογός μας σας είχε έγκαιρα ενημερώσει ότι
η τράπεζα θα προχωρούσε σε μία διαδικασία άτυ-
πης εθελουσίας εξόδου, κάνοντας προσωπικές
προτάσεις προς ενδιαφερόμενους συναδέλφους
που η εργοδοσία είχε επιλέξει σύμφωνα με τα λει-
τουργικά κριτήρια που έχει θέσει. 
Πράγματι, αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε το τελευ-
ταίο διάστημα και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
μας και με βάση την έγκριση που έχει λάβει από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύντομα
η τράπεζα θα προχωρήσει σε εκτεταμένη διαδι-
κασία εθελουσίας εξόδου, η οποία αναμένεται να
διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους.
Από όσα πληροφορούμαστε οι προτάσεις της τρά-
πεζας θα κινηθούν σε περίπου ίδια επίπεδα με
αυτήν της τελευταίας διαδικασίας εθελουσίας εξό-
δου, με την ειδοποιό διαφορά ότι η τράπεζα θα
αξιολογήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από συ-
ναδέλφους μας, κάνοντας αποδεκτά μόνο τα αιτή-
ματα που δε θα της δημιουργούν λειτουργικό
πρόβλημα, χωρίς πάντως να έχει αποσαφηνιστεί
πλήρως αν θα προχωρήσει σε αναλυτική έκδοση
εγκυκλίου ή σε μία ανακοίνωση γενικών όρων.
Εντούτοις, όπως πάντοτε πράττουμε σε αυτές τις
περιπτώσεις, οφείλουμε να τονίσουμε και να επι-
στήσουμε την απόλυτη προσοχή στους συνα-
δέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στην εθελούσια έξοδο, πριν υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής να έχουν φροντίσει προηγουμένως
να εξετάσουν λεπτομερώς και με ακρίβεια τις
ασφαλιστικές τους προϋποθέσεις!
Η Ιονική Ενότητα είναι πάντα έτοιμη να συνδράμει
στις υποθέσεις σας, εξετάζοντας την προσωπική
περίπτωση κάθε συναδέλφου. Οι συνάδελφοι που
έχουν απορίες και επιθυμούν ανάλυση της περί-
πτωσής τους μπορούν να απευθύνονται στους
έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους του συλλό-
γου μας, το Γραμματέα μας συνάδελφο Νίκο Αλεξό-
πουλο και τη συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου,
που έχουν ήδη δώσει τα επιτυχημένα διαπιστευτή-
ριά τους σε προηγούμενες διαδικασίες, ανταπεξερ-
χόμενοι με συνέπεια, υπευθυνότητα και έγκυρη
ενημέρωση και πληροφόρηση.
Ωστόσο και με τον κίνδυνο να φανούμε κουραστικοί
μιας και το έχουμε κάνει επανειλημμένως στο πα-
ρελθόν, οφείλουμε να τονίσουμε για μία ακόμα
φορά ότι είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να
λαμβάνει μέρος στην εθελούσια έξοδο συνάδελ-
φος που δεν έχει ώριμες συνταξιοδοτικές προ-
ϋποθέσεις. Αυτή η επισήμανσή μας έχει ακόμα
μεγαλύτερη βαρύτητα μετά και την εμπειρία της τε-
λευταίας εθελουσίας εξόδου και αντίστοιχων του πα-
ρελθόντος, που παρά τις αντιρρήσεις των
ασφαλιστικών μας συμβούλων, παρακολουθήσαμε
συναδέλφους να λαμβάνουν αυτήν την απόφαση
ζωής ελαφρά τη καρδία με αποτέλεσμα να έχουν
περιέλθει πλέον σε τραγικό οικονομικό και οικογε-
νειακό αδιέξοδο λόγω της βεβιασμένης επιλογής
τους.
λαμβάνοντας υπ'όψη το γεγονός ότι μετά την
υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπάρξει
ανάκληση, η απόφαση για συμμετοχή στην εθε-
λούσια έξοδο είναι Απόφαση Ευθύνης – Από-
φαση Ζωής και όποιος συνάδελφος συμπληρώσει
αίτηση συμμετοχής πρέπει να έχει εξαντλήσει κάθε
λεπτομέρεια που αφορά τις ασφαλιστικές και οικο-
νομικές του προϋποθέσεις. 
Επιπλέον, συμβουλεύουμε τους συναδέλφους που
αμφιταλαντεύονται να μη βιαστούν να κάνουν την
επιλογή τους, αφού όπως σας έχουμε ενημερώσει
και κατά το παρελθόν, θεωρούμε βέβαιο ότι οι δια-
δικασίες εθελούσιας εξόδου θα συνεχιστούν και
στο μέλλον, αφού η μείωση του προσωπικού και
κατά συνέπεια του λειτουργικού κόστους αποτελεί
κεντρική στρατηγική των τραπεζών. 
Τούτων λεχθέντων, θέλουμε να ελπίζουμε ότι
όσοι συνάδελφοι συμμετάσχουν θα το κάνουν
με υπευθυνότητα και βεβαιότητα για την επι-
λογή τους κατόπιν ωρίμου σκέψεως. 
Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας για
να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις και επί αυτού
του θέματος, ενώ μπορείτε να απευθύνεστε στο
σύλλογό μας για όποια σχετική απορία και πληρο-
φορία επιθυμείτε. Τέλος, εξυπακούεται ότι ο σύλλο-
γός μας θα σταθεί αρωγός στις υποθέσεις σας για
όσο διαρκέσει η διαδικασία. 

Ε θ ε λ ο ύ σ ι α  Έ ξ ο δ ο ς
Απόφαση Ευθύνης - Απόφαση Ζωής
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Μάιος - Iούνιος 2016Ενημέρωση

Δικαστικές αποφάσεις
ΣΤΑΥρΟΥλΑ  ΚΥρΙΑΚΟΠΟΥλΟΥ
Με την υπ΄ αριθμ. 1139/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Σταυρούλα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2008
και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 36.108,56 € νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 607/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2007 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.822,09 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ αριθμ. 2681/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 47.973,97 € νομιμο-
τόκως συμψηφίζοντας τα δικαστικά έξοδα.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΗΤρΟΠΟΥλΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5591/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.924,88€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΒΑΔΑλΟΥΚΑ  ΣΕΒΑΣΤΗ
Με την υπ’ αριθμ. 992/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σε-
βαστή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 29.949,24€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΑρΑλΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 306/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χαράλαμπος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2006 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
6.129,38 €  καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΕρΓΙΔΟΥ ΣΟφΙΑ 
Με την υπ’ αρ. 909/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Σοφία ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 30.814,68 € νομιμοτόκως, καθώς και
600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟΥΤρΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-φΩΤΕΙΝΗ
Με την υπ αριθμ. 2730/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχό-
μενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Αναστασία-
Φωτεινή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 13.755,25€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 450 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΤΕΒΕρΙΚΟΥ ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 1997/2014 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
μας Χριστίνα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.394,80 € νομιμοτόκως 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΟΥρΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1536/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευτυχία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι της οφείλονται
για μισθολογικές διαφορές 6.895,01 € νομιμοτόκως καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 1.000 € νομι-
μοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δα-
πάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒλΗΤΑ  ΣΤΑΥρΙΑΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 987/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Βούλα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 29.809,04€ νομιμοτόκως και για ειδικό
επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης 98,31 € νομιμο-
τόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Στάθη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 25.555,46€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.300€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑλΙΑ-ΤΣΟΥρΗ  ΠΑρΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1130/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Παρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.487,60€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΠΕΤΟΥρΗ ΕλΕΝΗ
Με την υπ' αριθμόν 2275/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη
για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.351,14 € νομιμότκως
και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη ύψους
600,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμ-
μένος.

ΔρΟΣΟΥ  ΔΗΜΗΤρΑ
Με την υπ’ αριθμ. 585/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Δήμητρα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2009 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
4.910,21 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αρ. 5461/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο μας Γιάννη
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.444,66 € νομιμοτόκως καθώς και
500,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΚΑΝΑΚΑρΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 4830/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την πρώην
Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Παναγιώτη για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
52.960€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

φΟΥΝΤΑ ΑΚρΙΒΗ
Με την υπ’ αρ. 133/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ακριβή
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 44.467,92 € νομιμοτόκως, καθώς και
2.600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΓΕρΟΝΤΑΚΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1787/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.743,70€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.200 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΕλΑΣ ΑΝΔρΕΑΣ
Με την υπ’ αρ. 2186/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του αειμνή-
στου συναδέλφου μας Ανδρέα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.568,43
€ νομιμοτόκως, καθώς και 600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΥρΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ 
Με την υπ’ αρ. 721/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ευσεβία
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 31.924,13 € νομιμοτόκως, καθώς και
500,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

λΑΖΑρΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 544/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
μας Γιώργο ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 27.565,51 € νομιμοτόκως
καθώς και 900,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΜΠΑλΤΖΗ  ρΑλλΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 797/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ραλ-
λού για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 23.151,69€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤρΑΓΙΚΗ ΑΠΩλΕΙΑ - ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!
Η ιονική οικογένεια πενθεί μία αναπάντεχη και τραγική απώλεια, αφού ο συ-
νάδελφός μας Ανδρέας Τρυπαρόλης έφυγε άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις
41 ετών. Συγκεκριμένα ο συνάδελφος παρασύρθηκε ενώ οδηγούσε τη μηχανή
του από ασυνείδητο οδηγό που παραβίασε με το αυτοκίνητό του το στοπ και
εν συνεχεία τον εγκατέλειψε. Δυστυχώς ο άτυχος συνάδελφός μας δεν άντεξε
τη σύγκρουση και έφυγε από κοντά μας. Οι Αρχές  εξαπέλυσαν κυνηγητό για
τον εντοπισμό του δράστη, που στέρησε τη ζωή του αγαπητού Ανδρέα σε τόσο
νεαρή ηλικία, ο οποίος τελικά παραδόθηκε το επόμενο πρωί.
Ο Ανδρέας ήταν αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους που είχαν την τύχη να
τον γνωρίσουν έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών στην Τεχνική Υπηρεσία της
Ιονικής και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Προμηθειών, Περιουσίας και Ασφαλείας
της Alpha Bank. Η εργατικότητα και το ήθος αποτελούσαν γνωρίσματα του εκλι-
πόντος, αλλά και το υψηλό αίσθημα συναδελφικότητας που τον χαρακτήριζε,
αφού ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να τους εξυπηρετήσει όλους.
Μερικές φορές, τα λόγια μοιάζουν ανίκανα να περιγράψουν τη θλίψη που νιώ-
σαμε όλοι στο άκουσμα αυτής της είδησης. Ο άδικος και απροσδόκητος χαμός
του συναδέλφου ρίχνει βαριά τη σκιά του στο σύνολο της ιονικής οικογένειας.
Δυστυχώς, ό,τι και να γράψουμε, ο πόνος και η οδύνη της οικογένειάς του
αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να αμβλυνθούν. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να
αποδεχθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο Ανδρέας, η γυναίκα του Γιούλη,
η μητέρα του Σούλα, ο αδερφός του Μάριος και η αδερφή του Στέλλα;
Εκ μέρους της ιονικής οικογένειας, τους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια και ευχόμαστε να μπορέσουν μέσα από τους στενούς μεταξύ τους δε-
σμούς να προχωρήσουν τη ζωή τους και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του
Ανδρέα. Σίγουρα, όλοι εμείς οι Ιονικάριοι που γνωρίσαμε τον εκλιπόντα θα θυ-
μόμαστε τον αξιαγάπητο συνάδελφό μας του οποίου η απώλεια μας έχει
συγκλονίσει.
Θα τον περιμένει άραγε ψηλά στους ουρανούς ο πατέρας του Σπύρος, επίσης
πρώην συνάδελφός μας, που υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην Τεχνική Υπη-
ρεσία της Ιονικής κι έφυγε από κοντά μας μόλις συνταξιοδοτήθηκε; Πόσο πε-
ρίεργη είναι μερικές φορές η ζωή, αλλά και ο θάνατος, αφού πατέρας και γιος
είχαν κοινή μοίρα, καθώς ο Ανδρέας είχε αποχωρήσει με την τελευταία εθε-
λούσια έξοδο. Επειδή τα πολλά λόγια περιττεύουν και η θλίψη κυριαρχεί σε
τέτοιες περιπτώσεις, νομίζουμε ότι σε όλους μας μένει η απορία γιατί είναι τόσο
άδικη η ζωή μερικές φορές…
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Ανδρέα, Καλό Ταξίδι!

ΓΑΚΗΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ 
Αλήθεια, τι τραγική ειρωνεία για το συνάδελφό μας Γιώργο που έφυγε από
κοντά μας αναπάντεχα σε ηλικία 51 ετών, τη μέρα που εκδόθηκε η οριστική
σύνταξή του. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Λογιστικού και ως διευθυντής στα κα-
ταστήματα Ιστιαίας, Θήβας και Λειβαδιάς. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στη γυναίκα του Γιώτα και την κόρη του Κωνσταντίνα, καθώς
και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έφυγε από κοντά μας αναπάντεχα σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συνάδελ-
φός μας Παναγιώτης. Υπηρέτησε στο Κατάστημα του Αιγίου ως Διευθυντής και
στα Καταστήματα Ξυλοκάστρου και Κιάτου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Άννα, την κόρη του Παναγιώτα και στους
δύο γιους του Νεοκλή και Κωνσταντίνο, καθώς και  στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΠΑΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάν-
νης. Υπηρέτησε στο Κεντρικό και στο Κατάστημα Ναβαρίνου ως Προϊστάμενος
Εμπορικού.. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

ΑλΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 98 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Πα-
ναγιώτης. Υπηρέτησε στο  Κεντρικό Κατάστημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας
συλλυπητήρια. 

ΜΑΝΤΙΚΟΠΟΥλΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών η αγαπητή Αιγυπτία, σύζυγος του συ-
ναδέλφου μας Βασίλη που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Εμπορική Αιγύ-
πτου, Κηφισιά, Ψυχικό, Φίλωνος, στη Διεύθυνση Συναλλάγματος και στη
Διεύθυνση σχέσεων Εξωτερικού. Στον συνάδελφό μας Βασίλη, στην κόρη της
και συνάδελφό μας Καίτη, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά

μας συλλυπητήρια.

Αποχαιρετούμε 
και 

συλλυπούμαστε...

Αρ. Φύλλου
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