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Ο νέος είναι (;) ωραίος, αλλά ο παλιός,
ευτυχώς, είναι αλλιώς...
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια ήταν τα καλύτερα, τα πιο όμορφα και αγνά χρόνια
της ζωής σας; Τα καλύτερα χρόνια για τους δικούς σας ανθρώπους, τους συγγε-
νείς, τους φίλους, τους συνανθρώπους σας, για την πατρίδα μας και τον κόσμο
όλο; Είμαι βέβαιος πως οι περισσότεροι το έχετε κάνει. Σκεφτείτε τώρα αν η αυ-
θόρμητη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα ήταν οι δύο τελευταίες δεκαετίες.
Είμαι σίγουρος πως όχι! 
Η περίοδος από τις απαρχές της δεκαετίας του 90’ μέχρι σήμερα έχει σημαδευ-
τεί από κοσμοϊστορικές αλλαγές που έχουν μεταβάλει τον τρόπο ζωής, τα ήθη,
τα έθιμα και τις αξίες όλων μας. Οι συνέπειες της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλι-
ξης και της πρωτόγνωρης ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών δημιούργησαν, ου-
σιαστικά, ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν που γνωρίζαμε και όχι απαραίτητα
σε μία καλύτερη εκδοχή από την προηγούμενη...
Για να επανέλθω στην αρχική μου σκέψη, υποτίθεται ότι μέχρι τον ερχομό της
κρίσης -που και μέσα από την εφημερίδα μας έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι
δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά πρωτίστως κρίση ενός ολόκληρου συστήματος
αξιών- η Ελλάδα και ο (δυτικός) κόσμος βρίσκονταν στην πιο ευημερούσα εποχή
της σύχγρονης ιστορίας τους, με τα οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες του βιω-
τικού επιπέδου να κάνουν απανωτά ρεκόρ. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι που
θα έπρεπε να καρπωθούν αυτήν την ευημερία δηλώνοντας πιο "ευτυχι-
σμένοι" από ποτέ, αντίθετα έχασαν το χαμόγελό τους και βυθίστηκαν σε
μία απέραντη θάλασσα θλίψης και εσωστρέφειας. Τυχαίο; Καθόλου! Γιατί
πολύ απλά, οι άνθρωποι ούτε απλοί αριθμοί είναι, ούτε η ευτυχία τους είναι με-
τρήσιμη με δείκτες και το κυριότερο, η υλική απόλαυση δε συνεπάγεται και την
ψυχική...

Η «χρυσή» περίοδος
Ίδιον της νέας γενιάς είναι διαχρονικά η προσπάθεια αμφισβήτησης των κεκτη-
μένων των παλαιοτέρων. Και αντίστοιχα οι γηραιότεροι έχουν την τάση να απο-
φεύγουν το καινούργιο και να στηρίζονται σε αυτό που ήδη γνωρίζουν,
προφασιζόμενοι την υποτιθέμενη εμπειρία τους. Το μονοπάτι της όποιας αλή-
θειας είναι, όπως συνήθως, κάπου στη μέση. Και οι μεν καλά κάνουν που αμ-
φισβητούν καθεστηκυίες αντιλήψεις και οι δε που τραβούν το χαλινάρι σε
ανώριμους αυθορμητισμούς. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος του κύκλου της
ζωής και πιθανότατα δε θα αλλάξει ποτέ. 
Ωστόσο, αν ξεφύγουμε από αυτήν τη διάσταση και το αέναο "χάσμα των γε-
νεών", πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η μεταβολή της κοινωνίας τις
δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξε τόσο δραματική που σάρωσε σαν τσουνάμι
τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της σε πολλά μέτωπα μόνο συντρί-
μια. Προσπαθώντας κανείς να εξετάσει το θέμα ρεαλιστικά και αντικειμενικά,
παρατηρεί μία κοινωνία που σε όλα τα επίπεδά της (οικονομικό, πολιτιστικό,
πολιτικό, ανθρώπινες σχέσεις κλπ) όχι μόνο έχει απωλέσει κάποιες από τις βα-
σικές αξίες στις οποίες θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε, αλλά αυτές πλέον έχουν
συνθλιβεί!
Και αυτή είναι βεβαίως η εξήγηση για το γεγονός ότι η πληθώρα των υλικών
αγαθών και των διευκολύνσεων των τελευταίων 20 ετών, ανεξάρτητα από το
πού μας έφτασε σήμερα, δε μας προσέφερε ποτέ την αληθινή ευτυχία και τη
γαλήνη. Γιατί πολύ απλά, πριν από την εποχή των τεχνολογιών και της πληρο-
φορίας, μπορεί να μην είχαμε το... google που πλέον αποτελεί την απάντηση
σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά είχαμε αλληλεγγύη, συμπόνια, ανθρωπιά και
στέρεες αξίες που ήταν ικανά στοιχεία για να μας διδάξουν ίσως όχι γνώ-
σεις σε ευρύτατα πεδία, αλλά το νόημα της ζωής...
Κρατώντας το βασικό μας προβληματισμό, αναρωτηθείτε σε πόσες πολλές εκ-
φάνσεις του κοινωνικού μας βίου, η πορεία ενός υποθετικού δείκτη προόδου
έχει πάρει την κατιούσα. Από τα πιο σημαντικά έως και τα λιγότερο σημαντικά
ζητήματα. Αλήθεια, όλοι όσοι διαβάζετε αυτό το κείμενο, είστε ψυχικά, συναι-
σθηματικά συνδεδεμένοι με κάποιο τραγούδι που να έχει γραφτεί τα τελευταία
χρόνια; Δύσκολο, Εγώ πάντως όχι. Ξεκινώντας από τις αρχές του 20ού
αιώνα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80’ παρατηρούμε ότι πρόκειται
για τη χρυσή περίοδο της μουσικής στην Ελλάδα και παγκοσμίως με τρα-
γούδια που έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη συνείδηση των ανθρώπων από
πλευράς στίχου, μουσικής, καλλιτεχνικής ερμηνείας.
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ΕΦΑΠΑΞ
Ο καιρός γαρ εγγύς...

Συνάδελφοι σας είχαμε ενημερώσει από το προηγούμενο τεύχος της
εφημερίδας μας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί θετικές εξελίξεις στην
υπόθεση της αποκατάστασης του εφάπαξ μετά από την ομόφωνη
απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, στη συνεδρίασή του της
4/12/2013 και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής επιτρόπου, με
την οποία  αναγνωρίζεται πλήρως η εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας
για κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, αλλά
και η ευθύνη της  για καταβολή του εφάπαξ και στον τελευταίο, όταν
αποχωρήσει, υπάλληλο της Ιονικής, υιοθετώντας έτσι πλήρως τη γνω-
μοδότηση των επιστημονικών συνεργατών του συλλόγου μας, κ. Πα-
τρίνας Παπαρρηγοπούλου και κ. Ντέτας Πετρόγλου.
Το γεγονός αυτό μας έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προχω-
ράμε πλέον με αμείωτη ένταση στις επόμενες ενέργειες για την τελική
μας δικαίωση. Έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι διαδικασίες για να
προχωρήσουμε αρχικά σε νομικό επίπεδο και στη συνέχεια να διεκ-
περαιωθούν νέες καταλογιστικές πράξεις σε βάρος της τράπεζας για
μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου πρόνοιας.                           
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O «ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ» ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Οι εκλογές στο σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού διεξήχθησαν με
τον ολοκληρωτικό θρίαμβο της παράταξης του κ. Γκιάτη που έλαβε τις 10
από τις 11 έδρες του ΔΣ! Πρόκειται βέβαια για μία τεράστια εκλογική νίκη
που παρόμοιά της συναντάμε μόνο στις εκλογές που διοργανώνονται σε
καθεστώτα του Τρίτου Κόσμου…
Πρέπει επιτέλους ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Επιβάλλεται
όλοι να σταθούμε με αυτοκριτική και νηφαλιότητα για να βγάλουμε τα συμπε-
ράσματά μας. Πολλοί συνάδελφοι με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας έθεταν
προ των εκλογών το ερώτημα για το αν η ένταξή μας στο σύλλογο του
εργοδοτικού συνδικαλισμού και η συνέχιση του αγώνα μας μέσα από τις
τάξεις του θα ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση. Οι προηγούμενες, αλλά και
οι πρόσφατες εκλογές απέδειξαν περίτρανα ότι αυτό θα ήταν μία ου-
τοπία, καθώς ο τρόπος λειτουργίας και διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας στο σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν αφή-
νει περιθώρια επιβίωσης σε όποιον δεν έχει τις ευλογίες της διοίκη-
σης της τράπεζας. Όσοι, λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν το…
μετέωρο βήμα προς τις υποσχέσεις του εργοδοτικού συνδικαλιστι-
κού συλλόγου, είμαστε σίγουροι ότι πλέον συνειδητοποίησαν με τον
πιο σαφή τρόπο ότι όχι μόνο δε θα μπορέσουν να «παλέψουν» για
τα δικαιώματα των συναδέλφων, αλλά η μοναδική τους συμβολή
είναι η νομιμοποίηση των αποφάσεων του κ. Γκιάτη.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η ώρα των αποδείξεων
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο Σύλλογο Συνταξιούχων είναι σαφές ότι απο-
τελούν προσβολή για τη συνδικαλιστική δράση και λειτουργία. Επειδή,
όμως, μετά την καταιγίδα ακολουθεί η ηρεμία και όλοι εμείς που ενδια-
φερόμαστε ειλικρινά για το μέλλον του Συλλόγου είμαστε σίγουροι ότι
μέσα από τις δυσάρεστες διαδικασίες που βιώνουμε, στο τέλος θα
επέλθει και η πολυπόθητη κάθαρση… 
Τώρα πλέον που έρχονται στο φως τα έργα και οι ημέρες της ομάδας
του Ντίνου και του Βέργου (για τα οποία εμείς «φωνάζαμε» χρόνια
τώρα) μπορούμε πλέον να σας παραθέσουμε και τις σχετικές αποδεί-
ξεις των παρατυπιών που ήμασταν σίγουροι ότι εξελίσσονταν στο χι-
λιοταλαιπωρημένο Σύλλογο.
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Ο νέος είναι (;) ωραίος, αλλά ο παλιός, ευτυχώς,
είναι αλλιώς...
Ή μήπως οι αγαπημένες σας ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις είναι
πρόσφατες; Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ως και την ίδια
περίοδο στα τέλη της δεκαετίας του 80’, διαπιστώνουμε μία χρυσή
εποχή για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η καλλιτεχνική προίκα
από την παλιά γενιά με την οποία μπορεί να γαλουχηθεί και η νέα,
αναπαράγει ατάκες και λεπτομέρειες από το παρελθόν, γιατί δυστυ-
χώς ο πιο σύγχρονος κινηματογράφος -λιγότερο το θέατρο- δεν
μπορεί να συγκριθεί με την περίοδο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα
σε επίπεδο σεναρίου, ερμηνείας και σκηνοθεσίας. 
Πλέον, τα έργα των καλλιτεχνών έχουν περιορισμένη διάρκεια απήχη-
σης και είναι δεδομένο ότι κανείς δε θα κάνει αναφορά σε αυτά σε με-
ρικά χρόνια από σήμερα. Για να μην αναφερθώ στο επίπεδο της
δημοσιογραφίας, των τηλεοπτικών εκπομπών, του αθλητισμού κοκ. Η
διάσταση που προσπαθώ να αναδείξω είναι ότι παλιά λειτουργούσε
περισσότερο η ψυχή, το συναίσθημα και η ανιδιοτέλεια, αξίες που
σήμερα φαίνονται ξένες προς το σύγχρονο hi-tech κόσμο και έχουν
αντικατασταθεί από την ταχύτητα, την ευκολία και την κερδοφορία. 

Κάθε πέρυσι και καλύτερα
Πολλοί θα αντιτάξετε ότι πρόκειται για το κλασικό αίσθημα νοσταλγίας
που κατακλύζει τους μεγαλύτερους όταν σκέφτονται τις "παλιές καλές
εποχές" που "όλα ήταν καλύτερα". Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα
όμως και θα εξηγήσω τις αιτίες. Στην περίπτωση αυτήν, το "κάθε πέρυσι
και καλύτερα" δεν αποτελεί απλά ένα ευφυολόγημα. Γιατί μπορεί η
εποχή της γνώσης, όπως θέλει να παρουσιάζεται, να άνοιξε τις πόρτες
για απεριόριστη πληροφόρηση και επικοινωνία, αλλά την έκλεισε
στις αξίες στις οποίες είχε θεμελιωθεί η κοινωνία των ανθρώπων.
Μπορεί η τεχνολογία να «έτρεχε» παλαιότερα με 30 χλμ και σήμερα
με… 30.000 χλμ, αλλά αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε την ανθρώ-
πινη ύπαρξη σε όλα τα επίπεδα, την ευτυχία, την αλληλεγγύη, την αυ-
ταπάρνηση, τη γαλήνη που ένιωθε ο μέσος άνθρωπος, τότε είναι
δεδομένο και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε καμία περίπτωση δε θα
βγει νικητής το καινούργιο και το «σύγχρονο» σε σχέση με το
«παλιό». Γιατί, βλέπετε, η ιδεολογία, τα ιδανικά, η προσδοκία και όλα
αυτά που μας έκαναν να χαμογελάμε και να προσπαθούμε για την
πρόδο και μια καλύτερη ζωή έχουν πλέον αντικατασταθεί από τη δια-
πλοκή, την απαισιοδοξία, το γρήγορο και εύκολο κέρδος που έχει
γίνει το ύψιστο «ιδανικό» σε μία κοινωνία ολοένα και πιο καταναλω-
τική και λιγότερο ανθρώπινη, με την ουσιαστική έννοια του όρου. 

Ο ιδεολογικός μηδενισμός και η παντοτινή ελπίδα
Μπορεί η εξέλιξη της τεχνολογίας να διευκόλυνε σε πρακτικό επίπεδο
τη ζωή μας σε βαθμό που δεν είχε συλλάβει ο ανθρώπινος νους και να
μπορεί να μεταφέρει την εικόνα και τον ήχο από το ένα άκρο της γης
στο άλλο. Και όμως, αυτές οι εξελίξεις όχι μόνο δε μας έφεραν πιο
κοντά, αλλά αντίθετα αισθανόμαστε πιο μόνοι από ποτέ, καθώς σε
καμία περίπτωση η τεχνολογική ανάπτυξη δεν μπορεί να αντιγράψει
και να αναπαραγάγει όλα αυτά τα μοναδικά που δημιουργήθηκαν και
διαμορφώθηκαν τις πρώτες οκτώ δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα.
Στη στροφή, λοιπόν, του 20ού προς τον 21ο αιώνα, η ραγδαία τεχνο-
λογική ανάπτυξη και οι συνέπειές της για τις κοινωνικές δομές και τον
πολιτισμό δίνουν τροφή για ουσιαστική, βαθύτατη και ενδελεχή σκέψη
για το ποιοι ήταν οι παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτήν την μίζερη
κατάσταση και γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει
τα ανεπανάληπτα τεχνολογικά επιτεύγματα μονάχα προς το συμφέρον
του, με αποτέλεσμα αυτά πλέον να έχουν στραφεί σε βάρος του.
Το γενικό συμπέρασμα που προσωπικά βγάζω από αυτήν την υπόθεση
είναι ότι ορισμένοι επιχείρησαν να διαμορφώσουν και να προκατα-
σκευάσουν τις εξελίξεις. Δεν είμαι κανένας συνωμοσιολόγος που βλέπει
παντού δολοπλοκίες και προσπαθώ πάντα να ψάχνω μέσω της οδού
της λογικής τα αίτια και τα αιτιατά κάθε κατάστασης. Στη συγκεκριμένη
υπόθεση θεωρώ ότι εκτός από τη φυσιολογική ανετοιμότητα που επέ-
δειξε το ανθρώπινο γένος ενώπιον αυτών τα κοσμοϊστορικών αλλαγών
στην απότομη μετάβαση από τη βιομηχανική στην εποχή των επικοι-
νωνιών και της πληροφορίας, υπήρξαν και συγκεκριμένα συμφέροντα
που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτήν τη σύγχυση προς όφελός
τους. 
Το πέτυχαν και προσπαθούν πλέον να επεκταθούν και σε μία άλλη τρα-
γική επιλογή που αφορά την κατάργηση των ιδεολογιών και των αξιών, 

κάτι που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος της κοινωνίας των ανθρώπων,
τουλάχιστον με τον τρόπο που τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι φράσεις «υπε-
ράνω ιδεολογιών» ή «δεν υποτασσόμαστε σε καμία ιδεολογία» ακούγονται
όλο και πιο συχνά και μάλιστα κυρίως από εκπροσώπους της νέας γενιάς. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερο σφάλμα! Και τρανή απόδειξη είναι η αδράνεια και η ανο-
σία που επιδεικνύουμε ως πολίτες σε όσα έχουν συμβεί μέσα στα χρόνια της
κρίσης. Ένας λαός με αξίες, ιδανικά, ιδεολογίες δε θα έμενε απαθής μπροστά
σε αυτό το καταιγιστικό τσουνάμι που διέλυσε σε μεγάλο βαθμό τις ζωές μας.
Ο επαναπροσδιορισμός των αξιών είναι η μοναδική οδός για την επιτυχημένη
χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων κάθε μορφής αποκλει-
στικά προς όφελος και όχι σε βάρος του δημιουργού τους.
Δεν ανησυχώ, όμως, τόσο για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και πιστεύω ότι
οι καλοθελητές σίγουρα θα αποτύχουν γιατί κανένα μοντέλο και σύστημα δεν
κατάφερε να το πετύχει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – αν και πολλοί ήταν
αυτοί που προσπάθησαν… Πολύ απλά -και όχι απλοϊκά- επειδή ο άνθρω-
πος είναι ένα ανήσυχο ον και είναι βέβαιο ότι και στην ιδεολογική προ-
σέγγιση θα επανέλθει και τις αξίες που έχουν χαθεί θα αναζητήσει και αυτή
θα είναι η μοναδική ασπίδα για την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

YΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Για πολύ καιρό, η διοίκηση της Τράπεζας καλλιεργούσε την εντύπωση ότι κανείς
δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν εξαντλήσει την κανονική του άδεια. Προς τούτο,
μάλιστα, στις έντυπες δηλώσεις αποχώρησης συμπεριλάμβανε ρητή δήλωση
ότι μέχρι την αποχώρηση θα έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι που αποχώρησαν εσπευσμένα υπό το κράτος
της πίεσης των περικοπών κοινωνικοασφαλιστικών παροχών (βλ. εφάπαξ) και/ή
της μείωσης των αμοιβών (βλ. επιχειρησιακή ΣΣΕ 2012, κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ
2013) να υποχρεωθούν να υποβάλουν την αποχώρησή τους στα έντυπα αυτά
της Τράπεζας και/ή να υποχρεωθούν από την Τράπεζα να υποβάλουν αναληθή
δήλωση ότι δεν τους οφείλεται υπόλοιπο αδειών. Επειδή κατά πάγια νομολογία
η παραίτηση από κάθε εργασιακό δικαίωμα είναι άκυρη, καλούμε τους συναδέλ-
φους που αναγκάστηκαν να υποκύψουν στην εκβιαστική αυτή τακτική της Τρά-
πεζας και δεν έχουν προσφύγει δικαστικώς για τα υπόλοιπα αδείας τους να
επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας για την δικαστική αξίωσή τους (από 1.1.2009
και εφεξής λόγω παραγραφής των προηγουμένων ετών). 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Mε την επιχειρησιακή ΣΣΕ ετών 2012-2014 από 1.6.2012 καταργήθηκε το ει-
δικό επίδομα με τη ρητή όμως πρόβλεψη στο άρθρο 3.3 ότι «Το Ειδικό Επί-
δομα, εξαιρετικώς και αποκλειστικώς για τους ασφαλισθέντες μέχρι την
31.12.1992 Υπαλλήλους (παλαιοί ασφαλισμένοι), θα επαναχορηγείται άπαξ
στον υπό συνταξιοδότηση Υπάλληλο ένα (1) μήνα πριν την οριστική αποχώ-
ρησή του από την Τράπεζα, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι κατά το ανωτέρω
χρονικό σημείο θα λαμβάνεται υπόψη  για τον υπολογισμό συντάξεως ή/και
εφάπαξ παροχής». 
Εμείς θεωρούμε ότι το ειδικό επίδομα θα πρέπει να καταβάλλεται και στους προ-
ερχόμενους εκ της Ιονικής συναδέλφους κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής
τους πριν την αποχώρησή τους και συνακόλουθα να συνυπολογίζεται για την
αποζημίωσή τους αποχώρησης (γνωστή ως αποζημίωση Ν.2112), προκειμένου
να μην υφίσταται διάκριση σε βάρος τους. Αυτό έχει γίνει δεκτό και από ση-
μαντικό αριθμό αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών (μέχρι σήμερα το ζήτημα
αυτό δεν έχει κριθεί σε δεύτερο βαθμό). Γι  αυτό, συνιστούμε στους αποχω-
ρούντες συναδέλφους μας να συμπεριλαμβάνουν το ειδικό επίδομα στις αγωγές
τους για αποζημίωση αποχώρησης, ζητώντας την καταβολή του κατά τον τελευ-
ταίο μήνα απασχόλησής τους και συνυπολογίζοντάς το στη βάση υπολογισμού
της αποζημίωσης. Οι συνάδελφοι που δεν το έχουν συνυπολογίσει στην απο-
ζημίωσή τους και έχει παρέλθει το εξάμηνο από την αποχώρησή τους, μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο προκειμένου να το αξιώσουν αυτοτελώς. 

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ!
Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναβάθμισης και αυτοματισμού του
Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής, “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, θα θέ-
λαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα άμεσα και επείγοντα είναι ο σχεδιασμός, ανά-
πτυξη και υλοποίηση της νέας επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου που
πιστεύουμε ότι θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το Πάσχα. 
Η συμμετοχική συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη και ουσιαστική για το τελικό,
ιδανικό, επιθυμητό αποτέλεσμα. Η νέα ιστοσελίδα θα καλύπτει θέματα που έχουν
να κάνουν με την ιστορία της Ιονικής, με θέματα υγείας, ιατροφαρμακευτικής κά-
λυψης-ασφάλισης, θέματα Συνεταιρισμού, επαγγελματική δραστηριότητα παιδιών
συναδέλφων, συγγραφική και κάθε πολιτιστική δραστηριότητα των συναδέλφων
μας, καθώς επίσης και όλα τα κοινωνικά θέματα της ιονικής οικογένειας. Φυσικά
αυτό δε σημαίνει ότι θα δοθεί μικρότερη σημασία στο κομμάτι της ενημέρωσης
πάνω σε τρέχοντα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη μας.
Ελπίζουμε όλοι να αγκαλιάσετε τη νέα μας προσπάθεια για την αναβάθμιση των
παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για
τις προσθήκες και τις παρατηρήσεις σας. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης,
συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά η ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ionikienotita.gr.
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Ο καθένας μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι αν στο παρελθόν είχαμε υιοθετήσει
αυτές τις απόψεις, το μοναδικό αποτέλεσμα θα ήταν να είχαμε αφήσει απρο-
στάτευτους τους χιλιάδες συναδέλφους μας στο έλεος της τράπεζας. Οι παρα-
πλανημένοι ύστερα από την υπερδεκαετή τους ένταξη και παραμονή στο
σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού ακόμα να βγάλουν τα αναγκαία συμπε-
ράσματα; Δεν έχουν καταλάβει ότι στην πράξη η συμβολή τους στην προστασία
των συναδέλφων ήταν μηδαμινή; Αν όντως έχουν φτάσει στη συνειδητοποίηση
των λαθεμένων επιλογών τους, δεν μπορούν παρά να αναθεωρήσουν. Τα
λάθη είναι ανθρώπινα. Αλλά εφόσον συμβούν, η παραδοχή τους και η
προσπάθεια διόρθωσής τους μέσω της ένταξης στους συλλόγους που
λειτουργούν στον όμιλο και εκπροσωπούν τα πραγματικά συμφέροντα
των εργαζομένων, θα σημάνει την ειλικρινή διάθεση για να συμβάλουν
στην προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων.  
Όσο για την αφελή και κατά τη γνώμη μας «απολιτίκ» στάση ορισμένων που
με στόμφο μας νουθετούν να επιδιώξουμε την ενότητα του συνδικαλιστικού κι-
νήματος, θεωρούμε ότι είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Το συνδικαλιστικό κί-
νημα διέπεται από κανόνες και αρχές λειτουργίας και αν ο κ. Γκιάτης
επιθυμεί να τις υιοθετήσει εμείς τον καλούμε άμεσα να διαλυθούν όλοι οι
σύλλογοι που λειτουργούν στον όμιλο, να διοριστεί μια προσωρινή δι-
οίκηση τριών μηνών από όλους τους συλλόγους και στη συνέχεια, αφού
συνταχθεί καταστατικό, να προχωρήσουμε σε εκλογές. Πιστεύουμε ακρά-
δαντα ότι σε μία τέτοια διαδικασία που θα διεπόταν από τις αρχές της ισότητας
και της διαφάνειας δε θα είχε δυνατότητες επιβίωσης ο εργοδοτικός συνδικα-
λισμός. Γι’αυτό το λόγο και δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δεχτεί μία τέτοια
πρόταση. 
Παράλληλα, ο κ. Γκιάτης προεκλογικά κυκλοφόρησε μία πολυσέλιδη ανακοίνωση
στην οποία δήθεν ανέλυε τα προβλήματα του ασφαλιστικού. Η πραγματικότητα,
όμως, είναι ότι έχει πλήρη άγνοια του θέματος αφού η «ανάλυση» που επιχειρεί
και η υποτιθέμενη πρότασή του ουσιαστικά δεν υφίστανται! Εμείς, δεν μπορούμε
παρά να απαντήσουμε σε όλα όσα αναφέρει, αποδομώντας με συγκεκριμένα
επιχειρήματα μία προς μία τις ανακρίβειές του.  

Ο κ. Γκιάτης ξεπέρασε τον εαυτό του
− Ο κ. Γκιάτηςείχε το θράσος να αναφερθεί στο εφάπαξ των προερχομένων από
την Ιονική. Θα θέλαμε αν μπορεί να μας απαντήσει για ποιο λόγο στο ΔΣ του
ΤΑΠΙΛΤ το 2005 ο εκπρόσωπος του συλλόγου του καταψήφισε τους κατα-
λογισμούς ευθυγραμμιζόμενος με τον εκπρόσωπο της τράπεζας. Πρόεδρος
ήταν τότε ο συνάδελφος Ν. Κάβουρας και μέλη ο Σ. Φιλιππόπουλος του συλλό-
γου εργαζομένων της Ιονικής, ο Γ. Χρυσικός εκ μέρους των συνταξιούχων και
άλλα μέλη του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και
υπερψήφισαν τους καταλογισμούς που εισηγήθηκε ο διευθυντής του ταμείου Ν.
Αλεξόπουλος. Δυστυχώς, η εισφοροδιαφυγή συνεχίζεται και μετά το 2000 μέχρι
σήμερα και δεν αφορά μόνο την περίοδο της Ιονικής. 
Οι καταλογισμοί ύψους 39,8 εκατ. ευρώ κ. Γκιάτη ψηφίστηκαν από συναδέλφους
που διέθεταν την απαιτούμενη τόλμη και αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα να
υποχρεώσουν την τράπεζα μέσω εξωδικαστικής συμφωνίας να τους κατα-
βάλει, ενώ εσύ είχες δώσει εντολή στον εκπρόσωπό σου να ταυτιστεί με τη
θέση της τράπεζας. Δεν εκπλήσσει κανέναν αυτή η στάση σου, καθώς διέπεται
από τη λογική του εργοδοτικού συνδικαλισμού τον οποίο υπηρετείς τόσο πιστά. 
− Και για να μαθαίνουν οι συνάδελφοι την πραγματική διάσταση των γεγονότων,
αναρωτιόμαστε γιατί όταν πέρυσι έγιναν οι συσκέψεις για την απόδοση της εγγυη-
τικής ευθύνης της τράπεζας και παρουσιάσαμε τη γνωμοδότηση των Παπαρρηγο-
πούλου και Πετρόγλου, εσύ κ. Γκιάτη απηύθυνες ερώτημα στη νομική σύμβουλο
του ταμείου, κ. Καλαντζή, για την ύπαρξη προηγούμενης γνωμοδότησης που
δεν καθιστούσε την τράπεζα υπόχρεη της εγγυητικής της ευθύνης. Μα φυσικά
έθεσες αυτό το ερώτημα επειδή ουσιαστικά αποτελείς το μακρύ χέρι της τράπεζας!
− Το κρεσέντο των ασυναρτησιών της ανακοίνωσης του συλλόγου προσωπικού
της AlphaBank συνεχίζεται σχετικά με την υποχρέωση μετατροπής του κλάδου
πρόνοιας από την τράπεζα σε ΝΠΙΔ. Την περίοδο ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ
είχαμε προτάξεικαι ζητήσει την άμεση μετατροπή του σε ΝΠΙΔ. Η τράπεζα δεν
τήρησε αυτήν τη δέσμευσή της προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του κ.
Γκιάτη, πλην, όμως, ανέλαβε εμπράκτως την εγγυητική ευθύνη κάλυψης
των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας, με την απεικόνιση αυτής της υπο-
χρέωσης στις οικονομικές της καταστάσεις (ισολογισμούς) των ετών 2004-
07. Όταν το 2008 η τράπεζα έβγαλε την υποχρέωσή της αυτή από τις
οικονομικές της καταστάσεις, τι έκανε ο κ. Γκιάτης;
Το ταμείο πρόνοιας είναι ΝΠΔΔ και τα αποθεματικά του τα διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα άλλα που αναφέρονται είναι ψευδή, ανυπό-
στατα και εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι η μο-
ναδική περίοδος που ο κ. Γκιάτης συντάχθηκε μαζί μας για την ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, τον ενδιέφερε μόνο να γλυτώσει η τράπεζα 600 εκατ.
ευρώ και ναφωτογραφηθεί μαζί μας, καθώς πράγματι τότε λύθηκε ένα με-
γάλο πρόβλημα, αφού το προηγούμενο διάστημα η τράπεζα είχε επιχει-
ρήσει παρασκηνιακά να μεταφέρει τον κλάδο κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ
χωρίς το καταστατικό του.Υπάρχει, όμως, μία ουσιώδης διαφορά, εμείς υπη-
ρετήσαμε τα συμφέροντα του ταμείου, ενώ ο κ. Γκιάτης της τράπεζας.
Αν πράγματι ο κ. Γκιάτης ενδιαφερόταν για το εφάπαξ των ασφαλισμένων
της Ιονικής,θα το είχε συμπεριλάβει στην επιχειρησιακή σύμβαση του Νοεμ-
βρίου του 2013, με την οποία η τράπεζα ανέλαβε να καλύπτει το εφάπαξ των
εργαζομένων της πρώην Πίστεως με κονδύλια από τον προϋπολογισμό της. 

Είναι διακριτοί οι ρόλοι μας κ. Γκιάτη. Εμείς καθημερινά υπερασπιζόμαστε τα
συμφέροντα των συναδέλφων στα δικαστήρια, έχοντας φτάσει τις 700 απο-
φάσεις σε βάρος της τράπεζας, ενώ εσύ έχεις φτάσει στο έσχατο σημείο
να παρεμβαίνειςακόμα και υπέρ της τράπεζας!
− Την περίοδο 2003-06 που συμμετείχαμε στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ προχω-
ρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις (ταυτοποίηση παράνομων συντά-
ξεων, εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης, διαμόρφωση πρότασης τροποποίησης
του καταστατικού ώστε όλοι να λάβουν σύνταξη). 
Επίσης, παραλάβαμε αποθεματικά 303 εκατ. ευρώ και αφήσαμε 404 εκατ.
Αντίθετα, από το 2006 που ανέλαβαν οι συνεργάτες του κ. Γκιάτη(Τσιακούλιας, Λά-
τσης, Πετράκης, Βέργος και Ντίνος) ανέτρεψαν όλα τα ανωτέρω. Παρίσταναν τους
«Αγιοβασίληδες», διπλασιάζοντας τις συντάξεις, σταμάτησαν την εφαρμογή της
διαδοχικής ασφάλισης, έδιναν ανεξέλεγκτα συντάξεις και υπονόμευσαν κάθε προ-
σπάθεια εξυγίανσης συρρικνώνοντας τα αποθεματικά σε 150 εκατ. ευρώ.
Την πρότασή μας για διέξοδο στην επικουρική ασφάλιση με τη σύσταση επαγγελ-
ματικού ταμείου για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους την καταθέσαμε
εγγράφως και είναι η μοναδική που είναι βιώσιμη και διασώζει τις συντάξεις
μας, σαφώς,όμως, με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα αναλάβει το κό-
στος που της αναλογεί για την υλοποίησή της και γι’ αυτό μέχρι σήμερα
δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση.
− Αλήθεια, γιατί ο κ. Γκιάτης δεν αναφέρει τίποτα για την άνιση αντιμετώπιση
των εργαζομένων της Ιονικής σε σχέση με αυτούς της πρώην Πίστεως στην
υπόθεση της προεξόφλησης του εφάπαξ; Οι εργαζόμενοι της πρώην Πί-
στεως επιβαρύνονται με 1/2 του βασικού μισθού για κάθε χρόνο παρα-
μονής μετά τη λήψη της προεξόφλησης του εφάπαξ, ενώ οι συνάδελφοι
της Ιονικής επιβαρύνονται με 3/4 του βασικού μισθού. Προφανώς, για
αυτήν την αδικία, όπως και για καθετί που αφορά τους εργαζομένους της
Ιονικής, ο κ. Γκιάτης έχει πάθει Αλτσχάιμερ! Εμείς του υπενθυμίζουμε ότι
πρόσφατα στείλαμε επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας ζητώντας τη μείωση
της επιβάρυνσης της προεξόφλησης για τους εργαζομένους της Ιονικής στα
ίδια επίπεδα με αυτών της Πίστεως και καταστήσαμε σαφές ότι αν δεν υπάρξει
αποκατάσταση της αδικίας άμεσα, θα προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη.
− Η τράπεζα, βέβαια, είναι γνωστό ότι εξειδικεύεται στη χρήση εκβιαστικών
πρακτικών για την επίτευξη των συμφερόντων της. Με παρόμοιο τρόπο,
λοιπόν, γνωστοποίησε μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση στους
συναδέλφους που αποχωρούν από 1/1/2014 ότι τίθενται εκτός ασφαλιστι-
κής κάλυψης του συμβολαίου της ΑΧΑ! Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη
απόφαση πέραν της ακραίας αδικίας είχε και ως στόχο να εξαναγκάσει
ορισμένους συναδέλφους να αποχωρήσουν πριν την 1/1/2014 για να μει-
ωθούν και με αυτόν τον τρόπο οι θέσεις εργασίας. Εννοείται ότι ούτε σε
αυτήν την περίπτωση ο κ. Γκιάτης έφερε την παραμικρή αντίρρηση. Εμείς
απευθύναμε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μαντζούνη ελπίζοντας ότι
η διοίκηση θα πράξει το αυτονόητο, ακυρώνοντας αυτήν την απόφασή της. Σε
αντίθετη περίπτωση και αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί με προσφυγή μας στην
ελληνική δικαιοσύνη. 
− Ο κ. Γκιάτης άσκησε την καταστρεπτική του πολιτική και στην ιστορικής ση-
μασίας σύμβαση του 1981 που είχε επιτύχει ο συνάδελφος Αλέκος Που-
λαρίκας, κάνοντάς τη «φύλλο και φτερό» με επιχειρησιακές συμβάσεις
για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της τράπεζας. Πολύ σύντομα, δυστυ-
χώς, οι συνάδελφοι της Πίστεως θα διαπιστώσουν τις ολέθριες συνέπειες
της σταδιακής κατάρρευσης του ΕΤΑΤ, αφού το έλλειμμά του ξεπερνά τα
δύο δις ευρώ (μαζί με το προσυνταξιοδοτικό της Εμπορικής), καθώς θα
παίρνουν… φιλοδώρημα αντί επικουρικής σύνταξης. Ο κ. Γκιάτης παρά
τις βαρύγδουπες εξαγγελίες του ότι θα προσέφευγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια,
κατά τη συνήθη… απραξία του, δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ από όλα όσα διακήρυσσε. 

Όλη η αλήθεια για τις απολύσεις
Οι απειλές και οι φήμες που διασπείρονται περί «απολύσεων που έρχονται»
στοχεύουν στην επιτυχία της επερχόμενης εθελουσίας εξόδου. Ουσιαστικά, θέ-
λουν με «ψιχία» να οδηγήσουν στην έξοδο όσο το δυνατόν περισσότερους
εργαζομένους. Προσοχή λοιπόν στην εθελουσία! Το εφάπαξ προς το παρόν είναι
μειωμένο, η επικουρική σύνταξη το ίδιο και η κύρια έχει αποδεκατιστεί. Είμαστε
πάντα στη διάθεσή σας να σας παρέχουμε κάθε σχετική πληροφορία και βοήθεια
για να πάρετε τη σωστή απόφαση και να διεκδικήσετε τη διαφορά του εφάπαξ.
Όπως έχουμε ξαναγράψει οι απολύσεις θα επέλθουν μέσω της εθελουσίας, αλλά
και των πειθαρχικών υπό τη σηματοδότηση του συστήματος υποαξιολόγησης. Η
περυσινή ανοιξιάτικη οδηγία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την υπο-
αξιολόγηση των εργαζομένων για το έτος 2012 ήταν ξεκάθαρη: υποαξιολογήστε
το 10% ως μη αποδεκτό, ιδιαίτερα στις πολυπληθείς ομάδες! Τις συνέπειες
της οδηγίας αυτής μπορεί ο καθένας να τις αντιληφθεί…
Και σε αυτό το θέμα ο σύλλογός μας θα βρεθεί στο πλευρό των εργαζομένων. Το
νομικό μας επιτελείο είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για να αντικρού-
σουμε νομικά κάθε στοιχείο της «ξαφνικής» υποαξιολόγησης των συναδέλφων. Αλ-
λοίμονο στο 10% των εργαζομένων που θα βρεθεί χωρίς συλλογική υποστήριξη!
Για όλους εμάς στο σύλλογο της Ιονικής ο συνδικαλισμός δεν είναι αυτο-
σκοπός, είναι υπόθεση ζωής, θέσεων και ιδανικών. Να χαίρεσαι, λοιπόν,
την αντιπροσωπευτικότητα του συλλόγου σου κ. Γκιάτη, αλλά να έχεις στο
νου σου ότι ποτέ δε θα μπεις στην ψυχή των εργαζομένων της Ιονικής και
αν υπήρχε έκφραση ελεύθερης βούλησης και αδιάβλητες διαδικασίες είναι
σίγουρο ότι δε θα περνούσες ούτε… απ’ έξω από σωματείο εργαζομένων!

O «ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η ώρα των αποδείξεων
Το σίγουρο είναι ότι η πρώην διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων θα
μείνει στην ιστορία για τις πρακτικές της που οδήγησαν το Σύλλογο στην
απαξίωση και για την παντελή έλλειψη οργάνωσης, αφού μας έχει αφή-
σει πολυπληθείς αποδείξεις των παράνομων ενεργειών της.
Δεν έχουμε καμία διάθεση να θριαμβολογήσουμε για τη δικαίωσή μας.
Μακάρι να κάναμε λάθος σε όλες τις κατηγορίες που είχαμε απευθύνει
κατά καιρούς και όλα να ήταν ρόδινα. Οι πρώτες ενδείξεις, όμως, μάλλον
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη
από ό,τι περιμέναμε. Δυστυχώς, ήμασταν από αυτούς τους λίγους που
εγκαίρως είχαν καυτηριάσει την πολιτική, την πρακτική και τη λειτουργία
των συγκεκριμένων κυρίων, σε βαθμό μάλιστα που να παρεξηγηθούμε
και από ορισμένους συναδέλφους που θεωρούσαν ότι ήμασταν υπερ-
βολικοί.
Ειλικρινά, ακόμα κι εμείς που είχαμε αναδείξει τον τρόπο λειτουργίας
τους δε φανταζόμασταν το μέγεθος της ζημιάς που προξένησαν στο Σύλ-
λογο, ούτε φυσικά και τον αγοραίο τρόπο που είχαν υιοθετήσει από την
πρώτη κιόλας μέρα. Αυτή η λειτουργία αφενός ντροπιάζει το σύνολο του
κλάδου μας, αφετέρου, όμως, πρέπει ουσιαστικά να γίνει ένα γερό μά-
θημα σε όλους μας για τις αρνητικές παρενέργειες και την κατάπτωση
που επιφέρει η αδιαφορία για τους θεσμούς και την ενασχόληση με τα
κοινά.
Η παρανομία ακουμπά όλες τις πτυχές της λειτουργίας  της ομάδας
αυτής κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη διοίκηση. Δε φρόντισαν,
ούτε στο ελάχιστο, για τη στοιχειώδη οργάνωση του Συλλόγου και την
τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως φαίνεται επί παραδείγ-
ματι και από τις πολυπληθείς παράτυπες αποδείξεις δαπανών που οι
ίδιοι εξέδιδαν στον εαυτό τους! Και βέβαια, θα περίμενε κανείς από ένα
συνδικαλιστικό σωματείο ότι, τουλάχιστον, αναφορικά με τους εργαζο-
μένους του θα τηρούνταν όλες οι νόμιμες υποχρεώσεις. Η αλήθεια, δυ-
στυχώς, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, καθώς δεν υπάρχει το
υποχρεωτικό από το νόμο βιβλίο προσλαμβανομένων με αποτέλεσμα η
εργαζόμενη στο Σύλλογο που αντικαθιστά τη μόνιμη υπάλληλο που βρί-
σκεται σε άδεια λοχείας, να είναι αναπόγραφη στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ.
Ο Σύλλογος, όμως, καταβάλλει κανονικά μέσω της ΑΠΔ της ασφαλιστι-
κές της εισφορές στο ΙΚΑ (!) και βέβαια συνέπεια αυτής της παρατυπίας
θα του επιβληθούν πολύ υψηλά πρόστιμα.  
Επιπλέον, στις δαπάνες των νομικών δεν έχει παρακρατηθεί και απο-
δοθεί στο δημόσιο ο σχετικός φόρος. Αυτή η πρακτική δημιουργεί στο
Σύλλογο και τους νομικούς του συνεργάτες σημαντικό πρόβλημα αφού
θα κληθούν να αποδοθούν οι αναλογούσες αποδόσεις στο δημόσιο με
προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Επιπλέον, η ομάδα του Ντίνου και του Βέργου έχει στο ενεργητικό της
αρκετές πρωτοτυπίες, όπως η πρωτοφανής, αλόγιστη και ανερυθρίαστη
κατασπατάληση των εισφορών των μελών του Συλλόγου, αλλά και οι
ραδιουργίες τους που οδήγησαν στην ακύρωση της νόμιμης εκλογικής
διαδικασίας μήπως και κερδίζοντας χρόνο βρουν από κάπου να πια-
στούν. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για αρνητικού τύπου καταστάσεις και γεγο-
νότα, είναι σίγουρο ότι παίρνουν τα πρωτεία! 

Καιρός να «μιλήσουν» τα ντοκουμέντα
Είμαστε σίγουροι πλέον ότι θα μείνουν στη συνδικαλιστική ιστορία ως
παράδειγμα προς αποφυγή και σύμβολο εκμετάλλευσης, διαφθοράς και
κατάχρησης της εμπιστοσύνης και των εισφορών των συναδέλφων. Πα-
ράλληλα, το γεγονός ότι προχώρησαν σε όλες αυτές τις πρακτικές χωρίς
ίχνος αιδούς και ηθικών φραγμών (οι διάλογοι που θα βρείτε στη συνέ-
χεια από το ΔΣ είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί), τώρα που βγαίνουν τα
άπλυτά τους στη φόρα, τους αφήνει έκθετους ενώπιον όχι μόνο της κρι-
τικής των συναδέλφων, αλλά και της κρίσης της ελληνικής δικαιοσύνης…
Επειδή πολλοί καλοθελητές ζητούσαν αποδείξεις, εμείς ακολουθήσαμε
την παντοτινά εύστοχη πρακτική «ο επιμένων δικαιώνεται» και έφτασε
η στιγμή να απαντήσουμε. Και βέβαια, όπως αναφέραμε πιο πάνω, εμείς
λόγω της εμπειρίας και της συνεχούς ενασχόλησής μας με τα συνδικα-
λιστικά δρώμενα μπορεί να μην πέσαμε ακριβώς από τα σύννεφα με
όσα βγήκαν στην επιφάνεια (αν και ούτε καν εμείς δεν περιμέναμε το μέ-
γεθος των παραβάσεών τους), αλλά πλέον υπάρχουν και τα χειροπιαστά
ντοκουμέντα που αναδεικνύουν τις παρατυπίες τους, τα οποία και σας
παρουσιάζουμε στη συνέχεια.
Στην τηλεόραση όταν πρόκειται να προβληθούν ακραίες σκηνές οποι-
ουδήποτε περιεχομένου υπάρχει προειδοποίηση για την προστασία των
τηλεθεατών. Αντίστοιχα, εμείς σας προειδοποιούμε για «σκληρές» αλή-
θειες, γιατί αυτά που θα σας παραθέσουμε είναι σίγουρο ότι θα σας προ-
βληματίσουν…

Τα γραπτά μένουν
Μάλλον δε θα κατάλαβαν καλά...
Το καταστατικό του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας αναφέρει
ρητά στο άρθρο 12 - Περιορισμοί μελών οργάνων Διοικήσεως Παράγρα-
φος 1: 
-Τα μέλη του Δ.Σ. ως και απάντων των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου
παρέχουν τας υπηρεσίας των προς τον Σύλλογο δωρεάν και άνευ ουδεμίας
αμοιβής. 
Προφανώς οι κύριοι της προηγούμενης διοίκησης είτε προσπέρασαν σαν
να μην υπήρχαν όσα αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο για την ανιδιοτελή
προσφορά των υπηρεσιών τους στο Σύλλογο, είτε δεν κατάλαβαν καλά το
νόημά τους. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε καμία άλλη εξήγηση για το γε-
γονός ότι χρησιμοποίησαν το Σύλλογο για να αποκομίσουν προσωπικά
οφέλη. Ή μήπως μπορούμε…; 

«Πικρή» δικαίωση
Είχαμε τονίσει επανειλημμένως μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας,
από τις ανακοινώσεις μας, αλλά και σε συζητήσεις κατ’ ιδίαν με συναδέλ-
φους, την απελπιστική κατάσταση που επικρατούσε στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων τα τελευταία χρόνια. Πλέον, μετά και από τον πρώτο έλεγχο που
διεξήγαγε η προσωρινή διοίκηση στα πεπραγμένα της ομάδας του Ντίνου
και του Βέργου, η δικαίωσή μας είναι απόλυτη και αναμφισβήτητη. Και
όμως, με όλα αυτά που αποκαλύπτονται, ειλικρινά θα προτιμούσαμε να εί-
χαμε κάνει λάθος και να ήταν όλα μία μεγάλη παρεξήγηση. Οι κύριοι αυτοί
είναι ξεκάθαρο ότι εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων,
χρησιμοποιώντας το Σύλλογο Συνταξιούχων αποκλειστικά προς ίδιον όφε-
λος.

Αποτελέσματα ελέγχου της νέας διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΙΛΤΕ για τις παράνομες αμοιβές και τα έξοδα των μελών του απελθόντος
Δ.Σ. για τη θητεία τους 2011-13: 

-52.921 €  ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ!!!  (2011 – 9.536 €,  2012 –
16.086 € , 2013 – 27.299 € )
Λειτουργικά Έξοδα 17.500 €, Έξοδα Κινητών 4.802 €, Σίτιση (φαγητό)
8.186 €, Ταξί 5.095 €, Δημοσιογραφική Αμοιβή Προέδρου 12.000 €, Αντι-
κατάσταση Ιδιαιτέρας Γραμματέως 2.100 €, Υπερωρίες για εφημερίδα
2.600 €, Λοιπά έξοδα Προέδρου 638 € !

-ΑφΗΣΑΝ ΧΡΕΟΣ 21.751 € ΣΤΗΝ ΟΣΤΟΕ ΚΑΙ 3.840 € ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ!

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Είχε χαθεί κάθε σοβαρότητα 
Είναι εμφανές ότι είχαν αποθρασυνθεί τόσο που πλέον αδιαφορούσαν ακόμα
και για την τυπική κάλυψη των ολισθημάτων τους. Το περίεργο στην όλη υπό-
θεση είναι ότι καλούσαν και επίσημο πρακτικογράφο για να καταγράφει τις πα-
ρανομίες τους! Απορούμε με το iq αυτών των ανθρώπων γιατί πραγματικά
υπήρχαν διαδικασίες «διοικητικών συμβουλίων» που το μοναδικό τους μέλημα
ήταν πώς θα μοιράσουν τα αποθεματικά του μηνός! Εμείς οφείλουμε να σας πα-
ραθέσουμε ενδεικτικά κάποια από τα επίσημα πρακτικά των Δ.Σ. της προηγού-
μενης διοίκησης. Πραγματικά, οι διάλογοι που ακολουθούν είναι συγκλονιστικοί!

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

4° ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
* «Ειδικό πρόβλημα με την άρνηση του Ταμία να υλοποιήσει την από-
φαση του προηγούμενου Δ.Σ. με τη δημιουργία μικρού ταμείου που θα
χειρίζεται ο Πρόεδρος»

-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο δημιουργήθηκε από μία πολυ-
δαίδαλη, άτακτη, κακή ή όχι συνήθεια του συλλόγου με τις οικονομικές διευκο-
λύνσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Παρά ταύτα λοιπόν υπάρχει μια
εκκρεμότητα, η οποία παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο και δυστυχώς αφορά το
πρόσωπο του Προέδρου. Πήρα τα λεφτά. Σήμερα χρωστάω, για να μη λέμε λε-
πτομέρειες, 2.100.
-Ν. ΚΟΡΔΩΝΗΣ: Άλλη φορά δεν θα ξαναεπιτρέψω, όσο είμαι εγώ, να πάρει
δάνειο. Τελειώσανε. Ό,τι δάνεια παρθήκανε, παρθήκανε. Καλώς κακώς είναι
πολύ πονηροί οι καιροί. Όσο καιρό θα είμαι εγώ ακόμη ταμίας και όσο θέλετε
να είμαι ταμίας, δάνειό δεν θα ξαναπέσει επί τάπητος. Τελείωσε.

-Ν. ΚΟΡΔΩΝΗΣ: Έχω και κάτι προσωπικό. Επειδή είχα απασχοληθεί με το
συνεταιρισμό, είχαμε πει να πάρω μια κάποια αποζημιωσούλα.
-I. ΒΕΡΓΟΣ: Πόσα:
-Ν. ΚΟΡΔΩΝΗΣ: Να πάρω 250 ευρώ.
-Ι. ΒΕΡΓΟΣ: Εγκρίνονται ομόφωνα τα 250 ευρώ.

-ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε ειδοποίηση από την εφορία για κατάσχεση.
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα είναι τα λεφτά;
-Δ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ: Το σύνολο αυτή τη στιγμή είναι 3.172.
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε τόσα λεφτά.
-Δ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ: Η δόση είναι 2.024.
-I. ΒΕΡΓΟΣ: Για να πάρεις το αυτοκίνητο;
-Δ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ: Για να πάρω το αυτοκίνητο πρέπει να καταθέσω 1.300.
-I. ΒΕΡΓΟΣ: Το αίτημα του συναδέλφου Ζαχόπουλου για να καταθέσει 1.300
ευρώ νια να πάρει το αυτοκίνητο εγκρίνεται ομόφωνα.

(Ακολουθεί η χειρόγραφη αναφορά του ταμία του Συλλόγου για μη λογιστικο-
ποίηση του δανείου των 1.300 € ).

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Η δράση της προηγούμενης διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων αποτελεί σί-
γουρα μία μελανή σελίδα στη συνδικαλιστική ιστορία της Ιονικής Τράπεζας. Όμως,
δεν πρέπει οποιοσδήποτε να υποπέσει στο σφάλμα να συνδυάσει  τις πράξεις
αυτής της ομάδας με υποτιθέμενες θεωρίες μη αναγκαιότητας του συνδικαλισμού
και απαίτησης εξοστρακισμού του. Αντίθετα, αυτές οι εξελίξεις επισείουν μεγαλύ-
τερες ευθύνες σε όλους μας για να μην αφήσουμε ξανά το Σύλλογο Συνταξιούχων
και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα έρμαιο στις ορέξεις τέτοιων ανθρώπων. 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο καλούμε όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους
στο εξής να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στις συνδικαλιστικές δραστηριότη-
τες, κάτι που αποτελεί το πιο ισχυρό εχέγγυο για την ορθή αναδιοργάνωση και
λειτουργία του Συλλόγου Συνταξιούχων και γενικότερα κάθε συνδικαλιστικού σω-
ματείου. Επιπλέον, οι συνάδελφοι της Ιονικής Ενότητας που έχουν θέσει υπο-
ψηφιότητα για τις επικείμενες εκλογές και έχουν όρεξη και θέληση να γυρίσουν
τη σελίδα πιστεύουμε ότι πρέπει να τύχουν της επιδοκιμασίας σας, χωρίς αυτό
βέβαια να σημαίνει ότι θα αφεθούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα, όπως συνέβη
με την προηγούμενη διοίκηση κατά την τελευταία επταετία. Οι ελεγκτικοί θεσμοί,
η Γενική Συνέλευση και η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλουν να έχουν ουσιαστικό
και αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία κάθε συλλόγου. 
Προσδοκούμε τη μαζική σας παρουσία και συμμετοχή προκειμένου ο Σύλλογος
Συνταξιούχων να αποκτήσει οριστικά μία σοβαρή διοίκηση που θα τον οδηγήσει
σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εποχές σε ένα νέο ξεκίνημα, με παρεμβάσεις κοινω-
νικής συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο συνάδελφο-συνταξιούχο. Εμπιστευό-
μαστε και προτείνουμε τους παρακάτω συναδέλφους της Ιονικής Ενότητας για
τη λειτουργία και αναβάθμιση του Συλλόγου Συνταξιούχων για την εκλογή τους
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΡΑΔΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
4. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΡΙΚΕΛΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
6. ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. φΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επειδή η εκλογική διαδικασία γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα είναι απαραί-
τητο να σταυρωθούν όλοι οι προτεινόμενοι για το Δ.Σ.
Επομένως, σας καλούμε στην κρίσιμη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 8/4/2014, αρχικά για να ακούσετε περισσό-
τερες λεπτομέρειες για τη μαύρη περίοδο που πέρασε ο Σύλλογος στα χέρια αυτής
της ομάδας και εν συνεχεία για την εκλογή στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
των συναδέλφων  που θα προτείνουν οι εκπρόσωποι της Ιονικής Ενότητας.
Για όλους εμάς τους ανθρώπους της Ιονικής Ενότητας με τη βαριά συνδικαλι-
στική κληρονομιά, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας αποτε-
λεί την πλέον αρνητική διαδικασία. Οι πρωτοφανείς εξελίξεις, όμως, στο Σύλλογο
Συνταξιούχων δε μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να θεωρήσουμε μονόδρομο
τη λήψη απόφασης από τη ΓΣ να κληθούν ορκωτοί λογιστές για να εξετάσουν
σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου και εφόσον διαπιστωθούν αντι-
καταστατική δραστηριότητα και παράνομες πράξεις, να τεθεί η νέα διοίκηση προ
των ευθυνών της για να αναζητήσει την οικονομική ζημιά και να προχωρήσει σε
μηνυτήρια αναφορά για τον ποινικό κολασμό των υπευθύνων. 

-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  500 € ΣΤΟΝ
ΑΠΕΛΘΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΤ. ΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»:

-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ 300 €  ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΩΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑΣ «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ:

Σημεία και τέρατα! 
Επειδή πολλές φορές η εικόνα μιλάει από μόνη της,
εμείς δε χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά. Απλά
σας παραθέτουμε μερικά μόνο από τα αποδεικτικά
στοιχεία των παράνομων και καταχρηστικών ενερ-
γειών της προηγούμενης διοίκησης, γιατί αν επιχει-
ρούσαμε να τα δημοσιοποιήσουμε όλα, μάλλον θα
χρειαζόμασταν... τρεις εφημερίδες και σας αφήνουμε
να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας:

-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ» 4.473 € ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤ. ΡΗΓΑ.
                   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ 745,50 €:

-

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 147 € ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΤ. ΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ ΑΠΟ 14/7 ΕΩΣ11/8/2010:
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Έξω οι κλέφτες
Το τελευταίο διάστημα νοσταλγούμε συνεχώς τα αθώα χρόνια τις νιότης

μας, καθώς στο Σύλλογο Συνταξιούχων νιώθουμε ότι παίζεται σε συνεχή
επανάληψη η πολύ επιτυχημένη ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60' "Έξω
οι κλέφτες"... Αλήθεια, πόσο επίκαιρο και ταιριαστό είναι το σενάριο της
αγαπημένης αυτής ταινίας στις δυσάρεστες αρχικά και λυτρωτικές στη συ-
νέχεια, εξελίξεις στο σύλλογο συνταξιούχων; Τα (κωμικό)τραγικά περιστα-
τικά που έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους μήνες μας έχουν κάνει να
αναπολούμε τον αείμνηστο Ορέστη Μακρή που αντίστοιχα το σενάριο τον
θέλει να φτάνει στο εργοστάσιο του αδερφού του και να τους βάζει όλους,
επιτέλους, στη θέση τους! Και βέβαια, το διδακτικό περιεχόμενο αυτής της
ταινίας δεν περιορίζεται στα στενά συντεχνιακά όρια του κλάδου μας, αλλά
μπορεί να έχει ευρύτερη εφαρμογή που σχετίζεται με τη γενικότερη κατά-
σταση διαφθοράς που έχει αναδειχθεί (και διαχρονικά, αλλά ακόμα περισ-
σότερο τις τελευαίες δεκαετίες) στην πατρίδα μας.

Παράλληλα, αφυπνίζει συνειδήσεις ώστε να βρισκόμαστε σε εγρή-
γορση και να συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε
όλα στην τύχη τους, γιατί τότε είναι λογικό να οδηγούμαστε σε αντίστοι-
χες, ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις - όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη και με
το Σύλλογο Συνταξιούχων εξ αιτίας της παντελούς αδιαφορίας των συ-
ναδέλφων για τα τεκταινόμενα στο συνδικαλιστικό τοπίο του κλάδου μας. 

Επιπρόσθετα και θέλοντας να αναπτύξουμε λίγο τη σκέψη μας, μπο-
ρούμε να συνάγουμε και ένα ακόμα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που
αφορά τη λειτουργία και το σεβασμό των θεσμών. Πολλοί είναι αυτοί
που άκριτα και ανώριμα κατηγορούν τους θεσμούς για τη σημερινή κα-
τάντια και τους απαξιώνουν πλήρως. Οι θεσμοί, όμως, οφείλουν να
υφίστανται, ο τρόπος που θα τους χρησιμοποιήσουμε και οι συνέ-
πειες που θα έχουν είναι αποκλειστικά στη δική μας αρμοδιότητα.
Δυστυχώς, στο Σύλλογο Συνταξιούχων το βασικό πρόβλημα εκτός της
καταστρεπτικής παρουσίας της προηγούμενης διοίκησης ήταν και η
πλήρης απουσία ενός ελεγκτικού μηχανισμού, είτε αυτός θα λεγόταν
Εξελεγκτική Επιτροπή, είτε Γενική Συνέλευση, είτε παρατηρητικό-
τητα των μελών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην υπόθεση ταιριάζει...
γάντι το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας και όπως ακριβώς εξελίσσε-
ται το τέλος της, περιμένουμε να έρθει η τιμωρία όσων καταχράστηκαν
την εμπιστοσύνη των συναδέλφων εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέ-
ροντα.

Μα... γιατί μαλώνετε; 
Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν κατά καιρούς και σε περιόδους έντο-

νων αντιπαραθέσεων πολλοί συνάδελφοι που μας έθεταν ένα εκ πρώτης
όψεως λογικό, αλλά στην ουσία άχαρο ερώτημα που αφορούσε τους συ-
νεχείς διαπληκτισμούς μας με τους ανθρώπους που αποτελούσαν την
πρώην διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων. Το... κλασικό "γιατί μαλώ-
νετε" έκανε συχνά-πυκνά την εμφάνισή του στις συζητήσεις με τους
συναδέλφους που αναρωτιόνταν γιατί υφίσταται αυτή η ακραία αντιπαλό-
τητα, όταν κατ'ουσίαν όλοι έχουμε κοινές αγωνίες και συμφέροντα. Παρά
τις επανειλημμένες εξηγήσεις που δίναμε, ορισμένοι επανέρχονταν διαρ-
κώς σε αυτό το ερώτημα.

Πλέον, νομίζουμε ότι όλοι έχουν λάβει την απάντηση και έχουν κατανοήσει
τις αιτίες αυτής της συμπεριφοράς μας. Ο σύλλογός μας από την πρώτη
στιγμή είχε επιστήσει την προσοχή σε όλους για τα τεκταινόμενα στο
Σύλλογο Συνταξιούχων αφού εμείς που γνωρίζουμε πρόσωπα και
πράγματα δεν είχαμε καμία προσδοκία ή απαίτηση από τους συγκε-
κριμένους κυρίους και ήμασταν σίγουροι ότι... κάτι σάπιο υπήρχε στο
βασίλειο της Δανιμαρκίας. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε και μάλιστα
σε διαστάσεις που ούτε εμείς οι ίδιοι το φανταζόμασταν. Αν μη τι άλλο,
ήμασταν οι μόνοι που είχαμε ανακαλύψει τον τρόπο που μεταχειριζόταν αυτή
η ομάδα το σύλλογο για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα σε βάρος
των συναδέλφων και γνωρίζαμε -κατάσταση που βιώναμε απανωτά σε κάθε
ζήτημα που προέκυπτε- την ανύπαρκτη συνδικαλιστική τους δράση.

Αλλά, τελικά, αφού ξέραμε περί τίνος πρόκειται αυτή η ομάδα από την
αρχή, εκείνος που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση που δια-
μορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Σύλλογο Συνταξιούχων είναι ο ηθικός
αυτουργός...

Ηθικός αυτουργός
Το 2007 έγινε μία μεγάλη προσπάθεια για την αποπομπή των ανίκανων

διοικούντων το Σύλλογο Συνταξιούχων, ώστε να προχωρήσει σε μία κα-

τεύθυνση εξυγίανσης. Χάρη στην προσπάθεια που κατέβαλε ο σύλλογός
μας και στην κινητοποίηση κάποιων ικανότατων συνταξιούχων συναδέλ-
φων μας, όπως ο αείμνηστος Βαγγέλης Χατζόπουλος, ο Βαγγέλης Παινέ-
σης, η Ελένη Αλιβέρτη, ο Θανάσης Δρες και ο Κώστας Βασματζής,
κατορθώσαμε την απομάκρυνσή τους από το σύλλογο για να γίνει ο απα-
ραίτητος οικονομικός έλεγχος. Δυστυχώς, όμως, οι εξελίξεις τότε διέψευσαν
τις ελπίδες μας, γιατί δεν είχαμε αντιληφθεί το ρόλο και τις πραγματι-
κές προθέσεις του κ. Βασματζή.

Όπως αποδείχτηκε, η κύρια επιδίωξη του εν λόγω κυρίου ήταν να συνδυά-
σει την εκλογή του στο Σύλλογο Συνταξιούχων με την άντληση νομικών υπο-
θέσεων από την τράπεζα. Όταν, όμως, έφτασε η κρίσιμη στιγμή για να κριθεί
η συνδικαλιστική του ευσυνειδησία, μας άφησε όλους άναυδους, καθώς μετά
από μία αντιπαράθεση, η τράπεζα σταμάτησε να του δίνει νομικές υποθέσεις
και ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί υποστήριξε ότι η εμπλοκή του με το
συνδικαλισμό είχε επιπτώσεις στην επαγγελματική του δραστηριότητα! 

Το αποκορύφωμα της απαράδεκτης συμπεριφοράς του έλαβε χώρα όταν
η τράπεζα απομάκρυνε το συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο από τη θέση του δι-
ευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ γιατί είχε «τολμήσει» να προχωρήσει σε καταλογισμούς
εκατομμυρίων σε βάρος της για μη καταβληθείσες εισφορές παρελθόντων
ετών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής τότε κατήγγειλε τη στάση της
τράπεζας σε σχετική επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο Σαράντο
Φιλιππόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα Φάνη Κυριόπουλο και ζη-
τήθηκε από το Σύλλογο Συνταξιούχων να προβεί σε αντίστοιχη ενέργεια. Ο
κ. Βασματζής γι’ αυτό το θέμα που αφορούσε την άδικη μεταχείριση
ενός έγκριτου συναδέλφου που το μόνο του «έγκλημα» ήταν η προ-
άσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, θεώρησε σωστό να
απαντήσει ότι δεν ήταν διατεθειμένος να υπογράψει σαν πρόεδρος μία
τέτοια επιστολή -σε αντίθεση με τον γραμματέα Βαγγέλη Χατζόπουλο
που στήριξε αυτήν την επιλογή άμεσα- επειδή εκείνη την περίοδο χει-
ρίζετο την υπόθεση πελάτη της τράπεζας με υψηλή δανειοδότηση…

Σε αυτήν τη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι συνάδελφοι Κυριόπουλος,
Χρυσικός, Κάβουρας, Παινέσης και οι κ.κ. Βασματζής και Δρες, ο συνάδελφος
Χρυσικός αποχωρώντας επισήμανε στον «αποστάτη» ότι θα έπρεπε να
ντρέπεται για τη συμπεριφορά του και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει
το ανάστημα να παριστάνει τον πρόεδρο του συλλόγου. 

Μετά την αποχώρηση, ο κ Βασματζής, που σημειωτέον ποτέ δεν προέβη
στον οικονομικό έλεγχο που είχε υποσχεθεί, έχοντας εξασφαλίσει τη συμ-
βολή του κ. Δρε, ανέτρεψε τον προεδρείο και μαζί συμπαρατάχθηκαν με
τη γνωστή ομάδα που αποδείχθηκε καταστρεπτική για το Σύλλογο Συντα-
ξιούχων. Για να μαθαίνετε κι εσείς, αυτή ήταν η αφετηρία του ιστορικού της
ντροπής για το Σύλλογο Συνταξιούχων και γι’αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι
ο κ. Βασματζής μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ο ηθικός αυ-
τουργός αυτού του προαναγγελθέντος «εγκλήματος».

Ο “Γολγοθάς” του Τάτση
Εμείς εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούμε να δώσουμε στον κ. Τάτση

να καταλάβει ότι προς το συμφέρον του είναι να απομακρυνθεί από τις
παρτίδες που έχει συνάψει τα τελευταία χρόνια με τον Ντίνο και τον Βέργο
κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι από άποψη, τουλάχιστον, ηθικής ακεραιότητας
αδικείται με αυτήν τη συμπόρευση.

Βέβαια, συνεχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε την άποψη που εκφράζει
συχνά πυκνά ότι η εφημερίδα του Συλλόγου μας είναι υπεύθυνη για την
κακή εικόνα που έχει σηματιστεί για τα "φιλαράκια" του, αναφέροντας
χαρακτηριστικά «πες-πες, άρχισε να τσακίζει ο καναπές, οι νέοι συνάδελ-
φοι που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια μαζικά στη σύνταξη έχουν αρκετά
"διαμορφωμένη άποψη" ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι δύο αυτοί που
ηγούνται επί χρόνια του Συλλόγου Συνταξιούχων, ο Ντίνος και ο Βέρ-
γος, είναι και οι 2 τέρατα». Δηλαδή, εμείς φταίμε που φέραμε στην επι-
φάνεια τα ανοσιουργήματά τους και όχι οι ίδιοι που τα διέπραξαν!!!!!!!!
Δε μας τα λέτε καλά κ. Τάτση...

Ακόμα και τώρα που οι αποκαλύψεις έρχονται με καταιγιστικό
ρυθμό, απευθυνόμενος μέσω του διαδικτύου σε συνταξιούχους
συναδέλφους ισχυρίστηκε ότι οι κύριοι αυτοί θα εξαγνιστούν τάχα
από το πόρισμα των ορκωτών λογιστών. Τελικά δύο συμπεράσματα
μπορούμε να βγάλουμε. Ή δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει και είναι τόσο εκτός
πραγματικότητας ή τον έπιασε το φιλότιμο και αποφάσισε να στηρίξει
την ομάδα του Ντίνου και του Βέργου μέχρις εσχάτων. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις, ο ίδιος θα βγει ζημιωμένος γιατί όσο συνεχίζει να ισχυρίζεται
τέτοιες ανοησίες και εξακολουθεί να στηρίζει ανθρώπους σαν τον Ντίνο
και το Βέργο, εκτίθεται περαιτέρω.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διοίκηση που θα εκλέξουν οι συνταξιούχοι
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θα έχει ως πρώτιστο μέλημά της να ριχθεί άπλετο φως στις πράξεις και
τους χειρισμούς της διοίκησης της ομάδας του Ντίνου και του Βέργου
και τότε πλέον δύο είναι οι περιπτώσεις: Ή εμείς θα πρέπει να ζητή-
σουμε συγγνώμη και να εγκαταλείψουμε οριστικά το συνδικαλι-
σμό ή ο κ. Τάτσης δε θα έχει την παραμικρή δυνατότητα να
απευθύνεται στους συναδέλφους αφού ταυτίστηκε τόσο πολύ με
τον Ντίνο και τον Βέργο και για λόγους αλληλεγγύης θα πρέπει να
τους συνδράμει και στο “Γολγοθά” της ποινικής περιπέτειας που
αναμένεται να προκύψει μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών.
Εδώ θα είμαστε και πολύ σύντομα όλοι θα κριθούμε.

Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι…
Ο συνάδελφος Τάτσης, λοιπόν, φαίνεται να έχει πάρει φόρα και θέλει

να αναδειχθεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το σκοπό
αυτό έχουμε πλέον τη συνεργασία του με το "τεράστιο" μέγεθος του
χώρου, τον κ. Βασιλάκη. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο από
το να δώσουμε τις ευλογίες μας σε αυτήν τη σύζευξη, καθώς αμφότεροι
είναι ιδιαιτέρως γνωστοί για τη συνδικαλιστική πορεία και «αποτελεσμα-
τικότητά» τους και θα λέγαμε ότι δε θα μπορούσε να υπάρξει πιο ται-
ριαστή συμμαχία... Συνιστούμε στον κ. Βασιλάκη να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικός γιατί λίαν συντόμως θα επανέλθουμε για τη δράση του και
τα πεπραγμένα του.  

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του 
Κατά καιρούς η πρώην διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων εξέφραζε

την αγανάκτησή της που η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας, η Συλ-
λογική Ενημέρωση, απευθυνόταν και στους συνταξιούχους συναδέλφους
μας. Θα προσπεράσουμε στα γρήγορα το προφανές, ότι δηλαδή έχουμε
δικαίωμα να ασχολούμαστε με όποιο θέμα εμείς κρίνουμε σωστό, πόσο
μάλλον όταν πρόκειται για ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους
πρώην συναδέλφους μας. 

Όμως, θα σταθούμε περισσότερο στα βαθύτερα αίτια ενασχόλησής μας
με τις υποθέσεις των συνταξιούχων, αλλά και των παραπόνων από την
ομάδα του Ντίνου και του Βέργου. Τώρα πλέον που το τοπίο για την κα-
τάσταση που επικρατούσε στο Σύλλογο Συνταξιούχων ξεκαθαρίζει, φαί-
νεται κατά απόλυτο τρόπο ότι η Συλλογική Ενημέρωση-Ιονική Ενότητα
ήταν το μοναδικό αξιόπιστο μέσο πληροφόρησης των συνταξιούχων για
όλα τα θέματα που τους αφορούσαν, καθώς μόνο μέσα από τις σελίδες
της ενημερώνονταν και ένιωθαν με τον πλέον ξεκάθαρο και ουσιαστικό
τρόπο στήριξη στο θέμα του εφάπαξ, τις αρνητικές εξελίξεις στο επικου-
ρικό, τη μείωση των συντάξεων, αλλά και γενικά καθετί που μπορούσε
να υπάγεται στη σφαίρα του ενδιαφέροντός τους. Γιατί, τελικά, αφού οι
«κύριοι» της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων κάθε άλλο παρά
ασχολούνταν με τα συμφέροντα και τις υποθέσεις των πρώην συναδέλ-
φων, αν δεν το κάναμε εμείς, ποιος θα το έκανε;;;

Και βέβαια, νομίζουμε ο καθένας μπορεί εύκολα να κατανοήσει τους
λόγους για τους οποίους διακατέχονταν από αυτήν την αγωνία. Γιατί ανα-
δεικνύαμε την πλήρη ανυπαρξία τους και βρισκόμασταν συνέχεια μέσα
στα πόδια τους, με αποτέλεσμα να μην τους αφήνουμε να κάνουν τα «μα-
γειρέματά» τους με την ησυχία τους…

Και μιας και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην εφημερίδα, ας εξετά-
σουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η δωδεκασέλιδη εφημερίδα
μας Συλλογική Ενημέρωση-Ιονική Ενότητα με τιράζ 5000 φύλλων
κοστίζει 1400 ευρώ, όταν η αντίστοιχη τετρασέλιδη (!) αυτών των
«κυρίων» για να σας γνωστοποιήσουν την ανυπαρξία τους, εμφα-
νίζεται στα οικονομικά τους στοιχεία να κόστιζε περίπου τα τρι-
πλάσια χρήματα! 

Στη ζωή βέβαια υπάρχει ένας νόμος, όπως λέει και ο λαός, ότι αργά ή
γρήγορα φτάνει κάποτε η ώρα που κάθεται κάθε κατεργάρης στον πάγκο
του και δυστυχώς για αυτούς τους «κυρίους» ήρθε η ώρα να λογοδοτή-
σουν για τις πράξεις τους.

Ο “πονοκέφαλος” του Βέργου
Οι συνεχείς αποκαλύψεις για τα οικονομικά του Συλλόγου Συνταξιούχων

που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας είναι μόνο η αρχή. Γιατί εκτός από
τον κ. Ντίνο που βρισκόταν στη θέση του προέδρου του σωματείου των
συνταξιούχων, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον διόσκουρό του, τον κ. Βέργο
που παριστάνει ακόμα τον πρόεδρο στο Σύλλογο Βοηθηματούχων, με
ανύπαρκτη βέβαια δραστηριότητα. Εμείς δηλώνουμε δυναμικά το παρών
για να τον κάνουμε να χάσει τον ύπνο του! Και όχι λόγω κάποιας ανούσιας
αντιπαλότητας και εμπάθειας, αλλά γιατί επιθυμούμε να αποδοθεί δικαιο-
σύνη προς ικανοποίηση των συναδέλφων που είναι βέβαια οι άμεσα θι-
γόμενοι από τις όποιες «περίεργες» δραστηριότητες του διδύμου της
συμφοράς! Από σήμερα, λοιπόν, του προσθέτουμε έναν παραπάνω πο-
νοκέφαλο, καθώς έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να δημοσιοποιήσει
τα οικονομικά πεπραγμένα του συλλόγου στον οποίο προεδρεύει,
παρά το γεγονός ότι του έχει σταλεί σχετικό αίτημα. Εμείς πάντως
από την εμπειρία μας έχουμε μάθει ότι… καθαρός ουρανός αστραπές δε

φοβάται!
Τις αμέσως επόμενες μέρες, συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου Βοηθη-

ματούχων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, προτίθενται να προσφύγουν στην ελληνική δι-
καιοσύνη ώστε να υποχρεώσουν τον κ. Βέργο να προσκομίσει τα
οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου. Και μπορεί να μη μας αρέσει να προ-
τρέχουμε, αλλά κάτι μας λέει ότι τότε θα προκύψουν αντίστοιχα «μαργα-
ριτάρια» με αυτά του Συλλόγου Συνταξιούχων, όπως σας τα
παρουσιάζουμε εκτενώς στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας (βλ. σελ.
4-5). Και εμείς όταν λέμε ότι το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο, δεν
πρόκειται απλά για… έπεα πτερόεντα, αλλά το εννοούμε και θα το πρά-
ξουμε! Σας καλούμε να παραμείνετε σε ετοιμότητα, γιατί η συνέχεια ανα-
μένεται άκρως ενδιαφέρουσα και εμείς θα σας κρατήσουμε ενήμερους
για όλες τις εξελίξεις.

Ένα «μπράβο» στη διοίκηση της τράπεζας
Επιθυμία και επιδίωξή μας διαχρονικά είναι η συνεργασία με την τρά-

πεζα, αλλά αυτό συχνά δεν καθίσταται δυνατόν και γνωρίζετε πολύ
καλά πως είμαστε πάντα σε θέση να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα
όλων των συναδέλφων που συνήθως θίγονται από ενέργειες της τρά-
πεζας και δε φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε με τη διοίκηση όταν το
κρίνουμε απαραίτητο. Όταν, όμως, παρατηρούμε κάποιες ενέργειες
προς τη θετική κατεύθυνση, δεν μπορούμε παρά να τις επικροτήσουμε. 

Η τράπεζα πρόσφατα προσέλαβε τον υιό του αείμνηστου, εξαί-
ρετου συναδέλφου Χρήστου Τρουπή. Απευθύνουμε τα συγχαρη-
τήριά μας στη διοίκηση για την ευαισθησία που επέδειξε σε αυτήν
την υπόθεση και για τη βοήθεια που παρείχε σε μία οικογένεια
που πρόσφατα έχασε το βασικό της στήριγμα. Μάλιστα, οφεί-
λουμε να ομολογήσουμε ότι και κατά το παρελθόν η διοίκηση και
η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, προσωπικά, έχουν επιδεί-
ξει ευαισθησία σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Καλό θα ήταν, βέβαια, να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο και το αντί-
στοιχο αίτημα της χήρας του αείμνηστου, αδικοχαμένου συναδέλφου
μας, Λεονάρδου Στεφανή, ο οποίος έφυγε πρόωρα από κοντά μας,
αφού και σε αυτήν την περίπτωση η οικογένειά του αντιμετωπίζει τερά-
στια προβλήματα μετά την απώλεια. 

Εμείς τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχουμε καμία προκατά-
ληψη. Σε πολλές περιπτώσεις -και δικαίως- τηρούμε αυστηρή στάση
απέναντι στη διοίκηση, αλλά όταν προχωρά σε θετικές ενέργειες και
αποφάσεις θα τις επιδοκιμάζουμε και θα τις γνωστοποιούμε, λέγοντας
ένα μεγάλο «μπράβο».

Ντίνος ο λαθρεπιβάτης!
Δε φτάνει που τόσα χρόνια ο κ. Ντίνος παρίστανε τον πρόεδρο του Συλ-

λόγου Συνταξιούχων εκμεταλλευόμενος την αδιαφορία των συναδέλφων,
προφανώς γι’αυτόν επρόκειτο για... στάση ζωής και θεωρούσε ότι πάντα
μπορεί να κάνει τις πονηριές του εκμεταλλευόμενος τις όποιες “τρύπες”
έβρισκε για να “χωθεί”. 

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, “χώθηκε” μία μέρα λαθραία στα ΜΜΜ χωρίς
να έχει πληρώσει εισιτήριο, με αποτέλεσμα να τον “τσακώσουν” και να του
επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο. Το “περίεργο” δε είναι ότι ούτως ή άλλως
ο κ. Ντίνος ελάμβανε μηνιαίως συγκεκριμένο ποσό από το Σύλλογο Συντα-
ξιούχων για να βγάζει κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Έχουμε μείνει λοι-
πόν με την απορία πώς κατάφερε να του κόψουν αυτό το πρόστιμο...

Δε χρειάστηκε βέβαια να σκοτιστεί ιδιαίτερα πού θα έβρισκε τα χρήματα
για να πληρώσει το αντίτιμο του προστίμου ο κ. Ντίνος. Για κάτι τέτοια
υπήρχε το ταμείο του Συλλόγου, όπως φαίνεται και από την απόδειξη που
παραθέτουμε πιο κάτω!!!

Όμως, όπως ακριβώς συνέβη και με τους ελεγκτές που τον “τσάκωσαν”
στο ΜΜΜ που επιβιβάστηκε λαθραία, έτσι ακριβώς θα πιαστεί στη φάκα
και για όλα όσα έχει διαπράξει στο Σύλλογο κατά τη διάρκεια της προ-
εδρίας του...



Δεκέμβριος - Ιανουάριος 20148 Ενημέρωση

Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημερίδα
του σε ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο γιατί ο τρό-
πος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή
της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα αναχρονιστικό και
παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει
άποψη, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γί-
γνεσθαι της πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικα-
λιστικός χώρος.  Αυτή η στήλη θα διαμορφώνεται κατ’αρχάς από τη
συντακτική επιτροπή του συλλόγου μας, αλλά θα θέλαμε να παρέχουμε βήμα
και σε εσάς, αποστέλλοντάς μας, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον
οποίο προέρχεστε, σχόλια και απόψεις που πολύ ευχαρίστως θα δημοσι-
εύουμε.

«Ας ανθίσουν όλα τα λουλούδια» (;)
Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές έχουν δημι-
ουργήσει ένα ρεύμα σύστασης νέων πολιτικών κομμάτων. Πολλοί, συ-
νήθως επώνυμοι, συμπατριώτες μας λαμβάνουν πρωτοβουλία να
δημιουργήσουν κάποια κομματικά μορφώματα που θεωρούν ότι μπο-
ρούν να αποτελέσουν γροθιά στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο και να
αποτελέσουν μία τονωτική ένεση στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας. Η υγιής λειτουργία των πολιτικών κομμάτων αποτελεί απαρέγκλιτη
προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του σύγχρονου δημοκρατικού
πολιτεύματος και γι’αυτό ο σύλλογός μας υποστηρίζει τέτοιες προσπά-
θειες, υιοθετώντας απόλυτα τη γνωστή ρήση του Μάο «ας αφήσουμε
όλα τα λουλούδια να ανθίσουν». Η πολυφωνία αποτελεί βασική αρχή
της δημοκρατίας και η διατύπωση διαφορετικών θέσεων και απόψεων
σε έναν ανοιχτό κοινωνικό διάλογο μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί
να φέρει. 
Σε αντίθεση με πολλούς, δυστυχώς τους περισσότερους που ασχο-
λούνται ενεργά με τα δημόσια πράγματα, εμείς δεν έχουμε καμία προ-
κατάληψη με κανέναν, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετούμε κανένα
συμφέρον, πέραν του γενικού καλού του ελληνικού λαού και ειδικότερα
των τραπεζοϋπαλλήλων. Πιστεύουμε ότι κανένας δεν πρέπει να απορ-
ρίπτεται εκ των προτέρων, εκτός σπανίων περιπτώσεων και ο καθέ-
νας επιβάλλεται τελικά να κριθεί από τις θέσεις του, από τη
φερεγγυότητα των προσώπων που θα επιλεγούν για να επανδρώ-
σουν το κόμμα, αλλά το κυριότερο από τη βούληση του ελληνικού
λαού στις εκλογές όπου και θα φανεί ξεκάθαρα αν υιοθετεί ή απορρί-
πτει τις προβαλλόμενες θέσεις.    
Βέβαια, το «παν μέτρον άριστον» δεν παύει να ισχύει παντού και
πάντα. Η υπόθεση αυτή τείνει να πάρει και μια άλλη διάσταση εξ αιτίας
της χαοτικής και ρευστής περιόδου που διανύουμε και σίγουρα δε συνά-
δει με τον ιδανικό τρόπο ομαλής λειτουργίας της δημοκρατίας, καθώς
κινδυνεύουμε να βρεθούμε ξαφνικά με πάρα πολλούς επίδοξους
«εθνοσωτήρες». Ο κάθε... πικραμένος δηλαδή, να προσπαθεί να εκ-
μεταλλευτεί αυτήν τη γενική αναστάτωση που επικρατεί για να ανα-
δειχθεί προς ίδιον όφελος. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η εξέλιξη μόνο
σαν εκφυλιστική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η δημοκρατία, λοιπόν, είναι ανεξάντλητη και υπεράνω προσώπων ή
κομμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υφίσταται ένα μέτρο
και μία σοβαρότητα γιατί αν χαθούν αυτά τότε θα οδηγηθούμε με μα-
θηματική ακρίβεια σε ζημιογόνες καταστάσεις. Επομένως, λέμε ναι σε
οτιδήποτε ουσιαστικό παρουσιάζεται με σοβαρότητα και καλές προ-
θέσεις που να μπορεί να επικροτηθεί από ένα μέρος του ελληνικού
λαού, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας, αλλά λέμε
ένα μεγάλο όχι στην προχειρότητα και στην ανεπάρκεια που επιζητεί
κοινό και στήριξη.

Χρέος απέναντι στην ιστορία μας
Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Γερμανίας κου Γιοάχιμ
Γκάουκ έφερε εκ νέου στο προσκήνιο ένα από τα πλέον σοβαρά εθνικά
μας ζητήματα που αφορά το κατοχικό δάνειο που άρπαξαν οι ναζί,
καθώς επίσης και τις γερμανικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που
προξένησαν στον ελληνικό λαό. Επιτέλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας έπραξε το αυτονόητο προασπίζοντας το θεσμό και αφυπνίζοντας
την κοινή γνώμη με τη στάση του απέναντι στον γερμανό πρόεδρο.
Η ουσία είναι ότι για τη βασανισμένη Ελλάδα πρόκειται για μία ανοιχτή
πληγή που δεν αφορά τόσο το οικονομικό σκέλος, αλλά έχει σημασία
κυρίως ως συμβολική κίνηση που θα αναδείξει την αξιοπρέπειά της τι-
μώντας τους νεκρούς και την ιστορία της. Το ολοκαύτωμα που προξένη-
σαν οι φασίστες στην πατρίδα μας χρειάζεται να αποκατασταθεί, έστω
και μετά την παρέλευση 70 ετών από τη συγκεκριμένη περίοδο για να
μπορέσει ο ελληνικός λαός να ανακτήσει τη χαμένη του περηφάνια. 
Και βέβαια, εάν τελικά προχωρήσει αυτή η μεγάλη υπόθεση, ο άνθρω-
πος που θα πιστωθεί το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας θα είναι φυ-
σικά ο Μανώλης Γλέζος, ένα ισχυρό και ζωντανό σύμβολο του ελληνι-
κού λαού που δε σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να αναδείξει αυτό το
θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας.

Ο λαός την πληρώνει πάντα
Μία από τις σοβαρότερες παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος
είναι ότι οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου ποτέ δεν παραμέρι-
σαν τις διαφορές τους ενώπιον θεμάτων ύψιστης εθνικής σημασίας
που απαιτούν τον άνευ περιορισμών διάλογο και τη συνδιαμόρφωση
ενός μετώπου εθνικής πολιτικής.

Ένα τέτοιο θέμα είναι σίγουρα και αυτό της υγείας που πλέον αντί να πα-
ρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες αυτής της χώρας,
αντίθετα έχει καταντήσει ένα επιπρόσθετο βαρίδι.
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στο παρελ-
θόν η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) αποτέλεσε μία ιστο-
ρικής σημασίας απόφαση με θετικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των
πολιτών της χώρας μας. Το πρόβλημα είναι ότι επαναπαυτήκαμε, κατά
κάποιον τρόπο, στα κεκτημένα και δεν προχωρήσαμε ποτέ στις απαραί-
τητες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που δεδομένα απαιτούνται στο
πέρασμα του χρόνου σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αγγίζει το σύ-
νολο του λαού. Φαίνεται ότι μάλλον ήμασταν σίγουροι ότι η σύσταση και
η λειτουργία του αρχικού συστήματος θα «γιάτρευε πάσα νόσο». Το απο-
τέλεσμα, βέβαια, ήταν ότι το Ε.Σ.Υ. εξάντλησε σταδιακά τις δυνατότητες
και τα χρονικά του περιθώρια. Και όταν φτάσαμε στο έσχατο σημείο που
επιβαλλόταν να ληφθούν αποφάσεις, όπως ήταν φυσικό σε αυτό το δια-
λυμένο κράτος που ζούμε, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της παντελούς
έλλειψης σοβαρότητας και ικανότητας συνεργασίας.
Τις συνέπειες τις παρακολουθούμε πλέον σε καθημερινή βάση, με το
Υπουργείο από τη μια μεριά να προσπαθεί να κάνει επίδειξη ισχύος και
να δημιουργήσει τετελεσμένα χωρίς να έχει καταφέρει να πείσει το λαό
για την ορθότητα των επιλογών και του σχεδιασμού του και από την άλλη
οι γιατροί που εκτίθενται με την ακραία συντεχνιακή λογική που τους δια-
κατέχει. Δε χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι οι προτάσεις των κομμάτων
της αντιπολίτευσης, ως συνήθως, εξυπηρετούν απλώς τα πρόσκαιρα μι-
κροπολιτικά τους συμφέροντα και είναι είτε πλήρως ανεφάρμοστες είτε
κακοσχεδιασμένες και ελλιπείς ουσίας.
Και τελικά, σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα από πού θα πιαστεί ο ελληνι-
κός λαός που είναι αυτός που πληρώνει για μία ακόμα φορά το μάρμαρο
και βλέπει την ασυνεννοησία να επικρατεί και τον καθένα να τραβάει το
δικό του, κακοτράχαλο και αδιέξοδο, δρόμο;

Η ουκρανική “βόμβα” και ο ξεπεσμός της Ευρώπης
Η ουκρανική κρίση έδειξε για μία ακόμα φορά την ανυπαρξία της Ευρώ-
πης και την αδυναμία παρέμβασής της σε ένα θέμα κατ’ εξοχήν ευρω-
παϊκό. Δε χρειάζεται κανείς να είναι ειδήμων σε θέματα διεθνών σχέσεων
για να καταλάβει ότι την κρίση την προκάλεσαν οι μυστικές υπηρεσίες της
υπερδύναμης σε συνεργασία με τις υποτακτικές τους υπηρεσίες της Ευ-
ρώπης. Μάλιστα, για να πετύχουν τους στόχους τους χρησιμοποίησαν
μία… γνώριμή τους τακτική, καθώς δε δίστασαν να συνεργαστούν με τα
πλέον ακραία, φιλοναζιστικά και φασιστικά στοιχεία της Ουκρανίας, τα
οποία και είχαν ηγετικό ρόλο στην «εξέγερση».
Βέβαια, το τραγικό είναι ότι για μία ακόμα φορά εκτεθειμένη βρίσκεται η
Ευρώπη που με την αδυναμία που επέδειξε εκ νέου και υπακούοντας
τυφλά στο δυνάστη της, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες τις έκρυθμης
κατάστασης που δημιουργήθηκε: έκρηξη εθνοτικών αντιπαλοτήτων, νεο-
ναζιστικά στοιχεία στην κυβέρνηση, σύγκρουση με τη Ρωσία, μεταναστευ-
τικό ρεύμα, οικονομικές επιπτώσεις. Και κάθε λογικός άνθρωπος
αναρωτιέται αν τελικά η υποδούλωση στις ΗΠΑ αξίζει όλη αυτήν την χα-
οτική κατάσταση. Η απάντηση ίσως να περιπλέκεται με σύνθετα πολιτικά
παιχνίδια ισχύος, αλλά είναι προφανής…
Η Ουκρανία θα χρειαστεί δεδομένα πλέον τεράστια οικονομική βοήθεια
για να επιβιώσει και το πιο πιθανό είναι ότι δεν πρόκειται να καταφέρει να
ορθοποδήσει. Η διάσταση και το εχθρικό κλίμα ανάμεσα στις εθνότητες
που απαρτίζουν το μωσαϊκό των λαών της δεν αφήνει πολλά περιθώρια
ελπίδας. 
Οι εξελίξεις μάλιστα στην περιοχή, πέραν της προφανούς σημασίας που
έχουν για τη σταθερότητα και την ειρήνη στον ευρωπαϊκό χώρο, μας επη-
ρεάζουν και με πιο άμεσο τρόπο, καθώς υπάρχει και η ελληνική μειονό-
τητα στην Ουκρανία που κινδυνεύει να υποστεί διωγμούς από τα
φασιστικά στοιχεία που φαίνεται να επικρατούν. Βέβαια, αυτά μάλλον είναι
ψιλά γράμματα για τον κ. Βενιζέλο που ως συνήθως κοιμάται τον ύπνο
του δικαίου ως υπουργός εξωτερικών. 
Από την άλλη μεριά, η Ρωσία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα ζωτικής
σημασίας συμφέροντα που έχει στην περιοχή -ιδιαίτερα στην Κριμαία- και
η ενεργοποίηση των φιλορωσικών πληθυσμών είχε ήδη σαν αποτέλεσμα
τη συντριπτική νίκη τους στο δημοψήφισμα για την προσάρτηση της πε-
ριοχής στη Ρωσία. 
Η Ευρώπη από την πλευρά της, για να πετύχει τους σκοπούς των ΗΠΑ,
υπόσχεται προοπτική ένταξης στην ΕΕ. Δε χρειάζεται καν να αναφέρουμε
ότι πρόκειται για μία ψευδεπίγραφη υπόσχεση που λαμβάνει τραγικό χα-
ρακτήρα αν αναλογιστούμε ότι επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Πώς, αλήθεια, θα μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
μία τόσο μεγάλης χώρας σε πληθυσμό και έκταση, όταν δεν μπορεί καν
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κρίσης και δεν μπορεί συνο-
λικά να αφομοιώσει χώρες της Νότιας Ευρώπης με πολύ μικρότερα πλη-
θυσμιακά και οικονομικά δεδομένα; Η απάντηση δε θα έρθει ποτέ, γιατί
πολύ απλά δεν υφίσταται. 
Επιπροσθέτως, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε περαιτέρω τη στήριξη
της Ευρώπης για χάρη των ΗΠΑ στα φασιστικά στοιχεία της Ουκρανίας,
βιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη, την παράδοση και τις αξίες της.
Είναι γνωστό ότι η Ουκρανία για να εξυπηρετήσει τα αντιρωσικά της συμ-
φέροντα είχε συνταχθεί στο πλευρό του Χίτλερ και πολέμησε μαζί με τη
Βέρμαχτ και τα Ες-Ες εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αν αυτά
πλέον ανήκουν στο παρελθόν, το δυστύχημα είναι ότι στη χώρα δραστη-
ριοποιούνται ακόμα ακραίες, φασιστικές, νεοναζιστικές δυνάμεις που
τώρα βρήκαν την κατάλληλη στιγμή και υποστήριξη όχι απλά για να βγουν
στην επιφάνεια, αλλά και για να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στις εξελίξεις.
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Χάσαμε τον κομμουνιστή, τον σύντροφο, τον ανιδιο-
τελή, αλλά κυρίως τον φίλο μας, τον Σωτήρη Σιώκο.
Ο Σωτήρης μας «έφυγε» το πρωί της 6/3/14, ενώ βρισκόταν καθ’οδόν προς τα
Τρίκαλα όπου επρόκειτο να συντονίσει εκδήλωση του τμήματος Πολιτισμού της
Τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και ταλαιπωρημένος από
ασθένεια, μπροστά στο καθήκον δεν πτοήθηκε να κάνει το ταξίδι που έμελε να
είναι το τελευταίο του. Έφυγε σε δρομολόι καθήκοντος, όπως άρμοζε σε αυτόν
τον μεγάλο αγωνιστή. Ως τέτοιον τον γνώρισα το 1985 στην Ιονική Τράπεζα.
Ένα σύντροφο που ονειρευόταν ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζομένους
και δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται τις πιο όμορφες μέρες που θα έρθουν. Τις
μέρες που οι αγώνες θα βάζουν τη σφραγίδα στην ιστορία που γράφουν οι
επώνυμοι και οι ανώνυμοι.
Παρέμεινε πάντα ένας σύντροφος μειλίχιος και γελαστός, ειδικά όταν ασκούσε
τεκμηριωμένη κριτική σε στελέχη και τακτικές του ΚΚΕ, καθώς και εμπεριστα-
τωμένη αυτοκριτική για λάθη και παραλείψεις του. Ακόμα και όταν το ΚΚΕ το
1989 πήρε την απόφαση διαγραφής μου, ο Σωτήρης προχώρησε στην εφαρ-
μογή της απόφασης από κομματικό καθήκον, αλλά με πόνο ψυχής. Ο ίδιος δεν
ήθελε να χωρίσουν οι πολιτικοί και προσωπικοί μας δρόμοι!
Ο Σωτήρης ήταν ένας ακούραστος, σεμνός και ανιδιοτελής αγωνιστής με πο-
λυσχιδή δραστηριότητα και με πολύχρονη θητεία στο κίνημα για την Ειρήνη,
στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα πολιτισμού. Αγαπούσε το θέατρο, την
ποίηση, τη λογοτεχνία και πιθανότατα λίγοι γνωρίζουν ότι οι ανησυχίες του επε-
κτείνονταν και στην προσωπική έκφραση, καθώς παρακολουθούσε θέατρο στη
σχολή Χατζίκου, ενώ παράλληλα έγραφε και ποίηση με πίστη στην μπρεχτική
γραφή. 
Ως γνήσιος αγωνιστής και εραστής του πολιτισμού, συνέχισε μέχρι τέλους να
δίνει καθημερινά τη μάχη για την υπεράσπιση των αξιών του εργατικού κινή-
ματος και των ζητημάτων που ιδιαίτερα στις "περίεργες" μέρες που ζούμε απα-
σχολούν τους ανθρώπους της Τέχνης και των Γραμμάτων.
Από νωρίς εντάχθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα και οργανώθηκε στους πρώ-
τους πυρήνες της οργάνωσης τραπεζοϋπαλλήλων του ΚΚΕ το οποίο υπηρέ-

τησε ως κομματικό στέλεχος για χρόνια, ενώ στη συνέχεια -μετά τη διάσπαση
και διαγραφή αγωνιστών του ΚΚΕ το 1989- συνέχισε μέσα από τον Συνασπι-
σμό και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση στο χώρο
της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας, μετέχοντας στους μεγάλους απεργιακούς αγώνες
του 1979-80, ενώ υπήρξε πάντα σφοδρός πολέμιος του μιλιταρισμού και του
ιμπεριαλισμού, στοιχεία που σε  συνδυασμό με την ενδελεχή γνώση που τον
διέκρινε επί των γεωπολιτικών ζητημάτων τον ώθησαν να ασχοληθεί ενεργά
με το κίνημα της ειρήνης. Το υπηρέτησε τόσο από τη θέση του μέλους του Εθνι-
κού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ όσο και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της
Πανεργατικής Κίνησης για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό (ΠΑΚΕΑ) και στη συ-
νέχεια ως Γενικός Γραμματέας της Κίνησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ελ-
λάδας (ΚΕΣΟΕ).
Έχοντας σπουδάσει σκηνοθεσία, με θεωρητικές αναζητήσεις και πλούσιες
εμπειρίες, αλλά και κοφτερή πολιτική σκέψη, έθετε τα ζητήματα της πολιτιστικής
δράσης παντού, με ό,τι και αν απασχολείτο. Υπήρξε η ψυχή του Τμήματος Πο-
λιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν μη τι άλλο, ήταν ο πιο... πολιτισμένος από όλους
μας!
Όσοι τον γνωρίσαμε θα τον θυμόμαστε πάντα, αναπολώντας τη σεμνότητα, τη
γλυκύτητα, την καλοσύνη, το χαμόγελο, το μεστό λόγο, τη στοχοπροσήλωσή
του, την ήρεμη αποφασιστικότητα, τη συντροφικότητά του και τις προσπάθειες
για την ενότητα της Αριστεράς.
Σύντροφοι, συνάδελφοι και φίλοι, όλοι εκφράζουμε τα συλληπητήριά μας στην
αγαπημένη του σύντροφο Γιώγια και στα παιδιά του Γιώργο και Άσπα. 

Λάμπρος Μεραντζής,
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ
της Ιονικής

Υ.Γ. (1) Ο Άρης, ο Μπελογιάννης, ο Τσε, ο Μπρεχτ, ο Ρίτσος ήταν ανάμεσα σε αυ-
τούς που ενσάρκωναν τα ιδανικά του και φώτισαν το δρόμο του…
Υ.Γ. (2) Το ίδιο μαρτυρολόγιο –των δικών μας αγίων- μας έκανε συνοδοιπόρους
στην πηγή…
Υ.Γ. (3) Ο Σωτήρης έβλεπε τους ανθρώπους με αγάπη και έγνοια, δεν ήταν αντα-
γωνιστικός, δεν επιδίωκε την αυτοπροβολή και είχε μία καλή κουβέντα για όλους
στα χείλη του. Να γιατί τον αγαπούσα διακριτικά… Γιατί μοιάζαμε τόσο πολύ!!! Έτσι
είμαστε εμείς οι ονειροπόλοι!!!

ΑΝΤΙΟ ΦΙΛΕ ΣΩΤΗΡΗ ΣΙΩΚΟ...

Ευ-καιρία για… καινοτομίες!
Ζούμε σε μία περίοδο που τα καταναλωτικά και συνα-
κόλουθα τα παραγωγικά πρότυπα αλλάζουν με
ρυθμό γεωμετρικής προόδου. Η οικονομική δυσπρα-
γία οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, τους καταναλωτές
στην επανεξέταση των αγοραστικών συνηθειών
τους και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Τον ίδιο δρόμο βεβαίως οφείλει να ακολουθήσει και
ο τομέας της παραγωγής, αναδιαρθρώνοντας τη
δομή του και στοχεύοντας σε μία νέα περίοδο και-
νοτομίας που θα δώσει την ώθηση για την επι-
βίωση, αρχικά, και ανάπτυξη εν συνεχεία της
παραγωγικής δραστηριότητας.

ΖΕΑ η «θαυματουργή»
Ο Μέγας Αλέξανδρος την εμπιστεύτηκε στις πολυε-
τείς εκστρατείες του λόγω των θρεπτικών της ιδιο-
τήτων για τη διατροφή των ακούραστων στρατιωτών
του. Η πόλη των Αθηνών ονομαζόταν «ζείδωρος»
γιατί τα εδάφη της χάριζαν απλόχερα στους κατοί-
κους της το αρχαίο αυτό δημητριακό, ενώ από αυτήν
πήρε το όνομά της και η μαρίνα της Ζέας στον Πει-
ραιά.
Ο λόγος για τη ζέα ή ζεία (Triticum dicoccum), ένα
από τα αρχαιότερα δημητριακά που είναι γνωστά
στον άνθρωπο και βασικό συστατικό της διατροφής
των αρχαίων. Το σιτηρό που έθρεψε και μεγάλωσε
χιλιάδες γενιές Ελλήνων κι όχι μόνο. Ιατρικές έρευ-
νες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των αρ-
χαίων Ελλήνων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η
βάση της υγιεινής διατροφής τους ήταν το ψωμί
ζέας! 
Το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον για τη ζέα έχει
αναθερμανθεί, καθώς πολλοί ενδιαφέρονται για τη
συναρπαστική ανίχνευση ενός αρχαίου σπόρου που
είναι μπλεγμένος με οικονομικοπολιτικά συνωμοσιο-
λογικά σενάρια κι αυτό γιατί λέγεται ότι το 1928 απα-
γορεύτηκε η καλλιέργειά της στη χώρα μας με
εντολή ξένων κέντρων και η συνακόλουθη φθορά
που υπέστη η Ελλάδα είχε τρομερές συνέπειες στην
πνευματική και σωματική υγεία των Ελλήνων…
Εμείς δε θα μείνουμε στις θεωρίες συνωμοσίας,
αλλά θα σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα την καλ-
λιέργεια του «θαυματουργού» δημητριακού με τις
απίστευτες θρεπτικές ιδιότητες. 

Αμέτρητες ωφέλιμες ιδιότητες
Το αρχαιότερο ίσως δημητριακό αναφέρεται και ως
ζειά, βρίζα, όλυρα, Emmer. Η θρεπτική της αξία
είναι αδιαμφισβήτητη και οι ωφέλιμες ιδιότητές της
πραγματικά αμέτρητες. Πάρτε ανάσα: 
Η ζέα περιέχει 40% περισσότερο μαγνήσιο από τα
άλλα δημητριακά. Η ιδιότητα αυτή του δίνει τη δυ-
νατότητα να είναι ένα τρόφιμο που θεωρείται ότι έχει
αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα. Σημαντική, επί-
σης, είναι η περιεκτικότητά του σε βιταμίνες, κυρίως
της ομάδας Β’ και σε σάκχαρα βραδείας διάσπα-
σης.
Περιέχει δε υψηλά ποσοστά του αμινοξέος λυσίνη
που καθιστά τα ζυμαρικά που παράγονται από τη
ζέα, ιδιαίτερα εύπεπτα. Τα ζυμαρικά αυτά μπορεί να
τα αναζητήσει κανείς στα καταστήματα βιολογικών
προϊόντων. Το είδος αυτό του σίτου δεν έχει αλλερ-
γιογόνες ιδιότητες που έχουν άλλα είδη σίτου,
επειδή δεν περιέχει τα γονίδια που προκαλούν αλ-
λεργίες. Αν και περιέχει γλουτένη, αυτή είναι σε
μικρή ποσότητα και είναι ελάχιστα αλλεργιογόνος
και πολύ εύπεπτη. Η γλουτένη αυτή γίνεται ανεκτή
από τα άτομα που έχουν πρόβλημα με την αλλεργία
που προκαλείται από τη γλουτένη, επειδή η ζέα πε-
ριέχει μία ουσία, τη «ροδανίνη», που αποτελεί έναν
παράγοντα ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, ενώ παράλληλα η περιεκτικότητά της σε
γλουτένη την καθιστά ισχυρό αμυντικό «όπλο» του
οργανισμού εναντίον της νόσου του Αλτσχάιμερ. 
Επίσης, περιέχει προβιταμίνη Α που ενεργεί στην
καλή όραση και την πρόληψη της ξηροδερμίας και
βιταμίνη Ε που είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.
Λόγω της μεγάλης της περιεκτικότητας σε φυτικές
ίνες και σε σύνθετες ουσίες αμινοξέων, με την κα-
τανάλωσή της μειώνεται η χοληστερίνη στο αίμα.
Είναι πλούσια σε υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμι-
κού δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι απορροφώνται αργά
και απελευθερώνουν μικρή ποσότητα γλυκόζης στο
αίμα. Έτσι, μαζί με τις φυτικές ίνες, αυξάνουν το αί-
σθημα του κορεσμού και διατηρούν το αίσθημα της
πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Λόγω του ότι ο δείκτης γλυκαιμίας της είναι 40, το
σιτηρό αυτό ρυθμίζει τη γλυκαιμία του αίματος και
γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται στη διατροφή των δια-
βητικών. Περιέχει επίσης δύο φορές περισσότερα
λιπίδια από το κοινό σιτάρι και μάλιστα περιέχει πο-
λυακόρεστα λιπαρά οξέα που συγκρίνονται με αυτά
που του ελαιόλαδου. Βοηθάει στην απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών, καταστέλλει τις χρόνιες

φλεγμονές και θεωρείται ότι εμποδίζει την ανάπτυξη
και μετάσταση του καρκίνου.
Η ζέα ενδείκνυται για: Μείωση της χοληστερόλης,
πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, πρόληψη
του καρκίνου, πρόληψη του Αλτσχάιμερ, διαβήτη, εμ-
μηνόπαυση, την υγεία του πεπτικού συστήματος, την
απώλεια βάρους. Ενισχύει τα οστά και το σμάλτο των
δοντιών, χαλαρώνει τα συνεσταλμένα αγγεία, βοηθά
στην στηθάγχη, στο προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, σε
κράμπες, σε μυοχαλάρωση, σε αϋπνίες, ρυθμίζει τη
διέλευση νατρίου και καλίου δια των κυτταρικών μεμ-
βρανών, το μεταβολισμό και τη σύνθεση πρωτεϊνών,
ενεργοποιώντας μεγάλο αριθμό ενζύμων, αυξάνει την
μνήμη, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την πνευ-
ματικότητα, με το αμινοξύ [πρωτεϊνη] χολίνη, μαζί με
το ασβέστιο [μυοδιεγερτικό], ρυθμίζει τη δραστηριό-
τητα των μυών.
Δεν είναι κι άσχημα!

φθηνή και αποτελεσματική καλλιέργεια
Πρόκειται για μία ξεχασμένη εδώ και δεκαετίες καλ-
λιέργεια που επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Η
ζέα μπορεί να αξιοποιήσει εγκαταλελειμμένες ορεινές
και ημιορεινές περιοχές με ελάχιστο κόστος παραγω-
γής, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό συμπλήρωμα
στο οικογενειακό εισόδημα. Η τιμή της διαρκώς αυ-
ξάνεται, όπως επιβεβαιώνει και η Τράπεζα Σπόρων
στη Γερμανία λόγω της «μικρής σοδειάς και της με-
γάλης ζήτησης του αρχαιότερου στον κόσμο αυτού
δημητριακού».
Χρησιμοποιείται για τη διατροφή του ανθρώπου με
την παραγωγή ενός είδους ψωμιού που έχει μεγάλη
ζήτηση ιδίως στην Ιταλία και την Ελβετία. Στη Βαυα-
ρία χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή μπύ-
ρας. Επίσης, από το αλεύρι του γίνονται ζυμαρικά,
μπισκότα και άλλα αρτοσκευάσματα., ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ζωοτροφή. 
Τέλος, να υπενθυμίσουμε πως ο σπόρος αυτός,
όντας πιστοποιημένος ως βιολογικός, επιδοτείται από
τα προγράμματα της ΕΕ και στην Ελλάδα.
Η ζέα έχει ήδη αρχίσει να εισέρχεται εκ νέου στις δια-
στροφικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς ψωμί από
το αρχαίο δημητριακό μπορεί να βρει κανείς πλέον
σε πάρα πολλούς φούρνους, τόσο στην Αθήνα, όσο
και στην περιφέρεια. Είναι δεδομένο ότι βρίσκεται
στην αρχή της δυναμικής της επανεμφάνισης και
αναμένεται η ζήτησή της να αυξηθεί κατακόρυφα στο
άμεσο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη το φθηνό κόστος
καλλιέργειάς της, τη δυνατότητα επιδότησης και τη
δυναμική προοπτική που φαίνεται πως έχει, θεω-
ρούμε ότι αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για
τους νέους ανθρώπους που αναζητούν καινοτόμες
λύσεις στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
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"Ένας 15χρονος είμαι ρε παιδιά. Δεν ήξερα πού είναι το
πάγκρεας και ποια είναι η λειτουργία του. Αν ένας 15χρο-
νος έκανε κάτι τέτοιο, φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε
εσείς", τάδε έφη... Τζακ Αντράκα, ο έφηβος από το Μέρι-
λαντ των ΗΠΑ που ανακάλυψε τη φθηνότερη και απλού-
στερη μέθοδο για τη διάγνωση του καρκίνου του
παγκρέατος σε πρώιμο στάδιο.
Όλοι λίγο-πολύ έχουμε ακούσει στη ζωή μας τους «κλασικούς», λίγο βα-
ρετούς, εξυψωτικούς λόγους και παραινέσεις για τις απεριόριστες δυνα-
τότητες που έχει ο ανθρώπινος νους και για το γεγονός ότι όταν υπάρχει
θέληση, υπάρχει και τρόπος κλπ.

Παράλληλα, όλοι διαβάζουμε καθημερινά επίσης για τις απίστευτες προ-
οπτικές που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και την επανάσταση
που έχουν επιφέρει στον τρόπο ζωής μας (ανεξάρτητα αν η πιο «σο-
βαρή» χρήση που κάνουμε οι περισσότεροι αφορά τα «ποσταρίσματα»
στο facebook, την ταχύτατη, αλλά μη ελεγμένη, ενημέρωση και το πολύ-
πολύ κάποιο ενδιαφέρον παιχνίδι…).

Και σίγουρα πολλές φορές θα έχετε αναρωτηθεί μήπως όλα αυτά είναι
απλά λόγια και οι συνέπειές τους δεν μπορούν να φτάσουν στο μέσο,
τον καθημερινό άνθρωπο. Ε λοιπόν, για όλους εσάς (και εμάς) τους δύσπι-
στους, θα υπάρχει πάντα κάποιος σαν τον Τζακ Αντράκα που θα μας δίνει
πάλι το έναυσμα να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και στον υπέροχο
κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας από τις νέες τεχνολογίες. Με λίγα
λόγια, να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο…

Χόμπι: Διάσωση εκατομμυρίων ζωών!
Αλήθεια, εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν στην «τρυφερή» ηλικία των 15
ετών; Ήσασταν επικεντρωμένοι στους φίλους σας, τις σχέσεις σας, δια-
βάζατε για το σχολείο, κάνατε κάποιο άθλημα, τεμπελιάζατε ατελείωτες
ώρες ή μήπως… σώζατε εκατομμύρια ζωές; 

Ο ευφυής αμερικανός έφηβος, πάντως, σίγουρα δε μοιάζει με τα υπό-
λοιπα ατίθασα παιδιά της ηλικίας του, αφού μόλις τελειώσει το σχολείο,
φαίνεται να προτιμά τις έρευνες και τα πολύπλοκα πειράματα που μάλιστα
απέδωσαν καρπούς με την ανακάλυψη μιας νέας επαναστατικής μεθόδου
για τη διάγνωση του καρκίνου στο πάγκρεας, η οποία είναι πολύ πιο οι-
κονομική, γρήγορη και ακριβής από τις διαγνωστικές μεθόδους που χρη-
σιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.

Η μέθοδος του Τζακ, είναι 168 φορές ταχύτερη και 1000 φορές οικονομι-
κότερη σε σχέση τις προηγούμενες ενώ γίνεται με μια απλή εξέταση αί-
ματος ή ούρων. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το τεστ του είναι "τόσο απλό
όσο η συνταγή για να φτιάξεις μπισκότα". Επιπροσθέτως, το τεστ αυτό
είναι πάμφθηνο -στοιχίζει μόλις 3 σεντς-, διαρκεί λίγα λεπτά και όπως
υποστηρίζει ο Αντράκα είναι αξιόπιστο 100%.

Η εξέταση κάνει χρήση μιας χάρτινης μετρικής ράβδου που μπορεί να
ανιχνεύσει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ενός βιοδείκτη του παγκρεατικού
καρκίνου στο αίμα και τα ούρα με συνέπεια την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο παγκρεατικός καρκίνος εξαπλώνεται
πολύ γρήγορα και είναι σπάνιο να ανιχνευθεί στα αρχικά του στάδια, γι’
αυτό και αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες και θανατηφόρες μορφές
καρκίνου.

«Η μαμά μου νόμιζε ότι έφτιαχνα εκρηκτικά»
Ο Αντράκα που έχει δώσει διάλεξη και στη χώρα μας, άρχισε να ενδια-
φέρεται για τον καρκίνο του παγκρέατος πριν από 3 χρόνια, με αφορμή
το θάνατο ενός συγγενούς του. Ανακάλυψε τότε ότι ο καρκίνος αυτός δια-
γιγνώσκεται πολύ αργά για να σωθεί ο ασθενής και ότι το διαγνωστικό
τεστ που χρησιμοποιείται είναι μια μέθοδος που εφευρέθηκε πριν από
60 χρόνια! «Είναι πιο γέρικο κι από τον πατέρα μου» αστειεύεται και συ-
νεχίζει «κυρίως, όμως, είναι πολύ ακριβό και όχι ιδιαίτερα αξιόπιστο». 

Τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να εργαστεί για τη λύση του προβλήματος
που απασχολεί εδώ και χρόνια την επιστημονική κοινότητα. Εργάστηκε
με πάθος σε πολύπλοκα πειράματα με απροσδόκητες… επιπλοκές: «Η
μαμά μου νόμιζε ότι έφτιαχνα εκρηκτικά στο υπόγειο του σπιτιού μας.
Δεν μπορούσα να της εξηγήσω τι έκανα». Αλλά και με μεγάλη επιμονή,
παρά τις αρνητικές απαντήσεις από πανεπιστημιακούς ερευνητές στους

οποίους απευθύνθηκε, προκειμένου να του δώσουν τα απαραίτητα ερ-
γαστηριακά μέσα και την υποστήριξη, ώστε να υλοποιήσει το όραμά του. 

«Έστειλα 200 αιτήσεις προς ερευνητικές ομάδες και με απέρριψαν οι
199, θεωρώντας ανοησίες αυτά που έκανα». Μόνο ένας τον δέχθηκε,
αλλά όπως είπε: «μου υπέβαλε τόσες πολλές ερωτήσεις με σκοπό να
με απορρίψει και αυτός, αλλά ευτυχώς απάντησα σε όλες». Με αυτή
την ομάδα που έστω και με τα χίλια ζόρια τον πίστεψε, δούλεψε για 7
μήνες στο εργαστήριο για να αναπτύξει την πιο αποτελεσματική και
φθηνή μέθοδο διάγνωσης του καρκίνου του παγκρέατος. 

«Απέτυχα πολλές φορές αλλά επέμενα και κατάφερα να φτιάξω ένα
χάρτινο αισθητήρα που λειτουργεί πιο γρήγορα, κοστίζει λιγότερο και
μπορεί να ανιχνεύσει σε πρώιμο στάδιο τον καρκίνο του παγκρέατος».
Το τεστ θεωρείται 100% αποτελεσματικό και κοστίζει ελάχιστα. Αλλά το
πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί μια μέθοδο διάγνωσης που μπορεί να
γίνει τόσο νωρίς ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης αγγίζουν το 100%.

Διαδίκτυο, ο καλύτερος συνεργάτης
«Δεν ήξερα καν ότι είχα πάγκρεας, αλλά βρήκα τον τρόπο να το θερα-
πεύσω, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του ίντερνετ που χρησιμοποιούν
όλοι οι έφηβοι, το Google και το Wikipedia», δήλωσε στη διάλεξή του
στην Ελλάδα ο νεαρός που κατάφερε να… βάλει τα γυαλιά στην ιατρική
κοινότητα. 

Αναφέραμε και προηγουμένως ότι οι προοπτικές που μας ανοίγει η ρα-
γδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών είναι απεριόριστες. Και όμως, ο
σύγχρονος μέσος άνθρωπος του δυτικού, κυρίως, πολιτισμού όχι μόνο
δεν έχει κεφαλαιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, αλλά έχει εγκλωβιστεί
στα αναπόδραστα αρνητικά που συνοδεύουν την τεχνολογική πρόοδο.
Τις πταίει; Ίσως μία λύση θα ήταν να επανεξετάσουμε την οπτική μας
πάνω στο όλο ζήτημα…  

Ο τρομερός, σύγχρονος «Ιπποκράτης» στάζει… μέλι για τις δυνατότη-
τες που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο και είναι λογικό, αφού
υπήρξε για τον ίδιο ο πιο… πιστός συνεργάτης. «Μέσω του διαδικτύου
τα πάντα είναι δυνατά. Μπορούμε να κάνουμε μ' αυτό πολύ περισσό-
τερα πράγματα από το να ανεβάζουμε αστείες φωτογραφίες μας. Δεν
χρειάζεται να έχεις πτυχία αρκεί να έχεις ιδέες», υπογράμμισε.

Για να πετύχει το σκοπό του, ο νεαρός ξεσκόνισε το διαδίκτυο και δια-
βάζοντας άρθρα έμαθε ότι στο αίμα ενός ανθρώπου που πάσχει από
καρκίνο του παγκρέατος μπορούν να εντοπιστούν χιλιάδες πρωτεΐνες.
Το βασικότερο που χρειάστηκε να κάνει, ήταν να "γκουγκλάρει" τις λέξεις
"carbon nanotubes mesothelin" και φυσικά να πειραματιστεί χρησιμο-
ποιώντας τις γνώσεις του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών του, χρησι-
μοποίησε ιατρικές διατριβές που μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει με
μια απλή αναζήτηση. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεσοθηλίνη,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη διάγνωση και έφτιαξε ένα
απλό τεστ αίματος, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούν οι διαβητικοί,
για τον εντοπισμό της.

Ο ξεχωριστός Τζακ Αντράκα που στα 15 του άνοιξε νέους δρόμους στην
επιστημονική κοινότητα βραβεύτηκε για την ανακάλυψή του με το Με-
γάλο Βραβείο 2012 της Διεθνούς Έκθεσης Επιστήμης και Μηχανικής.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μέθοδός του, πέραν από αποτελεσματική, μπο-
ρεί να γίνει το εφαλτήριο για την αποκρυστάλλωση νέων μεθόδων που
αφορούν στη διάγνωση και αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων καρκί-
νου. 

Σήμερα, ο ευφυής νεαρός συνεχίζει με το ίδιο ζήλο και με φίλους του
από το Γυμνάσιο προσπαθούν να φτιάξουν ένα εργαλείο σε μέγεθος
ενός κύβου ζάχαρης με ελάχιστο κόστος. Η ευχή του «μακάρι όλοι οι
άνθρωποι, με αφορμή ένα προσωπικό τους θέμα και ας μην είναι ειδι-
κοί, να ασχοληθούν με πάθος με κάτι που θα βοηθήσει την ανθρωπό-
τητα» είναι ενδεικτική της προσωπικότητάς του και αν μη τι άλλο μας
παρακινεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του στην καθημερινότητά
μας για την προσωπική και κοινωνική πρόοδο. Τελικά, το ρητό ισχύει,
από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια!

Σας παρουσιάζουμε τον Τζακ Αντράκα που σε ηλικία 15 ετών (!) δημιούρ-
γησε το φθηνότερο και πιο έγκυρο τεστ για τον καρκίνο στο πάγκρεας!

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Ο σύγχρονος 15χρονος (!!!) «Ιπποκράτης»
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΜΑΡΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας αιφνιδίως σε ηλικία 46 ετών η συνάδελφός μας  Μαρία. Υπηρέτησε στα Καταστήματα
Ρούσβελτ,  Άνω Τούμπας, Βυζαντίου,  στα ALPHA Αστικά Ακίνητα και στις Νομικές Υπηρεσίες. Την διέκρινε
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της  εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας αιφνιδίως σε ηλικία 63 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βαγγέλης. Υπη-
ρέτησε στο  Κατάστημα Κορίνθου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας αιφνιδίως σε ηλικία 65 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Σωτήρης. Υπη-
ρέτησε στο Κατάστημα Κηφισίας και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΔΟΥΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ιωάννης. Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Μοσχάτου, Βεΐκου και στο Κεντρικό . Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Δημήτρης. Υπηρέτησε στα
Καταστήματα Κηφισίας, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Βρυώνης, Φίλωνος, στις οικονομικές υπηρεσίες του
Κεντρικού και ως Διευθυντής στο Κατάστημα Παλιάς Λαχαναγοράς . Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Μαρία. Υπηρέτησε στο Κα-
τάστημα της Πάτρας. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΕΛΛΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Ουρανία- Νέλλη. Υπηρέτησε
στο Κατάστημα Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους
οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΛΙΑΠΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή Μαρία, σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου μας
Ελευθέριου που υπηρέτησε στο Κατάστημα 25ης Αυγούστου και ως διευθυντής στο Κατάστημα Ελ.
Βενιζέλου.  Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 94 ετών η αγαπητή Ελευθερία σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου
μας Εμμανουήλ που υπηρέτησε στο  Κατάστημα 25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο Κρήτης. Στους οι-
κείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.
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ΕΦΑΠΑΞ
Ο καιρός γαρ εγγύς...

Επίσης, απευθύναμε επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας γνωστοποιώντας
ότι ο μοναδικός τρόπος διευθέτησης αυτής της υπόθεσης είναι να προσέλ-
θει σε διάλογο μαζί μας και με τη συμμετοχή των νομικών συμβούλων των
δύο πλευρών να βρούμε μία λύση που θα εξυπηρετεί και την τράπεζα. Δια-
φορετικά, θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα
οδηγήσουν στη δικαίωσή μας, χωρίς η τράπεζα να έχει συμμετάσχει σε
αυτήν τη διαδικασία. Η διοίκηση πρέπει να εγκαταλείψει τις αυταπάτες και
το παρασκήνιο διότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφύγει τις οφει-
λές της προς τον ασφαλιστικό φορέα του κλάδου πρόνοιας και η αλλαγή
στάσης της θα αποβεί σίγουρα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων
πλευρών. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί τα αιτήματά μας να βρουν μερικά
πρόσθετα αναχώματα, τα οποία, όμως, θα ξεπεραστούν και στο τέλος θα
ζημιωθεί μόνο η τράπεζα. Εξ άλλου υφίσταται και θέμα ηθικής τάξεως από
την πλευρά της τράπεζας που οφείλει, επιτέλους να τιμήσει την υπογραφή
της και να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. 
Παράλληλα, υπάρχει επιπλέον και ένα συστατικό στοιχείο της υπόθεσης,
το οποίο δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε πριν κατοχυρωθεί, που
αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας και ο σύλλογός μας βρίσκεται ένα
βήμα από την υλοποίησή του. Μετά την κατοχύρωση κι αυτού του σημείου,

είμαστε βέβαιοι ότι η τράπεζα θα προστρέξει σε διάλογο για να διευθετηθεί
η συγκεκριμένη υπόθεση γιατί δε θα έχει άλλη επιλογή αν θέλει να προ-
στατεύσει τα συμφέροντά της. 
Δεν μπορούμε βέβαια παρά να καυτηριάσουμε τη στάση του κ. Γκιάτη που
αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι στα πλαίσια της υποτιθέμενης συνδι-
καλιστικής του δραστηριότητας η πλάστιγγα γέρνει επικίνδυνα προς τους
συναδέλφους της πρώην Πίστεως, αφήνοντας έκθετους αυτούς της Ιονικής.
Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να κατοχυρώσει με επιχειρησιακή σύμβασή το εφάπαξ
της πρώην Πίστεως, αλλά αδιαφορεί για το ίδιο θέμα των εργαζομένων της
Ιονικής και το χειρότερο υπομονεύει τη διαδικασία κάλυψης από την τρά-
πεζα των υφιστάμενων υποχρεώσεών της; 
Εμείς έχουμε δώσει πολλές φορές εξετάσεις και γνωρίζετε πολύ καλά ότι
όλες οι προσπάθειές μας κατά το παρελθόν που αφορούσαν σημαντικά
θέματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων είχαν επιτυχή κατάληξη.
Και αυτό γιατί ποτέ δε δώσαμε ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά κινηθήκαμε
πάντα με γνώμονα τη λογική και το συμφέρον των μελών μας.
Επομένως σας τονίζουμε ότι και γι’ αυτό το ζήτημα δεν εκφράζουμε απλά
την αισιοδοξία μας, αλλά τη βεβαιότητά μας, ότι μετά το επόμενο ΔΣ του
Συλλόγου μας που με βάση τις εισηγήσεις των νομικών μας θα παρθούν
αποφάσεις για την αποκατάσταση του εφάπαξ είμαστε σίγουροι ότι θα υλο-
ποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο, αλλά αναγκαίο και δίκαιο στόχο για όλους
τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους της Ιονικής.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με μεγάλο ιατρικό
όμιλο (κλινικές-ιατρικά κέντρα-ιατρεία κλπ) με παραρτήματα σε όλη την
Ελλάδα και πιθανότατα τον επόμενο μήνα θα είναι σε θέση να ανακοι-
νώσει τη συμφωνία για την εξυπηρέτηση των μελών μας και των οικο-
γενειών τους προκειμένου να τυγχάνουν νοσηλείας, ιατρικών,
παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων χωρίς συμμετοχή.
Μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όμως, οι εν ενεργεία και συντα-
ξιούχοι συνάδελφοι της πρώην Ιονικής Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα
να επισκέπτονται για συνταγογράφηση ή εξέταση την ιατρό κ. Πριάχινα
Ναταλία στο ιατρείο της επί της Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, στον 4ο
όροφο (τηλ. 210 6844662) η οποία δέχεται τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Τρίτη και Πέμπτη 10 πμ -12.30 μμ, Δευτέρα και Τετάρτη 10 πμ - 16.30
μμ, ενώ το αντίτιμο για κάθε επίσκεψη είναι 5 ευρώ.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο διαγνωστικό κέντρο ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΗ ΑΕ (Πατούσα 4, Πλ. Κάνιγγος, τηλ. 210 3816470, 210 3822535)
μπορείτε να πραγματοποιείτε όλες τις παρακλινικές σας εξετάσεις μέσω
ΕΟΠΥΥ χωρίς τη συμμετοχή του 15% που επιβάλλει ο δημόσιος φορέας
υγείας. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα όλα τα μέλη μας θα παραλάβετε ειδικό
καρτελάκι με τα στοιχεία σας, με το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα πρό-
σβασης στα συμβεβλημένα κέντρα. Μέχρι τότε μπορείτε για την εξυ-
πηρέτησή σας να επισκέπτεστε την ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ή την κ.
Πριάχινα αναφέροντας την ιδιότητά σας ως μέλος του Συλλόγου και
εν συνεχεία θα γίνεται διασταύρωση με το Σύλλογο.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η τράπεζα με την υπ’ αριθμ. 23 εγκύκλιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Στεγα-
στικής Πίστης στις 10/2/14 ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων των στεγα-
στικών δανείων των εν ενεργεία συναδέλφων που πλέον διαμορφώνονται
με βάση το επιτόκιο ΕΚΤ πλέον προσαύξησης 0,5%.
Πρόκειται σίγουρα γία μία άκρως θετική πρωτοβουλία της τράπεζας που
θα φέρει σημαντική ανακούφιση στα οικονομικά βάρη των συναδέλφων.
Παρόλα αυτά, είναι χρέος της τράπεζας να επεκτείνει την εφαρμογή της
εγκυκλίου και προς τους συναξιούχους συναδέλφους που έχοντας απω-
λέσει συνολικά το 50% της σύνταξής τους, αδυνατούν να καλύψουν τις δα-
νειακές του υποχρεώσεις για στεγαστικά δάνεια που έλαβαν στο παρελθόν.
Θεωρούμε αδιανόητο να μην έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους εν ενερ-
γεία οι συνταξιούχοι συνάδελφοι που αφιέρωσαν τα καλύτερα χρόνια της

ζωής τους στην τράπεζας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξή της.
Εξ άλλου, είναι γνωστό ότι οι συνταξιούχοι είναι μία από τις κοινωνικές
ομάδες που έχουν πληγεί πιο έντονα από τα δυσβάστακτα οικονομικά
μέτρα των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να έχουν πλέον υποστεί δι-
πλάσια μείωση του εισοδήματός τους σε σχέση με τους εργαζομένους.  
Εμείς έχουμε ήδη απευθύνει επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας για το
συγκεκριμένο ζήτημα και ευελπιστούμε να ευαισθητοποιηθεί προς αυτήν
την κατεύθυνση. Είναι η μοναδική δίκαιη λύση και είναι υποχρέωση της
τράπεζας να την εφαρμόσει, ενώ παράλληλα πιθανότατα θα αποβεί και
προς το συμφέρον της από την άποψη ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις
ορθολογικής εξόφλησης των υποχρεώσεων των στεγαστικών δανείων που
οι συνάδελφοί μας πλέον αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

ΜΟΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ



ΚΑΠΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ  ́αριθμ. 123/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι ο συνάδελφός μας Μανώλης που υπηρετούσε στη Διεύθυνση
Οργάνωσηςέπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από
1.1.2003 (διόρθωση valeur) και στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2007,
του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 27.483,98 € και χρηματική ικα-
νοποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2004, του επιδικάσθηκαν μισθο-
λογικές διαφορές 10.363,39 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 700€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος
κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3486/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Γιάννη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 49.014,28€ καθώς
και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα
επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 29.996,74€ και συνολικά το ποσό
των 79.011,01€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ
οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συ-
νήθεια. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1668/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή (και όχι στο βαθμό του Εντεταλμέ-
νου, όπως λανθασμένα σας είχαμε γνωστοποιήσει στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας) από 1.1.2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολο-
γικές διαφορές 8.509,10 €, 1.000 € για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΕΝ  ΜΙΝΩΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 12/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μίνω
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των  37.482,08€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση,  καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.150€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 441/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κα-
τερίνα  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.954,00 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 400€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη
– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΙΔΟΥ-ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡφΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1983/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευ-
μορφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.828,58 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1000 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη
– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελ-
πίδα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.376,60 € και για δικαστική δαπάνη 1050 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 94/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μανώλη που
υπηρέτησε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 48.948,90 € και για δι-
καστική δαπάνη 1500 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 556/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Απόστολο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 49.873,04 € και  1500€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 
Με την υπ  ́αριθμ. 3522/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Βιολέττα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 56.100€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική
δαπάνη 1.774€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 97/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ξανθίππη για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 54.499,98
€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και
500€ για  δικαστική δαπάνη .

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 119/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κωνσταντίνο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 35.957,56 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση και  1078 € για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Χριστίνα Κίσσα.

ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ  ́αριθμ. 7093/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώ-

θηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός
μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2003, του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΔΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η συνάδελφός μας Αθηνά έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εν-
τεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2005. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές
διαφορές 4.008,62 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση, 1.500 € για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης,
καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Με την υπ' αρ. 243/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφό μας Αναστασία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος 2112/1920) το ποσό
των 49.513,10 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση  και δικαστική δαπάνη 2.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
Με την υπ  ́αριθμ. 3133/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Πάτροκλο για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 43.086,64€ και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.250€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3278/2013 απόφαση του Μονομελούς 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 38.161,06 € συμψηφισμένο με τη δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1627/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον  συνάδελφό μας Δημή-
τρη  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 32.784,08 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 400 €, κηρύσσει επίσης την
απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 16.932€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη –
Ελ. Ντιροπλάκη.

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Με την υπ  ́αριθμ. 3132/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Βασίλειο για αποζημίωση του άρ.
8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.408,97€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους

τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.250€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1982/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κων-
σταντίνα  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.501,79 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τό-
κους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1100 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη –
Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΙΧΑΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2383/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Γιάννη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 42.106,54 € συμψηφισμένο με τη δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ  ́αριθμ. 3246/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.094,55€ καθώς και πέραν
αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή
πρακτική το ποσό των 28.959,91€ και συνολικά το ποσό των 63.054,46€
και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς
και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την
διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 402/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφό μας Διονύση για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.702,40
€ και 700€ για δικαστική δαπάνη .

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ  ́αριθμ. 1009/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Βασίλη για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 35.177,29€ και επιπλέον αυτού, τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 2.000€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 127/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφό μας Γεώργιο για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 41.420,68
€ και 500€ για δικαστική δαπάνη .

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ  ́αριθμ. 7087/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Παρασκευή για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.077,74€ και επιπλέον αυτού,
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση . 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΣΙΚΡΙΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 72/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Χριστίνα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των    19.532,31€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ  ΣΕΒΑΣΤΗ 
Με την υπ΄ αριθμ. 3368/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Σεβαστή για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 28.916,50€ καθώς και πέραν
αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή
πρακτική το ποσό των 24.995,42€ και συνολικά το ποσό των 53.911,92€ και
επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς
και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την
διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΟΥΔΗΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Με την υπ΄ αριθμ. 244/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Σπύρο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.264,72€ και επι-
πλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικα-
στική δαπάνη 1.400€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 444/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Χαρά-
λαμπο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.077,44€
και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK
προερχομένων εκ της Ιονικής

Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συντακτική ομάδα: Φωτεινή Αναστασοπούλου, Γεώργιος Αν-
δριώτης, Θωμάς Γεωργίου, Δημήτρης Ευταξίας, Φάνης Κυριό-
πουλος, Δημήτρης Μπρέγιαννης, Βαγγέλης Παινέσης, Δήμητρα
Ρουβάκη, Σαράντος Φιλιππόπουλος, Γιάννης Χρυσικός
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

210 3311279, fax: 210 331127
E-mail: syilte@otenet.gr 
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