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Το να βελτιώνεσαι σημαίνει να αλλάζεις.
Το να είσαι τέλειος σημαίνει να αλλάζεις
συχνά (Ουίνστον Τσώρτσιλ).
Με την επίσημη είσοδο στην εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης, την κατάρρευση της νεοφιλελεύθερης μεγάλης προσδοκίας του
ατομικού πλουτισμού και της ψευδεπίγραφης ευημερίας μέσω του εύκολου
κέρδους και της αρπαχτής, με τη διάχυτη κοινωνική αναπαράσταση ενός
πολιτικού συστήματος εντελώς γυμνού και παραδομένου στη διαφθορά
και τη φαυλότητα και με μια σειρά άλλων συντεταγμένων του κοινωνικο-
πολιτικού τοπίου να "θαμπώνουν" την εικόνα" -άρα και τους όρους απρό-
σκοπτης αναπαραγωγής- η χώρα μας βρέθηκε στη δίνη του παγκόσμιου
κυκλώνα και αποτέλεσε πιθανότατα τον αποδιοπομπαίο τράγο ενός ανελ-
λιπούς και ανελέητου οικονομικού και θεσμικού συστήματος. 
Η ανεπάρκεια της υφιστάμενης, εσωτερικής πολιτικής ελίτ να αντιμετωπί-
σει μία τόσο σοβαρή εξέλιξη ήταν, εν πολλοίς, δεδομένη -όταν στην Ελ-
λάδα ευδοκιμούν ακόμα κατά κόρον φαινόμενα που δεν αρμόζουν σε μία
σύγχρονη και λειτουργική δημοκρατία, όπως η οικογενειοκρατία, η ρου-
σφετολογία και η αναξιοκρατία- με αποτέλεσμα οι ραγδαίες συνέπειες να
πάρουν μορφή χιονοστιβάδας και να οδηγήσουν σε μία πρωτοφανή για
τα σύγχρονα δεδομένα κρίση, οικονομική, θεσμική και αξιών. 
Η ανικανότητα της απαρχαιωμένης πολιτικής ελίτ όχι μόνο να βγει από το
αδιέξοδο, αλλά ακόμα και να καταρτίσει αρχικά σοβαρές προτάσεις που
θα αποτελούσαν το θεμέλιο των προσπαθειών ανάκαμψης ανέδειξαν τη
γύμνια του βαλτωμένου, πλέον, πολιτικού μας συστήματος σε έναν κόσμο
που στην εποχή των πληροφοριών και των επικοινωνιών κινείται με τάχι-
στους ρυθμούς και συνεχώς αλλάζει. Στην Ελλάδα δε συνειδητοποιήσαμε
τη σημασία αυτών των εξελίξεων. Οι κρατούντες θέλησαν να διατηρήσουν
το status quo ανέπαφο, πέφτοντας στην παγίδα που στήνει η στασιμότητα
και η αδιαφορία από την αρχή της πολιτικής ιστορίας. Και βέβαια, στο
τέλος, όπως πάντα, το μάρμαρο το πληρώνουν οι λαοί...
Και δυστυχώς, το πιο τραγικό είναι ότι ακόμα και σήμερα, μετά από όλες
αυτές τις αναγκαστικές ανακατατάξεις με τις ολέθριες συνέπειες στον κοι-
νωνικό ιστό της πατρίδας μας, το πολιτικό σύστημα δε φαίνεται διατεθει-
μένο να συνειδητοποιήσει μία από τις πιο μεγάλες αρχές της δημοκρατίας
(λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η λειτουργική δημοκρατία αποτελεί το δια-
καή πόθο της μεγάλης πλειονότητας των ελλήνων πολιτών και όχι άλλες,
ακραίες και επικίνδυνες λύσεις που προτείνουν ορισμένοι και κερδίζουν
έδαφος τα τελευταία χρόνια), ότι δηλαδή βασικό θεμέλιό της είναι η διαρ-
κής επαγρύπνηση και αλλαγή, κρατώντας σταθερούς τους βασικούς πυ-
λώνες. Αυτό φαίνεται ότι το ξεχάσαμε στην Ελλάδα και δεν το εφαρμόσαμε
ποτέ αφού και κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης ο δρόμος προς τις
μεγάλες αλλαγές είχε μπει στον αυτόματο πιλότο, καθώς δεν υπήρχε εναλ-
λακτική. Και δε μιλάω βέβαια για ισοπέδωση, αλλά για δημιουργική ανα-
νέωση και επιτέλους την κατάρτιση ενός οργανωμένου σχεδίου που θα
οδηγήσει με ασφάλεια και επιτυχία τη χώρα σε μία νέα εποχή. Στη δημο-
κρατία δε χωράει η εξαφάνιση, παρά μόνο η μεταμόρφωση. Ο χρονικός
ορίζοντας αυτής της μεταμόρφωσης είναι το ζητούμενο...

Πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο γρήγορα, αλλιώς θα μας αλλάξει αυτός
Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία νέα, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δε-
δομένα πολιτική περίοδο που θα οδηγούμεθα πλέον σε κυβερνήσεις συνερ-
γασίας. Ο κατακερματισμός της εκλογικής δύναμης έχει ως αποτέλεσμα να
είναι αδύνατον πλέον να σχηματίσει κανείς κυβέρνηση με αυτοδυναμία, αλλά
ακόμα και αν αυτό συμβεί, είναι ουτοπία στο εξής να πιστεύει κάποιο κόμμα
ότι μπορεί να κυβερνήσει μόνο του. Τα μονοπάτια στα οποία θα βαδίσουμε
τα αμέσως επόμενα χρόνια θα είναι… απότομα και ανηφορικά και εκ των
πραγμάτων αν δεν υπάρξει συνασπισμός κομμάτων δε θα μπορεί η χώρα
να κυβερνηθεί.
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Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Ο σύλλογός μας πιστεύει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε οι δυνάμεις του ανε-
ξάρτητου και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού που δραστηριοποιούνται στην τράπεζα
να συντονίσουν τη δράση τους για να αποκρούσουν τις σχεδιαζόμενες από τη διοίκηση
μεγάλες ανατροπές του εργασιακού μας καθεστώτος. Οι δύσκολοι καιροί που διανύει
το συνδικαλιστικό κίνημα απαιτούν να αφεθούν πίσω μικροδιαφορές του παρελθόντος
και να επικεντρωθούμε όλοι στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την καλύτερη
δυνατή προάσπιση των εργασιακών και ασφλαιστικών μας δικαιωμάτων. Κινούμενος,
λοιπόν, προς την κατεύθυνση της ενότητας, ο σύλλογός μας αποφάσισε να απευθύνει
την παρακάτω επιστολή-κάλεσμα προς τους συλλόγους και τις παρατάξεις των εργα-
ζομένων στην τράπεζα για τη σύσταση ενός ενιαίου σωματείου που θα σταθεί απέναντι
στις συνεχείς επιθέσεις που δεχόμαστε και θα οξυνθούν στο εγγύς μέλλον:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε στις 5/5/2014 και αποφάσισε με με-
γάλη πλειοψηφία την ανάληψη πρωτοβουλίας και την κατάθεση πρότα-
σης προς τους συλλόγους και τις παρατάξεις που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της Alpha Bank για τη συγχώνευση και σύσταση μίας συνδι-
καλιστικής οργάνωσης που θα αποτελεί ισχυρό πόλο συσπείρωσης
όλων των συναδέλφων και θα κατοχυρώνει και διασφαλίζει τα ασφαλι-
στικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην τράπεζα.
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ΤΑΠΙΛΤΑΤ
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ 
ΤΟΛΜΗΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η υπόθεση του επικουρικού μας φορέα βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή
της. Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Τα χρονικά περιθώρια στε-
νεύουν και βρισκόμαστε εν μέσω της περιόδου που πρέπει απαραιτήτως
να βρεθούν και να δοθούν λύσεις στην ουσία του προβλήματος, γιατί σε
αντίθετη περίπτωση τον επόμενο χρόνο δε θα υφίσταται πλέον επικουρική
σύνταξη.
Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι ο σύλλογός μας αποτελεί διαχρονικά την
καλύτερη εγγύηση για την ανάδειξη, την προάσπιση και την επιτυχή δια-
σφάλιση των συμφερόντων σας. Γνωρίζετε και συγκεκριμένα τις ουσια-
στικές μας παρεμβάσεις στην υπόθεση διαχείρισης της κύριας ασφάλισης
που είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρησή της όλα αυτά τα χρόνια σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Αν μάλιστα δεν είχαμε εναντιωθεί σε διάφορες ανεύθυνες
και κινούμενες από αλλότρια συμφέροντα φωνές και δεν ενεργούσαμε με
γνώμονα τις γνώσεις και την εμπειρία μας, το ΤΑΠΙΛΤ θα είχε ενταχθεί
στο ΙΚΑ χωρίς το καταστατικό του με τις καταστροφικές συνέπειες που θα
συνεπάγετο αυτή η εξέλιξη. Ευτυχώς, για μία ακόμα φορά μέσα από τις
δυσκολίες καταφέραμε να επικρατήσει η λογική και να μην επικρατήσει η
πρόδηλα λανθασμένη τακτική που προωθούσαν ορισμένοι. 
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2016 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
"ΑΠΟΠΑΙΔΙΑ" ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Πρόσφατα (ανακοίνωση Νο 98/7.5.14 ), είχαμε διατυπώσει και δημοσιεύσει
τις θέσεις μας για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ),
η οποία τελικά υπεγράφη εν μέσω τυμπανοκρουσιών από το σύλλογο του
εργοδοτικού συνδικαλισμού. Το περιεχόμενο της νέας ΕΣΣΕ είναι, όπως
αναμενόταν, κατώτερο του ανεκτού ορίου προσδοκιών, ιδιαίτερα δε για τους
εργαζόμενους που προέρχονται από την Ιονική και την Εμπορική.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αντιπροσωπευτικός σύλλογος της Alpha
Bank που είχε την ευθύνη για την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης
όχι μόνο αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αλλά ανέδειξε με τον
πιο κατηγορηματικό τρόπο το κενό που υφίσταται στην εκπροσώπηση των
εργαζομένων. συνέχεια στη σελίδα 4
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το να βελτιώνεσαι σημαίνει να αλλάζεις. Το να είσαι
τέλειος σημαίνει να αλλάζεις συχνά. 
(Ουίνστον Τσώρτσιλ)
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υφίσταται άμεση αναγκαιότητα για αλ-
λαγή λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Καθίσταται δε αναγκαίο
αυτή η εξέλιξη να προχωρήσει άμεσα και να συνδυαστεί με τη συνταγ-
ματική αναθεώρηση. Όλα τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να
κριθούν πρωτίστως από τις προτάσεις ανανέωσης και αναμόρφωσης
αυτού του στατικού και κατεστημένου μορφώματος που δεν παρέχει
στον πολίτη αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας κανένα περιθώριο και
ελπίδα για κάτι καλύτερο στο άμεσο μέλλον. 
Δε θεωρώ τον εαυτό μου μηδενιστή και με κίνδυνο να κατηγορηθώ από
διαφόρους, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό είναι άδικο και ανεδαφικό να λέμε
ότι το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο λειτούρ-
γησε όλα αυτά τα χρόνια ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί
σήμερα. Ε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στο μοντέλο αυτό πιστώνεται
ο μισός αιώνας περίπου πολιτικής ομαλότητας στην Ελλάδα, η αναδια-
νομή του εθνικού πλούτου που κυριάρχησε μέσα σε αυτήν την περίοδο,
καθώς επίσης και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας. 
Επειδή, όμως, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όταν ένα πολιτικό
μοντέλο εξαντλεί τα όριά του, οφείλουμε να το αλλάζουμε και να το βελ-
τιώνουμε. Με μία κριτική προσέγγιση αυτό καθίστατο αναγκαίο να γίνει
στις αρχές του νέου αιώνα, από το 2000, όταν η χώρα εντασσόταν στο
ευρώ και οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και στις τηλεπικοινωνίες έτρε-
χαν με την ταχύτητα του φωτός. Αλλά, βλέπετε, η πρόοδος είναι μεν
ωραία λέξη, αλλά αυτό που τη δημιουργεί είναι η αλλαγή και η αλλαγή
έχει πολλούς εχθρούς.
Σε κάθε περίπτωση, έχει ειπωθεί και σωστά ότι η κρίση είναι μία αλλαγή
που προσπαθεί να συμβεί. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την κατάσταση
στη χώρα μας. Δε νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας που να αμφιβάλλει
για την αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία της δη-
μοκρατίας στην Ελλάδα, όποια κι αν είναι η πολιτική του καταγωγή. Και
μπορεί στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε οι αρνητικές συνέπειες να
αποτελούν τον κανόνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε μεγάλη καταστροφή ακολουθείται πάντα από
την έντονη επιθυμία και προσπάθεια για δημιουργία και αναστήλωση.
Δε θα υπάρξουν ξανά πιο κατάλληλες συνθήκες για να ξεφορτωθούμε
λάθη και παθογένειες που έχουν κατασπαράξει την ανάπτυξη του ελ-
ληνικού κράτους από την αρχή της ύπαρξής του. Ο καιρός για τις γεν-
ναίες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις είναι τώρα και μόνο τώρα. Επιτέλους,
ας εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος σε περιόδους
κρίσης είναι εξαιρετικά «πυκνός» όχι μόνο για τη διασάλευση και την
κατάργηση δικαιωμάτων, αλλά και για τις ριζικές, θετικές μεταρρυθμίσεις
για τις οποίες διψάει η κοινωνία και το πολιτικό μας σύστημα και τις
οποίες αναλύω στη συνέχεια:  

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Προέδρου της Δημοκρατίας
- Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει παγιωθεί στη συνείδηση
των ελλήνων πολιτών και διέπεται διαχρονικά από ένα ικανοποιητικό
επίπεδο λειτουργίας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Η εμπιστοσύνη που
δείχνουν οι πολίτες, όχι τόσο στο εκάστοτε πρόσωπο, αλλά στον ίδιο το
θεσμό, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν τη διεύρυνση των αρμοδιο-
τήτων του και την ανάγκη άμεσης εκλογής του από το λαό. Μην ξεχνάμε
πως μέχρι την καταστροφική χούντα αρχηγός του κράτους θεωρείτο ο
κληρονομικώ δικαίω βασιλιάς, ενώ πλέον είναι ο -έστω έμμεσα- εκλεγ-
μένος Πρόδρος της Δημοκρατίας. Η σημαντική πρόοδος που έχει συντε-
λεστεί είναι εμφανής. 

Λειτουργία κοινοβουλίου και πολιτικών κομμάτων
- Μερικές φορές είναι αναγκαίο να επιστρέφουμε στα βασικά και θεμε-
λιώδη. Είναι, λοιπόν, ευθύνη των κομμάτων πριν τις εθνικές εκλογές να
διατυπώνουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους χωρίς περιστροφές και υπεκφυ-
γές, ώστε να κρίνονται από αυτές. 
- Ανάδειξη όλων των εδρών της Βουλής από μονοεδρικές εκλογικές πε-
ριφέρειες, που θα είχε σαν αποτέλεσμα αφενός τη διαχείριση της κάθε
εκλογικής περιφέρειας με πιο μεγάλη ευκολία από τον εκλεγέντα βου-
λευτή, αφετέρου τη δυνατότητα ενός εκλογικού σώματος 30.000 ανθρώ-
πων να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει τους πιο ικανούς. 
- Η εφαρμογή πάγιας διαδικασίας εκλογικού συστήματος απλής αναλο-
γικής, πέραν του αυξημένου αισθήματος δικαιοσύνης που θα προσδώ- 
σει στην εκλογική διαδικασία και του δικαιότερου στην πράξη εκλογικού
αποτελέσματος, θα αλλάξει τον πολιτικό και κομματικό χάρτη δίνοντας τη 
δυνατότητα και σε μικρότερα κόμματα να αναπτύσσουν σοβαρά πολιτικά

προγράμματα και θέσεις ώστε να επιτυγχάνονται κυβερνήσεις ευρύτερων
συνεργασιών και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Παρόλα αυτά, θα
πρέπει να συνεχίσει να ισχύει το πλαφόν που υφίσταται σήμερα του 3%
για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα
προκύψει κύμα δημιουργίας πολιτικών κομμάτων που θα οδηγήσει στο
σταδιακό εκφυλισμό των διαδικασιών της πολιτικής λειτουργίας. Για να
έχουν λόγο πρέπει να έχουν και δύναμη. 
- Η μείωση των βουλευτών (η συνήθης αναφορά γίνεται από 300 σε 200)
είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς την επικαιρότητα και
πράγματι πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού, όμως,
προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί μία ανοιχτή και γόνιμη συζήτηση
για τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, με το οποίο συμ-
φωνεί και η πλειονότητα της κοινής γνώμης. 
- Θεωρώ ότι η διάταξη της προσφυγής στις κάλπες κάθε 4 χρόνια είναι
πλέον ξεπερασμένη και εκτός πολιτικής πραγματικότητας. Η δημοκρατία
δεν έχει αδιέξοδα, είναι μία συνεχής διαδικασία και δεν πρέπει να αποτελεί
κάτι το ιδιαίτερο και ξένο προς τον πολίτη. Αντίθετα, «η δημοκρατία είναι
μια ωραία κοπέλα που για να σου μείνει πιστή πρέπει να της κάνεις έρωτα
κάθε μέρα» (Édouard Herriot, 1872-1957, Γάλλος πρωθυπουργός). Ο
πολίτης πρέπει να νιώθει ότι έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση
να συμμετέχει στα κοινά, καθώς και να γνωρίζει τη δύναμή του. Όποτε κα-
θίσταται αναγκαία η μη εξεύρεση συμφωνίας για σχηματισμό κυβέρνησης,
η λογική επιτάσσει να προσφεύγουμε στη λαϊκή ετυμηγορία. 
- Είναι αδιανόητο πλέον να τίθεται πλαφόν εκλογής σε όποιον συμπολίτη
μας το επιθυμεί είτε για δύο είτε για τρεις τετραετίες. Κάθε αντίθετη άποψη
χαϊδεύει τα αυτιά του ακραίου λαϊκισμού, γιατί όποιος τυγχάνει της λαϊκής
επιδοκιμασίας πρέπει να έχει το δικαίωμα για δεκαετίες να υπηρετεί τα
λαϊκά συμφέροντα. 
- Ένα μεγάλο θέμα είναι η χρηματοδότηση των κομμάτων. Στο συγκεκρι-
μένο ζήτημα πράγματι στο παρελθόν έχουμε οδηγηθεί σε ακρότητες, αλλά
κανένα μοντέλο, ούτε το προερχόμενο από τις ΗΠΑ, όπου τα κόμματα
χρηματοδοτούνται από μεγάλες πολυεθνικές και εύπορους, ούτε και το
«υπερβολικά» δημοκρατικό τα κόμματα πρέπει να χρηματοδοτούνται από
τα μέλη τους μπορεί να έχουν αποτελεσματικότητα. Η κρατική χρηματο-
δότηση πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τη βάση, σαφώς, όμως, τα κόμ-
ματα πρέπει να έχουν την οικονομική στήριξη των μελών τους, εφόσον το
επιθυμούν, αλλά παράλληλα επιβάλλεται να υφίσταται και μία διαφανής
διαδικασία για τις άλλες μορφές χρηματοδότησης που θα δέχονται.  

Λειτουργικότητα της Κυβέρνησης
- Τοποθέτηση με ευρεία πλειοψηφία των υπουργών της εθνικής οικονο-
μίας, εξωτερικών, δικαιοσύνης, παιδείας, υγείας και της αγροτικής ανά-
πτυξης που τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα για την
ανάπτυξη της οικονομίας. 
- Τα υπουργικά σχήματα δεν πρέπει να έχουν πάνω από 15 υπουργούς.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αυτονόητη πλέον μιας και είναι εθνική απαί-
τηση να μην καλύπτει κανέναν πολιτικό και κατ’ επέκταση κανέναν κρατικό
λειτουργό οποιαδήποτε ασυλία έναντι του αστικού και ποινικού δικαίου. 
- Να μην υφίσταται δυνατότητα συνταγματικά κανένας βουλευτής να υπουρ-
γοποιείται γιατί με αυτόν τον τρόπο και το επίπεδο της Βουλής και του νο-
μοθετικού της έργου θα αναβαθμιστεί, αλλά και η αποτελεσματικότητα των
υπουργών είναι σίγουρο θα μπαίνει στο μικροσκόπιο των βουλευτών.
- Η κάλυψη όλων των δημόσιων θέσεων να γίνεται μετά από πρόταση της
κυβέρνησης που θα απαιτεί την έγκριση μίας ανεξάρητης επιτροπής η
οποία θα απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες που θα αναδει-
κνύονται από την πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής.

Η «τέταρτη εξουσία»
- Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να θέσει κανόνες λειτουργίας στα
ΜΜΕ που χειραγωγούν και υποτάσσουν την κοινή γνώμη. Κανόνες που
έχουν να κάνουν με την ισότιμη αντιμετώπιση των κομμάτων, με την προ-
κήρυξη διαγωνισμού δημόσιας αδειοδότησης χρήσης των συχνοτήτων και
όσον αφορά τα πρόσωπα είναι αδιανόητο για λόγους τηλεθέασης και σκο-
πιμότητας να δίνεται βήμα σε ορισμένους πολιτικούς είτε γιατί έχουν μεγάλη
οικονομική δύναμη, είτε διασυνδέονται με τη διαπλοκή, είτε θέλει η δια-
πλοκή να τους επιβάλλει και να τους χρησιμοποιεί σαν αχυρανθρώπους. 
Επομένως, επειδή πιστεύω ότι οι επόμενες πολιτικές εκλογές θα αποτε-
λέσουν την αφετηρία για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος
τώρα είναι η ώρα ώστε οι ανούσιες αντιπαραθέσεις και κορώνες, οι κα-
θημερινοί τηλεπερσόνες πολιτικοί που δεν έχουν να μας πουν τίποτα, να
υπάρξει η ανάλογη κοινωνική πίεση ή απαίτηση ότι ο καθένας θα κριθεί
από την πρότασή του πρωτίστως για την αναμόρφωση του πολιτικού συ-
στήματος. Αν η κοινωνία κατορθώσει και το επιβάλλει σαν πρώτο θέμα
της ατζέντας της νέας περιόδου καμία διαπλοκή δε θα μπορέσει να εμπο-
δίσει το καινούργιο να έρθει. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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ΤΑΠΙΛΤΑΤ
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ 
ΤΟΛΜΗΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σας ζητάμε λοιπόν και σήμερα, εν μέσω της πιο δύσκολης συγκυρίας για
τη χώρα και τον κλάδο μας, να μας εμπιστευτείτε για την ορθή διαχείριση
του ζητήματος της επικουρικής ασφάλισης. Βέβαια και σε αυτήν περί-
πτωση ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς που συναντούμε είναι... εκ
των έσω και γι' αυτό θεωρούμε προαπαιτούμενο των όποιων θετικών
εξελίξεων την απομάκρυνση των μαθητευόμενων μάγων που βρίσκονται
στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ την τελευταία οκταετία και των οποίων τα
"πειράματα" έχουν πληρώσει ήδη πολύ ακριβά όλοι οι συνάδελφοι. Στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα προχωρήσουμε σε σημαντικές
αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας της σημερινής διοίκησης του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ που αποτελείται από τους συνεργάτες του κ. Γκιάτη, Ντίνο,
Πετράκη, Τσιακούλια, Βέργο και Ξύστρα. Ταυτόχρονα, υφίσταται και θέμα
ηθικής τάξεως, καθώς δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να συμμετέχουν
στη διοίκηση του επικουρικού ταμείου ο Ντίνος και ο Βέργος μετά τις απο-
καλύψεις των οικονομικών ατασθαλιών τους στο Σύλλογο Συνταξιούχων.
Παράλληλα, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους συναδέλφους της Ιονικής.
Η κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ μπορεί να χαρακτηριστεί θνησιγενής, αλλά η
αντίστοιχη στο ΕΤΑΤ που καλύπτει προσυνταξιοδοτικά τους ασφαλισμέ-
νους της Πίστεως και της Εμπορικής βρίσκεται σε ακόμα πιο δυσχερές
επίπεδο! Και όλοι μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτό. Επο-
μένως, η ώρα είναι τώρα για την κατάθεση και την εφαρμογή λύσεων και
πραγματικά οι όποιες εξελίξεις δε χωρούν πλέον άλλη αναβολή. Αν δεν
προχωρήσουμε άμεσα, διεξοδικά, αλληλέγγυα  και συντεταγμένα προς λύ-
σεις που να μας εξασφαλίζουν μελλοντικά, τα αμέσως επόμενα χρόνια η
επικουρική σύνταξη θα αποτελεί μία όμορφη ανάμνηση… 

Και όμως, υπάρχει λύση
Και για να μη τα βάφουμε μαύρα, μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που δε μας
αρέσει να χαϊδεύουμε αυτιά και προτιμούμε την αλήθεια, όσο σκληρή και
να είναι, αλλά είμαστε και αυτοί που δεν καταθέτουμε τα όπλα και όταν συ-
ναντούμε εμπόδια αντί να λιποψυχήσουμε, αντίθετα βρίσκουμε τρόπο να
τα υπερπηδήσουμε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε αυτήν την περί-
πτωση. Λύση υπάρχει. Μόνο που δεν είναι απλή. Απαιτεί ανοιχτούς ορί-
ζοντες, τολμηρές αποφάσεις και προσήλωση στην εφαρμογή τους. 
Σήμερα, λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η μοναδική προοπτική για
να υπάρξει βιώσιμη λύση στο ασφαλιστικό αδιέξοδο που έχει περιέλθει
το σύνολο των συναδέλφων της πρώην Πίστεως, Εμπορικής και Ιονικής
είναι η μελέτη για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού ταμείου, καθώς πι-
στεύουμε ότι είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να μας βγάλει από το
αδιέξοδο. Αν δεν επιδιωχθεί η σύσταση ενός επαγγελματικού ταμείου σε
επίπεδο ομίλου που θα καλύπτει τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμε-
νους και τους συνταξιούχους της Ιονικής, της Εμπορικής και της Πίστεως,
είναι δυστυχώς βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα σταματήσει η καταβολή
της επικουρικής σύνταξης. Η πρότασή μας αυτή, βεβαίως, βασίζεται στις
δικές μας εκτιμήσεις και η έκβασή της μπορεί να επηρεαστεί από πολ-
λούς παράγοντες. Για την επιτυχή υλοποίησή της απαιτείται να γίνουν οι
ανάλογες προσεγγίσεις για τη θέση της τράπεζας, η διενέργεια μελετών
που θα πιστοποιούν τη βιωσιμότητα αυτού του εγχειρήματος, αλλά πάνω
από όλα να διαπιστωθεί η κοινή βούληση όλων για τη διαμόρφωση μίας
πρότασης ρεαλιστικής και βιώσιμης. 
Απευθυνόμαστε σε όλους τους συλλόγους επιδιώκοντας την κοινή συνε-
δρίαση όλων των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και στη διοίκηση της
τράπεζας, καθώς πιστεύουμε ότι πέραν των σοβαρών αντιθέσεων που
μπορεί να έχουμε στα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, επιβάλλεται
να επικρατήσει η σύνεση, η σοβαρότητα και η ενότητα, ιδιαίτερα τώρα
που βρισκόμαστε ενώπιον της διαχείρισης ενός τόσο κρίσιμου και ση-
μαντικού ζητήματος, όπως είναι η ασφάλιση των εργαζομένων.
Σημειωτέον, στην Ευρώπη δεν υφίσταται επικουρική ασφάλιση, παρά μόνο
η κύρια με παράλληλη λειτουργία επαγγελματικών ταμείων. Εξάλλου, ο θε-
σμός των επαγγελματικών ταμείων έχει καταξιωθεί και  λειτουργεί με μεγάλη
αποτελεσματικότητα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από 20ετίας τουλάχιστον, με ικανοποιητικά, για τα μέλη τους,  αποτελέ-
σματα και πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε ένα βήμα μπρο-
στά, προτείνοντας λύσεις μακροπρόθεσμες και βιώσιμες.
Επομένως, ήδη εδώ και καιρό έχουμε αποστείλει επιστολή σε όλους τους
συλλόγους των εν ενεργεία και των συνταξιούχων με το περιεχόμενο της
πρότασής μας, ενώ επανερχόμαστε αυτές τις μέρες κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου και αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος και την
ανάγκη άμεσης σύσκεψης με όλους τους συλλόγους που λειτουργούν στον
όμιλο. Εμείς πιστεύουμε ότι παρά τις σημαντικές δυσκολίες, μπορεί να
υπάρξει πρόταση που και στην προοπτική της αναλογιστικής ισορροπίας 

θα έχει βιωσιμότητα, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας
ενός επαγγελματικού ασφαλιστικού ταμείου με προοπτική ετών. 

Οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η πρότασή μας είναι οι εξής:

- Συγκέντρωση των ασφαλιστικών δεδομένων όλων των ασφαλισμένων
του Ομίλου
- Ανάθεση σε εταιρεία μελετών της εξέτασης των οικονομικών δεδομένων
και της βιωσιμότητας της πρότασης
- Συμμετοχή των εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων με κάποια επι-
βάρυνση για την υλοποίηση του στόχου

Η υλοποίηση της πρότασής μας, πρώτιστα, έχει να κάνει με τη λήψη της
απόφασης και λιγότερο με τα επιμέρους τεχνοκρατικά ζητήματα τα οποία
μπορούν να διευθετηθούν με διαπραγματεύσεις. Γι’αυτό και πάνω από
όλα είναι απαραίτητη η καλοπροαίρετη διαβούλευση μακριά από άλλους
ανταγωνισμούς και η ειλικρινής, κοινή επιθυμία για αντιμετώπιση αυτού
του ζητήματος.  Θεωρούμε, μάλιστα, ότι η παρουσία ισχυρών προσω-
πικοτήτων που θα αποτελέσουν εγγύηση ανιδιοτελούς προσφοράς και
πιστοποιημένων ικανοτήτων πρέπει να θεωρείται δεδομένη και γι’αυτό
ζητάμε την ενεργοποίηση και συμβολή του “Νέστορα” του συνδικαλι-
σμού, Αλέκου Πουλαρίκα, προκειμένου να έχει έναν κεντρικό συντονι-
στικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, αφού έχει μεγάλη
εμπειρία και βαθιά γνώση του ασφαλιστικού. 

Συντονισμένη δράση για το καλό όλων
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους σε διάλογο και εκεί πλέον θα φανεί
ποιοι έχουν τη βούληση να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμ-
βάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στη δημιουργία των κατάλληλων συν-
θηκών για να προχωρήσουμε προς το μέλλον και ποιοι θα είναι απόντες,
καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί και η εξεύρεση λύσης
είναι μονόδρομος αν δε θέλουμε να αποδεχθούμε στωικά την κατάρ-
ρευση της επικουρικής μας ασφάλισης λίαν συντόμως. Το απαιτούν
τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας και οι συν-
δικαλιστικές ηγεσίες πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η ριζική λύση αυτού του προβλήματος θα
είναι το  εφαλτήριο για την ανάπτυξη της τράπεζας στα επόμενα χρόνια.
Για να επιτευχθεί, όμως, αυτός ο στόχος χρειάζεται την ολόπλευρη στή-
ριξη του προσωπικού της και για να συμβεί αυτό θα πρέπει η διοίκηση
να ασχοληθεί σοβαρά με το πρόβλημα της επικουρικής ασφάλισης ώστε
να βρεθεί τρόπος να εξυπηρετηθούν και οι δικές της ανάγκες και να απο-
κομίσει οφέλη μέσα από τη διαδικασία επίλυσης αυτού του πολύπλοκου,
ακανθώδους και συνάμα θεμελιώδους ζητήματος. Γι’ αυτό, λοιπόν, ας
προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το πνεύμα της συνεργασίας και της
δράσης, καθώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξουμε νέα σε-
λίδα στη επικουρική μας ασφάλιση.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTRANET

Η τράπεζα υποχώρησε απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας παρέχοντας
στο σύλλογό μας πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της δίκτυο

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολύ-
χρονη προσπάθεια του Συλλόγου μας για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
δίκτυο της τράπεζας επιτέλους δικαιώθηκε. Το καθόλα δίκαιο αίτημά μας
που συνοδεύτηκε από πολυετή δικαστικό αγώνα έγινε δεκτό από την
τράπεζα, δίνοντάς σας πλέον τη δυνατότητα μέσω του δικτύου να δια-
βάζετε και να ενημερώνεστε για τις θέσεις του Συλλόγου μας και τις ανα-
κοινώσεις του. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι κερδίσαμε αυτό που αξίζαμε,
καθώς αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και πολλά
χρόνια με βάση τα κριτήρια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ευθύνη μας απέναντί σας, αλλά παράλληλα
μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να σας ενημερώνουμε με
μεγαλύτερη αμεσότητα για όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούν τον
κλάδο μας και σας απασχολούν, αλλά και τις σημαντικές επιλογές που
διαχειρίζεται ο Σύλλογός μας προς ευόδωση των συμφερόντων όλων
των συναδέλφων. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε με ενθουσιασμό στη
νέα μας προσπάθεια που δημιουργεί ένα ευρύτερο φάσμα διαλόγου και
επεκτείνει τους ήδη υπάρχοντες τρόπους επικοινωνίας. 
Υπενθυμίζουμε, εξ άλλου, σε όλους τους συναδέλφους στους οποίους
δε φτάνει η εφημερίδα του Συλλόγου μας «Συλλογική Ενημέρωση - Ιο-
νική Ενότητα» ότι έχετε τη δυνατότητα να την αναζητήσετε στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του συλλόγου μας (www.ionikienotita.gr), από όπου
μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που σας απα-
σχολούν.
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
"ΑΠΟΠΑΙΔΙΑ" ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Αποτελεί κοινή συνείδηση πλέον ότι πρόκειται για ένα σύλλογο που τα χα-
ρακτηριστικά λειτουργίας του δε θα τον αφήσουν ποτέ να ξεφύγει από τη λο-
γική της παροχής υπηρεσιών στη διοίκηση της τράπεζας και επομένως είναι
αδύνατον να διαχειριστεί τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων. 
Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, απευθύναμε κάλεσμα σε όλους τους Συλλόγους
και τις παρατάξεις του χώρου για τη δημιουργία μίας νέας συνδικαλιστικής
οργάνωσης με κύρια χαρακτηριστικά τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και την
αδέσμευτη στάση, στοιχεία που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα εν μέσω της δύ-
σκολης περιόδου που διανύουμε, η οποία δεν θα είναι το μακρύ χέρι της τρά-
πεζας, αλλά θα αποτελεί πόλο συσπείρωσης και προστασίας των
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην Alpha Bank. Αυτή η εξέλιξη δεν
είναι απλά μία επιθυμία, αλλά μία αναγκαιότητα. 
Για την ουσία της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της νέας ΕΣΣΕ δεν
μπορούμε βέβαια να αφήσουμε ασχολίαστο το παιχνίδι που παίχτηκε στις
πλάτες των εργαζομένων με τη μέθοδο του μαστίγιου και του καρότου,
όταν την Παρασκευή (31/5) ο σύλλογος του εργοδοτικού συνδικαλισμού
γνωστοποίησε στους συναδέλφους το " τραγικό αδιέξοδο και τις δυσκολίες
στις οποίες είχε περιέλθει η διαπραγμάτευση, λόγω των μονομερών ενερ-
γειών της τράπεζας και της άκαμπτης θέσης της", ενώ τη Δευτέρα (2/6) το
πρωί, ως εκ θαύματος , αναρτήθηκε υπογεγραμμένη η Επιχειρησιακή Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας, για το περιεχόμενο της οποίας θα σας παρα-
θέσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις απόψεις μας.

Αδιαφορία για τις διεκδικήσεις των προερχομένων από την Ιονική 
Αρχικά, να τονίσουμε ότι καλό θα ήταν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί του
κ. Γκιάτη για τις ανεμικές αυξήσεις που δόθηκαν, κάτι που είχε προκύψει
από τη συνάντηση του συλλόγου μας με την κ. Κονιδάρη και σας το είχαμε
γνωστοποιήσει. Εξ άλλου, οι προερχόμενοι από την Ιονική συνάδελφοι,
όχι μόνο δεν έχουν λόγο να… πετάνε τη σκούφια τους, αλλά, αντίθετα, για
μία ακόμα φορά αποδείχθηκε η αδιαφορία του κ. Γκιάτη για την προάσπιση
των συμφερόντων τους: 
- Η νέα ΕΣΣΕ δεν περιέχει καμία αναφορά για την εγγυητική ευθύνη
της τράπεζας στην κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας
(εφάπαξ), αλλά ούτε και της υποχρέωσης απόδοσης ασφαλιστικών
εισφορών παρελθόντων ετών, όταν, μάλιστα, στην περυσινή σύμ-
βαση είχε διευθετηθεί η εκκρεμότητα του εφάπαξ για τους συναδέλ-
φους που προέρχονται από την πρώην Πίστεως. 

- Καμία αναφορά και διεκδίκηση για το σημαντικό θέμα της ασφαλι-
στικής κάλυψης από την ΑΧΑ των αποχωρούντων μετά την 1/1/2014
συναδέλφων. Ήδη ο σύλλογός μας έχει ξεκινήσει δικαστικό αγώνα
με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αφού πρόσφατα υπήρξε θετική εξέ-
λιξη που δημιουργεί νομολογία και είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση
της υπόθεσης. 

- Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε την προσπάθεια να κουκουλωθεί
η παράνομη στάση της τράπεζας σχετικά με τη μη απόδοση των απο-
ζημιώσεων του Ν2112 με την καταβολή, μάλιστα, μόλις του 40% του
συνόλου του ποσού και όχι του 50%, όπως έχει τελεσίδικα κριθεί με
10άδες εφετειακές αποφάσεις. Η καταβολή της αποζημίωσης εκπο-
ρεύεται από διατάξεις νόμου δεσμευτικές για την τράπεζα και δεν
υπήρχε καμία νομική ανάγκη να εισαχθούν μέσω της ΕΣΣΕ. Με λίγα
λόγια, επρόκειτο ούτως ή άλλως για υποχρέωση της τράπεζας εκ του
νόμου και η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων στη σύμβαση
έγινε, ουσιαστικά, για το θεαθήναι και την υποτιθέμενη υπεράσπιση
του γοήτρου της τράπεζας που παραβίαζε όλο το προηγούμενο διά-
στημα το νόμο, επιβαρύνοντας εργαζόμενους και δικαστήρια. 

Νομίζουμε ότι η εξέλιξη της απόδοσης ενός μέρους της αποζημίωσης
του Ν2112 μόνο τυχαία δεν είναι και έρχεται να προστεθεί στη σειρά
των προσπαθειών της τράπεζας να δελεάσει τους συναδέλφους που
βρίσκονται σε απελπιστική θέση ώστε να λάβουν την απόφαση να
αποχωρήσουν πριν την εθελούσια έξοδο. Εμείς έχουμε επανειλημ-
μένως τονίσει και προτείνουμε, και μετά από αυτή την εξέλιξη, στους
συναδέλφους να αγνοήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς η
ανακοίνωση προγράμματος συντεταγμένης εθελουσίας εξόδου είναι
προ των πυλών. Παρά ταύτα, επειδή αυτό το θέμα κρύβει παγίδες,
αν κάποιος συναδέλφος εχει αποφασίσει να παραιτηθεί, τον καλούμε
να επικοινωνήσει πρώτα με το σύλλογό μας. 

- Η νέα ΕΣΣΕ δεν αντιμετωπίζει την άνιση μεταχείριση των συναδέλ-
φων της Ιονικής στο θέμα της μείωσης της προσαύξησης του προεξο-

φλούμενου εφάπαξ που για εμάς ανέρχεται σε 0,75 μισθούς για κάθε
έτος, ενώ για τους προερχόμενους από την Πίστεως σε 0,50 μισθούς.
Σας ενημερώνουμε ότι, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο σύλλογός μας κα-
τέθεσε ήδη αγωγή σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και είμαστε
ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την έκβασή της. 

- Η διατήρηση της ρήτρας της ΕΣΣΕ 2012-2014 για επαναχορήγηση
του ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα πριν την αποχώρηση
μόνο στους συναδέλφους που προέρχονται από την Πίστεως ειλι-
κρινά μας άφησε άναυδους. Η πρωτοφανής συμπεριφορά της τρά-
πεζας, παρά την αναγνώριση του δίκαιου του αιτήματος μας από την
κα Κονιδάρη, εισάγει άμεση διάκριση σε βάρος των προερχομένων
από την Ιονική συναδέλφους, που αποστερούνται όχι μόνο το ειδικό
επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, αλλά και τη δυ-
νατότητα συνυπολογισμού του στην αποζημίωση του Ν. 2112, με
απώλεια άνω των 1.000 Ευρώ για τον καθένα. Με τη διάταξη αυτή η
Τράπεζα συνεχίζει τη δυσμενή μεταχείριση των Ιονικάριων διαχωρί-
ζοντας τους συναδέλφους σε αμνούς και ερίφια και διχάζοντας τη συ-
νοχή τους. Ο σύλλογός μας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει αυτή
την εξέλιξη να περάσει στα ψιλά γράμματα και ήδη εχει ξεκινήσει δι-
καστική διαδικασία που έχει δικαιώσει πολλούς συναδέλφους μας
σε πρωτόδικο επίπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η δικαίωση θα
σφραγιστεί και με εφετειακές αποφάσεις και θα λυθεί έτσι οριστικά το
θέμα της προσθήκης του ειδικού επιδόματος στον υπολογισμό της
νόμιμης αποζημίωσης, όπως συνέβη δηλαδή και με τις μέχρι πρότι-
νος 890 αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων μας. 

Θετικές εξελίξεις μόνο για στεγαστικά και ελάχιστες αμοιβές 
Τα σημεία της νέας ΕΣΣΕ στα οποία μπορούμε να σταθούμε και να χαρα-
κτηρίσουμε ως θετικά είναι λιγοστά μεν, αλλά στα πλαίσια της ορθής ενη-
μέρωσής σας και χωρίς ίχνος προκατάληψης θα σας τα παρουσιάσουμε
στη συνέχεια.   
Η συμφωνία για τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ-1984 για τα οποία δίνεται η δυ-
νατότητα μείωσης της δόσης κατά 70% για χρονικό διάστημα 3 ετών απο-
τελεί σίγουρα μία ευνοϊκή ρύθμιση, την οποία βέβαια δεν προώθησε ο κ.
Γκιάτης, αφού αποτέλεσε αίτημα το οποίο εμείς διατυπώσαμε κατά τη διάρ-
κειας της διαπραγμάτευσης και ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την ευνοϊκή
εξέλιξη στην αντίστοιχη ΕΣΣΕ της Εθνικής, για την ελάφρυνση των υπερ-
χρεωμένων συναδέλφων και ιδιαίτερα των συνταξιούχων που σίγουρα
έχουν μεγάλη δυσχέρεια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μετά
την περικοπή των συντάξεών τους κατά 50% τα τελευταία χρόνια. 
Τέλος, διατηρείται η πρόβλεψη για τη διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών
στα 1800 ευρώ για τους συναδέλφους που οι διαδοχικές μειώσεις και πε-
ρικοπές των επιδομάτων είχαν ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσει η αμοιβή
τους σε χαμηλότερα επίπεδα. 
Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι μετά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμ-
βασης ανοίγει ο δρόμος για τη σύγκληση του συμβουλίου προαγωγών,
όπως είχαμε ζητήσει με την από 2/1/2014 εξώδικη δήλωσή μας προς την
Τράπεζα, και όπως μας διαβεβαίωσε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της
σύμβασης η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Κονιδάρη. Επίσης, θε-
ωρούμε βέβαιο ότι ανοίγει πλέον η διαδικασία για την υλοποίηση από την
τράπεζα συντεταγμένης εθελουσίας εξόδου. Γι’ αυτό προτρέπουμε όλους
τους συναδέλφους να μην υποβάλουν παραίτηση και να περιμένουν την
εξαγγελία της εθελουσίας εξόδου για την οποία θα σας ενημερώσουμε λε-
πτομερώς, πολύ σύντομα σε επόμενη ανακοίνωσή μας. 

Συνεχίζει να ισχύει ο Οργανισμός Προσωπικού της Ιονικής 
Κατά τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα διατυπώσαμε τη θέση ότι το
περιεχόμενο των Οργανισμών Προσωπικού των προερχομένων από την
Ιονική και την Εμπορική με τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ έχουν καταστεί
περιεχόμενο τυπικού νόμου και έχουν εκφύγει από την εξουσία των κοι-
νωνικών εταίρων, μη επιδεχόμενοι επαναρρύθμιση με ΕΣΣΕ , παρά μόνον
στο βαθμό που αυτή θα είναι ευνοϊκότερη (άρ. 7 παρ.3 του Ν. 1876/1990). 
Για το λόγο αυτό άλλωστε θεωρούμε ότι ο Οργανισμός Προσωπικού της
Ιονικής συνέχισε να διέπει τις συμβάσεις εργασίας των προερχομένων από
την Ιονική εργαζομένων τόσο μετά την υιοθέτηση του από Ιουνίου 2003
Οργανισμού Προσωπικού της Alpha Bank με την από 28.6.2003 ΕΣΣΕ,
όπως άλλωστε έχει γίνει δεκτό και με εφετειακές αποφάσεις, όσο και μετά
την υιοθέτηση του νέου από Ιουνίου 2014 Οργανισμού, που υιοθετήθηκε
με την ΕΣΣΕ. Από τη σύγκριση του Οργανισμού της Ιονικής με τον τελευ-
ταίο, είναι προφανές ότι αυτός είναι δυσμενέστερος του πρώτου τουλάχι-
στον ως προς τα κεφάλαια των μεταθέσεων, των προαγωγών και της
πειθαρχικής διαδικασίας. 

Υ.Γ. Συνοπτική παρουσίαση των μεταβολών των επιδομάτων και των λοι-
πών στοιχείων, μπορείτε να δείτε από το σχετικό πίνακα που υπάρχει
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας: www.ionikienotita.gr
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Η ενέργεια αυτή κρίνουμε ότι είναι επιβεβλημένη κάτω από τις ιδιαίτερες συνθή-
κες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο της τράπεζας μετά τη συγχώνευση με την
Εμπορική. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί πλέον περίτρανα ότι η αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου μας δε θέλει, αλλά και δεν μπορεί, να προ-
ασπίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.
Πιστεύουμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν κορυφαία ζητή-
ματα που έχουν να κάνουν με τον Οργανισμό Προσωπικού και με την προ-
άσπιση θεμελιωδών εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών μας θεμάτων.

- Επειδή εκτιμούμε ότι θα επιχειρηθεί να επιβληθούν με το… γνωστό τρόπο
των«έντονων διαπραγματεύσεων και της αξιοπρεπούς συνεννόησης» όλα
όσα σχεδιάζονται γιαεμάς, αλλά χωρίς εμάς, 
- Επειδή το «διαίρει και βασίλευε» είναι αρχέγονη πρακτική και ωφελεί
πρώτιστα την εργοδοσία, ενώ βλάπτει σοβαρά τους εργαζομένους,
- Επειδή το «η ισχύς εν τη ενώσει», σήμερα, είναι περισσότερο επιβεβλη-
μένο παρά ποτέ και θα έπρεπε να επιδιώκεται από όλες τις συνδικαλιστικές
δυνάμεις, ειδικά κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε,
- Και τέλος, επειδή οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια

Σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή ζητώντας να σκεφτείτε με μεγάλη σο-
βαρότητα την ειλικρινή και ανιδιοτελή πρότασή μας και σας καλούμε σε συ-
νάντηση ώστε μέσα από μία ανοιχτή και ισότιμη διαδικασία να
συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις της μετε-
ξέλιξής σε έναν ενιαίο φορέα ώστε να δημιουργηθεί ένα σωματείο που
θα αγωνίζεται και θα υπερασπίζεται πραγματικά τα συμφέροντα των
εργαζομένων, που θα αποτελεί ανάχωμα στις παράνομες και άδικες
μεθοδεύσεις για το μέλλον των συναδέλφων και που τελικά δε θα απο-
τελεί το έτερο «μακρύ χέρι» του  εργοδοτικού συνδικαλισμού.  
Κρίνουμε ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το τέλος του έτους μπο-
ρούμε να συνδιαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στη δια-
δικασία συγχώνευσης των συλλόγων, καθώς επίσης και στη λήψη της απόφασης
από την πλευρά των παρατάξεων ώστε να καλέσουν τα μέλη τους να εγγραφούν
στο νέο σύλλογο που θα συστήσουμε από κοινού.
Η περίοδος της βαθιάς κρίσης και των σημαντικών αλλαγών που δια-
νύουμε σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, μας δίνει τη
δυνατότητα, αλλά και ουσιαστικά μας ωθεί, να επιχειρήσουμε την ενι-
αία και συλλογική αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στο
χώρο της τράπεζας. Και είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειονό-
τητα των εργαζομένων θα καλωσορίσει με θετική διάθεση αυτήν την
προσπάθεια, δημιουργώντας την απαραίτητη δυναμική που θα κατα-
στήσει το νέο σύλλογο την αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργά-
νωση του χώρου. Είμαστε βέβαιοι ότι η πρότασή μας θα εξεταστεί με
σοβαρότητα και περιμένουμε με αισιοδοξία τις απαντήσεις σας.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)  Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΜΑΣ

Μία από τις αρνητικότερες συνέπειες της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένα η υποβάθμιση των παροχών της υγείας
προς τους πολίτες. Ειδικότερα στον κλάδο μας, για τον οποίο είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε περισσότερα, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες περιστα-
τικών που άλλες εποχές θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Ο συνδικαλισμός υφί-
σταται κυρίαρχα για την προώθηση των διεκδικήσεων στον εργασιακό χώρο,
αλλά σίγουρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποκομμένος από τα υπό-
λοιπα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους. 
Και επειδή εμείς αυτήν τη μορφή του συνδικαλισμού προωθούμε, όχι δηλαδή
του ψυχρού και υπολογιστικού, αλλά του ανθρώπινου και με κοινωνικές ευαι-
σθησίες, θεωρήσαμε απαραίτητο να κινητοποιηθούμε για να δώσουμε λύση,
ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουμε και στο μέτρο του δυνατού, σε αυτό το
θέμα. Όπως σας είχαμε γράψει και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας,
ο σύλλογός μας, μέσω των μελών του Νίκου Αλεξόπουλου και Μαρίας Φι-
λιπποπούλου που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας αυτήν τη διαδικασία,
βρίσκεται στο τελικό στάδιο προκειμένου να σας εκδώσει κάρτες υγείας με
τις οποίες θα μπορείτε τόσο εσείς όσο και τα μέλη των οικογενειών σας να
εξυπηρετείστε σε νοσηλευτικά ιδρύματα και γιατρούς με μικρή έως και μη-
δενική επιβάρυνση. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις και θα
σας ενημερώσουμε για τη σύμβαση που υπογράφεται ανάμεσα στο σύλλογό
μας και το Metropolitan για εξετάσεις, επισκέψεις, νοσηλεία κλπ, ενώ πα-
ράλληλα θα σας αποστείλουμε και τη σχετική κάρτα. 
Εν αναμονή, όμως, της έκδοσης της κάρτας που θα δώσει συνολική λύση
στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τις παροχές της υγείας, έχουμε ήδη
προχωρήσει σε συμφωνίες για την προσωρινή εξυπηρέτησή σας. 

- ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟυ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ 5 ΕυΡΩ ΓΙΑ ΣυΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο σύλλογός μας έχει έρθει σε συμφωνία και με συγκεκριμένους γιατρούς για
γιατρούς για συνταγογράφηση ή παρακλινικές εξετάσεις που θα σας δεχτούν
με το αντίτιμο των 5 ευρώ.
Η γιατρός γενικής ιατρικής κ. Πριάχινα Ναταλία δέχεται στο ιατρείο της επί
της οδού Πανεπιστημίου 44 στον 4ο όροφο Δευτέρα και Τετάρτη 10πμ – 4μμ,
Τρίτη και Πέμπτη 10πμ -12.30μμ. (τηλ. 210 6844662).
Ο ειδικός παθολόγος κ. Αλέξης Μιλέτης (Προύσσης 39, Άνω Γλυφάδα, τηλ.
210 9623087) δέχεται στο ιατρείο του για συνταγογράφηση με την αμοιβή
των 5 ευρώ. 
Επίσης, χωρίς αμοιβή και μόνο με το βιβλιάριο του ΕΟΠΥΥ, σας γνωρίζουμε
ότι στο πρώην ταμείο προνοίας ιδιωτικών υπαλλήλων (Ακαδημίας 58, τηλ. 210
3676903) μπορείτε να επισκέπτεστε τις παρακάτω ειδικότητες από τις 8πμ -
1μμ: παθολόγο, γυναικολόγο, ωριλά, χειρουργό, οδοντίατρο και ορθοδοντικό.

- Οδοντίατροι
Σύζυγοι συναδέλφων οδοντίατροι δέχονται ευχαρίστως με ειδικές τιμές ή
τιμές του ΕΟΠΥΥ στα ιατρεία τους τα μέλη μας.
Η κ. Κοσμοπούλου-Κολλάτου Κλαίρη δέχεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο ια-
τρείο της στην οδό Φιλολάου 76, Παγκράτι (τηλ. 210 7518217, κινητό
6932463751) χρεώνοντας μειωμένες τιμές στα μέλη του συλλόγου μας.
Ο κ. Μισιχρόνης Δημοσθένης δέχεται στο ιατρείο του στην οδό Πολυτεχνείου
87, Πειραιάς (τηλ. 210 4282204, κινητό 6944946737, www.misichronis-
dentist.gr) με τιμές ΕΟΠΥΥ και ειδικές τιμές σε πράξεις εκτός τιμολογίου.          

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις πληροφορίες:
ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριάχινα Ναταλία Γενική Ιατρική Πανεπιστημίου 44, 4ος
όροφος, 
Δευτέρα και Τετάρτη
10πμ – 4μμ, 
Τρίτη και Πέμπτη 
10πμ-12.30μμ., 
τηλ. 210 6844662

Μιλέτης Αλέξης Ειδικός Παθολόγος Προύσσης 39, Άνω Γλυ-
φάδα, 
τηλ. 210 9623087

Κοσμοπούλου-
Κολλάτου Κλαίρη

Οδοντίατρος Φιλολάου 76, Παγκράτι, 
τηλ. 210 7518217, 
κινητό 6932463751

Μισιχρόνης 
Δημοσθένης

Οδοντίατρος Πολυτεχνείου 87, Πει-
ραιάς, 
τηλ. 210 4282204, 
κινητό 6944946737, 

(www.misichronis-
dentist.gr)

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων 

Παθολόγος, Γυναικολό-
γος, Ωριλά, Χειρουργός,
Οδοντίατρος και Ορθο-
δοντικός

Ακαδημίας 58, 
τηλ. 210 3676903

ΣυΛΛΟΓΟΣ ΣυΝΤΑΞΙΟυΧΩΝ
Νέα διοίκηση - Νέα εποχή!
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στο Σύλλογο Συνταξιούχων,
αλλά και όλα όσα αποκαλύφθηκαν για τα έργα και τις ημέρες της απερχόμε-
νης διοίκησης που αποτελείτο από την ομάδα του Ντίνου και του Βέργου,
εξελέγη νέα διοίκηση που συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να δικαιώσει το δεκαετή αγώνα της Ιονικής Ενότητας
προκειμένου να απομακρυνθεί η ομάδα του Ντίνου και Βέργου από το Σύλ-
λογο Συνταξιούχων. Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας αποτύπωσε
την επιθυμία των συναδέλφων να απαλλαγούν από αυτήν τη βλαβερή διοί-
κηση και τα πεπραγμένα της, επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, την έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα που την απάρτιζαν. Εμείς, βέβαια, δεν εί-
χαμε κάποιο συμφέρον από αυτήν την εξέλιξη, αλλά νιώθαμε υποχρεωμένοι
όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα δεινά που
περνούσε σε καθημερινή βάση ο Σύλλογος των Συνταξιούχων και μάλιστα,
απαιτούμε από τη νέα διοίκηση να προσκαλέσει άμεσα ορκωτούς λογιστές
οι οποίοι θα ερευνήσουν τόσο τις διοικητικές όσο και τις οικονομικές πράξεις
της ομάδας αυτής κατά την τελευταία δεκαετία. 
Επιπρόσθετη απαίτηση όλης της ιονικής οικογένειας είναι να επανέλθει η νο-
μιμότητα και να καταργηθούν όλες οι παράνομες αποφάσεις που πάρθηκαν
στη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης που οδήγησαν τον ιστορικό σύλ-
λογο στην απαξίωση και την ηθική κατάπτωση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι νε-
οεκλεγέντες θα πράξουν τα δέοντα ώστε ο Σύλλογος να καταστεί
πραγματικός εκφραστής των συμφερόντων των συναδέλφων, επαναφέροντας
ταυτόχρονα το ήθος, τη συνέπεια και την εντιμότητα στις τάξεις του. Πιστεύουμε
ότι θα τα καταφέρουν και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

Πρόεδρος ΧΡυΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Α’ Αντιπρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Β’ Αντιπρόεδρος ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟυΛΟυ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Γενικός Γραμματέας ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΑΡΑΔΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
Ταμίας ΦΙΛΙΠΠΟΠΟυΛΟυ ΜΑΡΙΑ
Μέλη ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα...

Ο Ντίνος και ο Βέργος, αντί να κάνουν αυτό που θα έκανε κάθε σώφρων
άνθρωπος στη θέση τους, δηλαδή να... κρυφτούν στο καβούκι τους, αντί-
θετα, συνεχίζουν το βιολί τους, προκαλώντας τον κοινό νου με μία ακόμα
ανακοίνωση που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα παραμύθια του Αισώ-
που. Βέβαια, θα μας πείτε, ποιος έχασε τη σωφροσύνη για να τη βρουν
αυτοί οι δύο και θα έχετε δίκιο. Απλά, το μόνο που καταφέρνουν είναι με
τις κινήσεις τους να εκτίθενται ακόμα περισσότερο! 
Σε αυτήν την ανακοίνωση, λοιπόν, η οποία υποτίθεται ότι προβαίνει σε

βαρύνουσες καταγγελίες και αποκαλύπτει… αλήθειες, εγκαλούν τον πρό-
εδρο του Συλλόγου μας, Σαράντο Φιλιππόπουλο, αλλά και τους συνερ-
γάτες του κατά την επιτυχημένη διετή περίοδο διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ
(2003-5) ότι εισέπραξαν συγκεκριμένα ποσά από το ταμείο ως αποζη-
μίωση. 
Και ερχόμαστε με τη σειρά μας να τους απαντήσουμε ότι όντως υπήρξε

αποζημίωση των μελών αυτών της τότε διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αλλά η
εξιστόρηση της υπόθεσης δεν τελειώνει επ’ ουδενί σε αυτό το σημείο. Βλέ-
πετε, αυτοί οι κύριοι "ξέχασαν" να αναφέρουν κάποιες σημαντικές "λεπτο-
μέρειες" και δυστυχώς, γι' αυτούς, όπως γνωρίζετε, η μισή αλήθεια είναι
πολλές φορές χειρότερη και από το ψέμα!
Γιατί αυτοί οι άθλιοι (χαρακτηρισμός βαρύς, αλλά όχι και... ασήκωτος)

δεν αναφέρουν βέβαια ποιος ήταν αυτός που τελικά στην πράξη επιβά-
ρυνε το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και ποιος αποφάσισε να αποζημιώσει τα μέλη της δι-
οίκησης της περιόδου 2003-5. Γιατί πολύ απλά είναι... οι ΙΔΙΟΙ!! Μάλιστα!
Ο Βέργος και ο Ντίνος και οι ομογάλακτοί τους στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛ-
ΤΑΤ, εκλιπαρώντας για την εξεύρεση λύσης ήταν αυτοί που αποφάσισαν
να πληρώσουν και να επιβαρύνουν το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αλλά και τους συλλό-
γους τους, με τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις, γιατί διαφορετικά θα βρί-
σκονταν στη δυσάρεστη θέση να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα για
τη συκοφαντική δυσφήμιση και την ηθική βλάβη που υπέστησαν τα μέλη
της διοίκησης της περιόδου 2003-5. Επιπλέον, αυτοί οι κύριοι ξέχασαν να
αναφέρουν ακόμα μία μικρή λεπτομέρεια, ότι δηλαδή επιβάρυναν το τα-
μείο με 1 εκατ. ευρώ για τις υποθέσεις των μηνυτήριων αναφορών.
Εμείς δε χρειάζεται να σχολιάσουμε πολλά γιατί κάθε νοήμον άτομο μπο-

ρεί να καταλάβει ότι πρόκειται για το άκρον άωτον της υποκρισίας. Αλλά
τώρα που άρχισε να ξετυλίγεται σταδιακά το κουβάρι της ενασχόλησης
των κυρίων αυτών με τα συνδικαλιστικά ζητήματα, οι επόμενες κινήσεις
μας θα είναι να διερευνηθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ από το 2006 μέχρι σήμερα, όταν και αναμίχθηκαν στη διοίκησή
του ο Ντίνος και ο Βέργος. Εξ άλλου, καθαρός ουρανός αστραπές δε φο-
βάται, σωστά; Με αυτό το σκεπτικό είχαν δεχτεί τον αντίστοιχο έλεγχο των
οικονομικών τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ της περιόδου 2003-5
στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του συλλόγου μας. Περιττό να σας
πούμε ότι μετά από έρευνα σε βάθος η ελληνική δικαιοσύνη και ο δικα-
στικός οικονομικός πραγματογνώμονας τα βρήκαν, βεβαίως, υποδειγμα-
τικά. 

Ούτε ιερό, ούτε όσιο!

Οι έχθρες και οι αντιπαλότητες που δημιουργούνται ανάμεσα σε ανθρώ-
πους με διαφορετικά κίνητρα, πρακτικές, φιλοδοξίες κ.ο.κ. σε οποιοδήποτε
χώρο είναι αναμενόμενες και φυσιολογικές. Όμως, υπάρχουν κάποια απα-
ράβατα όρια που έχει θέσει η κοινωνία τα οποία αποτελούν την κόκκινη
γραμμή που όταν ξεπεραστεί, τα λόγια πλέον είναι περιττά… Αυτά τα όρια
δεν έχουν να κάνουν τόσο με το νομικό πλαίσιο, αλλά υπακούουν σε κα-
νόνες πολύ ισχυρότερους από το εφήμερο μίας απλής διάταξης του ποι-
νικού κώδικα. Είναι τα όρια που θέτει η ανθρωπιά και όποιος τα ξεπεράσει
σταματά πλέον να του αξίζει η προσφώνηση ως ανθρώπινο ον…
Δυστυχώς, στα πρακτικά του Συλλόγου Συνταξιούχων ανακαλύψαμε κά-

ποιες εκφράσεις που θα έπρεπε να προκαλούν αισχύνη σε όλους εμάς
και εσάς που ανεχτήκαμε αυτούς τους δήθεν κυρίους όλα αυτά τα χρόνια!
Ειλικρινά, σκεφτήκαμε αρκετά αν όντως θα έπρεπε να δημοσιεύσουμε το
συγκεκριμένο απόσπασμα που αποδεικνύει -και το λέμε μετά λύπης μας-
ότι ο κ. Ντίνος δεν είχε χάσει απλά κάθε αίσθημα εντιμότητας, σοβαρότη-
τας και αμετροέπειας προ πολλού, αλλά είχε προχωρήσει παραπέρα, χά-
νοντας κάθε ίχνος ανθρωπιάς! Αποφασίσαμε τελικά να παραθέσουμε την
τοποθέτησή του ώστε να συνειδητοποιήσετε κι εσείς τι φίδι κρύβατε στον
κόρφο σας όλα αυτά τα χρόνια. 
Αφού πρώτα χαρακτήρισε «τρελό» τον πρόεδρο του Συλλόγου μας

(πράγμα που δε μας εξέπληξε καθόλου, μιας και αυτός είναι ο «λεπτός»

τρόπος με τον οποίο χειρίζεται όσους κατακρίνουν τις παρανομίες του),
στη συνέχεια έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει ως «ευχάριστο γεγονός»
ότι έπαθε εγκεφαλικό ο συνάδελφος Κίσσας από τη Eurobank, τέως τα-
μίας του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και τέως γραμματέας του Συλλόγου Union Eurobank,
με τον οποίο είχαν διαφορετική προσέγγιση ως προς τα συνδικαλιστικά
ζητήματα!
Αναρωτιόμαστε πραγματικά γράφοντας αυτές τις λέξεις αν η έκφραση

«δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο» θα μπορούσε να βρει πιο ταιριαστή εφαρ-
μογή. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν υποβιβάζει απλά την έννοια του
συνδικαλισμού, αλλά αποτελεί προσβολή προς την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια. Για μας, αυτό το «ανθρωπάριο» έχασε πλέον τη δυνατότητα να
αντιμετωπίζεται ισότιμα, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν του αξίζει, ενώ πα-
ράλληλα θλιβόμαστε ιδιαίτερα που η συνδικαλιστική του αφετηρία υπήρξε
ο χώρος της αριστεράς, που αν μη τι άλλο οι έννοιες της αλληλεγγύης και
του ανθρωπισμού έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Σας παραθέτουμε αυτούσια την ειδεχθή του αναφορά στο πρόσωπο του

συναδέλφου Κίσσα, από τα πρακτικά της 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Συλλόγου Συνταξιούχων (12/9/2011) και απλά ευχόμαστε να τον συγχω-
ρέσει ο θεός… 

Ντίνος ο λαθρεπιβάτης (η επιστροφή)

Θα θυμάστε από το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας (φύλλο
41, σελ. 7) την υπόθεση με τη λαθραία επιβίβαση του κ. Ντίνου σε Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστί-
μου, το οποίο και πλήρωσε βεβαίως (πώς αλλιώς) από το ταμείο του
Συλλόγου Συνταξιούχων, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη λάβει χρήματα
από το ταμείο για την έκδοση μηνιαίας κάρτας…
Το -νέο- πρόβλημα είναι ότι ο Ντίνος ο λαθρεπιβάτης «ξαναχτύπησε»

σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Μόνο που αυτήν τη φορά έγινε ο Ντίνος
ο θρασύτατος! Βλέπετε, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιού-
χων τόλμησε να αναφερθεί στο θέμα στην τελευταία Γενική Συνέλευση,
υποστηρίζοντας ότι ήταν απλά μία ατυχία το γεγονός ότι είχε ξεχάσει
εκείνη τη μέρα την κάρτα του, υπερασπιζόμενος και παρουσιάζοντας
τον εαυτό του ως ένα… θύμα των αντιπάλων του που σκοπεύουν να
τον λοιδορήσουν, πατώντας ακόμα και πάνω σε μία αναποδιά που μπο-
ρεί να συμβεί στον καθένα.
Μα καλά, πόσο κορόιδα νομίζει ότι είστε;;; Βλέπετε, προφανώς του…

διέφυγε (λέμε τώρα) η λεπτομέρεια, ότι αν όντως είχε κάρτα, θα μπο-
ρούσε να την προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του ΟΑΣΑ και να σβηστεί
με αυτόν τον τρόπο το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί. Με λίγα λόγια,
ο κ. Ντίνος, το «θύμα», πήρε λεφτά από το ταμείο του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων και για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών και για την
πληρωμή του επιβληθέντος προστίμου. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι
τόσο οφθαλμοφανή που δε χρειάζονται και περαιτέρω ανάλυση. 
Είναι τόσα πολλά τα ψεύδη αυτών των κυρίων, που αναπόφευκτα θα

άρχιζαν κάποια στιγμή (και θα συνεχίσουν) να πέφτουν σε αντιφάσεις.
Εξ άλλου, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πταίσμα μπροστά σε όσα
έχουν δει τα μάτια μας από τη μέρα που η νέα διοίκηση ανέλαβε καθή-
κοντα και προχώρησε στην εξέταση των οικονομικών στοιχείων των τε-
λευταίων ετών. Ειλικρινά, μακάρι οι «λαθραίες» στιγμές του κ. Ντίνου
να ήταν μόνο αυτές…
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Άντε πάλι με το… «όλοι ίδιοι είναι»

Έχουμε κατά καιρούς έρθει αντιμέτωποι με μια κατηγορία που φαίνεται
ότι είναι πολύ της… μόδας τη σημερινή εποχή, ξεκινώντας από την προ-
σπάθεια εξομοίωσης όλων των τάσεων και κινήσεων που παρουσιάζονται
στο πολιτικό μας σύστημα, μέχρι και την ταύτιση ιδεολογιών και προσω-
πικοτήτων παντελώς ξένων μεταξύ τους. Αυτή η ισοπέδωση δεν ωφέλησε
ποτέ κανέναν και δυστυχώς τη συναντούμε συχνά και στο συνδικαλιστικό
χώρο, καθώς μερικές φορές στρέφεται και εναντίον μας. Σε αυτό το ση-
μείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κάτι που μας ενοχλεί ιδιαιτέρως όταν
γίνεται από συναδέλφους, γιατί δείχνει έλλειψη γνώσεως της πραγματι-
κότητας και αυθεντικής κριτικής στάσης και είναι δεδομένο ότι στηρίζεται
μονάχα στο λαϊκισμό και τη γύμνια των επιχειρημάτων. 
Ο σύλλογός μας, λοιπόν, για μία ακόμα φορά βρίσκεται ενώπιον μίας

παρόμοιας κατηγορίας που εκτοξεύτηκε απερίσκεπτα από την προανα-
φερθείσα πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα. Τα στελέχη της θεωρούν ότι «… βρί-
σκονται μπροστά σε μία από τα ίδια, αλληλοκατηγορίες για «ψεύτες,
κλέφτες και προδότες» ανάμεσα σε δύο βαθύτατα σκληρυμένες ομάδες».
Εδώ, όμως, τραβάμε μία κόκκινη γραμμή και ξεκαθαρίζουμε: άλλο η κρι-
τική στάση απέναντι στα λάθη που σίγουρα και εμείς στην Ιονική Ενότητα
άθελά μας έχουμε διαπράξει και άλλο η ταύτισή μας με άτομα και συν-
δυασμούς που, αποδεδειγμένα πλέον, παρασιτούσαν σε βάρος των
συναδέλφων. Όχι λοιπόν, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ!
Μας δημιούργησε βαθύτατη θλίψη αυτή η τοποθέτηση μιας και περιλαμ-

βάνεται στο προεκλογικό κείμενο της παράταξης “Συνεργασία για μια νέα
πορεία”. Αυτοί οι κύριοι προσπαθούν να περάσουν τη γνωστή και «μοντέρνα»
λογική ότι «όλοι είναι ίδιοι», προσπαθώντας να εξυψώσουν εαυτούς σε μία
ανώτερη ηθική κατηγορία. Δυστυχώς για τους νεόκοπους στα συνδικαλι-
στικά δρώμενα του Συλλόγου Συνταξιούχων έχουμε να παρατηρήσουμε τα
εξής: μέσα από τις στήλες αυτής της εφημερίδας είχαμε καταγγείλει εδώ και
εφτά χρόνια τα πεπραγμένα της ομάδας που είχε την ευθύνη του Συλλόγου
Συνταξιούχων και οι εκπρόσωποι της Ιονικής Ενότητας έριξαν άπλετο φως
στη σκοτεινή αυτήν περίοδο. Οι ίδιοι πού ήταν τόσο καιρό; 
Η λογική, μάλιστα, των νεόκοπων συνδικαλιστικών της «Συνεργασίας

για μια νέα πορεία» είναι ότι πρέπει να κουκουλώνουμε όλα αυτά τα ζη-
τήματα, να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, σα να μη συμβαίνει τίποτα. Εδώ
πλέον υπάρχει τεράστια απόσταση στον τρόπο προσέγγισης αυτού του
τόσο λεπτού και σημαντικού θέματος μιας και εμείς πιστεύουμε ότι όταν
βρισκόμαστε ενώπιον φαινομένων όπως αυτά που εξελίχθηκαν στο Σύλ-
λογο Συνταξιούχων πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να οδηγούμε τους
υπεύθυνους με θεσμικό τρόπο στη δικαιοσύνη, όπως επιβάλλει η νομι-
μότητα και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ευχόμαστε
στους συναδέλφους που έρχονται μεν από τα παλιά, αλλά είναι νέοι στο
Σύλλογο Συνταξιούχων, να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να συνδρά-
μουν στην εξυγίανσή του.

Δημήτρουλας ο... Ευρωβουλευτής

Νέα καριέρα επιδίωξε να ακολουθήσει ο γνωστός και μη εξαιρετέος Δη-
μήτρουλας, αλλά, όπως ήταν φυσικό, δεν τα κατάφερε... Ο εκ των αγα-
πημένων της εφημερίδας, μας έχει σημαδέψει με τα κατορθώματά του,
αφήνοντας βαθιά τα αποτυπώματά του όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλε-
σμα να είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται ποτέ να τον ξεχάσουμε. Βέβαια
κι αυτός από την πλευρά του, επιλέγει να μην... επαναπαυτεί στις δάφνες
του και φροντίζει συνεχώς να ανανεώνει το ενδιαφέρον μας, παρέχοντάς
μας ανελλιπώς τροφή για σχόλια. Ο Δημήτρουλας επιχειρεί με κάθε τρόπο
να βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα και να «προσφέρεται» για τη...
σωτηρία μας. Βέβαια, αυτήν τη φορά ίσως να το παρατράβηξε, καθώς
προσπάθησε να ξεφύγει από τους κύκλους της τράπεζας και να επεκτα-
θεί, όχι απλά σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε πανευρωπαϊκό!!! 
Αφού, λοιπόν, συμμετείχε στις συνδικαλιστικές εκλογές του συλλόγου με

το ψηφοδέλτιο του κ. Γκιάτη, τώρα επιχείρησε να εκλεγεί στην Ευρωβουλή,
καθώς ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος του
κ. Τζουμάκα. Εντάξει, τα αποτελέσματα δε χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς,
αφού είμαστε σίγουροι ότι όλοι φαντάζεστε την έκβαση αυτής της προσπά-
θειας. Και βέβαια, πώς ήταν δυνατόν να επιτύχει ο εν λόγω κύριος, όταν
δεν έχει εργαστεί εδώ και τόσα χρόνια; Πώς ακριβώς θα μπορούσε ποτέ
να καταλάβει τα δεινά τα οποία υφίσταται ο ελληνικός λαός, ένας ευνοημέ-
νος της τράπεζας; Βλέπετε, ο Δημήτρουλας περνάει ζωή και κότα αφού
εδώ και πολλά χρόνια δεν εργάζεται στην τράπεζα και τυγχάνει παράνομης
ασυλίας, όπως αντίστοιχα και ο Νικολακάκης. 
Και μπορεί να προσεγγίζουμε τα γεγονότα και να αναδεικνύουμε της χα-

λαρή τους διάσταση, αλλά η πραγματικότητα μόνο αστεία δεν είναι. Η
υπόθεση αυτή αποτελεί μία εξόφθαλμη παρανομία της διοίκησης, από
τις πολλές που δυστυχώς συναντούμε στην Alpha Bank, αλλά και η υπο-
μονή έχει όριά της. Δεν ξέρουμε αν είναι ευθύνη της κ. Κονιδάρη, του κ.
Φιλάρετου ή του κ. Μαντζούνη, αλλά πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι
πλέον το «μαγαζί» δεν είναι δικό τους! Η τράπεζα ανήκει στον ελληνικό
λαό και επομένως δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον
τρόπο. Ο κάθε... Δημήτρουλας και ο κάθε... Νικολακάκης  δεν πρέπει να τυγχά-
νουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε σχέση με τους άλλους εργαζομένους.

Εμείς, δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και έχουμε αναθέσει
στους νομικούς μας συμβούλους να εξετάσουν αυτήν την παράνομη
και προκλητική περίπτωση και σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας
γνωστοποιήσουμε τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούμε για
την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ισότιμης αντιμετώπισης
όλων των εργαζομένων στην τράπεζα. 

«Βέγγος»… ο Βέργος, για να αποφύγει τη σύλληψη!

Ο Βέργος που επί χρόνια απασχόλησε αρνητικά το συνδικαλιστικό γί-
γνεσθαι της Ιονικής, με τα τερτίπια, τις εκρήξεις του και άλλες γνωστές
και άγνωστες συμπεριφορές του, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του.
Στις 12 Μαϊου 2014, στις 10 το πρωί, επισκέφθηκε τα γραφεία του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, προκειμένου να συμμετάσχει στο επικείμενο
Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την διάρκεια της εκεί παρουσίας ζήτησαν στο
τηλέφωνο του Συλλόγου τον Κο Βέργο από Δικηγορικό Γραφείο των Αθη-
νών, «δια υπόθεσίν του». Νεοεκλεγείς συνάδελφος τον φώναξε να συνο-
μιλήσει και τότε ο έξαλλος Βέργος όρμησε στον αποσβολωμένο
συνάδελφο με γροθιές επί της κεφαλής του! 
Όπως ήταν λογικό, οι συνάδελφοι κάλεσαν την αστυνομία, αλλά μόλις

κατέφθασαν οι αστυνομικοί και τον αναζήτησαν, ο Βέργος με ταχύτητα
που ξεπερνούσε τον αείμνηστο ηθοποιό Θανάση Βέγγο, ξέφυγε τρέχοντας
από τις σκάλες του 5ου ορόφου, ανάμεσα από τα όργανα της τάξεως,
προκειμένου να αποφύγει την αυτόφωρη σύλληψη! Οι αστυνομικοί τον
κατεδίωξαν κατεβαίνοντας με το ασανσέρ αλλά ο Βέργος, είχε εξαφανιστεί
στην οδό Πανεπιστημίου! Υπεβλήθη μήνυση για αναίτια επίθεση και βι-
αιοπραγία, παρουσία έξι μαρτύρων συναδέλφων που κατέθεσαν το πε-
ριστατικό, αλλά ο Βέργος παραμένει άφαντος, επί ημέρες και φυσικά από
το Διοικητικό Συμβούλιο υπό το φόβο του αυτοφώρου!   

ΝΤΟΚΟυΜΕΝΤΟ: «Μέγιστο θέμα του Δ.Σ.» η πληρωμή της
σπασμένης μασέλας του Ντίνου !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοηθηματούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
που ακόμα εκπροσωπείται από τους κ. κ. Βέργο, Ντίνο, Λαδά, Σιδηρο-
πούλου κλπ ασχολείται (καθώς φαίνεται και από το παρακάτω απόσπα-
σμα-ντοκουμέντο των πρακτικών της 28/02/2013 του Δ.Σ.) με…
τιτανοτεράστια θέματα! Όχι φυσικά με την κατά 64% μείωση της επικου-
ρικής σύνταξης και την κατάργηση των Δώρων των συνταξιούχων του
Επικουρικού, που δήθεν εκπροσωπούν. Αυτά είναι ήσσονος σημασίας,
μπροστά στο μέγιστο ζήτημα της αποζημίωσης με 1.000 € από το Ταμείο
του Συλλόγου, «του απολεσθέντος μηχανισμού τόξου οδοντοστοιχίας»
του μέλους του Δ.Σ. συνάδελφου-συναγωνιστή Αντώνη Ντίνου ! 
Οι απόψεις των μελών του Δ.Σ. για τα χρήματα που κοστίζουν τα ραγι-

σμένα δόντια του Ντίνου και πόσα θα του δώσουν για την αποκατάστασή
τους ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης! Το γεγονός ότι δεν ήταν νόμιμη η
πληρωμή των απολεσθέντων δοντιών που αποφασίστηκε, από τις δικές
μας εισφορές, ασφαλώς είναι λεπτομέρεια. 
Θα πείτε τώρα, μήπως είναι νόμιμη η πληρωμή σε μηνιαία βάση από

το Ταμείο του Συλλόγου Βοηθηματούχων, 530 € Ευρώ του προσωπικού
τηλεφώνου του Κου Βέργου? Μήπως είναι νόμιμη η ανάληψη και με ποιες
αποδείξεις αλήθεια, από το Ταμείο του Συλλόγου σε μηνιαία βάση, 1.000
€ Ευρώ με την αναγραφή «Γενικά Έξοδα» και 400 € το μήνα με την ανα-
γραφή «Διάφορα»; Μήπως είναι καταστατικά νόμιμα τα δάνεια που έδιναν
και έπαιρναν από το Σύλλογο Συνταξιούχων Κύριας Σύνταξης (5.000 € ,
2.000 € και άλλα); Μήπως δικαιολογούνται οι δικηγορικές δαπάνες;
Μήπως δικαιολογούνται οι οφθαλμοφανείς υπερτιμολογήσεις για τις ανα-
κοινώσεις (2.700 € η καθεμία αντί για 270 €) και την εφημερίδα που δό-
θηκαν 19.638 € για την θητεία 2010-2012 από το Ταμείο του Συλλόγου;
Το πράγμα δεν είναι απλώς γελοίο, είναι τραγικό… αλλά Κυριακή
κοντή γιορτή !!! 
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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.

Το σωστό να λέγεται...
Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας έχουμε επανειλημμένως
ασκήσει κριτική στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, για την ένδεια
των πολιτικών προτάσεων και την ανικανότητα που παρουσιάζουν
στην προσπάθεια να βγάλουν τη χώρα μας από το αδιέξοδο. Από
αυτήν  την κριτική δε θα μπορούσε να ξεφύγει και το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης που είναι σαφές ότι παρουσιάζει σοβαρό έλ-
λειμμα στην αποσαφήνιση μίας πλήρους κυβερνητικής πρότασης σε
ενδεχόμενη επικράτησή του σε μελλοντικές εκλογές.
Παρόλα αυτά, εμείς δεν έχουμε προκαταλήψεις και θα αποδίδουμε
πάντα τα του καίσαρος τω καίσαρι. Θέλουμε, λοιπόν, να επισημά-
νουμε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από τη διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, ότι πλέον έχει επιβεβαιωθεί
πλήρως η θέση "προγόνου" του ΣΥΡΙΖΑ (τότε Συνασπισμός) που
ενάντια στο ρεύμα της εποχής είχε αντιταχθεί στην ανάληψη και διορ-
γάνωσή τους από την Ελλάδα. 
Τώρα που πλέον νομίζουμε είναι ξεκάθαρες οι δυσβάστακτες συνέ-
πειες που είχε στην οικονομία της χώρας αυτό το τεράστιο εγχείρημα
για το οποίο είναι σαφές ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, έχουν αρχίσει να εμ-
φανίζονται αρκετοί που το παίζουν μετά Χριστόν προφήτες, "ξεχνώντας"
τις τοποθετήσεις τους εκείνη την περίοδο. 
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι, πέραν της όποιας ζημιάς προξένησαν οι
πολυέξοδοι Ολυμπιακοί Αγώνες της κατανάλωσης και της υποτιθέμε-
νης κερδοφορίας στην Ελλάδα, υπήρχαν και οι θετικές παρενέργειες,
κυρίως στις τηλεπικοινωνιακές και συγκοινωνιακές υποδομές που εί-
μαστε σίγουροι ότι αν δεν υπήρχε η πίεση των Αγώνων δε θα είχαν
προχωρήσει με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Το γεγονός αυτό, όμως,
δεν μπορεί να μεταβάλλει το συνολικό απολογισμό, καθώς πλέον μπο-
ρεί να ειπωθεί ξεκάθαρα ότι το εγχείρημα των Ολυμπιακών αποτέλεσε
τη χαριστική βολή που έριξε την Ελλάδα στη δίνη της κρίσης. 

"Σφίγγουν" τα γάλατα
Το τελευταίο διάστημα έγινε πολύς λόγος στα ΜΜΕ για το θέμα του
γάλακτος και όπως φαίνεται η διαπλοκή καταφέρνει να ελίσσεται, να
εξελίσσεται, να επηρεάζει και τελικά να ισοπεδώνει τα πάντα. Πώς αλ-
λιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι βουλευτές που αποφάσισαν
να προτάξουν το εθνικό συμφέρον δέχονται καθημερινά πυρά από τα
κανάλια, τους σταθμούς και τον Τύπο της διαπλοκής; 
Αυτή η ευσυνείδητη προσπάθειά τους να αντιταχθούν στη μεθόδευση
και τη σκοπιμότητα των οικονομικών συμφερόντων που στοχεύουν να
νομιμοποιήσουν την εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας γάλακτος δεν
μπορεί παρά να τύχει της στήριξής μας, καθώς μία τέτοια αρνητική
εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα την ισοπέδωση της ελληνικής κτηνο-
τροφίας, αλλά και την οικονομική αιμορραγία από την εκροή συναλ-
λάγματος. Πάνω από όλα, όμως, θέτει σε κίνδυνο την εθνική
αυτάρκεια. Εμείς, λοιπόν, δεν μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε τους
βουλευτές που μάχονται τους μηχανισμούς διαπλοκής και τα εξαπτέ-
ρυγά τους και λειτουργούν (έστω σε αυτό το ζήτημα...) με βάση το
συμφέρον της πολιτείας. 

Ο "εθνικός" επενδυτής
Ασφαλώς όλοι θα θυμάστε ότι ο κ. Λάτσης, ο πρώην ιδιοκτήτης της
Eurobank , όταν κρίθηκε αναγκαίο να στηρίξει την τράπεζά του με τη
συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση, την έκανε με ελαφρά πηδημα-
τάκια... Βλέπετε, δεν μπορούσε ο "εθνικός" επενδυτής, όπως προ-
σπαθούν να μας τον παρουσιάσουν ορισμένοι κύκλοι, να επιβαρυνθεί
με το ποσό των 2,9 δις ευρώ που απαιτούσε η ανακεφαλαιοποίηση. 
Μπορεί βέβαια να αποχώρησε από τη Eurobank, αλλά όπου γάμος
και... λεφτά, ο Λάτσης πρώτος! Το καινούργιο του εγχείρημα έχει να
κάνει με το φιλέτο του Ελληνικού, όπου μαζί με ομίλους από... όλες
τις φυλές του Ισραήλ, έχει βαλθεί να επενδύσει, με το αζημίωτο φυ-
σικά. Βέβαια, η συγκεκριμένη "αδιάφανη" διαδικασία έχει και μία πρω-
τοτυπία, αφού συμμετέχει σε αυτήν μόνο ένας επενδυτής, κάτι για το
οποίο μόνο η Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να μας διαφωτί-
σουν.
Ας εξετάσουμε, όμως, λίγο και την προοπτική αυτής της επένδυσης.
Επένδυση για να αυγατίσει την περιουσία του ο κ. Λάτσης, σίγουρα,
αλλά όχι και επένδυση για την ελληνική κοινωνία, καθώς δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε μεγάλες
πολυεθνικές δραστηριότητες που με τα καζίνο τους θα φροντίσουν να
"γαλουχήσουν" την ελληνική νεολαία, ενώ παράλληλα θα καταστρέ-
ψουν τις γειτονικές αγορές της Βούλας, της Γλυφάδας, του Αλίμου και

του Παλαιού Φαλήρου, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.
Αυτή είναι λοιπόν η ανάπτυξη για την οποία κόπτονται οι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι εδώ και χρόνια; Αυτά είναι τα εισαγόμενα επενδυτικά κεφά-
λαια που θα οδηγήσουν στην οικονομική ανάκαμψη και θα σώσουν τη
χώρα μας; Η δική μας λογική και αντίληψη διαφέρει ριζικά. Αντί να φτιά-
χνουμε καζίνο και τεράστια εμπορικά κέντρα-ναούς του καταναλωτισμού,
η λύση είναι μία: ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα το-
νώσουν την απασχόληση, στήριξη της βιοτεχνίας και κυρίως ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα. Αυτές είναι οι παραγωγικές δυνάμεις που πρέπει
να εκμεταλλευτούμε και όχι βέβαια οι βραχύβιες επενδύσεις που εξυπη-
ρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων οικονομικών κύκλων και μεγιστά-
νων. Αντί, λοιπόν, τα ΕΣΠΑ και κάθε μορφής διαρθρωτικά κονδύλια να
κατευθύνονται σε αμφιβόλου αξίας και προθέσεων επενδυτικές διαδικα-
σίες, καιρός είναι να αναπροσαρμοστεί ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της
χώρας, ρίχνοντας βάρος στους ξεχασμένους από τη νεοφιλεύθερη οικο-
νομική σκέψη τομείς, οι οποίοι, όμως, μπορούν να αποβούν σωτήριοι για
την πατρίδα μας.

Ο Μπαλτάκος και οι άλλοι
Οι πολιτικοί άνδρες, αυτοί που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των
λαών, θεωρητικά θα έπρεπε να αποτελούν προσωπικότητες με ιδιαί-
τερες ικανότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο δυσκολότερο
των έργων: την οικοδόμηση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου. Δε
χρειάζεται να σας τονίσουμε, μιας και το ξέρετε όλοι πολύ καλά, πως
κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δε συμβαίνει και ίσως να μη συνέβη ποτέ,
καθώς τα κριτήρια για την επιτυχή πορεία στον πολιτικό στίβο κάθε
άλλο παρά αξιοκρατικά ήταν ανέκαθεν. Βέβαια, η ανικανότητα του συ-
νόλου σχεδόν των στελεχών του σημερινού πολιτικού συστήματος απο-
τελεί ένα πρωτοφανές γεγονός.  
Επιπλέον, δυστυχώς, στην πατρίδα μας επιχειρήθηκε τα τελευταία χρό-
νια με ακραίο τρόπο η στείρα «οικονομοποίηση» της πολιτικής, η
οποία, όμως, όπως μπορεί να κατανοήσει κάθε σκεπτόμενο άτομο,
συντίθεται από πολλά περισσότερα στοιχεία πέραν των αριθμών και
των οικονομικών υπολογισμών. Αυτή η ανορθόδοξη μορφή και λειτουρ-
γία της πολιτικής κρίνεται από αναποτελεσματική έως και επικίνδυνη
και τις ακραίες συνέπειες αυτής της κατάστασης τις βιώνουμε ήδη μέσω
των οριζόντιων περικοπών των μνημονίων με τη μετατροπή των ζωών
μας σε υπολογιστικές πράξεις και των ατόμων σε άψυχους αριθμούς.
Αλλά αυτή ακριβώς είναι η τακτική των πραγματικών συμβούλων της
-υποτιθέμενης- κυβέρνησής μας, δηλαδή των Morgan Stanley,
Deutsche Bank κλπ που, όμως, εξυπηρετούν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά τα
δικά τους συμφέροντα και προφανώς δεν ενδιαφέρονται και δεν μπο-
ρούν να λύσουν τα προβλήματα της Ελλάδας και των πολιτών της. 
Μπορεί λοιπόν ο κ. Σαμαράς, ο κ. Βενιζέλος και οι αυλικοί τους να πα-
νηγυρίζουν (!) επειδή ξαναβγήκαμε στις αγορές, αλλά ο λαός πλέον έχει
ξυπνήσει από το λήθαργο των τελευταίων ετών και ξέρει να κρίνει
όλους αυτούς που τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κατα-
στροφή. Μας λένε οι πολιτικοί ταγοί μας (ο θεός να τους κάνει) ότι τα
spread πέφτουν συνολικά στην ευρωζώνη και ότι στην Ιταλία έχουν
φτάσει στο 1,7, ενώ η Ελλάδα βγήκε στις αγορές. Τα spread, όμως,
δεν… τρώγονται! Και αυτό είναι που απασχολεί τον πολίτη αυτής της
χώρας και όχι αν θα δανειστεί το κράτος εκ νέου χρήματα που σε με-
γάλο βαθμό κάθε άλλο παρά προορίζονται για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ελληνικού λαού. 
Όταν, λοιπόν, διατυπώνονται τόσο μεγάλα ψέματα από την κυβέρνηση,
περιμένουν ο ελληνικός λαός να τους πιστέψει; Αντί, επιτέλους, να δώ-
σουν μία ρεαλιστική εικόνα και να απαντήσουν για τον υπερδανεισμό
και το χρηματοδοτικό κενό που υφίσταται, υπόσχονται ότι δε θα παρ-
θούν νέα μέτρα. Έτσι η κυβέρνηση καθίσταται περαιτέρω αναξιόπιστη
και αυτό καταγράφηκε με απόλυτη σαφήνεια στις πρόσφατες εκλογές
αφού η πλειονότητα του ελληνικού λαού πιστεύει ότι δε βγαίνουμε από
το τούνελ.
Οι «αξιόπιστοι» πολιτικοί συνεχίζουν να λένε ανοησίες και ψέματα, αλλά
πλέον η πολιτική παίρνει την εκδίκησή της. Ο γίγαντας, όμως, είχε πή-
λινα πόδια, με αποτέλεσμα να βγουν όλα στην επιφάνεια με την υπό-
θεση Μπαλτάκου και να καταρρεύσει ο μύθος της ηθικής και
αποφασιστικής κυβέρνησης. Το ακροδεξιό του παραλήρημα πριν λίγο
καιρό, όταν και είχε δηλώσει ότι διακατατέχεται από αντικομμουνισμό,
ήταν απλά ο προπομπός για τις «βόμβες» που ακολούθησαν με τις συ-
νομιλίες με τον εκπρόσωπο της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. 
Δυστυχώς, λοιπόν, υπάρχουν κάποια μέλη της κυβέρνησης που δεν
μπορούν επουδενί να σταθούν επάξια και να τιμήσουν τη θέση που
τους έχει δοθεί και δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία του θεσμικού τους
ρόλου. Ο κ. Μπαλτάκος ως ιδιώτης έχει δικαίωμα ασφαλώς να είναι και
να δηλώνει ό,τι επιθυμεί. Αλλά όταν κάποιος κατέχει μία θεσμική θέση
δεν μπορεί να διακρίνεται από αμετροέπεια και ανοησία. Βέβαια, την
ευθύνη δεν την έχει μόνο ο κ. Μπαλτάκος. Αυτός είναι, αυτά πιστεύει,
αυτά δηλώνει. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν εκείνοι που τον επέλε-
ξαν ως "μείζονα πολιτικό άνδρα" και κατάλληλο να αποτελέσει μέλος
της κυβέρνησης του ελληνικού λαού. Ε λοιπόν, να τον χαίρονται οι δύο
ύψιστοι πολιτικοί ταγοί της χώρας μας, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέ-
λος.
Η αλήθεια είναι ότι ακραία μορφή αυτής της υπόθεσης και οι ρωγμές
που δημιούργησε στο πολιτικό σκηνικό έχουν καταστήσει πλέον ξεκά-
θαρο πως μετά τις εκλογές θα υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.
Τώρα, αν αυτό είναι για το καλύτερο ή το χειρότερο, θα το δείξει ο και-
ρός. 
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Ευ-καιρία για… καινοτομίες!

Η μελισσοκομία Η μελισσοκομία 
Ιστορία μου, μελισσοκομία μου...
Η μελισσοκομία αποτελεί δραστηριότητα του αν-
θρώπου από αρχαιοτάτων χρόνων. Σε διάφορες
ζωγραφικές παραστάσεις που βρέθηκαν στις Πυ-
ραμίδες της Αιγύπτου, εικονίζονται άνθρωποι που
ασχολούνται με τη μελισσοκομία. Η σύνδεση του
ανθρώπου με τη φύση δε θα μπορούσε να έχει
αφήσει έξω από την ενασχόλησή του τη συγκεκρι-
μένη δραστηριότητα με τα θαυματουργά παρά-
γωγα. Το μέλι ήταν, εξ άλλου, η πρώτη γλυκαντική
ουσία στον κόσμο, καθώς η ζάχαρη δεν αναφέρε-
ται μέχρι την εποχή των Σταυροφόρων, ενώ και το
κερί, επίσης, είχε μεγάλη αξία. 
Στην αρχαία Ελλάδα η μελισσοκομία βρισκόταν σε
αρκετά υψηλό επίπεδο, ενώ υπάρχουν σχετικά
γραπτά ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη. Οι
απόψεις του εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι
και το μεσαίωνα που προστέθηκε η εισαγωγή του
καπνού. Αργότερα η μελισσοκομία αποτέλεσε
είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια,
όπου και αναπτύχθηκε σημαντικά. Τη μεγαλύτερη
ανάπτυξη τη γνώρισε τα τελευταία εκατό χρόνια
και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά τον πόλεμο.
Σήμερα είναι πια πάρα πολλά γνωστά πράγματα
από τη βιολογία των μελισσών, από τη νομοτέλεια
που διέπει τη ζωή τους κλπ. 

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα
Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές συνθήκες για τη μελισ-
σοκομία. Η ανάπτυξή της όμως στη χώρα δεν
είναι τέτοια, όση επιτρέπουν οι κλιματολογικές
συνθήκες της. Ως αποτέλεσμα η εγχώρια παρα-
γωγή δεν καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας κα-
τανάλωσης.
Η μελισσοκομία στην Ελλάδα ασκείται κυρίως από
μικρούς παραγωγούς, κάτι που ισχύει και στις πε-
ρισσότερες χώρες του κόσμου. Πρόκειται συνή-
θως για επιχείρηση με οριζόντια οργάνωση,
πράγμα που σημαίνει ότι ο μελισσοκόμος μεριμνά
για την παραγωγή, την επεξεργασία, την τυποποί-
ηση, τη συσκευασία και την πώληση των προϊόντων
του. Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η μελισσο-
κομική επιχείρηση είναι οργανωμένη παραδο-
σιακά, δηλαδή πρόκειται συνήθως για
οικογενειακή επιχείρηση, που δυσκολεύεται να
προσαρμοστεί στις μεταβολές της αγοράς. 
Μεγάλοι παραγωγοί θεωρούνται στη χώρα μας
όσοι κατέχουν πάνω από εκατόν πενήντα κυψέ-
λες. Υπολογίζεται πως για να μπορέσει κάποιος
να συντηρηθεί μέσω της μελισσοκομίας, πρέπει
να διαθέτει κατά προσέγγιση τριακόσια μελισσο-
σμήνη και για να μπορεί να προσφέρει τα προ-
ϊόντα του σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές,
καλό είναι να έχει στην κατοχή του περί τα εξακό-
σια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μελισσο-
κομία δεν είναι η αποκλειστική απασχόληση του
παραγωγού, αλλά έρχεται να συμπληρώσει το
κύριο εισόδημά του. Παρόλα αυτά, θεωρείται κα-
ταστροφικό κάποιος χωρίς προηγούμενη εμπειρία
να επιδιώξει να αγγίξει μεμιάς αυτά τα νούμερα.
Αντίθετα, καλό είναι το μελισσοκομείο να ανα-
πτυχθεί σταδιακά και μαζί του η εμπειρία του
επαγγελματία. 

Αποδόσεις μελισσοσμηνών: Η μέση απόδοση
των μελισσοσμηνών σε μέλι στη χώρα μας ανέρ-
χεται στα 10,4 κιλά και θεωρείται πολύ μικρή. Αυτό
οφείλεται στη μη εντατική εκμετάλλευση και τη μη
πλήρη αξιοποίηση της μελισσοκομικής χλωρίδας
με τη μετακίνηση των μελισσοσμηνών, στον ερα-
σιτεχνικό τρόπο εκμετάλλευσης, στη μη πρόληψη
ασθενειών, στη μη σωστή διατροφή των μελισσο-
σμηνών κ.λπ. Όμως, με τη σωστή κατάρτιση του με-
λισσοκόμου, επομένως με τη σωστή διαχείριση του
μελισσοσμήνους και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊ-
κές, μια κυψέλη μπορεί να ξεπεράσει τα είκοσι και να
αγγίξει σε απόδοση τα τριάντα κιλά το χρόνο!

-Οργάνωση μελισσοκόμων
Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 60 σύλ-
λογοι μελισσοκομίας που σχηματίζουν την Ομο-
σπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας.
Επίσης, υπάρχουν από το 2000 τα μελισσοκομικά
κέντρα που είναι στελεχωμένα με επιστημονικό
προσωπικό το οποίο πέρα από την τεχνική βοή-
θεια που παρέχει, υλοποιεί το μοναδικό για τον έλ-
ληνα μελισσοκόμο επιδοτούμενο πρόγραμμα των
συνθηκών βελτίωσης της παραγωγής και εμπο-
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. Οι μεγά-
λοι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, με την ισχυρή
παρουσία τους, προασπίζουν τα συμφέροντα των
μελισσοκόμων και διασφαλίζουν τη γνησιότητα
των μελισσοκομικών προϊόντων. Για την άσκηση
του επαγγέλματος απαιτείται άδεια που εκδίδεται
από το Υπουργείο Γεωργίας και προϋποθέτει την
ιδιοκτησία τουλάχιστον μιας μονάδας μελισσών με
περισσότερες από 120 κυψέλες. 

-Οικονομία της μελισσοκομίας
Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά για προ-
ϊόντα μελιού και ο μελισσοκόμος δεν αντιμετωπίζει
πρόβλημα για την εξασφάλιση εισοδήματος από
το μέλι, αρκεί να έχει καλή ποιότητα και να μην
προσβάλλει τις μέλισσες κάποια αρρώστια. Η με-
λισσοκομία είναι κλάδος πρωτογενούς παραγω-
γής με μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και
καλύπτει σχεδόν το 1% της ακαθάριστης αξίας της
γεωργικής παραγωγής. Μετά την Ισπανία, η χώρα
μας έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη σε μελισσοκο-
μικό κεφάλαιο, με ένα εκατομμύριο τριακόσιες σα-
ράντα χιλιάδες κυψέλες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
έλληνες επαγγελματίες παραγωγοί αποτελούν
σχεδόν το σαράντα τοις εκατό των παραγωγών
στην Ε.Ε., τη στιγμή που στην Ευρώπη παράγεται
το δεκατρία τοις εκατό της παγκόσμιας παραγω-
γής μελιού.
Η Ελλάδα έρχεται έκτη στην κατανάλωση μελιού
στην Ε.Ε., ενώ κάθε έλληνας καταναλώνει πάνω
από ενάμισι κιλό μέλι τον χρόνο. Όσο αφορά την
προοπτική εξαγωγών, η Γερμανία είναι η μεγαλύ-
τερη αγορά για το μέλι στην Ε.Ε., ενώ τους ακο-
λουθούν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. 

Η μελισσοκομία ως επάγγελμα
-Η σημασία της κατάρτισης
Για την ανάπτυξη και την επιβίωση μιας σύγχρο-
νης μελισσοκομικής επιχείρησης είναι απαραίτητο
ο παραγωγός να ενημερώνεται για τις οικονομο-
τεχνικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις των κατανα-
λωτών και να επιδιώκει την ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων του, χωρίς να κάνει εκπτώσεις
στην ποιότητα και χωρίς να θυσιάζει τις σωστές,
από περιβαλλοντικής και ηθικής άποψης, πρακτι-
κές. 
Για την ενασχόληση με τη μελισσοκομία είναι ση-
μαντική η απόκτηση εμπειρίας. Γνώσεις για το
επάγγελμα μπορούν να αποκτηθούν σε Τ.Ε.Ε., σε
Τ.Ε.Ι. ζωϊκής παραγωγής, μέσω των σεμιναρίων
του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Λεωφό-
ρος Κηφισίας 182, Μαρούσι) και στα Γεωπονικά
Τμήματα των Α.Ε.Ι. με την αντίστοιχη ειδικότητα.
Η εκπαίδευση πάνω στη μελισσοκομία διευκολύ-
νει τη δυνατότητα λήψης ειδικών δανείων και επι-
δομάτων που παρέχονται ιδιαίτερα σε νέους
παραγωγούς.

-Μέθοδοι μελισσοκομίας
Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο
παραδοσιακός, όπου το σύνολο των κυψελών πα-
ραμένει σε ένα μέρος και ο σύγχρονος, που κάθε
φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει λουλού-
δια. Ο δεύτερος τρόπος, η νομαδική μελισσοκο-
μία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και
πιο αποδοτική. Παράλληλα, οι παραδοσιακές ξύ-
λινες κυψέλες έχουν αρχίσει σταδιακά να αντικα-
θίστανται από τις πλαστικές που έχουν σοβαρά
πλεονεκτήματα από άποψη απόδοσης, συντήρη-
σης κλπ.

-Ποιο είναι, όμως, το κόστος;  
Ενδεικτικά, θα λέγαμε πως κάποιος που θέλει να ξε-
κινήσει την ενασχόλησή του με τη μελισσοκομία, πχ
με 50 κυψέλες, πρέπει να διαθέσει ως αρχικό πάγιο
κεφάλαιο περίπου 7.000 ευρώ, ποσό που περιλαμ-
βάνει τις κυψέλες, κηρήθρες, εξοπλισμό εργαστη-
ρίου, εργαλεία, τεχνοπαραγωγικά μέσα, λειτουργικές
δαπάνες κλπ. Το ποσό αυτό αυξάνεται με τα χρόνια,
εφόσον θέλουμε να μεγαλώσει η επιχείρησή μας,
όπως αυξάνονται αντίστοιχα και τα κέρδη. 

-Κέρδη
Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο
μεγαλύτερο είναι και το καθαρό επιχειρηματικό
κέρδος. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ετήσια από-
δοση του κεφαλαίου για τα μικρά μελισσοκομεία
είναι της τάξης του 13%, ενώ για μια μεγάλη επι-
χείρηση (π.χ. των εξακοσίων κυψελών) ανέρχεται
περίπου στο 77%. Όπως αναφέραμε, για να γίνει
πραγματικά επικερδής μια μελισσοκομική επιχεί-
ρηση, πρέπει να φτάνει κατά προσέγγιση τα τρια-
κόσια μελισσοσμήνη.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως οι όποιες εκτι-
μήσεις επηρεάζονται σημαντικά από παράγοντες
όπως το κλίμα, η περιοχή, οι ασθένειες των μελισ-
σών, οι διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και από
την ύπαρξη και το είδος των επιδοτήσεων. Επίσης,
για να φτάσει κανείς σε ικανοποιητικά νούμερα,
απαιτούνται χρόνια σκληρής εργασίας, διαρκούς
εκπαίδευσης και τριβής με το αντικείμενο, καθώς
και βαθιά γνώση των συνθηκών της αγοράς.

Προϊόντα
“Δεν είναι φάρμακον αλλά κάτι καλλίτερον. Είναι
μία ανυπολογίστου αξίας τροφή, η οποία ενδείκνυ-
ται δια κάθε κουρασμένον ή προώρως γηρασμέ-
νον οργανισμόν. Ευθύς αμέσως από τας πρώτας
ημέρας της χρήσεως, φέρει έν αίσθημα ευεξίας
προερχόμενον από σημαντικήν τόνωσιν του νευ-
ρικού συστήματος. Την αδυναμίαν διαδέχεται μία
νεανική έφεσις προς δράσιν, τας μαύρας σκέψεις,
η φυσική χαρά του ζήν, η μνήμη και αι σεξουαλικαί
ικανότητες γίνονται φυσιολογικαί. Υστερα από με-
ρικών εβδομάδων χρήσιν η επιδερμίς και ιδίως το
πρόσωπον αποκτούν νεανικήν εμφάνισιν”. (Μ. ντε
Μπελβεφέρ, Γάλλος ερευνητής, για το βασιλικό
πολτό που έχει πολυάριθμες χρήσεις και θεωρεί-
ται θαυματουργό στοιχείο της φύσης, με αποτέλε-
σμα η κατανάλωσή του να συστήνεται από τους
γιατρούς όλου του κόσμου.)

-Μελισσοθεραπεία
Είναι η φαρμακευτική χρήση των μελισσοκομικών
προϊόντων, του μελιού, της γύρης, της πρόπολης,
του βασιλικού πολτού, του κεριού και του δηλητη-
ρίου. Η μελισσοθεραπεία είναι τόσο παλαιά όσο η
ίδια η μελισσοκομία. Γι' αυτήν είχε γράψει ο Ιππο-
κράτης ενώ υπάρχουν αναφορές σε κινέζικα κεί-
μενα. Η μελισσοθεραπεία για τα περισσότερα
προϊόντα (εκτός του δηλητηρίου των μελισσών που
απαιτεί κάποιους κανόνες εφαρμογής) αποφεύγει
κατά γενικό κανόνα και μέσα στο πλαίσιο των συνι-
στώμενων δόσεων, κάθε πρόβλημα απαγόρευσης. 
Πέραν των ιατροφαρμακευτικών ιδιοτήτων των
προϊόντων, χρησιμοποιούνται και σε πολλούς άλ-
λους κλάδους, όπως πχ στη βιομηχανία καλλυντι-
κών, στη διατροφή ανθρώπου και οικιακών ζώων,
στη βιομηχανία των κεριών κλπ.

Τολμήστε το!
Στην εποχή που ζούμε η μελισσοκομία είναι από τις
πιον ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους
συναδέλφους, συνταξιούχους και εργαζόμενους,
αλλά ιδιαίτερα για τη νέα γενιά που χτίσει τη ζωή
κάτω από αντίξοες συνθήκες. Για να μπορέσει να
αφομοιώσει κ΄κάποιος το επάγγελμα του μελισσο-
κόμου δεν αρκούν, βέβαια, οι θεωρητικές γνώσεις
που θα λάβει και εκτός της σχολής πρέπει να πα-
ρακολουθήσει ενεργά τουλάχιστον μία ολόκληρη
μελισσοκομική περίοδο κοντά σε έναν επαγγελμα-
τία μελισσοκόμο που ξεκινά το Φεβρουάριο και
λήγει το Νοέμβριο. Αν υπάρχει αγάπη για αυτήν την
άκρως ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή δραστηριό-
τητα, είναι σίγουρο ότι μπορεί να υπάρξει ένα ση-
μαντικό έσοδο για τη συμπλήρωση του
εισοδήματος, αλλά για τους νεότερους και ως δη-
μιουργία μιας ολοκληρωμένης και επιτυχημένης
επαγγελματικής επιλογής.
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Στις 17 Απριλίου 2014 τελείωσε το μελάνι της ζωής του σπουδαίου
κολομβιανού συγγραφέα, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που ταξί-
δεψε την οικουμένη με το μαγικό ρεαλισμό, του οποίου υπήρξε ου-
σιαστικά εισηγητής, χαρίζοντας στην ανθρωπότητα
αριστουργήματα όπως τα «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας» και
«Εκατό χρόνια μοναξιά».
Και μπορεί στο έργο του να κυριαρχεί η ιδιότυπη συγγραφική τε-
χνική του μαγικού ρεαλισμού και να εξετάζεται σε βάθος η θεμα-
τική της μοναξιάς, αλλά το σίγουρο είναι ότι διαβάζοντας τα βιβλία
του «Γκάμπο», όπως ήταν ευρέως γνωστός στη Λατινική Αμερική,
κανείς ποτέ δε θα νιώσει μόνος…
Σε ηλικία 87 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο πιο πολυδιαβασμέ-
νος σύγχρονος Ισπανόφωνος συγγραφέας, ο Νομπελίστας Γκαμπριέλ
Γκαρσία Μάρκες που με το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στην ανά-
δειξη της αστείρευτης λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής και στην προ-
σπάθεια χειραφέτησης ολόκληρης της περιοχής από τον αμερικανική
επικυριαρχία. 

Η γενέτειρά του, η Κολομβία, και η δεύτερη πατρίδα του, το Μεξικό,
όπου πέρασε τα 30 τελευταία χρόνια της ζωής του, πενθούν, καθώς
έφυγε ο πιο αγαπητός και αξιοθαύμαστος συμπατριώτης τους όλων των
εποχών, σύμφωνα με τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Προέδρου της Κο-
λομβίας, Χουάν Μανουέλ Σάντος.

Ο Γκάμπο, όμως, δεν ανήκει μόνο στην Κολομβία ή το Μεξικό. Δεν ανή-
κει καν στη Λατινική Αμερική της οποίας το πνεύμα εξέφρασε καλύτερα
από οποιονδήποτε άλλο τα τελευταία 50 χρόνια. Στη πραγματικότητα ο
Γκάμπο εξύψωσε στην κορυφή την παγκόσμια λογοτεχνία. 

Ιστορίες γύρω από το τζάκι…
Πώς όμως εξελίχθηκε η ζωή του Μάρκες; Ποια ήταν τα βιώματά του
που αποτέλεσαν το χρυσωρυχείο από όπου ανέσυρε τις σκέψεις του
και τις μετέτρεπε σε ύψιστη λογοτεχνική διανόηση; Ο ίδιος υποστήριζε
ότι οι μεγαλύτερες επιρροές στη ζωή του προέρχονταν από την παιδική
του ηλικία, την οποία πέρασε κατά κύριο λόγο με τον παππού και τη
γιαγιά του.

Ο Γκάμπο γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1927 στο παραλιακό χωριό, Αρα-
κατάκα, κατά τη διάρκεια μίας απρόσμενης νεροποντής, με τον ομφάλιο
λώρο τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Όχι και οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες για να πει κάποιος ότι… η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Σε αυτήν την πρώιμη ατυχία απέδιδε αργότερα την κλειστοφοβία του.

Το πρώτο από τα έντεκα παιδιά της οικογένειας μεγαλώνει με τον ήρωα
φιλελεύθερο συνταγματάρχη παππού του, Νικολάς Ρικάρντο Μάρκες,
και τη γιαγιά του. Οι γονείς του μετά τη γέννησή του μετακόμισαν προς
αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών προϋποθέσεων σε μία μεγάλη
πόλη και τελικά βρέθηκε μαζί τους σε ηλικία 10 ετών, χωρίς ποτέ να
μπορέσει να ξεπεράσει το σοκ της γονεϊκής απουσίας. 

Η παραδοσιακή εικόνα των εγγονιών που ακούν ιστορίες γύρω από το
τζάκι, μεταφορική ανάμνηση της ανέμελης παιδικής ηλικίας, υπήρξε για
τον Μάρκες ο κινητήριος μοχλός, η πηγή αστείρευτης αφηγηματικής
έμπνευσης που εμπότισε το σύνολο του λογοτεχνικού του έργου. Ο
Γκαμπίτο μεγαλώνει λοιπόν με τον συνταγματάρχη παππού και μαγεύε-
ται από τις πολεμικές περιπέτειές του, την ίδια στιγμή που ακούει με
θαυμασμό τα παραμύθια και τις φανταστικές ιστορίες που του διηγείται
η γιαγιά τα βράδια, με φαντάσματα και νεκρούς, γεμάτες με τις δεισι-
δαιμονίες της μυθολογίας της Λατινικής Αμερικής. Το υπερφυσικό στοι-
χείο εισχώρησε στη συνείδησή του. Η βάση του «μαγικού ρεαλισμού»
που αργότερα θα χαρακτήριζε το έργο του είχε ως αφετηρία τα παιδικά
του βιώματα.    

Στη γραφή του προσπαθούσε πάντα να συνδυάσει το αφηγηματικό
ύφος της γιαγιάς του, η οποία του έλεγε φανταστικές ιστορίες σαν να
ήταν πραγματικές, και του παππού του, ο οποίος εξάλλου ενέπνευσε
πολλούς χαρακτήρες των μυθιστορημάτων του: «Ήμουν 8 ετών όταν
πέθανε. Από τότε τίποτε σημαντικό δε μου συνέβη», είχε δηλώσει ο
Μάρκες για να τονίσει την καθοριστική σημασία που είχε στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητάς του η σχέση του με τον παππού του. 

Γεννημένος για να γράφει
Το φανταστικό και το πραγματικό μπλέκονταν σε ένα κουβάρι διηγή-
σεων που τροφοδότησαν το μυαλό του μικρού Γκαμπριέλ με την αγάπη
του για τον κόσμο της λογοτεχνίας. Από τρυφερή ηλικία ανακαλύπτει
τον απέραντο κόσμο της και αποφασίζει να τον κατακτήσει. Φανατικός
αναγνώστης (συνήθεια που παρέμεινε αναλλοίωτη μέχρι και το τέλος
της ζωής του), βυθίζεται στον κόσμο των βιβλίων και όπως ήταν φυσικό,
συνειδητοποιεί ότι ο προορισμός του σε αυτόν τον κόσμο είναι να γίνει
συγγραφέας. 

Βέβαια, επειδή έπρεπε να βγάλει και τα προς το ζην, η επαγγελματική
του σταδιοδρομία ξεκινάει κάπως διαφορετικά, χωρίς να παρεκκλίνει τε-
λείως της πορείας που είχε κατά νου. Ενώ ξεκινά τις σπουδές του το
1947 στα νομικά και τις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της
Μπογκοτά, παράλληλα εκτελεί χρέη δημοσιογράφου σε τοπική εφημε-
ρίδα, ενώ εκδίδει και το πρώτο διήγημα, με τίτλο «Η τρίτη παραίτηση»,
το οποίο περνάει εν πολλοίς απαρατήρητο.

Εκείνη την περίοδο συνειδητοποίησε ότι η νομική δεν τον συνάρπαζε,
αντίθετα με τη δημοσιογραφία και φυσικά τον κόσμο της λογοτεχνίας.
Άφησε τις σπουδές του και προτίμησε να «μορφωθεί» μέσα από την
ανάγνωση και την περιπλάνηση σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. 

Όταν, μάλιστα, ο πατέρας του πληροφορήθηκε ότι δεν σκόπευε να απο-
φοιτήσει και ότι είχε προτιμήσει τη συγγραφή από τη δικηγορία, του είπε
εκνευρισμένος: «Θα καταλήξεις να τρως χαρτί!». Πόσο άδικο είχε…

Μέχρι πάντως να έρθει η αναγνώριση, πέρασε δύσκολα χρόνια. Η επό-
μενη χρονιά θα τον βρει στην Καρταχένα των Δυτικών Ινδιών, με τον
ίδιο να συνεχίζει να εργάζεται ως δημοσιογράφος και να παλεύει με τη
φτώχεια και την ανέχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 βρέθηκε στην
πόλη Μπαρανκίγια και καθώς δεν είχε χρήματα να νοικιάσει ένα κανο-
νικό σπίτι, αναγκάστηκε να ζήσει ένα χρόνο στο δωμάτιο ενός οίκου
ανοχής. Η δαιμόνια πένα του θα γίνει σιγά-σιγά ποθητή και ο Μάρκες
θα επεκτείνει τη συνεργασία του με εφημερίδες και περιοδικά τόσο σε
Αμερική όσο και Ευρώπη, ενώ το 1957 θα τον βρει δημοσιογράφο στο
Καράκας. Για να βγάλει το ψωμί του στα πρώτα χρόνια της ζωής του,
τα οποία τα πέρασε μέσα στην οικονομική δυσπραγία, γράφει σενάρια,
κινηματογραφικές κριτικές και καλύπτει δημοσιογραφικά παγκόσμια γε-
γονότα ως ανταποκριτής των εφημερίδων που δούλευε.

Η περίοδος που εργάζεται για την εφημερίδα “El Espectador” στην
Μπογκοτά συμπίπτει με την κορύφωση της εμφύλιας διαμάχης που
έμεινε γνωστή ως «La Violencia» και ο Μάρκες στοχοποιείται από το
καθεστώς λόγω της τολμηρής και φιλελεύθερης αρθρογραφίας του.

Από την προ των «Εκατό χρόνια μοναξιά» περίοδο, ξεχωρίζουν οι νου-
βέλες «Τα νεκρά φύλλα» (1955) και «Ο συνταγματάρχης δεν έχει κανέ-
ναν να του γράψει» (1961), αλλά και το μυθιστόρημα «Κακιά ώρα»
(1962).

Τον Μάρτιο του 1958 θα κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές
του υποχρεώσεις και θα επιστρέψει στην Κολομβία για να παντρευτεί
τη Μερσέδες Μπάρτσα, τη γυναίκα που τον συντρόφευσε και τον στή-
ριξε σε όλη του τη μετέπειτα ζωή, χαρίζοντάς του δύο γιους, τον Γκον-
σάλο και τον Ροδρίγο. Σύμφωνα με τον ίδιο, την πρώτη φορά που την
είδε, αυτός ήταν δεκαέξι ετών κι εκείνη εννέα. Ακολούθησε ένα πολυετές
αλλά διακριτικό φλερτ -τα περισσότερα χρόνια η Μερσέδες αγνοούσε
την ύπαρξή του- μέχρι τελικά να την πείσει να πει το μεγάλο «ναι». 

Εκατό χρόνια… επιτυχία
«Πολλά χρόνια αργότερα, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο
συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία θα θυμόταν εκείνο το μακρινό
απόγευμα που ο πατέρας του τον είχε πάει να γνωρίσει τον πάγο».
Αυτή είναι η περίφημη εναρκτήρια πρόταση του αριστουργήματος της
παγκόσμιας λογοτεχνίας, του μυθιστορήματος «Εκατό χρόνια μοναξιά»,
με τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες να έχει εξηγήσει ότι «ήταν επιβεβλη-
μένο να χρησιμοποιήσω πάγο για την πρώτη πρόταση, επειδή στην πιο
καυτή πόλη του κόσμου ο πάγος είναι κάτι μαγικό». (συνέχεια σελ. 11)

Φιλοξενούμε ένα αφιέρωμα στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, έναν από
τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ού αιώνα που μας άφησε πριν
από  λίγες εβδομάδες

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Ο «ΓΚΑΜΠΟ» ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟυΣ
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...

ΤΣΑΡΟυΧΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 53 ετών ο συνάδελφος μας Μιχάλης που υπηρέτησε στα Καταστήματα
Ξάνθης και Χρυσουπόλεως. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΠΑΡΑΣΚΕυΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 58 ετών ο συνάδελφος μας Περικλής  που υπηρέτησε στο Κατάστημα Κα-
λαμάτας. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια.

ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο συνάδελφος μας Ανδρέας που υπηρέτησε στο Κατάστημα Κάτω Αχαΐας.
Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφος μας Παντελής  που υπηρέτησε στο Κατάστημα Καβάλας.

Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΔΗΜΑΚΟΠΟυΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας απρόσμενα σε ηλικία 58 ετών ο αγαπητός Κώστας, σύζυγος της συνταξιούχου
συναδέλφου μας Παπασταθακοπούλου Ευανθίας από την Πάτρα. Στη συνάδελφό μας καθώς και στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΠΕΤΗΜΕΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφος μας Δημήτρης που υπηρέτησε στο Κατάστημα Αι-
γίου και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΣυΜΕΩΝΙΔΟυ ΠΟΛυΜΝΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Πολυμνία . Υπηρέτησε στο Κεντρικό
και στα Καταστήματα Φίλωνος και Πατησίων. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη συνάδελφό
μας  Πούλη- Συμεωνίδου Ευαγγελία, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2014 Ενημέρωση

Το 1967 αποτέλεσε αναμφίβολα την πιο σημαντική χρονιά στην τεράστια
συγγραφική καριέρα του. Γράφει το «Εκατό χρόνια μοναξιά» (η δαιδαλώ-
δης ιστορία τεσσάρων γενεών στη φανταστική πόλη Μακάντο, αναπαρά-
σταση της γενέτειράς του) που θα εκτοξεύσει άμεσα τη φήμη του σε
παγκόσμιο επίπεδο και θα συμπεριληφθεί στα κορυφαία μυθιστορήματα
του 20ού αιώνα.
Η συγκυρία ήταν η κατάλληλη. Ηταν η εποχή της άνθησης της λατινοαμε-
ρικανικής λογοτεχνίας και είχαν αρχίσει να ανατέλλουν συγγραφείς όπως
ο Φουέντες, ο Κορτάσαρ και ο Λιόσα.Το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού, της
αρμονικής παντρειάς δηλαδή ιστορικών γεγονότων και μυθοπλασίας, το
οποίο ο ίδιος εισάγει στα λογοτεχνικά πράγματα, αποκτά φανατικούς υπο-
στηρικτές σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο μυθιστόρημα
στο οποίο οι Λατινοαμερικανοί είδαν τους εαυτούς τους, που τους όρισε,
γιόρτασε το πάθος τους, την ένταση, την πνευματικότητα και τη δεισιδαι-
μονία τους και τη μεγάλη ροπή τους προς την αποτυχία.
Όσο για το πώς γεννήθηκε το μυθιστόρημα που γέννησε ένα συγγραφέα,
η ιστορία αγγίζει τα όρια του μύθου και δεν ξέρουμε αν η «επιφοίτηση»
αφορούσε μια γενική ιδέα, ένα ευρύ σκεπτικό ή, απλώς, την πρώτη πρό-
ταση. Ο Μάρκες εξομολογήθηκε παλιότερα σε συνέντευξη: «Είχαµε ξεκι-
νήσει για διακοπές. Οδηγούσα το αυτοκίνητο στον δρόµο προς το
Ακαπούλκο όταν σχηµατίστηκε στο µυαλό µου µια πρόταση (εννοεί το
«εκατό χρόνια μοναξιά»). Έκανα επιτόπου στροφή, γύρισα στο σπίτι και
άρχισα να γράφω»!
Η έκδοση του κορυφαίου μυθιστορήματος του ήταν περιπετειώδης: σύμ-
φωνα με τον μύθο, η  δακτυλογράφος που είχε στα χέρια της το μοναδικό
χειρόγραφο του «Εκατό Χρόνια Μοναξιάς», έπαθε τροχαίο ατύχημα καθώς
πήγαινε στο ταχυδρομείο. Τα χαρτιά είχαν σκορπιστεί στο δρόμο και είχαν
βραχεί. Eκείνη τα μάζεψε ένα-ένα, τα πήγε στο σπίτι της και τα σιδέρωσε.   
Όταν  κατόρθωσε να φτάσει στο ταχυδρομείο, ο υπάλληλος τα ζύγισε και
ειπ́ε: «Ογδον́τα δυό πεσ́ο». Ο Mάρκες και η γυναίκα του διέθεταν εκείνη τη
στιγμή μόνο τα μισά. Aποφάσισαν λοιπόν να στείλουν τα μισά φύλλα εκείνη
την ημέρα. Tα υπόλοιπα τα έστειλαν λίγες μέρες αργότερα, αφού προηγου-
μένως έβαλαν ενεχ́υρο τη θερμασ́τρα, το πιστολακ́ι μαλλιων́ και το μιξ́ερ
του σπιτιού. Καθως́ εβ́γαιναν απο ́το ταχυδρομειό, η Μερσεδ́ες σταματ́ησε,
κοιτ́αξε τον αν́τρα της και ειπ́ε: «Γκαμ́πο, για φαντάσου το βιβλιό να ειν́αι
χαλ́ια» . Το βιβλίο έγινε γνωστό από στόμα σε στόμα και μέσα σε δύο εβδο-
μάδες εξαντλήθηκαν και τα 8.000 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης.
Το βιβλίο γίνεται ανάρπαστο και του εξασφαλίζει, πέρα από διθυραμβικές
κριτικές, οικονομικές απολαβές που τον βγάζουν από την ανέχεια. Σήμερα
τα «Εκατό χρόνια μοναξιά» έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 50 εκατομ-
μύρια αντίτυπα διεθνώς!
Το μυθιστόρημα καθιέρωσε τον Μάρκες ως έναν από τους κορυφαίους πε-
ζογράφους της ισπανικής γλώσσας, φήμη που εξαργύρωσε ο «πατριάρ-
χης» του λατινοαμερικανικού μαγικού ρεαλισμού με πλήθος
μυθιστορημάτων, από τα οποία ξεχωρίζει φυσικά το δεύτερο αριστούργημά
του, ο «Έρωτας στα Χρόνια της Χολέρας» του 1985 στο οποίο απαθανα-
τίζεται το κωμικοτραγικό ειδύλλιο των γονέων του και οι περιπέτειες του
ζεύγους με τη σφοδρή αντίδραση του συνταγματάρχη παίζουν τον ρόλο
τους στη λογοτεχνική συγκρότηση του Γκαμπίτο.

Νομπελίστας, κοσμοπολίτης, αθάνατος
Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες ήταν αναμφίβολα ο πατριάρχης του μαγικού
ρεαλισμού. Η τέχνη της μίξης φαντασιακών στοιχείων σε γεγονότα της κα-
θημερινότητας εισήχθη, χρησιμοποιήθηκε και τελειοποιήθηκε από τον ίδιο,
αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη λογοτεχνία που ποτέ πια δε θα
ήταν ίδια μετά την έκδοση του αριστουργήματός του. Δεν είναι τυχαίο εξάλ-
λου ότι τα «Εκατό χρόνια μοναξιά» (1967), είναι το έργο που έχει επηρεάσει
περισσότερο από κάθε άλλο την παγκόσμια λογοτεχνική γραφή, σύμφωνα
με διεθνή έρευνα που έγινε ανάμεσα στους σημερινούς συγγραφείς του
κόσμου. Το 1972 τιμήθηκε με το βραβείο Νόισταντ και δέκα χρόνια αργό-
τερα ήρθε η ύψιστη διάκριση με τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας «για τα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του στα οποία το φανταστικό
και το ρεαλιστικό παντρεύονται σε έναν πλούσιο και περίπλοκο κόσμο
φαντασίας, αντανακλώντας τη ζωή και τις συγκρούσεις μιας ηπείρου».
Οι πτυχές της προσωπικής του ζωής αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο κο-
σμοπολίτη, έντονα πολιτικοποιημένο με αριστερές πεποιθήσεις και ενάντια
στην κάθε μορφής αδικία, αλλά με ανοιχτούς ορίζοντες και διάθεση για συ-
νεχή πρόοδο, όπως δείχνουν τα συνεχή ταξίδια του, η παραμονή του 7
χρόνια στη Βαρκελώνη, το καταστάλαγμά του στο Μεξικό τα τελευταία 30
χρόνια, αλλά και οι φιλίες του με ολότελα διαφορετικούς ανθρώπους, όπως
ο Φιντέλ Κάστρο και ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος μεσολάβησε για να εκδοθεί
επιτέλους βίζα στον αγαπημένο του συγγραφέα έπειτα από δεκατίες άρνη-
σης των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, λόγω της κριτικής που ασκούσε συνεχώς
ο Μάρκες κατά του αμερικανικού επεκτατισμού.
Εξίσου ξακουστή με τις φιλίες του ήταν και η μακροχρόνια κόντρα του με
τον άλλο μεγάλο λατινοαμερικανό συγγραφέα, τον Περουβιανό Μάριο
Βάργκας Λιόσα. Οι άλλοτε στενοί φίλοι έγιναν σφοδροί εχθροί, εκτοξεύοντας
αλληλοκατηγορίες για λογοκλοπή, προδοσία, ζήλια, ακόμα και μοιχεία. Πε-
ρίφημο περιστατικό άλλωστε του καυγά τους αυτό που σημειώθηκε πριν
από 38 χρόνια, όταν ο Λιόσα γρονθοκόπησε τον Μάρκες στο πρόσωπο!
Σε μία πιο άγνωστη πτυχή της ζωής του που αναδεικνύει το σεβασμό που
απολάμβανε στην πατρίδα του, επιλέχθηκε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της
κολομβιανής κυβέρνησης και των αυτονομιστικών κινημάτων της χώρας
(M-19, ELN) και κυρίως της διαβόητης FARC! 
Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Το 1999 διαγνώ-
στηκε με καρκίνο στους λεμφαδένες, γεγονός που του επέφερε τη συνει-
δητοποίηση ότι τα χρονικά περιθώριά του στενεύουν. Κλείστηκε στο σπίτι
του στο Μεξικό και έγραφε πυρετωδώς, αραιώνοντας τις συναντήσεις
ακόμα και με τους προσωπικούς του φίλους. Το 2012 έγινε γνωστό ότι έπα-
σχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Στις 6 Μαρτίου έκλεισε τα 87 του χρόνια
και με την ευκαιρία αυτή βγήκε για λίγα λεπτά από το σπίτι του για να χαι-
ρετίσει τους φωτορεπόρτερ και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρω-
θεί απ' έξω. Θα ήταν η τελευταία φορά. 
Στα τελευταία χρόνια του συνέταξε την αυτοβιογραφία του, η οποία κυκλο-
φόρησε το 2002 με τίτλο «Ζω για να τη διηγούμαι» και έγραψε ένα τελευταίο
μυθιστόρημα, το «Θλιμμένες πουτάνες της ζωής μου» (2004), ενώ εκτός από
τα προαναφερθέντα, κάποια από τα μυθιστορήματα που κυκλοφόρησαν σε
οικουμενικό επίπεδο συντροφεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων,
καθιστώντας τον ως έναν από τους αθάνατους, κορυφαίους συγγραφείς της
σύγχρονης λογοτεχνίας είναι: «Το φθινόπωρο του πατριάρχη» (1975), «Χρο-
νικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» (1981), «Δώδεκα διηγήματα περι-
πλανώμενα» (1992) και «Περί έρωτος και άλλων δαιμονίων» (1994)...
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Είναι στιγμές που τα λόγια μοιάζουν τόσο ασήμαντα και αδύναμα να περι-
γράψουν τον ποταμό των συναισθημάτων που μας κατακλύζουν. Είναι
στιγμές που αναλογιζόμαστε το μάταιο των πάντων, συνειδητοποιώντας
το αβέβαιο και το προσωρινό της ζωής μας. Είναι αυτές οι στιγμές που
μας πνίγει το συναίσθημα της αδικίας για το χαμό δύο νέων παιδιών.

Καλό ταξίδι Δημήτρη μας
Ο Δημήτρης Μεραντζής, γιος του αγαπητού συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, Λάμπρου Μεραντζή, έφυγε σε ηλικία μόλις 23 ετών. Δεν
υπάρχει τίποτα πιο άδικο και σκληρό στη ζωή από την απώλεια ενός νεαρού
παιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία και οδύνη για την οικογένειά
του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πίκρα για τη δεύτερη οικογένειά του, την ιονική,
που πενθεί σύσσωμη.
Δημήτρη, η πιο μεγάλη παρακαταθήκη για έναν άνθρωπο που φεύγει είναι
η μνήμη και είναι σίγουρο ότι αν και μας άφησες τόσο πρόωρα και δεν πρό-
λαβες να δημιουργήσεις και να προσφέρεις όλα όσα ήθελες, αυτό, όμως, κα-
τάφερες να το κερδίσεις: η ανάμνησή σου θα μείνει για πάντα χαραγμένη
στις καρδιές όλων μας.

ΑΝΤΙΟ ΣΟΦΙΑ!
Η Σοφία Νικολοπούλου, κόρη του συναδέλφου μας Τάκη Νικολόπουλου,
έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 36 ετών. Αν και δυστυχώς καταλαβαίνουμε
ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να παρηγορήσει ένα γονέα όταν χάνει
το παιδί του, αγαπητέ Τάκη σύσσωμη η ιονική οικογένεια πενθεί για τη δυσα-
ναπλήρωτη απώλειά σου και σε στηρίζει.



ΚΑΠυΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟυΗΛ
Με την υπ΄ αριθμ. 122/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνω-

ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μανώλη( Διεύθυνση
Οργάνωσης) για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
67.582,23€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
2.800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕυΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2211/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον  συνάδελφό μας
Δημήτρη   για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 48.331,20 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1450 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη

– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΙΓΝΑΤΙΟυ ΑΝΝΑ 
Με την υπ΄ αριθμ. 497/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας
Άννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 43.300,92€
και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση
και για δικαστική δαπάνη 1.389€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΓΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 540/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Παναγιώτης έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, του επιδικά-
σθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.191,14 € και χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 500 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟυΖΙΟυ ΑΘΗΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 7702/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αθηνά για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.033,64€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.500€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΣΤΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2978/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 37.563€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 2750/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Πάνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
43.889,30€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.760€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟυ-ΜΗΤΡΟΠΟυΛΟυ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Με την υπ΄ αριθμ. 3280/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
35.924,88€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΛυΧΡΟΝΙΔΗ-ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 1968/2013 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 29.034,95 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη

– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΡΑυΤΟΠΟυΛΟυ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Με την υπ΄ αριθμ. 2674/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Ελισσάβετ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
31.286,90€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟυΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2339//2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον  συνάδελφό
μας Γιώργο   για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 40.527,68 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1450
€ κηρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό
των 20.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη

– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΓΙΑΧΟυ  ΑΣΗΜΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 474/2013 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμ-
βάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρι-
νομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή
αποζημίωση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΣΚΟυΛΙΚΑΣ ΟΔυΣΣΕΑΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1049/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Οδυσσέα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
62.913,06 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας
Ελένη  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 31.318,68 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη

– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟυΒΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3271/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας
Ιωάννα  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 26.054,79 € συμψηφισμένο με τη δικαστική
δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-

δης.

ΛΑΟυ - ΣΤΑυΡΙΔΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Με την υπ' αρ. 345/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφό μας
Κατερίνα για αποζημίωση του άρθρου 8 ν. 3198/1955 (παλαιότερος
2112/1920) το ποσό των 36.512,14 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσα-

κιώρης.

ΓΑΛΑΝΟυ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1053/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας  Μαρίνα-Χρι-
στίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 15.830,60€
και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση
και για δικαστική δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟυ ΟΛΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3722/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνω-

ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Όλγα για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 36.275,12 € και 500€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-

δης.

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 7506/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2004 (διόρθωση valeur), του επιδι-
κάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 2.590,86 € και χρηματική ικανοποί-
ηση της ηθικής του βλάβης 5.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΔΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 7151/2013 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αθηνά  για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 35.322,12 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση και 500€ για  δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΧΑΛΟυΛΟυ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2360/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνω-

ρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Γεωργία  για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 28.643,72 € και 400€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-

δης.

ΤΑΓΚΑ  ΕυΘΑΛΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 711/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευ-
θαλία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 28.496,83€
και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΤΟυΣΙΑΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 473/2013 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμ-
βάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρι-
νομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή
αποζημίωση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 508/2014 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών

υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων
εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων,
που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΖΑΧΑΡΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 2076/2012 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Παρασκευή  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 20.900,99€, και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δα-
πάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΗΛΙΑΔΟυ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Με την υπ΄ αριθμ. 448/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Πα-
ναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
24.430,61€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 733€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟυΛΟυ  ΠΕΛΑΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2084/2012 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδι-

κείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των
συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των
συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή
αποζημίωση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟυΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 709/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας
Κώστα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
34.493,10€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΡΟΣΟΠΟυΛΟυ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Με την υπ΄ αριθμ. 3522/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Βασιλική  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
18.756,19€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 562,68€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟυΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 2793/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών

υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμβάσεων
εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρινομένων,
που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή αποζημίωση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΤΣΟΝΤΑΚΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
Με την υπ΄ αριθμ. 1538/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Αφροδίτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των
22.822,52€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 700€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΟΒΑΤΖΗ  ΑΡΓυΡΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 407/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αργυρώ για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 13.501,24€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δαπάνη 240€.
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, Γιάννης Μπάνος, Δημήτρης Μπρέγιαννης, Βαγγέλης
Παινέσης, Δήμητρα Ρουβάκη, Γιάννης Τσαρτσάλης, 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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