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Μνημόνιο και χρέος
Μπορούμε να απαλλαγούμε από τους 
σύγχρονους εφιάλτες μας;

Μνημόνιο και χρέος. Δύο λέξεις που προκαλούν εφιάλτες. Και δικαιολογη-
μένα. Γιατί η αντανάκλασή τους στην πραγματικότητα και την καθημερινότητα
έχει επιφέρει αβάστακτα δεινά στη ζωή των αδύναμων κοινωνικών στρωμά-
των της χώρας μας. 
Και ενώ τα δραματικά αποτελέσματα της πολιτικής του μνημονίου που έχουν
επιβάλει στην Ελλάδα η ΕΕ και το ΔΝΤ και υλοποιούν διαδοχικά οι κυβερνή-
σεις διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, η προηγούμενη κυβέρνηση εν μέσω
πανηγυρισμών (στους οποίους συμμετείχε μόνη της) μας διαβεβαίωνε ότι
"τα μνημόνια τελείωσαν". Με λίγα λόγια ότι θα μπει επιτέλους ένα τέλος στην
πρωτοφανή και ασυγκράτητη παραβίαση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και
στην αδυσώπητη λιτότητα που κατατρώει καθημερινά όλο και περισσότερο
τις ζωές μας, ιδιαίτερα της νεολαίας μας. Το γεγονός, βέβαια, ότι επίκειται
απεμπλοκή από τα μνημόνια είναι κάτι που ευαγγελιζόταν μονάχα η απελ-
θούσα κυβέρνηση, ερχόμενη σε αντίθεση με το σύνολο των εγχώριων και
διεθνών οικονομικών αναλυτών. 
Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που
υποστηρίζει ότι θα "σκίσει" τα μνημόνια. Διάφοροι κακοθελητές, βέβαια, ση-
μειώνουν ότι και σε αυτήν περίπτωση, η νέα κυβέρνηση απλώς χαϊδεύει
αυτιά, καθώς όσα υποστηρίζει είναι ανεφάρμοστα και όταν έρθει η ώρα θα
κάνει μία μεγάλη... κωλοτούμπα. 
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες του πολιτικού συ-
στήματος ο ελληνικός λαός να μην οδηγηθεί σε παράκρουση!

Αλήθειες και ψέματα
Για να εξέλθει ο απλός κόσμος από τη δίνη της παραπληροφόρησης και
της... ψυχικής διαταραχής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ορθή γνώση
του αντικειμένου και η ειλικρινής διάθεση όσων απευθύνονται δημόσια προς
τον ελληνικό λαό για το θέμα του χρέους και του μνημονίου που επιβλήθηκε
κατά συνέπειά του.
Το μνημόνιο είναι μία δανειακή σύμβαση που σύναψε η χώρα μας όταν βρέ-
θηκε σε αδυναμία να δανειστεί. Για να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιες από τις
υποσχέσεις που ακούγονται αθρόα από διάφορα αντιμνημονιακά κόμματα
είναι ανεδαφικές, πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δη-
λαδή των ανεξέλεγκτων χρεοκοπιών, όλες οι δανειακές συμβάσεις τηρούνται.
Στην πορεία βέβαια αυτής της διαδικασίας μπορούν να υπάρξουν τροποποι-
ήσεις και το μνημόνιο, που ουσιαστικά πρόκειται για την επιτήρηση της
χώρας από τους δανειστές, να γίνει πιο χαλαρό ή ακόμα και να βελτιωθούν
σε σημαντικό βαθμό οι απαιτήσεις και οι όροι των δανειακών συμβάσεων. 
Εντούτοις, είναι λογικό μία τέτοια θετική εξέλιξη να προϋποθέτει την ύπαρξη
αξιόπιστης πολιτικής ηγεσίας που θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Αυτή
η θεμελιώδης προϋπόθεση είναι ξεκάθαρο ότι θα κριθεί από τους χειρισμούς
της νέας κυβέρνησης το επόμενο τρίμηνο.                                                                         
Μία χώρα μπορεί να επιτύχει αλλαγή της μνημονιακής σύμβασης όταν έχει
ομοψυχία, ισχυρή πολιτική ηγεσία, αλλά πάνω από όλα σοβαρό σχεδιασμό
και απόλυτη τεκμηρίωση των θέσεών της και της πορείας της ώστε να πει-
στούν αυτοί που έχουν συμβληθεί μαζί της ότι αν την εμπιστευτούν στην τρο-
ποποίηση των επαχθών διατάξεων, η οικονομία της θα μπορέσει να
δημιουργήσει τη δυναμική που θα προεξοφλεί μία επιτυχημένη συνέχιση της
αποπληρωμής των χρωστούμενων. Δυστυχώς, στην πατρίδα μας η λέξη
ομοψυχία και η ουσία της έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια είτε ανάμεσα στα
πολιτικά κόμματα που βρίσκονται σε σφοδρή αντιπαράθεση είτε ανάμεσα
στο πολιτικό σύστημα και το λαό που έχει απολέσει -δικαίως- την εμπιστο-
σύνη του προς αυτό, με αποτέλεσμα το πολιτικό τοπίο να χαρακτηρίζεται
από μία χαοτική κατάσταση. συνέχεια στη σελίδα 2

ΕΦΑΠΑΞ
Μία ακόμα μάχη που δίνουμε και θα την κερδίσουμε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες

Είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογός μας
όλα αυτά τα χρόνια ώστε να υποχρεώσει την Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις της ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του
πρώην ΤΑΠΙΛΤ, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της
Ιονικής. Η δέσμευση αυτή έχει θεμελιωθεί απόλυτα με τη γνωμοδότηση της
καθηγήτριας Νομικής στο Ασφαλιστικό Δίκαιο κας Πατρίνας Παπαρρηγοπού-
λου και της νομικής συνεργάτιδάς μας, εργατολόγου κας Ντέτας Πετρόγλου,
την οποία αποδέχθηκε η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και διαπίστωσε ομόφωνα
την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των ελλειμμάτων του
κλάδου πρόνοιας. Κατόπιν τούτου και έπειτα από πρόταση του Συλλόγου
μας, εκπονήθηκε με δική μας δαπάνη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του
κλάδου πρόνοιας που προσδιόρισε το αναλογιστικό έλλειμμα και η οποία
πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Οι προσπάθειες συνεννόησής μας με την τράπεζα δεν καρποφόρησαν και
έκτοτε ξεκινήσαμε μία μάχη που αποτελεί μεγάλο στοίχημα για εμάς και είμα-
στε αισιόδοξοι ότι θα το κερδίσουμε. Εξ άλλου, ο σύλλογός μας έχει αποδείξει
διαχρονικά την προσήλωση στους στόχους που θέτει και τα επιτυχή αποτε-
λέσματα που έχει φέρει σε ό, τι έχει επιχειρήσει. συνέχεια στη σελίδα 9

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ!

Μονόδρομος η υπαγωγή στο ΕΤΕΑ
Η διασφάλιση της καταβολής των επικουρικών συντάξεων στους σημερι-
νούς και μελλοντικούς συνταξιούχους έχει τεθεί πλέον στο επίκεντρο των
προσπαθειών μας που δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να ευοδω-
θούν! Το επιστημονικό μας επιτελείο αποτελούμενο από τον κο Γιώργο
Κουτρουμάνη, τέως Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
την κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου
Νομικής Αθηνών και τον κο Βασίλη Μαργιό, έγκριτο αναλογιστή, επε-
ξεργάστηκε διεξοδικά το θέμα και κατήρτησε επίσημη πρόταση για τη δια-
σφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης.
Η ολοκληρωμένη πρόταση-γνωμοδότηση των συλλόγων μας για τη
διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης που παρουσιάστηκε, μάλι-
στα, στην πρόσφατη κοινή Γενική Συνέλευση, είναι η ένταξη του ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ στο Ε.Τ.Ε.Α. συνέχεια στη σελίδα 8

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας αναφερθήκαμε εκτεταμένα
στο “παρελθόν” και τη “συνδικαλιστική δράση” του κου Κολλάτου, ο οποίος
μετά τις πρόθυμες υπηρεσίες που παρείχε επί σειρά ετών στην τράπεζα
και σε βάρος των συναδέλφων, αποφάσισε ότι απαιτείται μία ολική αλλαγή
του “προφίλ” του και πλέον παρουσιάζει εαυτόν ως τον σωτήρα των συντα-
ξιούχων συναδέλφων μας. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προσπάθειές μας να αποκαλυφθούν τα έργα
και οι ημέρες του κου Κολλάτου έτυχαν της καθολικής επιδοκιμασίας από
τους συνταξιούχους και τους εν ενεργεία συναδέλφους που έχουν έρθει
πολλάκις αντιμέτωποι με οπορτουνιστικές επιλογές όλα αυτά τα χρόνια.
Πέραν του γενικού αισθήματος που λαμβάνουμε εναντίον του εν λόγω κυ-
ρίου, πολλοί εξ αυτών επικοινώνησαν με το σύλλογό μας, εκφράζοντας την
απορία τους για τη λανθασμένη επιλογή που κάναμε στις πρόσφατες εκλο-
γές να τον εντάξουμε στο ψηφοδέλτιο της Ιονικής Ενότητας δίπλα σε άξιους
συναδέλφους, ενώ παράλληλα έθεσαν πιεστικά την αναγκαιότητα να δη-
μοσιοποιηθούν όλες οι παράλογες ενέργειές του, ώστε ούτε ένας συνάδελ-
φος να μην τρέφει ψευδαισθήσεις για το ποιόν του. 
Παράλληλα, επειδή η αλήθεια για εμάς σε έναν κόσμο ψεύδους και υπο-
κρισίας συνεχίζει ακόμα να αποτελεί την ύψιστη αρχή και καθώς όλες οι
ενέργειές μας γίνονταν πάντα με διαφανείς διαδικασίες, θα παραμείνουμε
πιστοί στην τήρηση της συνδικαλιστικής δεοντολογίας, δημοσιοποιώντας
στην ιστοσελίδα μας (www.ionikienotita.gr) το εξώδικο που μας απεστάλη
από τον κο Κολλάτο και τους συνεργάτες του. συνέχεια στη σελίδα 4
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Συνέχεια από τη σελίδα 1  Μνημόνιο και χρέος
Πρόβλημα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο
Παρόλα αυτά, επειδή η εκ των αρχαίων σοφών προγόνων μας προερχόμενη ρήση
"οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ" δε θα χάσει ποτέ το νόημα και την ουσία της, πιστεύω
ότι εν μέσω του γενικευμένου μπλακ άουτ που έχει παραλύσει τη χώρα, έχουν
δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιχειρηθούν τομές που θα δώ-
σουν την απαραίτητη ώθηση για να αλλάξουμε ρότα, να ορθοποδήσουμε και να
προοδεύσουμε.
Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της πορείας είναι η συνειδητοποίηση και η άμεση
αναπροσαρμογή της χρεοκοπημένης πολιτικής της λεγόμενης λιτότητας που επι-
βάλλεται σε όλη την Ευρώπη από τη Γερμανία, τη σύγχρονη επικυρίαρχο της Ε.Ε.
Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η λιτότητα και τα αδιέξοδά της βρίσκονται
στο κατώφλι (ή το έχουν ήδη περάσει) όλων των οικονομιών της ευρωζώνης και
εν γένει της ευρωπαϊκών κρατών. Η ύφεση και η ανεργία δεν είναι θλιβερό προ-
νόμιο του Νότου, αλλά αποτελούν το πιο επικίνδυνο σύγχρονο κοινωνικό φαινό-
μενο που επεκτείνεται ακόμα και στις πλέον κυρίαρχες οικονομίες, όπως της
Βόρειας Ευρώπης, ακόμα και της ίδιας της Γερμανίας. Απλά, οι "μεγάλοι" έχουν
τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο, εκμεταλ-
λευόμενοι τους αδύναμους και τους θεσμούς προς όφελός τους.
Επομένως, καιρός είναι οι ιθύνοντες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να αρχίσουν
να σκέφτονται και την εκδοχή ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά η Ευρώπη αρ-
μενίζει προς λάθος κατεύθυνση. Το χρέος με τον τρόπο που εξελίσσεται και η αδυ-
ναμία χειραγώγησής του είναι μία ανοιχτή πληγή που αν δεν επουλωθεί, δε θα
είναι επικίνδυνο μόνο ως προς την πτώχευση και τη χρεωκοπία του ευρωπαϊκού
Νότου, αλλά μπορεί να αιμορραγήσει στο σύνολο του οικοδομήματος της Ε.Ε.
Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, που κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει
ότι το χρέος της δεν μπορεί να αποτελέσει απειλή για την Ευρώπη, αλλά και το
υπέρογκο χρέος της Ιταλίας, της Ισπανίας, ακόμα και της Γαλλίας, χώρες με τε-
ράστια δημοσιονομικά μεγέθη, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί πράγματι
να επαναληφθεί το κραχ του 1929 και να ζήσουμε ξανά σκηνές εξαθλίωσης, ξε-
χασμένες εδώ και δεκαετίες.
Το μεγάλο κραχ του καπιταλιστικού συστήματος των ανοιχτών αγορών ξε-
κίνησε τότε από τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα
πλέον, αν δεν μαγειρέψουμε πριν πεινάσουμε (στην κυριολεξία), η μεγάλη
οικονομική κρίση θα ξεκινήσει από την Ευρώπη.

Προοπτικές και λύσεις για την έξοδο από την κρίση χρέους
Καλές οι αναλύσεις και η εποικοδομητική κριτική για το τι μέλει γενέσθαι, σημασία
έχει, όμως, πάντα να μην αναφέρουμε απλά τα κακώς κείμενα, αλλά να προτεί-
νουμε και λύσεις. Τι οφείλουμε, λοιπόν, να κάνουμε ως χώρα, σε πρώτο επίπεδο
και ως Ευρώπη στη συνέχεια, ενώπιον της κρίσης χρέους και του φάσματος μίας
γενικευμένης καθίζησης που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις;
Η απελθούσα κυβέρνηση, δυστυχώς, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου, είτε λόγω
άγνοιας είτε λόγω ψηφοθηρικής διάθεσης, χαρακτηρίζοντας το χρέος βιώσιμο.
Είχε επικεντρώσει, μάλιστα, την κεντρική πολιτική επιλογή της επί του θέματος,
υποστηρίζοντας ότι η λύση είναι η επιμήκυνση του χρέους με σταθερό, χαμηλό
επιτόκιο, εξέλιξη που συνάδει με την παρούσα χαμηλή στάθμη των επιτοκίων
λόγω του αποπληθωρισμού, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα προ-
στασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την έξοδό μας από το τέλμα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον έρθει η πολυπόθητη και πολυθρύλητη ανά-
πτυξη, θα υπάρξει και αντίστοιχη άνοδος του πληθωρισμού που θα παρασύρει
τα επιτόκια προς τα πάνω, αλλά η χώρα θα είναι καλυμμένη έχοντας υπογράψει
μία τέτοια συμφωνία αποπληρωμής με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο. Αυτή η πρό-
ταση, βεβαίως, έχει λογική, χωρίς όμως να είναι και τόσο απλή όσο μοιάζει εκ
πρώτης όψεως, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν το διόλου ευκαταφρόνητο
ύψος του χρέους (ειδικά σε σχέση με τα δημοσιονομικά μεγέθη της πατρίδας μας)
και ιδιαίτερα οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που έχουμε τη δυνατότητα να επιτύ-
χουμε. Η εφαρμογή της απαιτεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές, ενώ πα-
ράλληλα θα δεσμεύσει την οικονομική πολιτική για δεκαετίες. 
Υπάρχει μία ακόμα ενδιαφέρουσα προοπτική που ενδεχομένως εξελιχθεί το επό-
μενο διάστημα, η οποία δεν αφορά μόνο την ελληνική περίπτωση, αλλά και τις
υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης των οποίων το χρέος δεν είναι διαχειρί-
σιμο. Σε αυτό το σενάριο, το κράτος θα πληρώνει τους τόκους και τα τοκοχρεολύ-
σια σε κάθε εξόφληση του περιοδικού χρέους. Συνήθως, για να παραμένει
βιώσιμο το χρέος τους, οι κυβερνήσεις πληρώνουν τους τόκους από τα φορολο-
γικά έσοδα και ανανεώνουν τα τοκοχρεολύσια με νέα δάνεια, ουσιαστικά ανανε-
ώνοντας το χρέος. Είναι μία πρακτική που ακολουθείται από το σύνολο των
κρατών όλου του κόσμου.
Εντούτοις, η Ελλάδα έχει βυθιστεί σε τέτοιο σημείο που στην πράξη δεν είναι σε
θέση ούτε τους τόκους να πληρώνει από τα έσοδά της, αλλά ούτε και να δανειστεί
για να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια. Επομένως, όσο και αν ακούγεται αυτό δύ-
σκολο να επιτευχθεί, η λύση είναι μία νέα διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας,
δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. Τα πράγματα, όμως, ίσως να μην
είναι και τόσο «μαύρα» όσο φαίνονται ή, τουλάχιστον, θέλουν να μας τα παρου-
σιάζουν. Γιατί αποτελεί διαχρονική πρακτική, όταν κάποιος έχει λαμβάνειν από
οφειλέτη που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του, τότε οι δύο πλευ-
ρές εισέρχοναι στη διαδικασία συζήτησης και διακανονισμού με νέους όρους. Το
χρέος της Ελλάδας είναι ομόλογα και είναι πλέον δημόσιο. Η μόνη διέξοδος είναι

η δήλωση της χώρας μας αδυναμίας αποπληρωμής του και η επαναδιαπραγμά-
τευσή του με τη διαγραφή μέρους του χρέους και επιμήκυνσή του.   
Αναφορικά με την πιθανότητα διαγραφής, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αποτελεί
μύθευμα των ανίδεων και των κινούμενων από διάφορα συμφέροντα ότι οι φορο-
λογούμενοι της Ε.Ε. έχουν επιβαρυνθεί το χρέος μας. Αυτή η ανήθικη προπαγάνδα
που μας έχει καταστήσει το «μαύρο πρόβατο» στα μάτια των ευρωπαϊκών λαών
δεν ισχύει ούτε στο ελάχιστο, καθώς ο απλός κόσμος δεν έχει χάσει ούτε σεντ! 

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην... έκδοση χρήματος 
Εάν, όμως, διαγραφεί ένα μέρος του χρέους τότε θα υπάρξει επιβάρυνση των φο-
ρολογουμένων των ευρωπαϊκών χωρών. Για να μη συμβεί αυτό, συζητείται τόσο
στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ μία διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Κεντρική
Τράπεζα να αγοράσει το χρέος και να εκδώσει ομόλογα μηδενικού κουπονιού,
δηλαδή χωρίς τόκο, αφού δε δέχονται ομόλογα, αφομοιώνοντας το χρέος στον
ισολογισμό της. Με αυτήν την επιλογή θα τυπώσει χρήμα για να μπορέσει να κα-
λύψει το χρέος, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη κυκλοφορία του χρήματος.
Σε αυτήν την πιθανή εξέλιξη, ο κρίσιμος παράγοντας από τον οποίο θα εξαρτηθεί
η επιτυχία του εγχειρήματος είναι η αύξηση του κυκλοφορούμενου χρήματος να
συνοδευτεί κατά αντίστοιχο τρόπο από αύξηση του Α.Ε.Π. 
Παράλληλα, σε περίπτωση αύξησης της ποσότητας χρήματος, θα δημιουργηθούν
πληθωριστικές τάσεις, που όμως δε θα πρόκειται για ιδιαιτέρως ανησυχητική εξέ-
λιξη, αφού το πρόβλημα της Ε.Ε. στην παρούσα φάση δεν είναι ο πληθωρισμός,
αλλά ο αποπληθωρισμός. Ο πληθωρισμός που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί δε
θα καταστεί πρόβλημα, αφού υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξεως του 2% που είναι
σήμερα συμβατός με τα δεδομένα της Ευρώπης. Επομένως η έκδοση χρήματος
δικαιολογείται και αποτελεί αναγκαία εξέλιξη. Προς αυτήν τη λύση προσανατολίζεται
και η υπερδύναμη, πιέζοντας επιτακτικά την Ευρώπη να το πράξει ήδη από το
2008, με τη Γερμανία, όμως, να εμφανίζεται αρνητική και ανυποχώρητη.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μονάχα με την πίεση της
νέας ελληνικής κυβέρνησης. Οι συνθήκες για να προχωρήσει η Ευρώπη σε μία
τέτοια λύση θα δημιουργηθούν μόνο εφόσον υπάρξει άμεσος κίνδυνος συστημι-
κού κραχ, ιδιαίτερα λόγω του υπέρογκου, ως ποσοστού του ΑΕΠ, ιταλικού χρέους
που ανέρχεται στα 1,6 τρις ευρώ και του ισπανικού στα 700 δις (ακολουθούν βέ-
βαια της Γαλλίας και της Πορτογαλίας). Πρόκειται βέβαια για μία λύση που δεν
είναι άμεσα εφαρμόσιμη και θα παρουσιαστεί στο μέλλον, όταν πλέον θα έχει συσ-
σωρευθεί το χρέος και η Ε.Ε. θα οδηγείται σε αδιέξοδα. Η ρεαλιστική οπτική είναι
ότι μόνο ένας τόσο σοβαρός κίνδυνος μπορεί να υποχρεώσει την άκαμπτη στάση
της Γερμανίας να αλλάξει και να ευνοήσει την υλοποίηση μίας τέτοιας εξέλιξης.

Διεθνής διάσκεψη για το χρέος τώρα!
Σε κάθε περίπτωση, όποια πρόταση και να υιοθετηθεί τελικά, το σίγουρο είναι ότι η
Ε.Ε. πρέπει να σταματήσει να εθελοτυφλεί. Η «καραμέλα» ότι το χρέος είναι μεμο-
νωμένα πρόβλημα της Ελλάδας έχει πλέον αποδειχθεί εξόφθαλμα λανθασμένη.
Πρόκειται για μία δίνη στην οποία βυθίζεται σταδιακά το οικοδόμημα της Ενωμένης
Ευρώπης και που αν δεν αντιμετωπιστεί, θα επιφέρει τραγικές συνέπειες στους
λαούς της Ευρώπης, που θα πληρώσουν το μάρμαρο. Επομένως, η πρόταση είναι
διεθνής διάσκεψη για το χρέος τώρα! Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τη Γαλλία,
την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και για να διευθετηθούν τα χρέη όλων
των κρατών που βρίσκονται σε επίπεδα πάνω από 60% του Α.Ε.Π. 
Συγκεκριμένα για την πατρίδα μας, η πραγματική και βιώσιμη διευθέτηση του χρέ-
ους αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή από μόνη της, συνθήκη για να ορθοποδήσει.
Όπως έχω σημειώσει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις μου, απαιτούνται διαρκείς
και γενναίες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα οικονομικά
στάνταρ που θέτει η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και αν δεν υπάρξει ση-
μαντική μεταστροφή της συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος, δεν μπορώ να
είμαι αισιόδοξος. Γιατί πώς είναι δυνατόν να γίνουν προτάσεις από τους σημερινούς
πολιτικούς μας «ηγέτες» που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, όταν η προηγούμενη
κυβέρνηση σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει το αποθεματικό των 11,5 δις εκατ. ευρώ
ως παροχολογία εν όψει εκλογών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να το χρησιμοποιήσει
για τα “κόκκινα” δάνεια και την ανεργία, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή φωνή που
να προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση του υφιστάμενου χρέους; 
Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα του χρέους, αργά ή γρήγορα, με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο, θα βρει τις λύσεις του, γιατί πλέον έχει καταστεί παγκόσμιο. Είναι
ουτοπικό εξ άλλου να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τραβήξουμε το δικό μας
δρόμο, μακριά από τις διεθνείς εξελίξεις. 
Αυτό, όμως, που δεν είναι ουτοπικό και πρέπει να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα
είναι να προχωρήσουν επιτέλους οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη δομή, ορ-
γάνωση και λειτουργία του κράτους και των θεσμών. Η χώρα έχει ανάγκη αυτές
τις μεταρρυθμίσεις -που μέχρι στιγμής έχουν συντελεστεί σε πολύ μικρό βαθμό-
περισσότερο από οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος, ώστε να αλλάξουμε πα-
ραγωγικό μοντέλο, να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να γίνουν επενδύσεις που θα
ανοίξουν την προοπτική της επιχειρηματικότητας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο
δεν υλοποιούνται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τόσο η πατρίδα μας θα συνεχίσει να
βυθίζεται στην ύφεση και την παρακμή ανεξαρτήτως των μνημονίων, του χρέους,
της τρόικας και όλων των σύγχρονων εφιαλτών μας. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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2010 υπήρξαν θετικότατες εξελίξεις στο τοπίο της εξωτερικής πολιτικής, δη-
μιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υπογραφή συμβάσεων
με την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αποτελεί υπέρτατη αναγκαιότητα
να δοθεί συνέχεια σε αυτήν την προσπάθεια, με την εξεύρεση λύσης σε όσα
ζητήματα υφίστανται και με τη Λιβύη και την Ιταλία. 
Η εμβάθυνση των καλών σχέσεων με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες μπορεί
να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας στην ανάδειξη της άδικης και αδιάλ-
λακτης στάσης της Τουρκίας, η οποία δεν προσέρχεται σε διάλογο και δεν
αποδέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Κρίνουμε θετικά αυτούς τους
χειρισμούς της απελθούσας κυβέρνησης, καθώς και την υπεύθυνη στάση της
αντιπολίτευσης που παρείχε ένα σιωπηλό consensus για ένα εθνικό θέμα
ύψιστης σημασίας.

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει...
Στην Ελλάδα της γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με τους 1,5
εκατ. ανέργους, η απόφαση που εξεδόθη από τα ελληνικά δικαστήρια για την
απόδοση των περικοπών των τελευταίων ετών στους... δικαστικούς (!) και
τους ένστολους αποτελεί μία απροκάλυπτα προκλητική εξέλιξη που δυναμι-
τίζει ακόμα περισσότερο την κοινωνική ειρήνη. 
Στη γενικότερη απαξίωση των θεσμών που κυριαρχεί ανάμεσα στους πολίτες
και αποτελεί ένα άκρως επικίνδυνο φαινόμενο, έρχεται να προστεθεί αυτή η
απόφαση που προκαλεί αισθήματα αγανάκτησης και απογοήτευσης απέναντι
στην ελληνική δικαιοσύνη και τα σώματα ασφαλείας. Ειλικρινά, δυσκολευό-
μαστε να κατανοήσουμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, αν και η
αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν τον κόπο να μας το εξηγήσουν, απλά μας το ανα-
κοίνωσαν όπως τόσες άλλες καταστρεπτικές για τις ζωές μας αποφάσεις...
Δεν κρίνεται σοβαρό και ενδεχομένως επί αυτού του θέματος να πρέπει να
υπάρξει κάποια συνταγματική αλλαγή, να αποφασίζουν οι λειτουργοί ενός
κλάδου ουσιαστικά για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους. Αναφερόμαστε
βεβαίως στους δικαστικούς που αντί να έχουν την ευθιξία να παραμερίσουν
ακόμα και τα όποια δίκαια αιτήματά τους, μας θύμισαν τη γνωστή παροιμία
“Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει” που σε αυτήν την περίπτωση ταιριάζει από-
λυτα! Μάλιστα, αφενός για να ρίξουν στάχτη στα μάτια, αφετέρου γιατί υπάρ-
χουν κοινές συνισταμένες ανάμεσα στους δύο κλάδους που ουσιαστικά
εφαρμόζουν το νόμο, παρόμοια απόφαση εξεδόθη και για τους ένστολους. 
Και για να προλάβουμε τους διάφορους κακεντρεχείς που θα μας προσάψουν
την ίδια κατηγορία, θεωρώντας ότι στρεφόμαστε αδίκως σε βάρος άλλων ερ-
γατικών κλάδων, τονίζουμε ότι μόνο με αυτήν την ερμηνεία δεν μπορεί να
εκληφθεί το δημοσίευμά μας. Εμείς απλώς ξεκαθαρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι
κλάδοι δε διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους που έχουν δεινοπαθή-
σει από περικοπές και μειώσεις. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι με τεράστιες ευθύ-
νες και ριψοκίνδυνη καθημερινότητα που δεν έγινε ποτέ συζήτηση -και ούτε
πρόκειται να γίνει- για την απόδοση των περικοπών. 
Εμείς δεν επιζητούμε κάτι αντίστοιχο για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων
και θεωρούμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη επιτάσσει να ξεκινήσει η αποκατά-
σταση και η μέριμνα από τους άνεργους και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεό-
πτωχους, οι οποίοι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των δικαστικών,
στερούνται ακόμα και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους! 
Γι' αυτό δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σε καμία περίπτωση πώς είναι δυ-
νατόν το μισθοδικείο να ξεκινήσει από τους ίδιους τους δικαστικούς και τους
ένστολους και δηλώνουμε άκρως αντίθετοι με τη συγκεκριμένη απόφαση και
όσα αυτή αντιπροσωπεύει. 

“Κούρεμα” στην αδικία
Και για να υπερτονίσουμε το προκλητικό περιεχόμενο της απόφασης που εξέ-
δωσαν οι υπερασπιστές του νόμου, θα αναφερθούμε σε μία άλλη κατηγορία
συμπατριωτών μας που έχουν αντιμετωπιστεί με τον πλέον άδικο και αχαρα-
κτήριστο τρόπο από την κυβέρνηση. Μιλάμε για τους μικροομολογιούχους,
των οποίων το μοναδικό “αμάρτημα” ήταν ότι προτίμησαν να επενδύσουν τις
οικονομίες τους στηρίζοντας το ελληνικό κράτος, αγοράζοντας ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου...
Βέβαια, όταν έγινε το “κούρεμα” το κράτος ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη τους
με το να τους οδηγήσει στην καταστροφή! Πρόκειται για συμπατριώτες μας
που είχαν εναποθέσει τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής, το εφάπαξ τους,
τις οικονομίες τους, το υστέρημά τους στα ελληνικά ομόλογα και το αποτέλε-
σμα ήταν εν μία νυκτί να βρεθούν στον άσο!
Αυτές οι αντιφάσεις επεκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα και οφείλουμε όλοι
ως πολίτες να προβληματιστούμε για την ακραία αντίθεση της μεταχείρισης
που επιφυλάσσει το κράτος σε διαφορετικές κατηγορίες. 
Αντίστοιχα, είναι ξεκάθαρη η αντίθεση αφενός ανάμεσα στα “κοράκια” των
διεθνών αγορών που επιλέγουν είτε αναδυόμενες είτε προβληματικές αγορές
και προστρέχουν να κερδοφορήσουν με ακραίο τρόπο, πέφτοντας σαν γύπες
στα αποθεματικά αυτών των χωρών και αφετέρου στους μικροομολογιούχους
συμπατριώτες μας που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
κερδοσκόποι, αφού η επιλογή τους πριν από το “κούρεμα” εθεωρείτο η πλέον
ασφαλής και ενδεδειγμένη, οικονομική επένδυση. 
Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία από τις πλέον αδικημένες οικονομικά κατη-
γορίες και θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στη λίστα προς αποκατάσταση των
αδικιών που επέφερε η κρίση, με την κυβέρνηση να οφείλει να τους αποδώσει
με την πρώτη ευκαιρία αυτά που στην κυριολεξία τους υφάρπαξε με την από-
φαση του κουρέματος.

Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την
εφημερίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο
γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικα-
λισμός, αυτός δηλαδή της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξε-
κάθαρα ένα αναχρονιστικό και παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει
προτάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της
πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλι-
στικός χώρος.

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί!
Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, με «πλούσιο» ιστορικό εθνοτικών ανταγωνι-
σμών, που ανήκει στα Βαλκάνια, την πλέον ταραχώδη ιστορικά «γειτονιά»
του κόσμου που δεν έχει πάψει να αποτελεί εστία συγκρούσεων εδώ και χι-
λιάδες χρόνια, είναι λογικό η χάραξη και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής
να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα διαχρονικά για το πολιτικό σύστημα και
τους πολιτικούς ταγούς της πατρίδας μας. 
Η πολιτική που ακολουθήθηκε στη Μεταπολίτευση και συγκεκριμένα στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις και σίγουρα υπήρ-
ξαν παραφωνίες και λανθασμένοι χειρισμοί. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας
υπόψη τη γενική ασυνεννοησία των πολιτικών κομμάτων σε άλλα σημαντικά
εθνικά θέματα, θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτόν τον τομέα θετικό πρό-
σημο, υπό την έννοια ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας βρισκόταν σε
μία συνεχή αντιπαράθεση με έναν ιδιαιτέρως «άτακτο» γείτονα που παρα-
βίαζε κατ’ επανάληψη τις διεθνείς συνθήκες, αλλά πάντοτε η Ελλάδα είχε την
απαραίτητη εσωτερική συνοχή και μία ισχυρή ηγεσία εξωτερικής πολιτικής,
βρίσκοντας τις απαντήσεις στις τουρκικές πιέσεις και προκλητικότητα.  
Από την αρχή της Μεταπολίτευσης ακόμα, το 1976, όταν, όπως αποδείχθηκε
αργότερα, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής ήρθε σε συνεν-
νόηση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου που ξεστό-
μισε το περίφημο «Βυθίσατε το Χόρα» (τουρκικό πλοίο θαλάσσιων ερευνών),
αλλά και στη συνέχεια, στη μεγάλη κρίση του 1987, όταν η Τουρκία επιχεί-
ρησε με ακραία προκλητικότητα να κάνει έρευνες στο Αιγαίο με το “Σισμίκ”
(το “Χόρα” που είχε μετονομαστεί και μετατραπεί σε σεισμογραφικό) και ο
-πρωθυπουργός πλέον- Ανδρέας Παπανδρέου επέδειξε ατσάλινη πυγμή
προειδοποιώντας ότι οι έρευνες θα αποτελούσαν casus belli, με αποτέλεσμα
οι Τούρκοι να αναδιπλωθούν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να περάσουν
σε μία ηπιότερη φάση, τουλάχιστον μέχρι τα Ίμια, αλλά και έκτοτε.  
Αυτήν τη φορά η Τουρκία επιθυμεί κομμάτι από την πίτα των κοιτασμάτων
στην κυπριακή ΑΟΖ, αναβιώνοντας τα επεισόδια του παρελθόντος. Ακόμα
και μετά την επιτυχημένη ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. που αποτέλεσε μία
τεράστια πολιτική επιτυχία, οι γείτονες επεμβαίνουν εκ νέου με ακραία προ-
κλητικό τρόπο, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και νομιμότητας. 
Σίγουρα, η συμπεριφορά αυτή ενθαρρύνεται και από την αδυναμία του πο-
λιτικού μας συστήματος να αποτελέσει τον ισχυρό προστάτη των κυπριακών
συμφερόντων, αλλά και από την οικονομική κρίση που έχει αποδιοργανώσει
τόσο την Ελλάδα, όσο και την Κύπρο. Το θέμα, όμως, είναι ότι η Τουρκία
αποτελεί ένα μόνιμο ταραξία του διεθνούς δικαίου και δεν έχει καν υπογράψει
τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας και θεωρεί ότι δε δεσμεύεται από
αυτήν. Το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο την έχει αποδεχτεί ως εθιμικό
δίκαιο, άρα και υποχρεωτική για όλα τα κράτη ανεξαρτήτως αν την έχουν
υπογράψει, αποτελεί προφανώς μικρή λεπτομέρεια για τους κακομαθημέ-
νους γείτονες και το λεγόμενο βαθύ κράτος της Τουρκίας. Και λέμε κακομα-
θημένους γιατί αυτή η συνεχιζόμενη προκλητικότητα εκπορεύεται και από
την ανοχή των ισχυρών, συμμαχικών μας κρατών. 
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι πώς είναι δυνατόν οι ευρωπαίοι εταί-
ροι, αλλά και η κυρίαρχος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO), οι ΗΠΑ,
στο οποίο συμμετέχουμε από κοινού με την Τουρκία, να δέχονται τις κατά-
φωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και τις προκλητικές παρανομίες
χωρίς ούτε μία αυστηρή προειδοποίηση, χωρίς ούτε ένα ανακοινωθέν που
να καταδικάζει τις ενέργειες αυτές! Αλλά βέβαια, όταν επρόκειτο για την Ου-
κρανία, μία χώρα εκτός Ε.Ε. που είχε έντονη αντιπαράθεση με τη Ρωσία,
ξαφνικά και όλως περιέργως, ευαισθητοποιήθηκαν άμεσα και παρενέβησαν
απροκάλυπτα για να «υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο», υποχρεώνοντας
τις ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν εμπάργκο στη Ρωσία. Δύο μέτρα και
δύο σταθμά. Εμείς μετά από αυτήν την αντιμετώπιση δεν μπορούμε παρά
να σκεφτούμε τη Βιβλική ρήση «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκρι-
ταί» και ο νοών νοείτω…

Δείξε μου το σύμμαχό σου, να σου πω ποιος είσαι…
Η εξωτερική πολιτική όμως και το γεωπολιτικό παιχνίδι αποτελούν μία ατε-
λείωτη και περίπλοκη σκακιέρα που απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικές, στρατη-
γικές κινήσεις και επιβάλλει τη δημιουργία συμμαχιών. Πολλώ δε μάλλον για
τη χώρα μας που έχει ανοιχτά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με 8 κράτη, με
αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη για την επιβίωσή της να συνάψει όσο το
δυνατόν πιο ισχυρές συμμαχίες που θα κατοχυρώνουν την ακεραιότητά της,
αλλά παράλληλα θα αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις θαλάσσιες δια-
φορές που δημιουργούνται και αφορούν τα εκκρεμή ζητήματα, όπως η ΑΟΖ.
Και επειδή όταν γίνεται κάποια θετική ενέργεια, είμαστε παραπάνω από πρό-
θυμοι να το αναφέρουμε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι κυρίως μετά το 
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Τον καλούμε, μάλιστα, να μας αποστείλει νεότερο εξώδικο και να μας προσ-
διορίσει επακριβώς τα σημεία των δημοσιευμάτων μας που έθιξαν την τιμή
και την υπόληψή του. Συγκεκριμένα κάνει επίκληση των τίτλων των κειμένων
που είχαμε παραθέσει στην εφημερίδα μας χωρίς να προσδιορίζει τις φράσεις
που «εμπεριείχαν ψευδείς, συκοφαντικούς, ανυπόστατους, υβριστικούς, εμπα-
θείς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς». Πιθανώς επειδή δεν υπήρχαν...
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις για
το παρελθόν, αλλά και τις παρασκηνιακές ενέργειες του κου Κολλάτου για να
καθίσει με κάθε τρόπο στην “καρέκλα” του Συλλόγου Συνταξιούχων, προκά-
λεσαν χιονοστιβάδα μηνυμάτων από συναδέλφους που μας κατήγγειλαν τις
δυσάρεστες προσωπικές τους εμπειρίες από τον κο Κολλάτο και ζητούσαν
την απομάκρυνσή του από τα θεσμικά όργανα του συλλόγου. Εκτός της επι-
κοινωνίας με τους συναδέλφους που εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για
τον προεδρικό ρόλο που έχει αναλάβει ο κος Κολλάτος στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων, υπήρξαν αρκετοί που απηύθυναν ανοιχτές επιστολές, τοποθετού-
μενοι επί του “φαινομένου Κολλάτος” και εμείς θα τους παρέχουμε το βήμα
μέσω του παρόντος και των επόμενων φύλλων της εφημερίδας μας:

Προς Σύλλογο Συνταξιούχων και Εργαζομένων “Ιονική Ενότητα”

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσαμε με θλίψη τα τεκταινόμενα στο Σύλλογο
Συνταξιούχων με την απελθούσα διοίκηση να εκμεταλλεύεται τον ξεπεσμό του
συνδικαλισμού και την αδιαφορία εμών των ιδίων των Ιονικάριων, οδηγώντας
το σύλλογο στην κατάπτωση και την απαξίωση. Η θλίψη, όμως, μετατράπηκε
σε θυμό και αγανάκτηση μετά τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων που είδαν
το φως της δημοσιότητας με πρωτοβουλία της Ιονικής Ενότητας σχετικά με τη
διαχείριση του Συλλόγου Συνταξιούχων από την απελθούσα διοίκηση.
Και ενώ με τις εκλογές και την πρόταση του ψηφοδελτίου της Ιονικής Ενότητας
διαφάνηκε στον ορίζοντα μία ακτίνα ελπίδας, τα συναισθήματά μας πέρασαν
μία ακόμα διακύμανση, καθώς η ελπίδα μεταλλάχθηκε σε απογοήτευση όταν
διαπιστώσαμε ότι ανάμεσα στους υποψηφίους που προωθούσαν και υπό-
σχονταν την εξυγίανση του Συλλόγου Συνταξιούχων συμπεριλαμβανόταν και
ο κος Κολλάτος!
Κατά την προσωπική μας άποψη, η επιλογή αυτή είναι αδικαιολόγητη. Σαφώς
δε μας καλύπτει και η άποψη που διατυπώθηκε τότε από τους συνεργάτες σας
που έλαβαν αυτήν την απόφαση και υποστήριζε ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων
βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και απαιτείτο μία ξεχωριστή συστρά-
τευση προκειμένου να αποκαταστήσει και πάλι το κύρος και την αξιοπιστία του,
καθώς η παρουσία στο Δ.Σ. ενός ανθρώπου με το παρελθόν, τις πρακτικές και
το χαρακτήρα του κου Κολλάτου υπονομεύει την προσπάθεια!
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πρόκληση για εμάς γιατί τη δραστηριότητα του κυρίου
αυτού την έχουμε υποστεί προσωπικά με ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες.
Συγκεκριμένα, στις 26/3/2002 είχε εκδικαστεί η βλαπτική μας μεταβολή στο
τμήμα εργατικών διαφορών του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ζητούσαμε τότε από
την τράπεζα την καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος -καθώς ο χώρος υπηρεσίας
μας ήταν το τέταρτο υπόγειο στα κεντρικά- το οποίο άλλωστε λάμβαναν οι συ-
νάδελφοι της Πίστεως με τους οποίους συνυπηρετούσαμε στον ίδιο χώρο.
Στη δικαστική διεκδίκηση τότε εναντίον της τράπεζας ο κος Κολλάτος, ο τέως
υποτιθέμενος συνδικαλιστής, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να εμφανι-
στεί ενώπιον του δικαστηρίου να καταθέσει εναντίον μας στηρίζοντας τη θέση
της τράπεζας. Καταλαβαίνετε ότι η κατάθεση αυτή του κου Κολλάτου, ενός
“συναδέλφου” μας, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για το δικαστήριο που απέρριψε
την αγωγή και μας στέρησε ένα επίδομα που αναμφίβολα πιστεύουμε ότι δι-
καιούμασταν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναν
πρώην συνδικαλιστή που επανειλημμένως είχαμε ψηφίσει στο παρελθόν να
παίρνει το μέρος της εργοδοσίας και να υποστηρίζει τα συμφέροντά της σε
βάρος μας σε μία καθόλα δίκαιη διεκδίκησή μας και δε θα ανεχτούμε καμία δι-
καιολογία επ’ αυτού.
Ο κος Κολλάτος φαίνεται, βέβαια, ότι δεν απασχολείται και ιδιαίτερα από τις
αντιδράσεις που προκάλεσε η προκλητική αξίωσή του να επανακάμψει στο
συνδικαλισμό συμμετέχοντας στις εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων. Για
μας είναι αυτονόητο ότι ο κύριος αυτός χρησιμοποίησε το συνδικαλισμό ως
εφαλτήριο επίτευξης των επαγγελματικών του στόχων και εξέλιξης της καριέρας
του και συνεπώς θεωρούμε σκανδαλώδες το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά
έχει σήμερα θεσμική θέση επικεφαλής και θέλει να διαχειριστεί εκ νέου τα συν-
δικαλιστικά πράγματα. Γνωρίζοντας λεπτομέρειες της σταδιοδρομίας του κου
Κολλάτου και τα μέσα που διαχειρίστηκε στην προσπάθειά του να “αναρριχη-
θεί”, εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχει θέση σε καμία συνδικαλιστική οργάνωση και
απορούμε μετά από αυτό το “ιδιαίτερο” ιστορικό πώς είναι δυνατόν να έχει το
θράσος να αναμιγνύεται στις υποθέσεις μας.
Προ των εκλογών, είχαμε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργα-
ζομένων, συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο, προσπαθώντας να του επιση-
μάνουμε ότι η συμμετοχή του κου Κολλάτου στο ψηφοδέλτιο της Ιονικής
Ενότητας συνιστούσε συνδικαλιστική εκτροπή. Είχαμε διαφωνήσει πλήρως με
την επιλογή στήριξής του, γιατί, εξ άλλου, είμαστε σίγουροι ότι χωρίς την υπο-
στήριξη του συναδέλφου Φιλιππόπουλου θα λάμβανε μονοψήφιο αριθμό
ψήφων. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε.
Τώρα που πλέον οι εξελίξεις στο Σύλλογο Συνταξιούχων με την απόλυτη
συμπαράταξη του κου Κολλάτου με τους πρώην “ορκισμένους” εθχρούς του,
Ντίνο και Βέργο, μας έχουν δώσει την πικρή δικαίωση, καλούμε όλους τους
υπεύθυνους να ενεργήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί αυτό το μεγάλο
σφάλμα. Απευθύνουμε έκκληση ιδιαίτερα στον συνάδελφο Φιλιππόπουλο,
επειδή πιστεύουμε στην αγωνιστική του πορεία, να επανορθώσει και να προ-

χωρήσει με βάση τη νομιμότητα και τις καταστατικές διαδικασίες στην άμεση
απομάκρυνση του κου Κολλάτου από το σύλλογο, ώστε επιτέλους να αποκα-
τασταθεί η συνδικαλιστική αξιοπιστία και αξιοπρέπεια.
Επειδή εμείς έχουμε υποστεί την αντισυναδελφική πρακτική του κου Κολλάτου
και έχουμε αναστατωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις, δηλώνουμε δυναμικό
παρών ώστε να μην αφήσουμε να αναλάβει τη συνδικαλιστική λειτουργία και
τις τύχες των συναδέλφων που ενδεχομένως δε γνωρίζουν λεπτομέρειες, ένα
άτομο που έχει λειτουργήσει ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Είμα-
στε πρόθυμοι να συνδράμουμε στην προσπάθεια απομάκρυνσής του από το
Σύλλογο Συνταξιούχων και θα στηρίξουμε τις ενέργειες προς αυτήν την κατεύ-
θυνση με όλες μας τις δυνάμεις.
Ελπίζουμε η παρούσα επιστολή να στρέψει την προσοχή των συναδέλφων μας
σε αυτό το μείζον πρόβλημα που έχει ονοματεπώνυμο και δηλώνουμε πρόθυ-
μοι να παράσχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομέρειες που θα επεξηγούν
πλήρως τη στάση μας.

Γιάννης Σοφιανόπουλος και Χρήστος Ζυγούρης

Προς το συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο

Αποφάσισα να αναλάβω την πρωτοβουλία να σου απευθύνω αυτήν την επι-
στολή γιατί θεωρώ ότι η ενασχόληση με τα κοινά, με τον οποιονδήποτε τρόπο,
αποτελεί υποχρέωση κάθε ευσυνείδητου πολίτη. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν
έχω υπάρξει ιδιαιτέρως ενεργός σε αυτόν τον τομέα, μου γεννήθηκε έντονα η
επιθυμία να επικοινωνήσω μαζί σου μετά την έκδοση του τελευταίου τεύχους
της Συλλογικής Ενημέρωσης.
Παίρνοντας στα χέρια μου και διαβάζοντας την εφημερίδα, έπεσα από τα σύν-
νεφα και μου δημιουργήθηκαν έντονα αισθήματα αγανάκτησης όταν διαπί-
στωσα ότι ενεπλάκη στα συνδικαλιστικά δρώμενα ο κος Κολλάτος! Το γεγονός
ότι ακόμα δεν είμαι συνταξιούχος είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχω εκ των προ-
τέρων πλήρη ενημέρωση για τα συνδικαλιστικά τεκταινόμενα και κατά συνέπεια
δεν είχα αντιληφθεί την προσπάθεια του κου Κολλάτου να επανακάμψει στο
συνδικαλισμό.
Έκανα αυτήν την εισαγωγή για να τονίσω τη μεγάλη δυσαρέσκειά μου για αυτήν
την εξέλιξη, γιατί θεωρώ ανεπίτρεπτο άτομα που έχουν πλήξει το συνδικαλισμό,
που έχουν στραφεί εναντίον συναδέλφων μας, να έχουν το θράσος να επιδιώ-
κουν να μας εκπροσωπούν από το συνδικαλιστικό μετερίζι του Συλλόγου
Συνταξιούχων. Νιώθω, λοιπόν, την ανάγκη να γνωστοποιήσω τη δική μου
εμπειρία αναφορικά με τη δραστηριότητα του κου Κολλάτου, αφενός για να
συμβάλω στην “αφύπνιση” των συναδέλφων που ενδεχομένως να μη γνωρί-
ζουν λεπτομέρειες για τη δράση του και αφετέρου για να ωθήσω και άλλους
που είχαν παρόμοια, άκρως αρνητική εμπειρία από τον κο Κολλάτο, να κατα-
θέσουν δημόσια τις δικές τους μαρτυρίες.
Το 2000 η τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβασή μου, όπως συνέβη και σε πλειάδα
συναδέλφων της Ιονικής ακόμα και δια ασήμαντον αφορμήν. Έκτοτε ξεκίνησα
μία μεγάλη προσπάθεια να ανατρέψω την απόφαση της καταγγελίας. Τόσο
στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων όσο και στην εκδίκαση της τακτικής
αγωγής, ο κος Κολλάτος εμφανίστηκε για να στηρίξει τις θέσεις της τράπεζας,
στρεφόμενος εναντίον μου. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι εν λόγω μαρτυ-
ρίες ενός υποτιθέμενου συναδέλφου μου εναντίον μου κατέστησαν ιδιαίτερα
δύσκολο το εγχείρημα της επαναπρόσληψής μου. Περιττό να αναφέρω ότι για
μένα επρόκειτο για πρωτοφανές γεγονός όταν εξετάστηκε η υπόθεση στο Εφε-
τείο ένας τέως συνδικαλιστής να έχει τόσο άμεσο και ενεργό ρόλο σε μία δικα-
στική αναμέτρηση στρεφόμενος εναντίον ενός συναδέλφου του.
Καταθέτω, λοιπόν, την προσωπική μου εμπειρία, όχι τόσο από την πικρία που
μου άφησε η συμπεριφορά και η στάση του κου Κολλάτου, αλλά περισσότερο
για να θέσω σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά των συναδέλφων και να τονίσω
την ευθύνη που έχουμε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την επιλογή όσων μας
εκπροσωπούν. Σήμερα που το  συνδικαλιστικό κίνημα πνέει τα λοίσθια και βρί-
σκεται σε πλήρη αποδόμηση έχοντας χάσει κάθε αξιοπιστία, εξελίξεις σαν κι
αυτήν της επανάκαμψης του κου Κολλάτου στα συνδικαλιστικά δρώμενα εκ-
προσωπώντας τους συνταξιούχους, νομίζω δε δημιουργούν τις προϋποθέσεις
ώστε να ανακάμψει και να κερδίσει την αξιοπιστία των συναδέλφων μας.
Δηλώνω ξεκάθαρα και υπεύθυνα ότι για μένα αποτελεί μία ακραία πρόκληση
ένας “συνδικαλιστής” με τη διαδρομή και τη δράση του κου Κολλάτου, του αγα-
πημένου παιδιού της τράπεζας, να συμμετέχει εκ νέου στα συνδικαλιστικά
πράγματα. Το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου μόνο αρνητικά μπορεί να πι-
στωθεί από την παρουσία του και επομένως καθίσταται επιτακτική ανάγκη η
απομάκρυνσή του.
Δε γνωρίζω λεπτομερώς τις διαδικασίες, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει
θεσμική πρόβλεψη για την αποπομπή ατόμων που δεν αξίζουν να φέρουν τον
τίτλο του συνδικαλιστή. Γι' αυτό και απευθύνομαι σε σένα προσωπικά συνά-
δελφε Φιλιππόπουλε, που συμμετείχες ενεργά στην εκδίκαση τόσο της δικής
μου υπόθεσης όσο και εκατοντάδων άλλων συναδέλφων, θεωρώντας ότι έχεις
το ειδικό βάρος, αλλά και την ηθική υποχρέωση, να κινήσεις τις απαραίτητες
διαδικασίες ώστε ο κος Κολλάτος να αποτελέσει παρελθόν από το Σύλλογο
Συνταξιούχων, ελπίζοντας ότι δε θα αναλάβει ποτέ στο μέλλον κάποιο άλλο
συνδικαλιστικό αξίωμα. Θέλω να πιστεύω ότι η παραίνεσή μου για την απομά-
κρυνση του χαϊδεμένου της εργοδοσίας θα βρει ευήκοα ώτα και είμαι σίγουρος
ότι αφενός αποτελεί συνολική απαίτηση των συνταξιούχων συναδέλφων της
Ιονικής και αφετέρου θα αποβεί προς όφελός τους.

Με εκτίμηση, Γιώργος Σιούτης

Συνέχεια από τη σελίδα 1                Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να σας απευθύνω αυτήν την ανοιχτή
επιστολή για να σας διηγηθώ μέσα από την προσωπική μου οπτική
το πώς βίωσα τις εξελίξεις στο Σύλλογο Συνταξιούχων τους
τελευταίους μήνες. Σκοπός της επιστολής είναι η ενημέρωσή σας για
τα τεκταινόμενα και η αποκατάσταση του ονόματός μου από την
ειδεχθή εις βάρος μου παραπληροφόρηση που προωθείται από
συγκεκριμένες ομάδες προς ίδιον συμφέρον. 
Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια μέσα από την κοινή πορεία μας
στην τράπεζα, αλλά και τις υπηρεσίες που έχω προσφέρει στο
συνδικαλισμό από τις τάξεις του Συλλόγου Εργαζομένων πλέον των
30 ετών. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε σχηματίσει
ίδια άποψη για την προσωπικότητά μου μέσα από την πολυετή
συνεισφορά μου στα κοινά του κλάδου μας και δε χρειάζεται πλέον
να δώσω τα διαπιστευτήριά μου. Άλλωστε, είναι αδύνατον να
αποτυπώσω σε λίγες φράσεις την ευγνωμοσύνη μου για την τιμή που
μου έχετε κάνει να με εμπιστεύεστε και να με κρίνετε άξιο εκπρόσωπό
σας επί σειρά ετών στην προάσπιση των συμφερόντων και των
δικαιωμάτων σας. 
Μετά την αποχώρησή μου από την τράπεζα το «μικρόβιο» του
συνδικαλισμού δε νικήθηκε και με κινητοποίησε να ασχοληθώ αρχικά
με τη σύσταση και νομιμοποίηση της Ιονικής Ενότητας και εν
συνεχεία με τη λειτουργία της, συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη των
αποφάσεών της. Η Ιονική Ενότητα αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση
συνδικαλιστικής οργάνωσης και είμαι πολύ περήφανος για την
ανάμιξή μου στις τάξεις τις, από τις οποίες είχα την ευκαιρία από
κοινού με τα υπόλοιπα στελέχη της να ταχθώ στην υπεράσπιση, πλέον,
τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων συναδέλφων μου.
Η νέα αυτή προοπτική αποτέλεσε για μένα πηγή έμπνευσης και
ενέργειας, αλλά η ενασχόλησή μου με τις διεκδικήσεις των
συνταξιούχων άρχισε να μου προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς
για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σύλλογος
Συνταξιούχων. Δυστυχώς, τα άτομα που είχαν αναλάβει την τεράστια
ευθύνη να διοικούν το Σύλλογο Συνταξιούχων στην πιο κρίσιμη, ίσως,
περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του κλάδου για τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα, αναδείχθηκαν κατώτερα των περιστάσεων. Μάλιστα, η
ανικανότητα συνοδευόταν και από φαινόμενα σήψης και διαφθοράς,
προκαλώντας μου έντονη πικρία, αλλά και ακραία αγανάκτηση για το
επίπεδο στο οποίο είχε οδηγηθεί ο σύλλογος από τη διοικητική
ανεπάρκεια της ομάδας του Ντίνου και του Βέργου. 
Παρακολουθούσα με θλίψη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την
απαξίωση στην οποία είχε περιέλθει ο σύλλογος και σαν ένας
συνειδητοποιημένος συνδικαλιστής, τιμώντας την παρακαταθήκη του
μεγάλου «δασκάλου» Στέλιου Παπαϊωάννου που με μύησε στα
μυστικά του, ένιωθα έντονα την ανάγκη να σημειωθούν ριζικές
αλλαγές στο συνδικαλιστικό χώρο των συνταξιούχων. Υπό αυτές τις
έκτακτες συνθήκες λειτουργικής, διαχειριστικής, αλλά κυρίως ηθικής
κατάπτωσης, έκανε την επανεμφάνισή του διεκδικώντας θέση στα
κοινά ο κος Κολλάτος, επιδεικνύοντας -φαινομενικά όπως
αποδείχθηκε εκ των υστέρων- ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξυγίανση
του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Δε σας κρύβω ότι οι… ξαφνικές επιφοιτήσεις δε μου ήταν ποτέ
αρεστές και μου προκαλούσαν πάντα έντονες επιφυλάξεις. Το ίδιο
συνέβη και σε αυτήν την περίπτωση, ιδιαίτερα καθώς επρόκειτο για
τον εν λόγω κύριο, στο πρόσωπο του οποίου δεν έτρεφα καμία
εκτίμηση, διαφωνώντας με τη συνδικαλιστική πρακτική του και
γνωρίζοντας πολύ καλά τον πρότερο αντισυναδελφικό βίο του στην
τράπεζα. Όπως ήταν φυσικό, διατύπωσα άμεσα τις ενστάσεις μου για
το ποιόν και τις προθέσεις του στους συνεργάτες μου στην Ιονική
Ενότητα, πολλώ δε μάλλον καθώς εμφανίστηκε η προοπτική
συνεργασίας, με την οποία είχα εξ αρχής σοβαρότατες αντιρρήσεις.
Έπειτα, όμως, από συνεχείς διαβουλεύσεις και πιέσεις πολλών
συναδέλφων που αναζητούσαν μία ακτίνα ελπίδας για το Σύλλογο
Συνταξιούχων και λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο ενδιαφέρον
ενεργής συμμετοχής στα κοινά του συλλόγου και το τέλμα στο οποίο
είχε βρεθεί, αποφάσισα να ενδώσω και να στρατευθώ για την
εξυγίανσή του, παρά το γεγονός ότι η κοινή κάθοδος στις εκλογές με
τον κο Κολλάτο συνέχιζε να μου προκαλεί έντονα συναισθήματα και
σκέψεις αποστροφής. Συνειδητοποιώντας όμως και ο ίδιος ότι η
κατάσταση διαφορετικά θα οδηγείτο σε αδιέξοδο, ύστερα από συνεχείς
πιέσεις, ιδιαίτερα από το συνάδελφο και πρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζομένων, Σαράντο Φιλιππόπουλο, παρέκαμψα τις αρχές μου και
συμμετείχα στο ενιαίο ψηφοδέλτιο της Ιονικής Ενότητας με άλλους 8
συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και ο κος Κολλάτος.
Τα γεγονότα που θα εξιστορήσω στη συνέχεια, δυστυχώς,
αποδεικνύουν το πόσο δικαιολογημένη ήταν η καχύποπτη στάση που
είχα κρατήσει από την πρώτη στιγμή απέναντι στον κο Κολλάτο… Σε
αυτό το σημείο, όμως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους
καρδίας για την υπερψήφιση της προσπάθειάς μου, καθώς στην
πρόσφατη διαδικασία των εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων με
αναδείξατε με τις ψήφους σας πρώτο διοικητικό σύμβουλο. 

Η χαρά μου για την τιμή που μου κάνατε δυστυχώς δεν κράτησε πολύ.
Συγκεκριμένα, ούτε μία μέρα… Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης
της ευθύνης του συλλόγου από τη νέα πλειοψηφία και των
καθηκόντων μου ως προέδρου του Δ.Σ., διαπίστωσα πόσο έσφαλα
που συμμετείχα σε κοινό ψηφοδέλτιο με τον κο Κολλάτο. Οι κινήσεις
του κυρίου αυτού δημιουργούσαν συνεχή προβλήματα και σε καμία
περίπτωση δεν μπορούσα και δεν ήμουν διατεθειμένος να
προωθήσω ορισμένες από τις επιλογές του. 
Συγκεκριμένα, λόγω του σεβασμού που τρέφω ακόμα και στους
μεγαλύτερους αντιπάλους μου, δεν ήταν δυνατόν να υιοθετήσω τις
ακραίες πρακτικές αντιμετώπισης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις οποίες
προέβη ο κος Κολλάτος και οι οποίες δε συνάδουν με τη
συνδικαλιστική ηθική την οποία έχω προσπαθήσει να προωθήσω και
να ακολουθήσω καθόλη τη διάρκεια της πορείας μου στο χώρο αυτό.
Επιπλέον, διατύπωσα έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις σχετικά
με την πρόσθετη παρέμβαση του Συλλόγου Συνταξιούχων στην
προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα από τον κο Βέργο που ουσιαστικά
άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για τον επικουρικό μας φορέα,
οδηγώντας το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο σημείο μηδέν. 
Το γεγονός, όμως, το οποίο εξάντλησε την ανοχή μου ήταν η πρόταση
μομφής που κατατέθηκε εναντίον μου στο Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων από τους κκ Ντίνο και Βέργο, έπειτα από
παρασκηνιακή συμφωνία, όπως αποδείχθηκε εν συνεχεία, με τον κο
Κολλάτο, με το κατάπτυστο σκεπτικό της συμμετοχής μου στην Ιονική
Ενότητα! Αυτή η πρόκληση ξεπερνά κάθε έννοια συνδικαλιστικής
πρακτικής και αναδεικνύει με τον πλέον εμφανή τρόπο την άνανδρη
και αναξιοπρεπή στάση των υποτιθέμενων, διψασμένων για εξουσία,
συνδικαλιστών. Η κακοήθης αυτή πράξη με ώθησε να υποβάλω την
παραίτησή μου, υπερασπιζόμενος τη συνδικαλιστική μου ιστορία και
την προσωπική μου οντότητα, καθώς δεν μπορώ ούτε να διανοηθώ
πώς θα μπορούσα να συνεχίσω να παρευρίσκομαι στον ίδιο χώρο,
τον ίδιο θεσμό, τον ίδιο σύλλογο με τα συγκεκριμένα άτομα. 
Συνάδελφοι, η ενασχόλησή μου με τη σύσταση και τη λειτουργία της
Ιονικής Ενότητας αποτέλεσε για μένα μία ευχάριστη περίοδο
δημιουργίας και προσωπικής κινητοποίησης μετά την αποχώρησή
μου από την Ιονική Τράπεζα. Θα υπερασπίζομαι ες αεί αυτήν την
επιλογή που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ στην πρώτη γραμμή
του αγώνα που δώσαμε μαζί για να στήσουμε ανάχωμα στην
ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων της
Ιονικής που επιχειρήθηκε από την Alpha Bank, αλλά και να
συμμετάσχω ενεργά στη σθεναρή αντιμετώπιση των πρακτικών της
τράπεζας μέσω των εκατοντάδων αγωγών για την προάσπιση των
συμφερόντων των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Οφείλω να ομολογήσω ότι η μομφή που δέχτηκα από ανθρώπους
που είχαν υποβαθμίσει το κύρος και τη λειτουργία του Συλλόγου
Συνταξιούχων ή και από… αιωνίως απόντες, όταν προσωπικά έχω
διαμορφώσει μια πορεία δεκαετιών και είμαι από τα ιδρυτικά μέλη
μίας συνδικαλιστικής οργάνωσης με τόσο έντονη, ουσιαστική και
αποτελεσματική λειτουργία, μου δημιούργησε μεγάλη σύγχιση. Σχε-
τικά με τον κο Κολλάτο, αυτά προς το παρόν...
Έχοντας ζήσει και γαλουχηθεί στα καλύτερα χρόνια της Ιονικής
Τράπεζας, αποτελεί παράσημο τιμής για μένα που συμμετείχα στη
διαμόρφωση της Ιονικής Ενότητας από κοινού με άξιους και
αγαπητούς συναδέλφους όπως ο Σαράντος Φιλιππόπουλος, ο Φάνης
Κυριόπουλος, ο Μπάμπης Δελαγραμμάτικας, ο Δημήτρης Ευταξίας, ο
Γιώργος Ανδριώτης, ο Νίκος Αλεξόπουλος και ο Θωμάς Γεωργίου. Με
το συνάδελφο Φιλιππόπουλο, μάλιστα, είναι γνωστό ότι έχουμε
ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, παρόλα αυτά ταυτιζόμαστε
απόλυτα στα συνδικαλιστικά ζητήματα τα οποία από κοινού
προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε να υλοποιήσουμε και αυτός ήταν
ο λόγος που εισάκουσα τις παραινέσεις του για να λάβω μέρος στις
εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων. Οφείλω δε να ομολογήσω ότι
ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος, ως πρόεδρος του Συλλόγου Εν
Ενεργεία, έδωσε ξεχωριστές, δύσκολες και νικηφόρες μάχες απέναντι
σε μία τράπεζα πανίσχυρη και για αυτήν του την προσπάθεια είναι
άξιος επαίνων και συγχαρητηρίων. 
Το μέλλον επιτάσσει πλέον τα στελέχη  και τα μέλη της Ιονικής
Ενότητας, καθώς και το σύνολο της ιονικής οικογένειας, να πάρουν
την κατάσταση στα χέρια τους και να ακολουθήσουν το μονόδρομο
της εξυγίανσης του Συλλόγου Συνταξιούχων που πιστεύω ότι σύντομα
θα επιτευχθεί. Είμαι αισιόδοξος και έχω εμπιστοσύνη στο πλάνο μας,
ώστε τελικά να υλοποιήσουμε τον απώτερο στόχο που είναι η
συγχώνευση του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων «Ιονική
Ενότητα» με το Σύλλογο Συνταξιούχων γιατί αυτό επιτάσσει το
συμφέρον μας, η συνδικαλιστική μας προοπτική και πάνω από όλα
γιατί θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και προάσπισης των
δικαιωμάτων σύσσωμης της ιονικής οικογένειας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Χρυσικός

 Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες
ΗΡΘΑΝ ΤΑ “ΑΓΡΙΑ” ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΑ “ΗΜΕΡΑ”!!!

(επιστολή του συναδέλφου Γιάννη Χρυσικού προς αποκατάσταση της αλήθειας για τα τεκταινόμενα στο Σύλλογο Συνταξιούχων)
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δεν έχουν το θεό τους
Μερικές φορές αναρωτιόμαστε πραγματικά για τις αδιανόητες διεργα-

σίες που εξελίσσονται στο μυαλό ορισμένων από τους μόνιμους “θα-
μώνες” της συγκεκριμένης στήλης. Είναι δυνατόν, όντως, ορισμένοι
άνθρωποι να μην έχουν καθόλου τσίπα; 
Ο Ντίνος και ο Βέργος, παρά την τεράστια οικονομική, διαχειριστική,

αλλά και ηθική ζημία που προξένησαν στο Σύλλογο Συνταξιούχων,
όπως προκύπτει και από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, δε φαίνε-
ται να πτοούνται.
Με το τελευταίο τους εγχείρημα προσπαθούν εμφανιστούν σαν σωτή-

ρες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέσω ενός εντύπου που κυκλοφόρησαν, στο οποίο
σκόπιμα δεν αναφέρεται η ταυτότητα του εκδότη. Ανάμεσα στο ακατα-
νόητο και παντελώς αστήρικτο περιεχόμενο ασυναρτησιών που παρου-
σιάζουν για τη σωτηρία του επικουρικού μας φορέα, βρήκαν και την
ευκαιρία να ρίξουν και το παραμύθι τους προς τους ασφαλισμένους
“ενημερώνοντάς” τους με το έντυπο που εξέδωσαν ότι οφείλουν να κα-
ταθέσουν 10 ευρώ σε έναν τραπεζικό λογαριασμό (που μάλλον είναι
και το μόνο ζήτημα που πραγματικά τους “καίει”). Επίσης, πολλοί συντα-
ξιούχοι συνάδελφοι μας κατήγγειλαν ότι ενοχλούνται τηλεφωνικά από
τον κο Βέργο για να καταθέσουν 10 ευρώ σto συγκεκριμένο λογαρια-
σμό. Ο λόγος; Ότι η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έπαψε πλέον να παρα-
κρατά εισφορές από τους ασφαλισμένους για να τις αποδίδει στο
Σύλλογο -φάντασμα- Βοηθηματούχων. 
Όσοι παρακολουθείτε τις κινήσεις του συλλόγου μας, θα θυμάστε τις

επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για τη δράση του Συλλόγου Βοηθη-
ματούχων του οποίου εμφανίζεται ως πρόεδρος ο κος Βέργος και  μά-
λιστα γνωρίζουμε ότι μέλη του προτίθενται να προσφύγουν στη
δικαιοσύνη για να τους γνωστοποιηθούν οι οικονομικές του δραστηριό-
τητες.
Βλέποντας, λοιπόν, την κάνουλα να στερεύει, οι Διόσκουροι Ντίνος και

Βέργος σκαρφίστηκαν το παραπάνω τέχνασμα για να συνεχίσουν να
έχουν λαμβάνειν από το υστέρημα των μελών του Συλλόγου Βοηθημα-
τούχων.
Βέβαια, η υπόθεση του συλλόγου-φάντασμα δε σταματά εδώ. Είμαστε

σίγουροι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υποχρεωθούν οι υπεύ-
θυνοι να παρουσιάσουν τα οικονομικά στοιχεία του και δυστυχώς είμα-
στε απαισιόδοξοι ότι θα αναδειχθεί αντίστοιχη εικόνα με αυτήν του
Συλλόγου Συνταξιούχων. 

Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά
Πρόσφατα, το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έλαβε μία λυτρωτική απόφαση για

τους συναδέλφους μας που είναι μέλη του Συλλόγου Βοηθηματούχων,
καθώς στο εξής δε θα παρακρατεί εισφορές για το συγκεκριμένο σύλ-
λογο. Μέχρι πρότινος, τα μέλη του συλλόγου απέδιδαν υποχρεωτική ει-
σφορά στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που μέσω του ταμείου αποδιδόταν στο Σύλλογο
Βοηθηματούχων, στον οποίο, όμως, είναι πρόεδρος ο κος Βέργος, με
αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να... κλαίνε τις εισφορές τους.
Επιτέλους, όμως, το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έκρινε σωστά (καμιά φορά συμ-

βαίνει κι αυτό) και αποφάσισε να απαλλάξει αρκετούς από τους συνταξι-
ούχους συναδέλφους μας από αυτήν την ανούσια οικονομική
επιβάρυνση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν είχαν καμία ενημέρωση
για τη διαχείριση που γινόταν στις εισφορές τους.
Εννοείται ότι μετά από αυτήν την εξέλιξη ο κος Βέργος δε θα έμενε

αμέτοχος, βλέποντας να στερεύει ξαφνικά η στρόφιγγα και προσέτρεξε
στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να επιτύχει την
ακύρωση της απόφασης και να συνεχίσει να λαμβάνει ανεμπόδιστα τις
εισφορές των συναδέλφων.
Αλήθεια, ξέρετε ποιος προσέτρεξε να υπερασπιστεί τον κο Βέργο;

Μα φυσικά το νέο “φιλαράκι” του, ο κος Κολλάτος με πρόσθετη πα-
ρέμβαση του Συλλόγου Συνταξιούχων προκειμένου να διασωθούν οι
εισφορές προς το Σύλλογο Βοηθηματούχων. Εμείς χαιρόμαστε για τις
συναδελφικές σχέσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται ανάμεσα στους
τιτάνες του συνδικαλισμού και τους αφιερώνουμε το απόλυτα ταιριαστό
τραγούδι του Κοινούση “τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά”.

Persona non grata
Πρόσφατα, ανακαλύψαμε ένα σημαντικό κενό στον ελληνικό αστικό

κώδικα  για τα εργασιακά ζητήματα. Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει
διάταξη για την ψυχική οδύνη που προκαλείται στους εργαζομένους
από διάφορους ενοχλητικούς, νυν υποτιθέμενους συνδικαλιστές,

πρώην παρατρεχάμενους της εργοδοσίας!
Πριν λίγο καιρό, εμφανίστηκε στο χώρο του ταμείου ο κος Κολλάτος

την περίοδο που οι συνάδελφοί μας που συμμετείχαν στην εθελούσια
έξοδο κατέθεταν τα δικαιολογητικά τους. Η παρουσία του προκάλεσε
γενική αγανάκτηση και δεκάδες  συνάδελφοί μας μάς τόνισαν ότι ενο-
χλήθηκαν ιδιαιτέρως. Ο εν λόγω κύριος -που αν είχε ίχνος ευθιξίας δε θα
τολμούσε ούτε καν να απευθύνεται σε συναδέλφους- μαζί με τη συνερ-
γάτιδά του κα Καραδελή, παρέδιδαν ένα φάκελο στους συναδέλφους
μας, με την παραίνεση να εγγραφούν στο Σύλλογο Συνταξιούχων, γνω-
στοποιώντας τους παράλληλα και άλλες επιδιώξεις τους. 
Μα καλά, δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κος Κολλάτος ότι είναι συ-

νολικά ανεπιθύμητος και persona non grata για την ιονική οικογέ-
νεια; Αφού ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει, εμείς έχουμε την υποχρέωση
να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι θα απαλλάξουμε το Σύλλογο
Συνταξιούχων και τους συναδέλφους από την παρουσία του, αποκαθι-
στώντας τη συνδικαλιστική τάξη και νομιμότητα που τόσο βάναυσα πα-
ραβίασε αυτός ο κύριος. 

Να συνεχιστεί ο έλεγχος και να αποδοθούν ευθύνες
Η σύντομη μνήμη είναι ίδιον ενός είδους ανθρώπου που εμφανίζεται

διαχρονικά στην ιστορία για να μας υποδεικνύει τι πρέπει να αποφεύ-
γουμε στη ζωή μας για να είμαστε αξιοπρεπείς. Το εν λόγω είδος αν-
θρώπου έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της συχνής εναλλαγής
απόψεων, αλλά και της πλήρους αδυναμίας σύνδεσης των λόγων με
τις πράξεις.
Ο κος Κολλάτος, χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιου ανθρώπου, ξέχασε

εξαιρετικά γρήγορα τις προεκλογικές του κορώνες και τα κοσμητικά επί-
θετα που εκτόξευε κατά της απελθούσας διοίκησης του Ντίνου και του
Βέργου στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Βλέπετε, τότε θεώρησε ότι αυτοί
οι χαρακτηρισμοί ήταν προς το συμφέρον του. Έκτοτε, άλλαξαν πολλά. Ο
κος Κολλάτος σταδιακά άρχισε να εμφανίζει τα προαναφερθέντα συμπτώ-
ματα της άκοπης εναλλαγής των απόψεών του, συνήψε “αδερφικούς”
δεσμούς φιλίας με τους Διόσκουρους του Συλλόγου Συνταξιούχων και
μάλιστα, χάρη στις ψήφους τους, βρίσκεται, έστω και για μικρό χρονικό
διάστημα (γι' αυτό να είστε σίγουροι) στην καρέκλα του συλλόγου.   
Εμείς από την άλλη, επειδή δεν ανήκουμε σε αυτό το είδος, σε καμία

περίπτωση δεν προτιθέμεθα να αφήσουμε όσα έγιναν στο Σύλλογο
Συνταξιούχων να ξεχαστούν στη λήθη του χρόνου και να παραγρα-
φούν από τις μνήμες των μελών του. Γι' αυτό το λόγο καλούμε όσους
εμφανίζονται ως διοίκηση στο Σύλλογο Συνταξιούχων να δημοσιοποι-
ήσουν άμεσα το πόρισμα των ορκωτών λογιστών ώστε να ενημερω-
θούν οι συνάδελφοι αν και σε ποιους αποδίδονται ευθύνες για τη
διαχείριση, οικονομική και λειτουργική, του παρελθόντος.
Επιπλέον, καλούμε το Δ.Σ. να λάβει άμεσα απόφαση για να επε-

κταθεί ο έλεγχος σε όλη την περίοδο της διοικητικής δράσης του
Ντίνου, του Βέργου και της παρέας τους, μέχρι και τη χρονική περίοδο
που ισχύει η παραγραφή. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, Χρήστος Ζαβακόπουλος και Μαρία Φιλιπποπού-
λου, θα αποστείλουν σχετική επιστολή ζητώντας να ληφθούν άμεσα
αποφάσεις για τα παραπάνω ζητήματα. Η εφαρμογή των νόμων και η
απόδοση ευθυνών αποτελεί τη μοναδική οδό εξυγίανσης του απαξιω-
μένου Συλλόγου Συνταξιούχων και εμείς θα στηρίζουμε πάντα όσους
την επιθυμούν και θα αγωνιζόμαστε για την επίτευξή της.

Δυσφήμιση για το συνδικαλισμό
Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο

συνδικαλιστικό τοπίο των Ιονικάριων το τελευταίο διάστημα, με όλα αυτά
που εξελίσσονται και συντελούνται στο Σύλλογο Συνταξιούχων, το πιο
πιθανό είναι να οδηγηθεί σε παράκρουση.
Όπως προαναφέραμε, ο κος Κολλάτος πριν τις εκλογές εμφανιζόταν

ως σφοδρός πολέμιος της ομάδας του Ντίνου και του Βέργου, τους
οποίους, μάλιστα, “στόλιζαν” καθημερινά με ανεπίτρεπτα κοσμητικά επί-
θετα, εκ των οποίων το πιο ήπιο ήταν το “κλέφτες”.
Πώς αλλάζουν, όμως, οι καιροί. Μετά την παραίτηση του συνάδελφου

Χρυσικού και της συναδέλφισσας Φιλιπποπούλου, ως δια μαγείας ο
κος Κολλάτος είδε την ευκαιρία να γίνει πρόεδρος και την άρπαξε
απευθυνόμενος άμεσα στη στήριξη του Ντίνου και του Βέργου. Δη-
λαδή των “κλεφτών” που διαπόμπευε μέχρι πριν λίγες μέρες...
Αυτή η πρακτική βεβαίως δεν είναι μία απλή “κωλοτούμπα”, όπως συ-

νηθίζεται να λέγεται, αλλά… στροβιλισμός γύρω από τη διοικητική καρέ-



Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 7Ενημέρωση

κλα που τόσο πολύ ποθούσε ο κος Κολλάτος για να ικανοποιήσει το
πεινασμένο και στερημένο του εγώ.
Δε θα σχολιάσουμε περαιτέρω τη συμπεριφορά του, γιατί είμαστε σί-

γουροι ότι μπορείτε να την κρίνετε από μόνοι σας. Θα την τοποθετή-
σουμε, όμως, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι τα νέα
συνδικαλιστικά ήθη, αυτά δηλαδή που έχουν καταβαραθρώσει το λει-
τούργημα του συνδικαλισμού στα μάτια του κόσμου, αναδεικνύονται με
τον ευκρινέστερο τρόπο στις εξελίξεις του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Όταν πλέον το συνδικαλίζεσθαι χαρακτηρίζεται από τέτοιες ενέργειες
και το συνδικαλισμό τον υπηρετούν άτομα εγωκεντρικά, πώς είναι δυ-
νατόν να ανακτήσει την αξιοπιστία του στη συνείδηση των εργαζομέ-
νων, κάτι το οποίο αποτελεί το ουσιώδες συστατικό της εύρυθμης
λειτουργίας του; 

Ο Κολλάτος θα… φυτεύει μαρούλια
Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους ότι γρήγορα θα

τους απαλλάξουμε από τον ενοχλητικό κο Κολλάτο που βρέθηκε εκλεγ-
μένος στο Σύλλογο Συνταξιούχων ελέω Ιονικής Ενότητας και στη θέση
του προέδρου με τις ψήφους του Βέργου και του Ντίνου. 
Η εκλογή του έγινε βεβαίως και με δική μας ευθύνη αφού τον προτεί-

ναμε στη σταυροδοσία των εκλογών εξ αιτίας των συνθηκών έκτακτης
ανάγκης στις οποίες βρέθηκε ο Σύλλογος Συνταξιούχων από την πα-
ράνομη δράση της ομάδας του Ντίνου και του Βέργου. Ο κος Κολλάτος
αξιοποίησε την ευκαιρία γιατί αν επιδίωκε να δοκιμάσει μόνος του τις
δυνάμεις του στις εκλογές είναι αμφίβολο αν θα συγκέντρωνε διψήφιο
αριθμό ψήφων. Θεώρησε ότι βρήκε την ευκαιρία της ζωής του και στη
συνέχεια ζήτησε τη στήριξη αυτών που ο ίδιος αποκαλούσε «κλέφτες». 
Η Ιονική Ενότητα αναλαμβάνει την ευθύνη σύντομα να αποκαταστήσει

τη νομιμότητα απομακρύνοντας τον Κολλάτο και την παρέα του από το
Σύλλογο Συνταξιούχων. Θα προχωρήσουμε σε πλήρη κάθαρση και
απόδοση ευθυνών. Βέβαια, όταν συμβεί αυτό, μην ανησυχήσετε για
την τύχη του κου Κολλάτου, αφού όλο και με κάτι θα βρει να απασχο-
ληθεί. Εξ άλλου, μετά την αποχώρησή του από την τράπεζα, λαμβά-
νοντας το πρωτοφανές μπόνους των 280.000 (!) ευρώ, φρόντισε να…
σώσει και τους αγρότες αναλαμβάνοντας θέση συμβούλου στο Υπουρ-
γείο Γεωργίας. Κατά την παραμονή του εκεί σίγουρα κάτι θα φρόντισε
να αφομοιώσει, γι’αυτό πιστεύουμε ότι η νέα επιδίωξή του θα πρέπει
να είναι να καταφύγει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καλαμάτα, για να
φυτεύει μαρούλια…

Το έπος του Δημήτρουλα
Οι συνέπειες, όμως, της εθελουσίας εξόδου αναμένεται να είναι ολέ-

θριες για το μέλλον της τράπεζας, καθώς δεν περιορίζονται στην απο-
χώρηση του τιτανομέγιστου Νικολακάκη, όπως σας είχαμε ενημερώσει
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, αλλά επεκτείνονται και σε
άλλους “γίγαντες” του κλάδου μας, με πρώτο και καλύτερο το συνάδελφο
Δημήτρουλα.
Δυστυχώς, είναι γεγονός, ο συνάδελφος Δημήτρουλας υπέβαλε αίτηση

για συμμετοχή στο πρόγραμμα της εθελουσίας η οποία και εγκρίθηκε,
με αποτέλεσμα να χαθεί ένα από τα "διαμάντια" που κοσμούσαν την
τράπεζα. Εμείς από την πλευρά μας, το λιγότερο που μπορούμε να κά-
νουμε για να τιμήσουμε τη διαδρομή του Δημήτρουλα στην τράπεζα και
τα συνδικαλιστικά δρώμενα, είναι να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση
της "Οδύσσειάς" του και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του...

- Συνώνυμο της αποτυχίας...
Ο Δημήτρουλας, βέβαια, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ 14ετούς

απουσίας από την τράπεζα του αγαπημένου μας Νικολακάκη, αλλά
είναι η ενασχόλησή του (ή τουλάχιστον η προσπάθεια...) με τα κοινά
που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αν ο σούπερ Νικολακάκης
κατέχει το ρεκόρ απουσίας, τότε σίγουρα ο Δημήτρουλας κατέχει το
ρεκόρ αποτυχίας...
Η πρώτη του απόπειρα να αναδείξει το ιδιαίτερο βάρος του έγινε μέσω

του Συλλόγου των εργαζομένων της Ιονικής. Όπως εύκολα μπορείτε να
φανταστείτε, το όνειρο της προεδρίας ήταν... άπιαστο, αφού μετά βίας
εκλέγετο διοικητικός σύμβουλος στις 5 εκλογικές αναμετρήσεις που
συμμετείχε. Συνειδητοποιώντας ότι στο σύλλογό μας δε θα είχε καμία
τύχη να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες του και να ανταμειφθεί η ματαιοδο-
ξία του, έκανε το μεγάλο (ή και αποτρόπαιο...) βήμα της προσέγγισης
του κου Γκιάτη. Με τις ευλογίες, λοιπόν, του νέου του μέντορα "αφιε-
ρώθηκε" στη διάσωση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Ατύχησε βέβαια, γιατί εκείνη την
περίοδο βρήκε απέναντί του κάποια άλλα "θρυλικά" μέλη του συνδικα-
λιστικού στερεώματος, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την
ομάδα του Ντίνου και του Βέργου. Απτόητος ο ήρωάς μας, επιχείρησε
να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κου Γκιάτη. Μαντέψτε... Και όμως, ναι!
Απέτυχε πάλι! 

- Η Ευρώπη τον μάρανε...
Τελικά, όπως σας είχαμε... προειδοποιήσει (συγνώμη, ενημερώσει, θέ-

λαμε να πούμε) σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ο συνάδελ-
φος Φώτης, αφού απόειδε με τις αποτυχίες του εντός των συνόρων,
προφανώς θεώρησε ότι οφείλονται στην αναξιοκρατία που επικρατεί
στη χώρα μας και δοκίμασε την τύχη του σαν υποψήφιος Ευρωβου-
λευτής με το κόμμα του κου Τζουμάκα. Τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό
του! Ειλικρινά, θαυμάζουμε τον Δημήτρουλα γιατί αν και πλήρως απο-
τυχημένος, είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν τα πα-
ρατάνε ποτέ και δε φοβούνται να τολμήσουν καινούργια πράγματα,
ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. 
Την κατάληξη αυτής της νέας απόπειρας μπορείτε να τη φανταστείτε.

Ο κος Δημήτρουλας δεν πέτυχε το στόχο του και εμείς οι θαυμαστές
του συναδέλφου δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς χάσαμε τη μεγάλη
ευκαιρία να τον καμαρώσουμε στην Ευρωβουλή! 
Εμείς, βέβαια, δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε αυτήν τη φιλοδοξία

του συναδέλφου μας, τονίζοντάς του ότι δεν πρέπει να απογοητευτεί
και να συνεχίσει ακάθεκτος στην εφαρμογή των μεγαλεπήβολων σχε-
δίων του. Μην ανησυχείς Φώτη κι εσύ έχεις έναν... ευρωπαϊκό αέρα
που σε καθιστά τον πιο (α)κατάλληλο για το αξίωμα του Ευρωβουλευτή.
Η ιονική οικογένεια έχει την υπομονή και την καρτερικότητα να περιμένει
τις επόμενες Ευρωοεκλογές μήπως τελικά ένα άξιο τέκνο της, όπως
εσύ, κοσμήσει την Ευρωβουλή. Οι Ιονικάριοι είναι μαζί σου!

- Βρήκε την Ιθάκη του
Τελικά, ήρθε η ώρα ο Δημήτρουλας να ολοκληρώσει την πορεία του,

επιτυγχάνοντας κι αυτός κάτι, που δεν είναι άλλο από τη συμμετοχή του
στην εθελούσια έξοδο. Από ό,τι πληροφορούμεθα η συμμετοχή του
εκρίθη επιτυχής και όλοι οι Ιονικάριοι θαυμαστές του περνούν από...
κατάθλιψη μιας και ο συνάδελφος Φώτης τίθεται εκτός ενεργού δράσης.
Και μην το παίρνετε αψήφιστα, δεν είναι και λίγο, όταν μετά από απα-
νωτές αποτυχίες, καταφέρνει κανείς να μετρήσει έστω και μία επιτυχία!
Πάντως, μην ανησυχείτε για το μέλλον του, ο πολυτάλαντος Δημήτρου-
λας θα βρει ενασχόληση αφού ήταν το μόνο που κατάφερνε μέχρι σή-
μερα, δηλαδή να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές
ανάγκες και τα θέλω του.

Η ελπίδα… έρχεται!
Είναι αλήθεια! Δε μας κάνουν πλάκα (;)! Επιτέλους, οι ευχές μας πραγ-

ματοποιήθηκαν! Τα προβλήματά μας λύθηκαν! Ο υπερσυνδικαλιστής
Κώστας Μπελώνης δηλώνει παρών! 
Οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να μην τους

φοβίζει πλέον τίποτα. Πρόσφατα, ο κος Γκιάτης γνωστοποίσε το νέο
οργανωτικό σχήμα του συλλόγου του. Ανάμεσα στους τομεάρχες ξεχω-
ρίζει ιδιαίτερα ο Κώστας Μπελώνης, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτο-
φυλάκιο του τομέα εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικών θεμάτων. 
Μετά από αυτήν την εξέλιξη προτείνουμε στους συναδέλφους ανεπι-

φύλακτα να τα παρατήσουν όλα, να πάρουν τα βουνά και τις παραλίες
και να χαρούν αμέριμνοι τη ζωή τους, καθώς στο εξής αναλαμβάνει όλα
τα κρίσιμα ζητήματα που τους απασχολούν ο ανυπέρβλητος κος Μπε-
λώνης. 
Κανένας πλέον δε χρειάζεται να έχει την παραμικρή ανησυχία για το

εφάπαξ, την κύρια και επικουρική σύνταξη, τους μισθούς, το εργασιακό
περιβάλλον και γενικότερα για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα που βρίσκονται υπό συνεχή αμφισβήτηση, αφού ο κος Μπελώ-
νης, με τις αστείρευτες γνώσεις του, τη διαρκή παρακολούθηση των
υποθέσεων και τις απεριόριστες ικανότητες και επάρκεια που τον δια-
κρίνουν, αναμένεται να αντιμετωπίσει αδιαπραγμάτευτα κάθε πρό-
κληση με άκρως επιτυχημένο τρόπο.
Η ευγνωμοσύνη που αισθανθήκαμε όλοι στο άκουσμα αυτής της τρο-

μερής είδησης είναι διπλή, γιατί δεν μπορούμε παρά να ευχαριστή-
σουμε και τον κο Γκιάτη για τη σοφή επιλογή του να δώσει το χρίσμα
για αυτό το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο σωτήρα μας.
Να που επιτέλους, στη γενικευμένη ανησυχία, το φόβο και την αγωνία

που κυριαρχεί γύρω μας βρέθηκε η απάντηση. Μας προέκυψε ο τιτάνας
του συνδικαλισμού, ο Κώστας ο Μπελώνης που θα διευθετήσει όλα τα
θέματα που μας απασχολούν. Ιονικάριοι όλης της Ελλάδας, η ελπίδα
έρχεται! Μην ανησυχείτε πλέον για τίποτα. Οι τύχες μας επαφίενται στον
Κώστα Μπελώνη, τη μόνη σίγουρη και αποτελεσματική επιλογή. Ο κα-
τάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση.
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Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η άμεση προώθηση του σχετικού αιτήματος
για υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο Ε.Τ.Ε.Α. είναι η μόνη λύση για τη σωτηρία
του. Το επικουρικό μας ταμείο βρίσκεται στον  Προκρούστη της διάλυσης
αφενός με την εκτός πραγματικότητας κίνηση του Ντίνου, του Βέργου και
του Κολλάτου να προσφύγουν στα δικαστήρια για το διπλασιασμό των
συντάξεων, υποσχόμενοι μάλιστα σύντομα και την καταβολή αναδρομικών
στους συναδέλφους μας (!) και αφετέρου με τις αδικαιολόγητες θέσεις που
εκφράζονται από τους συλλόγους των εν ενεργεία με επικεφαλής τον κο
Γκιάτη, αρχικά για την υπογραφή αίτησης επιστροφής των εισφορών στους
εν ενεργεία και όταν συνειδητοποίησαν το αδιέξοδο στο οποίο είχαν φτάσει,
με τη διατύπωση της θέσης για δημιουργία επαγγελματικού ταμείου. 
Αμφότερες οι επιλογές αντιβαίνουν στα συμφέροντα των συναδέλφων και
εφόσον υλοποιηθούν θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του ταμείου και στην
παύση καταβολής σύνταξης. Η πρώτη οδηγεί το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε ολικό αδιέ-
ξοδο, ενώ η δεύτερη που επιδιώκει τη διάλυσή του αντίκειται στη νομιμό-
τητα, είναι αδιέξοδη και υπονομεύει την προοπτική σωτηρίας της
επικουρικής μας σύνταξης. 
Δυστυχώς, οι κατ’όνομα συνδικαλιστές για μία ακόμα φορά δε φρόντισαν
να ερευνήσουν το θέμα διεξοδικά και προσέφυγαν σε κινήσεις εντυπωσια-
σμού, που όμως στερούνται ουσίας και ενδέχεται να αποβούν καταστρε-
πτικές για τους συναδέλφους. Οι προαναφερθείσες κινήσεις καθιστούν
ακόμα πιο άμεση και επιτακτική την επιδίωξή μας για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ στο Ε.Τ.Ε.Α. ώστε να κατοχυρωθεί η επικουρική σύνταξη και να δια-
σφαλιστεί η καταβολή της τόσο στους νυν όσο και στους μελλοντικούς
συνταξιούχους από ένα φορέα που η σχέση εργαζομένων προς συνταξι-
ούχους είναι 3/1.

Υπογράφουμε όλοι τη σχετική αίτηση για άμεση υπαγωγή
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ!
Σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1/1/1983 η επικουρική ασφάλιση είχε κα-
ταστεί υποχρεωτική μέχρι και την κατάργηση του νόμου με τις μνημονιακές
ρυθμίσεις το 2012. Εμείς έχουμε ήδη καταθέσει το νομικό και ασφαλιστικό
πλαίσιο για την υπαγωγή μας στο Ε.Τ.Ε.Α. και παρότι η ισχύς του νόμου
δεν υφίσταται πλέον, εμείς καλούμε το νέο Υπουργό Εργασίας να παρέμβει
άμεσα και να πράξει αντίστοιχα με την περίπτωση του επικουρικού ταμείου
της Γενικής Τράπεζας το οποίο είχε προχωρήσει σε στάση πληρωμών,
μέχρι η πολιτεία να δώσει τη λύση εντάσσοντάς το στο Ε.Τ.Ε.Α. Με
βάση την αντιπροσωπευτικότητα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ του χώρου της Ιονι-
κής, τονίζουμε σε όλους τους συναδέλφους ότι η αίτηση ένταξής μας
στο Ε.Τ.Ε.Α. που θα βρείτε ένθετη στο παρόν φύλλο της εφημερίδας
μας, πρέπει να υπογραφεί από όλους και να σταλεί στα γραφεία του
συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, Αθήνα, για να διαβιβαστεί το ταχύτερο
δυνατόν στο Υπουργείο. 
Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσετε ότι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν με-
γαλύτερου αριθμού αιτήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και ως εκ
τούτου καλούμε όλους τους συναδέλφους μας είτε από την Αθήνα είτε από
την περιφέρεια να μας αποστείλουν άμεσα την αίτηση για την ένταξη του
επικουρικού μας φορέα στο Ε.Τ.Ε.Α. αφού αυτή η εξέλιξη αποτελεί τη μο-
ναδική προοπτική διασφάλισης της επικουρικής μας σύνταξης. 
Με τη βεβαιότητα ότι για ακόμα μία φορά, όπως συνέβη το 2004 με την ένταξη
του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, θα δικαιωθούμε για την επιλογή μας, σας καλούμε να
ακολουθήσετε το παράδειγμα των συναδέλφων που συμμετείχαν στις μα-
ζικές συγκεντρώσεις του συλλόγου μας στην Αθήνα, τη Θεσ/νίκη, την
Πάτρα, τη Λάρισα, την Καβάλα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιε-
ράπετρα και την Κέρκυρα, οι οποίοι επιδοκίμασαν την πρότασή μας και
την προοπτική που δημιουργεί, ενώ παράλληλα υπέγραψαν αίτηση προς
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ώστε η Ιονική Ενότητα, σαν αντιπροσωπευτική οργάνωση
στον επικουρικό μας φορέα, να επιδιώξει την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης των επιστημονικών
συνεργατών μας για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο Ε.Τ.Ε.Α. το οποίο
οφείλετε να μελετήσετε όλοι οι συνάδελφοι, εν ενεργεία και συνταξι-
ούχοι: 

Είναι προφανές ότι η ίδια η αναλογία ασφαλισμένων- συνταξιούχων ,  που
την τελευταία περίοδο έχει διαμορφωθεί στο 1 προς 1 αποτελεί από μόνη της
ένα τεράστιο πρόβλημα για τα οικονομικά του Ταμείου. Η αναμενόμενη μάλι-
στα, επιδείνωση της αναλογίας αυτής τα επόμενα χρόνια, απαιτεί άμεση πα-
ρέμβαση που θα  οδηγήσει σε βιώσιμη λύση.
Αυτή η λύση κατά την άποψή μας μπορεί να προέλθει μέσα από την υπαγωγή
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ.
Η επιλογή αυτή διασφαλίζει με βάση τα οικονομικά και πληθυσμιακά δεδο-
μένα μια επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ διπλάσια από εκείνη που μπορεί
να δοθεί από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, για την τρέχουσα περίοδο και μελλοντικά.
Αντίθετα το ενδεχόμενο μετατροπής του ταμείου σε επαγγελματικό, ειδικά
στην παρούσα φάση και με δεδομένο ότι οι εργοδότες είναι πολλοί και η
συνεννόηση δύσκολη, θα πρέπει να αποκλειστεί με το σύνολο των σημερι-
νών υποχρεώσεων του ταμείου. 
Μπορεί ωστόσο να δημιουργηθεί στη θέση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επαγγελματικό
ταμείο που θα έχει ως στόχο να διαμορφώσει μια συμπληρωματική παροχή,
χρηματοδοτούμενη σε πρώτη φάση τουλάχιστον, από τη διαφορά της εργο-
δοτικής εισφοράς (1%) και αφού το 6% (3+3) θα αποδίδεται στο ΕΤΕΑ.

Τι μπορεί να γίνει και πώς
Μια καθαρή και ορθολογική ενσωμάτωση στο ΕΤΕΑ θα πρέπει να γίνει , φυ-
σικά με τους όρους που προβλέπονται από το ΕΤΕΑ σε ότι αφορά το ύψος
των συντάξεων και απαιτεί νομοθετική ρύθμιση για την οποία απαιτείται:

- Υποβολή σχετικού αιτήματος από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των
ασφαλισμένων προς το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
συνοδευόμενη από οικονομική έκθεση τεκμηριωμένη που θα στηρίζεται στα
στοιχεία πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης.
- Προώθηση από την πλευρά του Υπουργείου και ψήφιση από τη βουλή της
ρύθμισης με την οποία θα μεταφέρεται το σύνολο των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων στο ΕΤΕΑ με ισόποση 3%+3% εισφορά εργαζομένου και ερ-
γοδότη και καθολικό διάδοχο των υποχρεώσεων το ΕΤΕΑ με βάση το καθε-
στώς του.
- Μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ σε ποσο-
στό 85,72% που αντιστοιχούν στα 6/7 με βάση τις σημερινές εισφορές
Πρόβλεψη για διατήρηση της εργοδοτικής εισφοράς του 1% και ποσοστού
14,28% των περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και μετατροπή του μέχρι
31/12/2015 σε επαγγελματικό ταμείο.

Επισημαίνουμε ότι η  νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας
δεν απορρέει τυπικά τουλάχιστον ως υποχρέωση με βάση το ισχύον νομικό
πλαίσιο.
Ωστόσο είναι δεδομένο ότι για τους μισθωτούς στη χώρα μας η επικουρική
ασφάλιση είναι υποχρεωτική από 1/2/1983 με τον ιδρυτικό νόμο του πρώην
ΤΕΑΜ. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται η ένταξη στο ΤΕΑΜ όσων από τα Επικου-
ρικά Ταμεία αδυνατούσαν να καταβάλουν συντάξεις στα επίπεδα του ΤΕΑΜ
και η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθήθηκε τόσο για τα Επικουρικά Τα-
μεία που λειτουργούσαν ως ΝΠΔΔ, όσο και για τα ΝΠΙΔ  σωματειακής μορφής
Ταμεία, ήταν η υπαγωγή στο ΤΕΑΜ.
Πρόσφατα το 2012 όπως είναι γνωστό, μεταφέρθηκε στο ΤΕΑΜ ο τομέας επι-
κουρικής ασφάλισης του ταμείου των εργαζομένων στη Γενική Τράπεζα , ενώ
προωθείται και η μεταφορά του ταμείου εργαζομένων στο εργοστάσιο της ζά-
χαρης και τα δύο ταμεία  που λειτουργούσαν ως ΝΠΙΔ. 
Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η μεταφορά στο ΕΤΕΑ είναι μια εφικτή επιλογή
που ταυτόχρονα υπαγορεύεται από την προστασία που η πολιτεία οφείλει
στους εργαζόμενους, όταν αυτοί καλύπτονται από καθολικά ασφαλιστικά κα-
θεστώτα υποχρεωτικής μορφής.

Σας παραθέτουμε αυτούσιο το γνωμοδοτικό σημείωμα της καθηγή-
τριας του Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κας Π.Πα-
παρρηγοπούλου για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:

ΠΡΟΣ:
- ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
-ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αθήνα, 17-11-2014

Μου τέθηκε από τους Συλλόγους σας το ερώτημα αν το ΤΑΠΙΛΤΑΤ μπο-
ρεί να ενταχθεί στο ΕΤΕΑ και με ποια διαδικασία.

Επί του ερωτήματος αυτού θέτω υπόψη σας τα εξής:
1. Ο Ν. 4052/2012 επιτρέπει και στα σωματειακού τύπου ταμεία επικουρικής
ασφάλισης με τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεών
τους και με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
μέχρι την 31.12.2012 να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ (βλ. άρθρ. 36). Η διάταξη
αυτή δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, αφενός γιατί παρήλθε η προθε-
σμία και αφετέρου γιατί το ΤΑΠΙΛΤΑΤ ασφαλίζει εργαζόμενους σε περισ-
σότερες τράπεζες και οι οργανώσεις τους δεν φαίνεται να συμφωνούν
για την τύχη του. Πάντως η διαδικασία ένταξης, αν καταργούνταν η προθε-
σμία με νεότερο νόμο θα ήταν σχετικά απλή, διότι θα απαιτείτο απόφαση των
αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων, αναλογιστική μελέτη και έκδοση
Υπουργικής Απόφασης.
2. Όταν ιδρύθηκε το ΙΚΑ αποφασίστηκε να διατηρηθούν τα αλληλοβοηθητικά
σωματεία που προϋπήρχαν και λειτουργούσαν με βάση τον Ν. 281/1914
καθώς και τα ταμεία που είχαν ιδρυθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο δυνάμει του
Ν. 2868/1922 (βλ. άρθρο 5 του ΑΝ 1846/1951). Αντίστοιχη πρόβλεψη έγινε
και για την επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα, που
υπάγονται για επικουρική ασφάλιση σε ειδικούς οργανισμούς, αποκλείονται
από την ασφάλιση του γενικού (Ε.Τ.Ε.Α.Μ) (βλ. το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 2 του
Ν. 997/1979 Σύσταση ταμείου επικουρικής ασφαλίσεως μισθωτών, όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν. 1140/1981 και στη συνέχεια αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 1902/1990 καθώς και την
617/1991 γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ είναι αλληλοβοηθητικό σω-
ματείο υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που λειτουργεί καθ’ υποκατά-
σταση αρχικά του ΕΤΕΑΜ, ήδη δε του ΕΤΕΑ (γενικού οργανισμού επικουρικής
ασφάλισης των μισθωτών). Επομένως αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης
κατά την έννοια του Ν. 2084/1992.
3. Οι παραπάνω νόμοι προβλέπουν ότι οι ειδικοί οργανισμοί κύριας και επι-
κουρικής ασφαλίσεως μισθωτών, εφόσον δεν παρέχουν στους ασφαλι-
σμένους ισοδύναμη με τους γενικούς οργανισμούς ασφαλιστική
προστασία, συγχωνεύονται υποχρεωτικά με αυτούς (βλ. άρθρο 5 παρ. 2 και
παρ. 11 του ΑΝ 1846/1951, όπως η παρ. 11 τέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.
825/1978 και το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2084/1992). Βασική προϋπόθεση
για τη συγχώνευση είναι το ισοδύναμο ή μη των παροχών. Η ισοδυναμία των
παροχών νοείται καθ’ ύψος, κατά κατηγορία και έκταση. Ειδικότερα, για τις
συνταξιοδοτικές παροχές οι ειδικοί οργανισμοί υποχρεούνται να χορηγούν τα
κατώτατα ποσά συντάξεων για κάθε κατηγορία συνταξιούχων (γήρατος, ατυ-
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χήματος, αναπηρίας και θανάτου) με τις τυχόν προσαυξήσεις οικογενειακών
βαρών. Νομολογιακά έγινε δεκτό ότι η ισοδυναμία περιλαμβάνει και τις προ-
ϋποθέσεις χορηγήσεως των παροχών.
4. Το ΕΤΕΑ δεν έχει αντίστοιχες διατάξεις με αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ωστόσο
το ΕΤΕΑΜ εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ και οι καταστατικές του διατάξεις εξακο-
λουθούν να ισχύουν. Επομένως το άρθρο 3 του Ν. 997/1979 καθώς και οι
διατάξεις περί εξαίρεσης των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ από το ΕΤΕΑ υπό
τον όρο της ισοδυναμίας των παροχών εξακολουθούν να ισχύουν. Επομένως,
εφόσον από αναλογιστική μελέτη προκύπτει ότι το ΤΑΠΙΛΤΑΤ δεν μπορεί να
χορηγεί παροχές ισοδύναμες με αυτές του ΕΤΕΑ (γενικού φορέα) μπορεί οι-
αδήποτε οργάνωση των εργαζομένων ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι
να ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑ.
5. Περαιτέρω, κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ σχετικά με το άρθρο 22 παρ.
5 του Συντάγματος, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από το Δη-
μόσιο ή από ΝΠΔΔ και από ΝΠΙΔ που λειτουργούν καθ’ υποκατάσταση αυτών
(Ολ. ΣτΕ 5024/1987). Η κατάργηση ενός αλληλοβοηθητικού σωματείου
υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης, όπως το ΤΑΠΙΛΤΑΤ είναι δυνατή
μόνον εφόσον το Δημόσιο ή το ΕΤΕΑ αναλαμβάνει την ασφάλιση των
προσώπων που υπάγονταν στην ασφάλισή του καταργηθέντος σωμα-
τείου. Με άλλα λόγια, η διάλυση φορέα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης
δεν επιτρέπεται χωρίς ο νομοθέτης να καλύψει προηγουμένως ασφαλιστικά
τα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτό. Επομένως, η απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ για διάλυση του σωματείου και επιστροφή των εισφο-
ρών είναι μη νόμιμη, διότι πρόκειται για φορέα υποχρεωτικής επικουρικής
ασφάλισης και ως εκ τούτου απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της απόφα-
σης από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας. Αντίθετη άποψη θα επιβάρυνε το ΕΤΕΑ και το Δημόσιο που οφείλουν
να διασφαλίζουν την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και
ενδεχομένως να γεννούσε ακόμη και ευθύνη προς αποζημίωση του Δημοσίου.

6. Ως προς το αν συμφέρει το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και τους ασφαλισμένους του η ένταξη
στο ΕΤΕΑ και λαμβανομένων υπόψη της δημογραφικής και αναλογιστικής κα-
τάστασης στην οποία βρίσκεται το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και την οποία μου περιέγραψε ο
αναλογιστής κ. Βασίλης Μαργιός, έχω τη γνώμη ότι η υπαγωγή στο ΕΤΕΑ
εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τις προσδοκίες όλων των ασφαλισμένων
καλύτερα από ότι η παραμονή εκτός αυτού. Σε κάθε περίπτωση η παρα-
μονή εκτός του ΕΤΕΑ προϋποθέτει άμεσες και δραστικές ενέργειες και συγκε-
κριμένα την αναπροσαρμογή των παροχών και των εισφορών και
ενδεχομένως και του οικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις ανα-
λογιστικής μελέτης. Σήμερα, οι παροχές τελούν σε δυσαναλογία με τις οικονο-
μικές και αναλογιστικές δυνατότητες του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και υπονομεύονται οι
ασφαλιστικές προσδοκίες των νεότερων ασφαλισμένων.

Με βάση τα ανωτέρω έχω τη γνώμη ότι
Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ δεν μπορεί κατά νόμο να διαλυθεί, επιστρέφοντας στους ασφα-
λισμένους τις εισφορές. Η απόφαση περί διάλυσης αντίκειται στην υποχρεω-
τικότητα της ασφάλισης και οδηγεί σε επιβάρυνση του Δημοσίου και του ΕΤΕΑ
(στο τελευταίο θα ασφαλισθούν εκ του νόμου οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ).
Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ είτε με αίτηση ικανού αριθμού ασφαλισμένων είτε με αίτηση ορ-
γανώσεων εργαζομένων ή/και συνταξιούχων μπορεί να ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνταχθεί αναλογιστική μελέτη για να δια-
πιστωθεί η βιωσιμότητα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Απαιτείται η έκδοση νόμου για την
ένταξη αυτή.
Θα μπορούσε να ενταχθεί και με Υπουργική Απόφαση με βάση τον Ν.
4052/2012 αν προηγουμένως είχε νομοθετικά απαλειφθεί η προθεσμία για την
ένταξη.
Ανεξαρτήτως όλων επιβάλλεται άμεσα μείωση των παροχών για να παραμείνει
το ΤΑΠΙΛΤΑΤ βιώσιμο για μακρότερο χρόνο.

Πατρίνα Β. Παπαρρηγοπούλου, Αν. καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών

Η τράπεζα συνεχίζει να αδιαφορεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της,
καθώς δεν κάλυψε το θέμα αυτό ούτε με τη φετινή ΕΣΣΕ, όπως είχε υποχρέ-
ωση να πράξει, παρά το γεγονός ότι με τη σύμβαση της 18/11/2013 εγγυήθηκε
την απροβλημάτιστη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για τους ασφαλισμέ-
νους της Πίστεως και συνεπώς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να ανα-
θέσει την υπόθεση σε Δικηγορική Εταιρεία που είναι απόλυτα εξειδικευμένη
σε αυτά τα θέματα.

Εσείς υπογράψατε;
Οι κινήσεις μας είναι συγκεκριμένες, υπάρχει σχέδιο, προγραμματισμός και
στρατηγική που ξεδιπλώνεται σταδιακά για να φτάσουμε στον επιθυμητό
στόχο. Τα στελέχη του συλλόγου μας είναι σε διαρκή επαφή με το νομικό επι-
τελείο που διαχειρίζεται αυτήν την υπόθεση και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι
γιατί πιθανώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε θετικά νέα στο εγχείρημα
διεκδίκησης του σημαντικού αυτού θέματος. 
Και επειδή οι συνάδελφοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών,
καθώς η υποστήριξή τους είναι αφενός ο κινητήριος μοχλός και αφετέρου είναι
αυτοί που θα δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών μας, τα στελέχη του
Συλλόγου Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχομένων εκ της Ιονικής και
του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “Ιονική Ενότητα” έχουν συμπε-
ριλάβει τη γνωστοποίηση όλων των εξελίξεων για αυτό το κορυφαίο θέμα στο
πρόγραμμα της πανελλαδικής πορείας ενημέρωσης που πραγματοποιήσαμε
το προηγούμενο διάστημα. Μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις, αλλά και
από τη συνεχή προσπάθεια επικοινωνίας με τους συναδέλφους, έχει
πλέον καταστεί σαφές ότι μόνο με την υπογραφή του εργολαβικού που
τους έχουμε αποστείλει μπορεί να έχουν ελπίδα να πάρουν το σύνολο
του εφάπαξ. 

Ανούσιο το εξώδικο της τράπεζας στο ΤΑΥΤΕΚΩ
Δεν περιμέναμε βέβαια ότι η τράπεζα θα δεχόταν αδιαμαρτύρητα την υποχρέ-
ωσή της. Απλά, είμαστε σίγουροι για το δίκαιο των ισχυρισμών μας και του
αιτήματος που προβάλλουμε που δεν ανησυχούμε όποια και αν είναι η αντί-
δραση της εργοδοσίας. Μία από τις κινήσεις της ήταν το πρόσφατο εξώδικο
που απηύθυνε στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ η τράπεζα που υπογράφεται από τη
διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Κονιδάρη και την κα Τσίμπου. Μέσω
αυτού του εξωδίκου η τράπεζα απαιτεί να ανακαλέσει το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
την ομόφωνη απόφασή του για την υποχρέωση της τράπεζας κάλυψης των
ελλειμμάτων μέχρι και την αποχώρηση και του τελευταίου ασφαλισμένου της
Ιονικής. 
Εμείς έχουμε καταστήσει σαφές εδώ και αρκετό καιρό στη διοίκηση της τρά-
πεζας ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Δ.Σ. του ΤΑΤΥΕΚΩ μετά την απο-
στολή της γνωμοδότησης των έγκριτων νομικών συνεργατών μας κκ
Παπαρρηγοπούλου και Πετρόγλου που τεκμηριώνει την εγγυητική ευθύνη της
τράπεζας. Η νομική υπηρεσία του ΤΑΥΤΕΚΩ αποδέχτηκε την πλήρως εμπε-
ριστατωμένη γνωμοδότηση και με πρότασή της το θέμα έφτασε στο Δ.Σ. που
αποφάσισε να την υιοθετήσει. Επομένως, σε όποιες ενέργειες και να προβεί
η τράπεζα, όσες μεθοδεύσεις και να θέσει σε εφαρμογή, ο κύβος ερρίφθη
πλέον, η απόφαση έχει παρθεί με απόλυτη νομιμότητα και δεν υπάρχει καμία
περίπτωση να ανακληθεί.
Επιπροσθέτως σας γνωστοποιούμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν
καταλυτικές εξελίξεις ως προς την εξέλιξη αυτής της τεράστιας σημασίας υπό-
θεσης που αφορά 1.930 ασφαλισμένους της Ιονικής που δικαιούνται την από-
δοση ολόκληρου του εφάπαξ. Επίσης προτιθέμεθα να αποστείλουμε επιστολή

στην τράπεζα την οποία θα καλέσουμε άμεσα σε διάλογο για τη διευθέτηση
του σημαντικού αυτού θέματος. Ακόμα και αν η τράπεζα δε θελήσει να προ-
σέλθει σε διάλογο, εμείς έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι με τις κατάλληλες
νομικές ενέργειες που ήδη έχουμε σχεδιάσει και έχοντας τεκμηριώσει απόλυτα
τη νομική ορθότητα των θέσεων και το δίκαιο των αιτημάτων μας, θα υποχρε-
ώσουμε την τράπεζα να καλύψει τα ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας και να
αποδοθεί πλήρες εφάπαξ σε όλους τους συναδέλφους της Ιονικής. 
Συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά την αποτελεσματικότητα του συλλόγου
μας στα σοβαρά ζητήματα που σας απασχολούν. Πιστεύουμε ότι μπορείτε
κι εσείς οι ίδιοι να συνειδητοποιήσετε από την ακεραιότητα και σαφήνεια των
λόγων και των επιχειρημάτων μας ότι έχουμε ερευνήσει εξονυχιστικά κάθε
πτυχή του θέματος και από τα άκρως θετικά συμπεράσματα που αποκομί-
σαμε και τη στρατηγική που επιλέξαμε, πηγάζει η βεβαιότητά μας για μία
ακόμα δικαίωσή μας.

Δυσοίωνο το μέλλον - Δεν υπάρχει άλλος δρόμος
Οι προοπτικές για το μέλλον του εφάπαξ, πάντως, είναι δυσοίωνες. Σύμφωνα
με την εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος συντελεστή βιωσιμότητας, το
εφάπαξ στην πράξη καταργείται από 1/9/2013. Η οικονομική κατάσταση του
ταμείου δεν επιτρέπει να διατηρούμε ελπίδες ότι μετά την εφαρμογή του μα-
θηματικού τύπου θα αποδοθεί εφάπαξ βοήθημα. 
Δυστυχώς, όσοι συνάδελφοι λάβατε απόφαση συνταξιοδότησης εντός του 2015
από τον κύριο φορέα, ακόμα και αν αποχωρήσατε το 2014, θα υπαχθείτε στο
συντελεστή βιωσιμότητας του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ του έτους 2015, ο
οποίος θα υπολογιστεί όταν βγουν τα αποτελέσματα του κλάδου του 2015 και
αφού θα έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη, ήτοι περίπου το Πάσχα του 2016. 
Παράλληλα, τα δεδομένα για το εφάπαξ μετεβλήθησαν σε μεγάλο βαθμό μετά
και την υλοποίηση της συντεταγμένης εθελουσίας εξόδου. Εκτός από την κακή
οικονομική κατάσταση του κλάδου, καταλυτικό ρόλο για τον υπολογισμό του
εφάπαξ των συναδέλφων που συμμετείχαν στην εθελούσια είναι και ο μεγάλος
αριθμός (636 από την Ιονική) των αποχωρήσεων που θα διαμορφώσει πολύ
χαμηλό συντελεστή βιωσιμότητας, οποίος θα αποδώσει εφάπαξ που θα υπο-
λείπεται σημαντικά του συνόλου των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέχρι
σήμερα. Αναφορικά με την επιστροφή των εισφορών για όσους δε θεμελιώ-
νουν δικαίωμα συνταξιοδότησης επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις θεωρούνται παροχές και θα εφαρμοστεί και σε αυτές συντελεστής
βιωσιμότητας κατά τα παραπάνω. 
Τονίζουμε για μία ακόμα φορά σε όλους τους συναδέλφους της ιονικής
οικογένειας ότι ο μόνος τρόπος για να τους αποδοθεί το σύνολο του
εφάπαξ είναι να υποχρεώσουμε την τράπεζα να αναλάβει πλήρως την
εγγυητική της ευθύνη, την οποία η ίδια εμφάνιζε στους ισολογισμούς
του 2004-5-6-7. Εμείς είμαστε βέβαιοι για την ισχύ των επιχειρημάτων
μας και αισιόδοξοι για τη δικαίωση της προσπάθειάς μας και καλούμε
για μία ακόμα φορά την τράπεζα να τηρήσει τη νομιμότητα και την αρχή
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων της. Είναι αδιανόητο αφενός
να καταβάλλει στους συναδέλφους της Πίστεως διπλάσιο εφάπαξ από
αυτό που αποδίδεται  στους συναδέλφους της Ιονικής και αφετέρου να
μην υλοποιεί τις υποχρεώσεις της στις οποίες ενυπογράφως υπό του
Διευθύνοντος Συμβούλου κου Μαντζούνη είχε δεσμευτεί. 
Επομένως, όποιος συνάδελφος μέχρι σήμερα αδιαφόρησε και δεν είχε
ενεργοποιηθεί για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού εργολα-
βικού δίκης, οφείλει για το δικό του συμφέρον, να το συμπληρώσει
άμεσα και να το αποστείλει στο σύλλογό μας.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ!

Συνέχεια από τη σελίδα 1 ΕΦΑΠΑΞ: Μία ακόμα μάχη που δίνουμε και θα την κερδίσουμε
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«No smoking»…
Είστε μήπως από αυτούς που ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση όταν
πριν από λίγα χρόνια θεσπίστηκε ο αντικαπνιστικός νόμος για
τους εσωτερικούς χώρους, καθώς είχατε κουραστεί να βρίσκεστε
συνεχώς σε μία «νεφελώδη» ατμόσφαιρα η οποία, μάλιστα, επι-
βάρυνε και την υγεία σας; Ή μήπως είστε μανιώδης καπνιστής
που κάθε φορά που αναγκάζεστε να «εξοριστείτε» για να ικανο-
ποιήσετε το πάθος σας, νιώθετε μία αίσθηση απογοήτευσης, έστω
κι αν κατά βάθος γνωρίζετε πως πρόκειται για ένα σωστό μέτρο; 
Σε κάθε περίπτωση, κάθε άνθρωπος σε όλη την υφήλιο που κάνει
αυτές τις σκέψεις ελέω των περιοριστικών μέτρων στους εσωτερι-
κούς χώρους για το τσιγάρο, τις… οφείλει στον Δημήτριο Τριχό-
πουλο!
«Ο εκλιπών υπήρξε εξαίρετος πανεπιστημιακός δάσκαλος, με πλού-
σιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο, το οποίο τύγχανε
παγκόσμιας αναγνώρισης, αλλά και γενικότερα ένας σοφός Άνθρω-
πος».
Με αυτήν τη φράση το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποχαιρέτησε έναν από τους
σημαντικότερους γιατρούς και ακαδημαϊκούς της σύγχρονης Ελλάδας και
από τα πλέον επίλεκτα και διακεκριμένα μέλη της κοινότητάς του, τον Δη-
μήτρη Τριχόπουλο, ο οποίος απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου σε ηλικία 76
ετών. 
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υπηρέτησε από το
1972 όταν εξελέγη τακτικός καθηγητής στην Ιατρική Σχολή, συμπυκνώνει
το έργο και την προσωπικότητα του κορυφαίου επιστήμονα και ερευνητή.
Η είδηση του θανάτου του, βύθισε στο πένθος την ιατρική κοινότητα και όχι
μόνο. Υπήρξε διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικής σε ελληνικά και ξένα Πα-
νεπιστήμια και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας, ειδικά στον
τομέα της Επιδημιολογίας, με συγγραφή εκατοντάδων επιστημονικών άρ-
θρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
Επρόκειτο για ένα διαπρεπή επιστήμονα, διακεκριμένο ερευνητή και βρα-
βευμένο ακαδημαϊκό, ο οποίος με το ήθος του και την στρατιά ιατρών που
δημιούργησε μέσα από το έγκριτο επιστημονικό του έργο, πέτυχε τη διεθνή
αναγνώριση και προβολή της χώρας μας. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας κέρ-
δισε επάξια τον σεβασμό και το διεθνές κύρος με το επιστημονικό έργο του
και το υψηλό ήθος του. Με λίγα λόγια, το κενό που αφήνει στον ιατρικό
κόσμο είναι δυσαναπλήρωτο.
Το «μικρόβιο» της ιατρικής 
Ο πατέρας του ήταν γιατρός και είχε γεννηθεί στην Προύσα της Μικράς
Ασίας. Μετά την καταστροφή του 1922, η οικογένεια πήγε στο Κάιρο και
από εκεί στο Βόλο, όπου γεννήθηκε ο Δημήτρης Τριχόπουλος το 1938. 
Όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί, το έναυσμα για την ενασχόλησή του με
την προληπτική ιατρική ήταν «η σκέψη πως η υγεία αποτελεί προτεραι-
ότητα για όλους μας. Μετά ήταν η συνειδητοποίηση ότι η πρόληψη είναι
καλύτερη από τη θεραπεία. Ο κόσμος συνήθως αγωνιά να βρεθεί η θερα-
πεία ενός νοσήματος. Στην πραγματικότητα η πρόληψη είναι εκείνη η οποία
δίνει την καταλυτική λύση».
Ο πατέρας του ήταν χειρουργός. Η αρχική ιδέα ήταν να ξεκινήσει χειρουρ-
γική, αλλά η γνωριμία του με ένα διάσημο καθηγητή επιδημιολογίας και
πρόληψης του καρκίνου που δε ζει πια και ο οποίος είχε επισκεφθεί την
Ελλάδα στο πλαίσιο μίας διεθνούς έρευνας, άλλαξε τη ζωή του. «Εκείνος
διέβλεψε ότι είχα κάποιο ταλέντο σε αυτόν τον τομέα και με ενθάρρυνε να
μετεκπαιδευτώ στην Αμερική. Από το 1970, η γέφυρα ανάμεσα στο Harvard
και στην Ελλάδα ήταν συνεχής στη ζωή μου. Ωστόσο αναδείχθηκε η ικα-
νότητα που διέθετα σχετικά με την επιδημιολογία.
Η επιδημιολογία ουσιαστικά προσπαθεί να ανακαλύψει αιτιολογικές σχέσεις
με βάση τα πρότυπα κατανομής μία νόσου σε έναν πληθυσμό ή την απο-
τελεσματικότητα θεραπευτικών παρεμβάσεων με βάση συγκρίσεις σε πλη-
θυσμούς ασθενών. Κινήθηκα προς την επιδημιολογία και την προληπτική
ιατρική με τη λογική ότι η πρόληψη είναι εκείνη η οποία μεγιστοποιεί την
ευτυχία στη ζωή μας. Όχι ότι δεν είναι σημαντική η θεραπεία – κάθε άλλο,
αλλά μέχρι να θεραπευτείς μπορείς να περάσεις από μεγάλη θλίψη και
αγωνία, ακόμα και αν το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι καλό. Εξάλλου, αν
αποτύχει η πρόληψη, υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας, ενώ το αντίθετο
δεν είναι δυνατό».
Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ειδικεύτηκε στην Πα-
θολογία, στη Μικροβιολογία, στη Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία στα πα-
νεπιστήμια της Αθήνας, του Λονδίνου, του Χάρβαρντ και της Οξφόρδης. 
Έχει διατελέσει καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος Επιδημιολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (1989-1996), καθηγητής Πρόληψης Καρ-

κίνου και διευθυντής του Κέντρου για την Πρόληψη Καρκίνου στο Χάρ-
βαρντ (1993-1997), πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, καθηγητής
και διευθυντής του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1972, αναπληρωτής καθηγητής
Ιατρικής Επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη από το
1998, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από τον Ιούνιο του 1997 και αντεπι-
στέλλον μέλος των Ιατρικών Ακαδημιών της Γαλλίας και του Βελγίου. Ήταν
επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ουψάλας, μέλος της Εταιρείας Τιμών
Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ και επίτιμος εταίρος του Βασιλικού Κολλεγίου
Ιατρικής της Βρετανίας.
«Ένας γίγαντας ανάμεσα στους γίγαντες»  
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στη Μισέλ Ουΐλιαμς, πρόεδρο του τομέα επι-
δημιολογίας του Harvard και αναδεικνύουν το ειδικό βάρος του εκλιπόντος
στο διεθνές ιατρικό γίγνεσθαι. Ο κ. Τριχόπουλος έχει κατά καιρούς τιμηθεί
με σειρά βραβείων για τη συμβολή του στην ιατρική έρευνα. Μεταξύ των
πολλών του διακρίσεων, το ιατρικό περιοδικό «The Lancet» έχει συμπερι-
λάβει εργασία του για τον ρόλο του στρες στην καρδιακή θνησιμότητα, στις
27 κομβικές εργασίες για την Ιατρική από τα χρόνια του Ιπποκράτη!
Η έρευνά του είχε επικεντρωθεί στην αιτιολογία των κακοήθων νεοπλασιών
για την οποία είχε λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Julius Rich-
mond για την ανακάλυψή του για το ρόλο του παθητικού καπνίσματος στην
αιτιολογία του καρκίνου του πνεύμονα, το βραβείο Brinker του Ιδρύματος
Susan Komen των ΗΠΑ για την έρευνά του στον καρκίνο του μαστού και
το Μετάλλιο Τιμής του Διεθνούς Κέντρου Ερευνας Καρκίνου του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας για το σύνολο του έργου του.
Οι διακρίσεις που τον συνοδεύουν μαρτυρούν την πολυεπίπεδη προσφορά
του στην επιστήμη, αλλά και στην κοινωνία. Το ερευνητικό έργο του Δημή-
τρη Τριχόπουλου έχει συμβάλει επίσης στην ερμηνεία της αιτιολογίας του
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, στην ποσοτικοποίηση του συσχετισμού
μεταξύ του ψυχολογικού άγχους και της στεφανιαίας νόσου, καθώς και στην
αναγνώριση διατροφικών και άλλων παραγόντων ως επικίνδυνων για την
ανάπτυξη καρκίνου και άλλων ασθενειών.
Άλλη μια συμβολή του επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση του καρκίνου
του μαστού. Είχε αναπτύξει μια θεωρία η οποία γίνεται σιγά σιγά ευρύτερα
αποδεκτή, σύμφωνα με την οποία, οι ρίζες του καρκίνου υπάρχουν από
πολύ νωρίς, ακόμα κι όταν η γυναίκα είναι έμβρυο στην κοιλιά της μητέρας
της και όπως υποστήριζε «αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να τον
αντιμετωπίσουμε ακόμα με επιτυχία με διάφορα προληπτικά μέτρα στην
ενήλικη ζωή».
Καπνίζετε; Έξω!
Το πιο σπουδαίο έργο της πολυσχιδούς ερευνητικής του δράσης, που είχε
παγκόσμια αναγνώριση και ακτινοβολία, ήταν η έρευνά του για τις επιπτώ-
σεις του καπνίσματος, ήδη από το 1981, ιδιαίτερα στους παθητικούς κα-
πνιστές και η οποία τον είχε κατατάξει στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας
για την καταπολέμηση της βλαβερής συνήθειας. Εργάστηκε και παρατή-
ρησε σε ένα ελληνικό νοσοκομείο 51 μη καπνίστριες γυναίκες με καρκίνο
στον πνεύμονα συνδέοντας την πάθησή τους σε μεγάλο βαθμό με τους κα-
πνιστές συζύγους του. Ήταν ο πρώτος που έβγαζε αυτό το συμπέρασμα
και μαζί με τον Μπράιαν ΜακΜάχον δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους αλλάζοντας τον τρόπο που θα αντιμετωπιζόταν το κάπνισμα
σε όλο τον πλανήτη μερικά χρόνια αργότερα.
Ο Τριχόπουλος κατέδειξε, μεταξύ άλλων, τη συμβολή του παθητικού κα-
πνίσματος στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς επίσης και
την επίδραση του τρόπου ζωής στην ανάπτυξη ασθενειών όπως ο καρκί-
νος και τα καρδιαγγειακά. Εχει συγγράψει περισσότερα από 650 επιστη-
μονικά άρθρα και έχει λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων.
Ο αντικαπνιστικός νόμος στην πατρίδα μας βρίσκεται σε ισχύ από το 2011,
αλλά στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ο ίδιος αισιοδοξούσε ότι τα
πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους σταδιακά και μάλιστα, ως ένας πραγ-
ματικά σοφός άνθρωπος, είχε και μία τεκμηριωμένη απάντηση για τη δια-
μάχη καπνιστών-αντικαπνιστών: «Δεν αντιπαθώ τον καπνιστή,
ενδιαφέρομαι γι’ αυτόν. Αντιλαμβάνομαι το πάθος του – και οι άνθρωποι
με πάθη είναι συχνά καλύτεροι από τους ανθρώπους που δεν έχουν πάθη.
Νοιάζομαι για εκείνον είναι για τη δική του υγεία κυρίως, η οποία επιβαρύ-
νεται πολύ περισσότερο, αλλά και για την υγεία των γύρω του που δεν κα-
πνίζουν. Η διαφορά με άλλες προσωπικές επιλογές, είναι ότι η
συγκεκριμένη μπορεί να έχει συνέπειες και για τους άλλους».
Μεσογειακή διατροφή 
Ο Δημήτρης Τριχόπουλος και η σύζυγός του, Αντωνία, ήταν μαζί από
τα φοιτητικά τους χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μοίραζαν το χρόνο τους
ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διέμεναν περίπου
20 μέρες το μήνα. (συνέχεια στη σελίδα 11)

Για ελάχιστους σύγχρονους Έλληνες μπορεί δικαιωματικά να ειπω-
θεί ότι επηρέασαν τις συνήθειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώ-
πων και ο εκλιπών Δημήτριος Τριχόπουλος είναι ένας από αυτούς

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Ένας μεγάλος Έλληνας στο πάνθεον των αθανάτων
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο συνάδελφός μας Γρηγόρης.  Υπηρέτησε στις νομικές
υπηρεσίες του Ηρακλείου Κρήτης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Μάριος.  Υπηρέτησε στα
Καταστήματα της Βρυώνης, της Ηλιούπολης και ως Διευθυντής στο Κατάστημα της Σύμης. Τον διέ-
κρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυ-
πητήρια.

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Θεόδωρος. Υπηρέτησε
ως Διευθυντής στα Καταστήματα Παγκρατίου, Πατησίων, Σόλωνος, στο Κεντρικό Κατάστημα και
στην Εκπαιδευτική. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 84 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Δημήτρης Υπηρέτησε

στο Κατάστημα της Πάτρας. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη του και
συνάδελφό μας Αγγελική  καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Χρήστος.  Υπηρέτησε
στο Κεντρικό Κατάστημα, στο Λογιστήριο και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τον διέκρινε
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπη-
τήρια.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 96 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Κυριακή σύζυγος του αει-
μνήστου συναδέλφου μας Ξενοφώντα.  Υπηρέτησε στο Κεντρικό Κατάστημα στα τηλεγραφήματα.
Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη της και συνάδελφό μας Όλγα καθώς
και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο αγαπητός Δημήτρης, σύζυγος της  συνταξιούχου συ-
ναδέλφου μας Λάζαρη- Χρυσικού Ισμήνης. Στη συνάδελφό μας καθώς και στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 
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Είναι οι Έλληνες επιστήμονες που αντελήφθησαν την αξία της μεσογειακής
διατροφής σε μια εποχή που στην Ελλάδα απορρίπτονταν καθετί ελληνικό
και παραδοσιακό και την ενέταξαν με πείσμα και υπομονή στην επιστημο-
νική και ερευνητική τους ατζέντα. Εργάστηκαν πάνω σε αυτό επί δεκαετίες
και έκαναν πολλές δημοσιεύσεις για τη συσχέτιση της μεσογειακής διατρο-
φής με την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος.
Πολύ συχνά τα άρθρα του για τη θωράκιση της υγείας μέσα από τη σωστή
διατροφή, γίνονταν πρώτο θέμα σε διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Τόσο εκείνος
όσο και η σύζυγός του μίλησαν νωρίς για την τεράστια αξία της μεσογει-
ακής διατροφής και τον ρόλο της στην κατάσταση του καρδιαγγειακού συ-
στήματος. Ο Δημήτρης Τριχόπουλος πέθανε από έμφραγμα.  Ειρωνεία της
τύχης, καθώς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης του σταδιοδρομίας προσπά-
θησε να συνδέσει τον τρόπο ζωής με την εμφάνιση συγκεκριμένων νοση-
μάτων και δε σταματούσε να υπογραμμίζει πόσο σημαντική παράμετρος
είναι το άγχος για τη σωματική και ψυχική υγεία.
«Η διατροφή αποτελεί τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου, ή προστατευ-
τικό παράγοντα για πολλές κακοήθεις νεοπλασίες και άλλα χρόνια νοσή-
ματα. Γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και οσπρίων
είναι ευεργετική, ενώ το πολύ  κόκκινο κρέας δεν είναι. Ένας ενήλικας Έλ-
ληνας έχει περισσότερες πιθανότητες μακροζωίας από το μέσο Αμερικανό.
Ένας εύκολος μνημονοτεχνικός κανόνας για τους Έλληνες, που θέλουν να
μειώσουν τον κίνδυνο για χρόνια νοσήματα, είναι να τρώνε όπως έτρωγαν
οι παππούδες μας. Δηλαδή να υιοθετούν την παραδοσιακή Μεσογειακή-
Ελληνική διατροφή. Γι’ αυτό υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση από πολλές με-
λέτες διεθνώς».

Εξέχουσα προσωπικότητα 
Προσωπικότητα λαμπερή, είχε τον τρόπο να εκλαϊκεύει την γνώση, ήταν
μεταδοτικός και επικοινωνιακός, προσηνής και ταπεινός. Ήταν αγαπητός
ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας αλλά
έχαιρε σεβασμού και από τον απλό κόσμο που αναγνώριζε στο πρόσωπό
του ένα σπουδαίο συμπατριώτη και ένα γιατρό που ακολουθεί στη ζωή του
όσα πρεσβεύει από το επαγγελματικό του βήμα. Πίστευε ότι η Ελλάδα προ-
οδεύει επιστημονικά και ότι διαθέτει εξαιρετικό ιατρικό δυναμικό. 
Ερωτώμενος για το τι μπορεί να κάνει έναν επιστήμονα (ή και έναν άν-
θρωπο γενικότερα) να διακριθεί στον τομέα του, έλεγε: 
«H επιστημονική έρευνα κατά 95% αποτυγχάνει. Εκείνο το οποίο πληρο-
φορείται ο κόσμος είναι οι επιτυχίες, η λάμψη, ενώ πολύ συχνότερα υπάρ-

χει το σκοτάδι, η αποτυχία, η απογοήτευση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να
χαρακτηρίζει τον ερευνητή είναι η επιμονή, το πείσμα και η δύναμη να αν-
θίσταται στην απογοήτευση. Οι ερευνητές πορευόμαστε πιο συχνά με την
αποτυχία παρά με τη επιτυχία.
Η έρευνα έχει ουσιαστικά τρία κίνητρα λοιπόν. Το πρώτο είναι το ιδεολογικό,
το δώρο να προσφέρεις στην ανθρωπότητα, κάνοντας καλύτερη τη ζωή
των ανθρώπων. Το δεύτερο είναι η ανακάλυψη του τι συμβαίνει στην πραγ-
ματικότητα. Το να διευκρινίσω, για παράδειγμα, τι είναι η σκοτεινή ύλη στο
σύμπαν, παρέχει μία γνώση, αν και αυτή ελάχιστα θα επηρεάσει τη ζωή
μας άμεσα. Ωστόσο, η γνώση αυτή καθεαυτή έχει την αξία της και είναι
αυτή που αντιδιαστέλλει τους ανθρώπους από άλλα όντα. Το τρίτο είναι η
προσωπική διάκριση, η οποία αποτελεί κίνητρο για όλους μας και για ορι-
σμένους ακόμα και οι οικονομικοί λόγοι – οι πατέντες, για παράδειγμα, επι-
τρέπουν την οικονομική κατοχύρωση μιας ιδέας».
Παρά την τεράστιά του αναγνώριση, ποτέ δεν επιχείρησε να εξαργυρώσει
τη φήμη του, μπαίνοντας στην αρένα της πολιτικής: «Αφιερώθηκα στη δου-
λειά μου, τη διδασκαλία και το ερευνητικό έργο. Πίστευα ότι σε αυτά είμαι
καλός, με αυτά μπορώ να προσφέρω στους συνανθρώπους μου. Δε μου
αρέσει η πολυδιάσπαση των ανθρώπων. Η φιλοδοξία μου ήταν να βελτιώ-
νομαι στην επιστήμη μου και όχι για αξιώματα και πολιτικές θέσεις εξου-
σίας».
Όσον αφορά τον κίνδυνο επιδημιών, που είναι και εξαιρετικά επίκαιρο θέμα
με τον πρόσφατο συναγερμό εξ αιτίας του ιού Έμπολα, σε συνδυασμό με
την οικονομική ύφεση, υπογράμμιζε:
«Η οικονομική ύφεση είναι κακή αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας της οικονομική κρίσης θα πά-
ρουν λιγότερα μέτρα, θα δώσουν λιγότερη προσοχή στους εμβολιασμούς
τους, και ενδεχομένως, σε ό,τι αφορά στην υγεία τους γενικότερα. Οι υπη-
ρεσίες υγείας και αυτές θα υποστούν πλήγματα. Δεν εκτιμώ όμως ότι οι
συνέπειες στην υγεία θα είναι το μείζον πρόβλημα αυτής της ύφεσης. Ευ-
τυχώς η Ελλάδα έχει υποδομές. Η ύφεση, όμως, αποτελεί από μόνη της
μία τραγωδία».
Ο Δημήτρης Τριχόπουλος ήταν ένας άνθρωπος εξωστρεφής και ένας «επί-
μονος» επιστήμονας που είχε την ικανότητα να εκλαϊκεύει και να «απλου-
στεύει« την επιστημονική γνώση. Υπηρέτησε με πάθος την Ιατρική και
τίμησε όσο λίγοι τον όρκο του Ιπποκράτη. Η ανεκτίμητη προσφορά του στο
χώρο της επιστήμης αποτελεί υποθήκη και σημείο αναφοράς  για τους
νέους επιστήμονες που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία και
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Συνέχεια από τη σελίδα 10

Ο ξεχωριστός κύριος Λαμάκιας
Ακούραστος, αποτελεσματικός, ασταμάτητος,
μη λογαριάζοντας αργίες και σχόλες, ο συνάδελ-
φος Σπύρος Λαμάκιας αποτέλεσε ένα διαχρο-
νικό παράδειγμα ήθους, συνέπειας και
εργατικότητας στην τράπεζα. Η στάση του αυτή
βεβαίως δεν εξαντλήθηκε στην παρουσία του
στον εργασιακό του χώρο, αλλά κατά προ-
έκταση αποτελεί στάση ζωής. Οι δραστηριότη-
τες του εκλεκτού και ακάματου συναδέλφου
υπήρξαν καθόλη την πορεία της ζωής του ακα-
τάπαυστες και επιτυχημένες.
Ο συνάδελφος Σπύρος διακατέχεται από οικο-
λογικές ευαισθησίες και καθώς είναι ξεκάθαρα
άνθρωπος των έργων, από την πρώτη μέρα
που συνταξιοδοτήθηκε έχει αναλάβει κάθε πρωί
κατά αποκλειστικότητα τη φροντίδα του πάρκου
της Καρύτσας. Εκτός όμως από την οικολογική

και κοινωνική του συνείδηση, έχει μία ακόμα με-
γάλη αγάπη που δεν είναι άλλη από την ενα-
σχόληση με τον αθλητισμό και ειδικότερα την
καλαθοσφαίριση. 
Το σωματείο που έχει την τύχη να απολαμβάνει
τη στήριξη του Σπύρου είναι ο ΑΣ Φαίακας Κέρ-
κυρας. Και όταν αναφερόμαστε στη στήριξη του
αγαπητού συναδέλφου, εννοούμε τη σίγουρη
επιτυχία. Ο ίδιος παρέλαβε το σωματείο, το ανέ-
πτυξε, το ανέδειξε και αποτέλεσε έναν από τους
κεντρικούς συντελεστές της πορείας προς την
Γ' Εθνική Κατηγορία μαζί με την οικονομική
συνδρομή ενός κερκυραίου επενδυτή. Και στη
συνέχεια, όμως, που ήρθαν και τα δύσκολα, ο
Σπύρος είναι σίγουρα ο κατάλληλος άνθρωπος
για να επιληφθεί της κατάστασης, καθώς στην
περίοδο της γενικευμένης αδιαφορίας και της
κρίσης που έχει επηρεάσει βαθύτατα και τον
αθλητισμό, είναι αυτός που καταβάλλει κάθε δυ-

νατή προσπάθεια για να κρατήσει τον Α.Σ. Φαί-
ακα ζωντανό. Φαίακας σημαίνει Λαμάκιας και
Λαμάκιας σημαίνει Φαίακας!
Εν κατακλείδι, αν στην κοινωνία μας ένα μικρό
ποσοστό επί του συνόλου του πληθυσμού ήταν
σαν τον Σπύρο, είναι βέβαιο ότι η πατρίδα μας
δε θα είχε κατρακυλήσει στη σημερινή κατά-
σταση. Ο συνάδελφος ασχολείται με ειλικρινή
αγάπη και αφοσίωση με ό,τι καταπιάνεται και
όπως είναι φυσικό αυτή η στήριξη αποφέρει
καρπούς. Επομένως ας επιδιώξουμε όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι να γίνουμε... Λαμάκιες! Συ-
νήθως όλα αυτά που γράφουμε τα ακούμε
στους επικηδείους. Εμείς τα διατυπώνουμε
τώρα που ο Σπύρος είναι δυνατός, ακμαίος και
συνεχίζει ακάθεκτος. Για τους εργαζόμενους της
Ιονικής ο Σπύρος είναι ένα ζωντανό παρά-
δειγμα. Ας τον μιμηθούμε! 
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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: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Κορφιάτης Γιάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέ-
γιαννης Δημήτρης, Μυλωνάς Θεόδωρος, Σοφιανόπουλος
Γιάννης, Φιλιππόπουλος Σαράντος
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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Νέα μεγάλη δικαστική επιτυχία του συλ-
λόγου μας!
Με την υπ’ αριθμ. 4803/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επί της αγωγής του συναδέλφου Κωνσταντίνου Καραγιάννη
κρίθηκε ότι η δυσμενής μεταχείριση που υπέστησαν οι Ιονικά-
ριοι μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank δεν μπορεί να λη-
φθεί υπόψη ως μειωτικό στοιχείο για τις προαγωγικές κρίσεις.
Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών δέχθηκε τα εξής:
«…Η τοποθέτηση του ενάγοντος σε θέση απλού υπαλλήλου
από την εναγομένη αμέσως μετά την απορρόφηση της Ι.Λ.Τ.Ε.
από αυτήν, χωρίς θέση ευθύνης, την οποία κατείχε κατά τα
προεκτεθέντα, παρά τις διαμαρτυρίες του, καθώς και η μείωση
στην αξιολόγησή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία,
στα οποία αυτός μειονεκτεί έναντι της ως άνω συγκρινομένης,
διότι η αφαίρεση από αυτόν θέσης ευθύνης που κατείχε και η
παραμονή του στάσιμου στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από το
1992, δεν έγινε λόγω της έλλειψης τυπικών και ουσιαστικών

προσόντων έναντι των συναδέλφων του, κατά τα προεκτεθέντα,
αλλά λόγω της δυσμενούς και μεροληπτικής σε βάρος του με-
ταχείρισής του από την εναγομένη, πράγμα που συνέβη και με
άλλους υπαλλήλους που ανήκαν στην πρώην ΙΛΤΕ μετά τη
συγχώνευσή της με την εναγομένη, όπως σαφώς κατέθεσε και
ο μάρτυρας απόδειξης Σαράντος Φιλιππόπουλος που είναι επί
δώδεκα έτη Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στην τρά-
πεζα. Άλλωστε, δεν εξηγείται λογικά, πώς ένας υπάλληλος με
πολύ καλή υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 25 ολόκληρα
χρόνια, ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ από
την εναγομένη, μετατράπηκε σε έναν υπάλληλο που δεν είναι
άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν καθή-
κοντα…».
Με την απόφαση αυτή επικυρώθηκε ουσιαστικά η σχετική
κρίση της πρωτόδικης υπ’ αρ. 1033/2011 απόφασης του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) που είχε κρίνει ομοίως.
Τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα
Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 3411/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Μαρία, μολονότι πήρε bonus 80.000€, για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
37.437,06 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.250€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Λουκία Αρμάου.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ' αρ. 3006/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφος μας Μιχαήλ
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2006.
Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 39.279,39€,  το ποσό
των 3.000€  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης
που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη
εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό
των 500€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Ευστάθιος Γραμμένος. 

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ' αρ. 4078/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Νικόλαο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 57.123,92 € και επιπλέον αυτού τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 700€ για δικαστική
δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ 
Με την υπ’ αρ. 2196/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυ-
ρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τρά-
πεζα οφείλει στη συνάδελφο Δήμητρα για αποζημίωση του άρ. 8
Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.378,82€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΑΝΗΣ 
Με την υπ' αρ. 6104/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στο συνά-
δελφό μας Φάνη το ποσό των 37.473,06 € για οφειλόμενες
μισθολογικές διαφορές και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους
και τη δικαστική δαπάνη μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κα-
τσακιώρης.

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1282/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 17.762,81€ και επιπλέον
αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς
και 550€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου

ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Με την υπ' αρ. 5456/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Χριστό-
φορο για αποζημίωση του άρ. 8 του Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.804,48 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και το ποσό των
2.200,00 ευρώ ως δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιο-
δοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ' αρ. 5287/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χαράλαμπο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 41.306,30 € και επιπλέον αυτού τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.600€ για δικαστική
δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1477/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Δημήτριο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.043,98€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1623/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αικατερίνη
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006,
της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.718,96 € και χρημα-
τική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 € με το νόμιμο τόκο
και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΥΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 4542/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυ-
ρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τρά-
πεζα οφείλει στο συνάδελφο Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8
Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 61.299,96€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 500 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπά-
κης. 

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ' αρ. 70/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  αναγνω-
ρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2014. Της επιδικάσθηκαν μι-
σθολογικές, το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω
της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι
μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής,
καθώς και το ποσό των 1.000€ ως δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ' αριθμ. 1709/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Κατερίνα, για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.129,61 € και επι-
πλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμ-
μένος.

ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ' αρ. 5460/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι  η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αναστασία
ως αποζημίωση του άρ. 8 του Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 25.209€ και επιπλέον αυτού του νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση από 1-9-2012 και το ποσό των
1.800€ ως δικαστική δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδο-
σίας. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 
Με την υπ' αρ. 7047/2013 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Άρτεμη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 31.868,34 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τό-
κους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ' αρ. 5543/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  ανα-
γνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α' από 1-1-2005. Της επιδικάσθηκαν
μισθολογικές διαφορές 7.715,86€, το ποσό των 100€ ως χρημα-
τική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επι-
πλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την
κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 700€ ως δικα-
στική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος. 

ΖΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ' αρ. 5531/2014 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 39.548 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμ-
πάκης.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 2026/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.839,25€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.400€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ' αρ. 3088/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 70.567,28 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τό-
κους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ' αρ. 5457/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  ανα-
γνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Γεώργιος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α' από 1-1-2006. Του επιδικάσθηκαν
μισθολογικές διαφορές 4.645,43 €, το ποσό των 500 € ως χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επι-
πλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την
κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 600€ ως δικα-
στική δαπάνη του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΛΕΥΡΑ  ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 1050/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 20.061,09€
καθώς και για υπόλοιπα μη χορηγηθεισών αδειών 4.238,85€ και
επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 680€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.


