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Οι Μικρομεσαίοι θα σώσουν την παρτίδα!
(ή και την... πατρίδα)
Από καιρό είχα σκοπό να ασχοληθώ με το ζήτημα των συνθηκών και προ-
οπτικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί πολύ απλά είναι με αντικει-
μενικούς όρους και στοιχεία -τα οποία θα παραθέσω στη συνέχεια-
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για το παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και συνεπώς και έτι
περισσότερο, ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Θα ήθελα,
όμως, πρώτα να ξεκινήσω με δύο αναντίρρητα θεμελιώδεις αλήθειες. 

Ο ρεαλισμός της πολιτικής
Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο στον καθένα ότι η χώρα μας αυτήν τη
στιγμή βρίσκεται σε μία ιδιαιτέρως περίεργη και "αμήχανη" κατάσταση. Θα
τη χαρακτήριζα ως μία ενδιάμεση περίοδο μετά τις εκλογές που όλοι μαζί
και ο καθένας χωριστά διακατεχόμαστε από μία γενικευμένη ανασφάλεια
που οφείλεται στην αίσθηση που μας δημιουργείται για έλλειψη μελετημένης
και αποτελεσματικής στρατηγικής από την κυβέρνηση. Αν αυτό ισχύει ή όχι,
θα αποδειχθεί τους επόμενους μήνες. Ο καιρός γαρ εγγύς. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, η αίσθηση της αβεβαιότητας κυριαρχεί, αφή-
νοντας τη χώρα μας μετέωρη και ευάλωτη στα σημεία των καιρών και τις...
ορέξεις των εκμεταλλευτών. Η νέα κυβέρνηση, βέβαια, συνεχίζει να απο-
λαμβάνει μεγάλης αποδοχής, αλλά είναι σαφές ότι αυτό έχει να κάνει πε-
ρισσότερο με τη φθορά που είχαν υποστεί οι κυβερνήσεις του
δικομματισμού και των μνημονίων που διαχειρίστηκαν την εξουσία τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 
Και σε αυτό το σημείο, σαν κοινή γνώση που όμως υποτίθεται κρατείται ως
επτασφράγιστο μυστικό, βρίσκει εφαρμογή η μεγάλη αλήθεια του ρεαλι-
σμού της πολιτικής. Η εκτίμησή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση
θα υποχρεωθεί να υπογράψει μία τρίτη δανειακή σύμβαση -σε αντίθεση με
ό,τι ισχυρίζεται με στόμφο μέχρι τώρα. Αν δεν προχωρήσει σε αυτόν τον
"έντιμο συμβιβασμό" και επειδή στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι δεν υπάρ-
χουν "άσσοι κρυμμένοι στα μανίκια" (ή τουλάχιστον όχι αν δεν έχεις κοπιάσει
να τους δημιουργήσεις και σίγουρα όχι από τη μία μέρα στην άλλη), το πι-
θανότερο είναι να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο και οι συνέπειες θα είναι ολέ-
θριες.
Ο δογματισμός είναι λανθασμένος και αναχρονιστικός. Επειδή το προ-
ηγούμενο διάστημα "ήμασταν αντιμνημονιακοί", δε θα... μολυνθούμε αν
υπογράψουμε μία δανειακή σύμβαση με καλύτερους όρους από τους προ-
ηγούμενους. Προσωπικά, πιστεύω στο ρεαλισμό της πολιτικής. Το “μνημό-
νιο-αντιμνημόνιο” ήταν μία προσχηματική εφεύρεση που εξυπηρέτησε
κάποιους. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της διακυβέρνησης είναι η προσαρ-
μοστικότητα. Η λαϊκή εντολή είναι να υπογραφεί σύμβαση και θεωρώ
στρατηγικό λάθος τη μη σύναψη συμφωνίας αμέσως μετά την εκλο-
γική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αμάρτημα δεν είναι να υπαναχωρήσεις από κάποιες
σου θέσεις, αν αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αμάρτημα είναι να
οδηγήσεις τη χώρα στα βράχια και το λαό στην εξαθλίωση... 
Η δεύτερη αλήθεια, που συνδέεται ελέω... ρεαλισμού με την πρώτη,
είναι η διάσωση και περαιτέρω ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων
Σήμερα,  το πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η αναστή-
λωση της οικονομίας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ελληνι-
κού λαού, ιδιαίτερα αυτών που έχουν πληγεί ακραία από την κρίση. Είναι
το μοναδικό μονοπάτι που θα οδηγήσει στην εκ νέου ύφανση του κοινωνι-
κού ιστού που έχει διαρραγεί τα χρόνια της κρίσης, ώστε να μετεξελιχθεί σε
κοινωνική δυναμική. Επομένως, το στοιχείο που κυρίαρχα θα πρέπει να
διασφαλιστεί με την τρίτη δανειακή σύμβαση είναι η στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα (για τον οποίο έχω ανα-
φερθεί σε παλαιότερο άρθρο μου), που ουσιαστικά αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. 
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση: Δε θα επι-
τρέψουμε τη διάλυση του επικουρικού μας φορέα!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ελάτε  να ανταμώσουμε,

να ιδωθούμε, να τα πούμε, να τα πιούμε,

να ξαναβρεθούμε, να ξαναγνωριστούμε,

να θυμηθούμε τα παλιά, τα καλά!

Το Σάββατο 20 Ιουνίου στην παραλία του
Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα και τον αρ-
μόδιο Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα το υπόμνημα
που υποβάλαμε στις 23/4/2015 με προτάσεις
ρυθμίσεων επί ασφαλιστικών θεμάτων
Η Ιονική Ενότητα και ο Σύλλογος Εργαζομένων βρίσκονται σε διαρκή
εγρήγορση για την προάσπιση των δικαιωμάτων, την προώθηση των
αιτημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων μας, όπως απαιτούν
οι δύσκολοι καιροί που βιώνουμε με την πλήρη ανατροπή των εργα-
σιακών και ασφαλιστικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλουμε για να υπερασπι-
στούμε τα δικαιώματά μας και αναλογιζόμενοι την ευρύτητα των ασφα-
λιστικών θεμάτων που βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση και δεν
έχει αποσαφηνιστεί η κατάληξή τους, επιδιώξαμε και πραγματοποι-
ήσαμε συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. συνέχεια στη σελίδα 8

Το μέλλον του επικουρικού μας φορέα τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις
γραμμές βρίσκεται στον αέρα. Οι εξελίξεις κρέμονται πραγματικά από μία
κλωστή και οι καιροί είναι κρίσιμοι. Το επόμενο διάστημα θα γνωρίζουμε
αν όλοι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επικουρική σύνταξη
ή αν θα οδηγηθεί η επικουρική μας ασφάλιση σε αδιέξοδο. Όλοι εμείς που
μοχθήσαμε για τη λειτουργία αυτού του ταμείου, ας αναρωτηθούμε: 
- Θα επιτρέψουμε σε αυτούς που με την ανεύθυνη συμπεριφορά τους
έφεραν το ταμείο σε απελπιστική κατάσταση να αποφασίσουν για
το μέλλον του;
- Θα επιτρέψουμε σε αυτούς που πραξικοπηματικά βρίσκονται στη δι-
οίκηση του επικουρικού μας φορέα να τον οδηγήσουν στη διάλυση;
- Θα επιτρέψουμε σε αυτούς που για να εξυπηρετήσουν συγκεκρι-
μένα μεγάλα συμφέροντα αποφάσισαν να αποκλείσουν στη δύ-
σκολη περίοδο που ζούμε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων από
την επικουρική σύνταξη;
- Θα επιτρέψουμε να καταβαραθρωθούν οι επικουρικές συντάξεις
στο ευτελές ποσό των 30 ευρώ;

Ε μ ε ί ς  λ έ μ ε  Ο Χ Ι ! συνέχεια στη σελίδα 5
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Συνέχεια από τη σελίδα 1 Οι Μικρομεσαίοι θα σώσουν την παρτίδα!
Να βάλουμε το τραίνο στις ράγες της ανάπτυξης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (στο εξής ΜμΕ) ήταν και παραμένουν η ατμομηχανή
κάθε οικονομίας και όσο δεν επανεκκινούν οι "μηχανές", τόσο η ελληνική οικονομία
θα παραμένει προσκολλημένη στο... σταθμό της κρίσης. Ο ρόλος τους είναι μείζονος
σημασίας για το ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Οι ΜμΕ
αποτελούν το 97% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων παγκοσμίως, ενώ απα-
σχολούν ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού και συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό στο συνολικό όγκο πωλήσεων. Είναι το κύτταρο της ανάπτυξης στο οποίο
θα πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε όχι μόνο να διασώσουμε τις υφιστάμενες, αλλά
πολύ περισσότερο να τις καταστήσουμε υγιείς και να τους δώσουμε τη δύναμη και
τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Οι περισσότεροι και πλέον ση-
μαντικοί οικονομικοί δείκτες όπως ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού
(87% του εργατικού δυναμικού), η προστιθέμενη αξία στο σύνολο της παραγωγικής
δυναμικής της ελληνικής οικονομίας (73%), καθώς και ο συνολικός κύκλος εργασιών,
συνδέονται με τις ΜμΕ.
Τα στοιχεία, εξ άλλου, αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτήν την πραγματικότητα. Την πε-
ρίοδο 2008-2013 ο αριθμός των ΜμΕ μειώθηκε κατά 24,4%, η παραγόμενη προστι-
θέμενη αξία τους κατά 40% και η απασχόληση κατά 26,6%. Κάνοντας ένα βασικό
διαχωρισμό σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι ΜμΕ χωρίζονται σε πολύ μικρές
(έως 10 απασχολούμενους), μικρές (10 έως 50) και μεσαίες (50-250). Η έντονα πτω-
τική πορεία του κύκλου εργασιών τους έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο, αφού
οι πωλήσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων (€65 εκατομ. πωλήσεις κατά μέσο όρο
την τελευταία δεκαετία) υπερβαίνουν ακόμα και το σύνολο των πωλήσεων των μεγά-
λων επιχειρήσεων (€56 εκατομ. πωλήσεις κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία).
Οι πολύ μικρές –οικογενειακές ως επί το πλείστον– επιχειρήσεις αποτελούν διαχρο-
νικά το συντριπτικό ποσοστό του συνόλου των ελληνικών ΜμΕ. Η φθίνουσα πορεία
των τελευταίων ετών στη δραστηριοποίηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων οδηγεί
σε αντίστοιχη πτωτική πορεία του συνόλου των ΜμΕ. 
Οι απασχολούμενοι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην πορεία εξέλιξης του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Οι πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις απασχολούν τα 2/3 (67%) του συνολικά απασχολούμενου προ-
σωπικού στις ΜμΕ και το 57% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα.
Παράλληλα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στο 48,5% της προστιθέμε-
νης αξίας των ΜμΕ και στο 34% του συνόλου των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Αναγκαιότητα στήριξης 
Οι ΜμΕ, που αποτελούν το στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, πλήττονται όλο και
περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς
συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα
λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων τους και της κύριας εξάρτησής τους
από τον τραπεζικό δανεισμό. Εντούτοις, είναι πιο ευπροσάρμοστες από τις μεγάλες
εταιρίες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, διότι έχουν τη δυνατότητα, λόγω δομής,
να περιορίζουν τη γραφειοκρατία και τα υψηλά ανελαστικά κόστη. Είναι πιο ευέλικτες
στο να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν μικρά τμήματα της αγοράς, ενώ είναι σε
μικρότερο βαθμό εξαρτημένες από μεγάλες πιστώσεις τραπεζικού ή ομολογιακού
χαρακτήρα, από τις οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι εξελιγμένες κοινωνίες χρειάζονται τις ΜμΕ, προκειμένου να αναλαμβάνουν λει-
τουργίες και δραστηριότητες που οι πολυεθνικές εταιρίες δεν μπορούν, λόγω της
εμπλοκής του κόστους ευκαιρίας. 
Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε ένα προφανές συμπέρασμα. Η στήριξη των ΜμΕ
πρέπει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λήψης πολιτικών
αποφάσεων, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην Ε.Ε., όσο και
στις παγκόσμιες αγορές και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.
Η άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών στις ΜμΕ θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση
της κρίσης που έχει συγκλονίσει την πατρίδα μας. Ο ρόλος και η σημασία τους τόσο
για την κοινωνική συνοχή, όσο και για την οικονομική ευμάρεια είναι τόσο σημαντικός
που καθιστά απαραίτητο να ληφθούν πολιτικές αποτελεσματικής στήριξης, προκει-
μένου να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δραστηριοποίησή τους.

Το "σχέδιο ΜμΕ"
Είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις θα φέρουν τη λύτρωση. Οι
μεγάλες επενδύσεις ελάχιστα συμβάλλουν στην αφομοίωση της ανεργίας και τη βελ-
τίωση της πραγματικής οικονομίας. Αν δεν υπάρξει ένα νέου τύπου "σχέδιο Μάρ-
σαλ", είναι αδύνατον για τα επόμενα 15 χρόνια να τιθασεύσουμε την ανεργία.
"Οξυγόνο" επομένως για τις βιοτεχνίες, για τις μικρές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν
τον τουρισμό, για όλες τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Με λίγα λόγια,
για όλους τους μικρομεσαίους. Έμπρακτη στήριξη της ραχοκοκαλιάς του παραγω-
γικού ιστού της Ελλάδας, δηλαδή των ΜμΕ, οι οποίες απασχολούν το 87% του ερ-
γατικού δυναμικού, ενώ η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία αγγίζει το 73%,
ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.
Το κυρίαρχο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι ΜμΕ χα-
ρακτηρίζεται από ισχνή οικονομική ανάπτυξη, γραφειοκρατία και ασθενή επιχειρη-
ματικότητα. Σε πρόσφατη έρευνα ανάδειξης της θέσης των ΜμΕ στη χώρα μας, οι
επιχειρηματίες θέτουν ως κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν την έλλειψη
ρευστότητας (61,6%), την υψηλή φορολογία (56,4%) και τη χαμηλή καταναλωτική

ζήτηση (46,8%). Σχεδόν το 75% των ΜμΕ έχει συνάψει δάνειο και από αυτούς το
30% έχουν πρόβλημα υπερδανεισμού και οι συντριπτική πλειονότητα έχουν δυσκο-
λία πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ικανοί να θέ-
σουν σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ αλλά ακόμα και
την ίδια τη βιωσιμότητά τους.
Η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας (η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα
που δε διατηρεί σε μόνιμη βάση αντίστοιχο θεσμό) και η αναδιάρθρωση των δανείων
και των χρεών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς μπορούν να δώσουν
μία σημαντική ανάσα, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συμβάλ-
λοντας στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων
με απώτερο σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας. 
Αποτελώντας βέβαια και μέλος μίας Ευρωπαϊκής Οικονομικής -κατά κύριο
λόγο- Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν και στοχευμένες δράσεις
σε κοινοτικό επίπεδο. Τέτοια μέτρα η αλήθεια είναι ότι έχουν ληφθεί κατά και-
ρούς, αλλά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς ήταν απο-
σπασματικά και ελλιπή ή δεν εφαρμόστηκαν με συνέπεια από τη χώρα μας,
ενώ πλέον βρισκόμαστε και εν μέσω της πραγματικότητας της κρίσης. 
Σε χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς μνημονίου πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει
αυτές τις ενέργειες παρέχοντας διευκολύνσεις πρόσβασης στις ευρωπαϊκές παροχές
με τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης των μικρομεσαίων (στα πρότυπα των
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη), στα οποία ο κάθε επιχειρηματίας θα καθοδη-
γείται και θα παίρνει συμβουλές για άντληση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία.
Η διάρθρωση ενός Εθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων και η αλλαγή νοοτρο-
πίας είναι οι βάσεις στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το οικοδόμημα των ΜμΕ. Ο
προγραμματισμός θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες
δράσης: καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, νέες τεχνολογίες, εξωστρέφεια και στή-
ριξη της ρευστότητας, ενώ επιβάλλεται να περιλαμβάνει την υλοποίηση θεσμικών
παρεμβάσεων, υποστηρικτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
Σύσσωμες οι πολιτικές ηγεσίες, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, να προτάξουν το
εθνικό συμφέρον και να ζητήσουν από την Ευρώπη μία δανειακή σύμβαση με ευ-
νοϊκούς όρους, για ένα λογικό ποσό που θα οδηγηθεί σε αυτούς τους τομείς. 
Αυτά τα μέτρα, αν εφαρμοστούν πιστά, με κατάλληλο σχεδιασμό και πραγματική
διάθεση να λειτουργήσουν, μπορούν να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό αναπτυ-
ξιακό αποτέλεσμα, διοχετεύοντας τους πόρους σε τομείς και δράσεις με σημαντικά
πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Πιστεύω ότι μία τέτοια εξέλιξη θα είχε ευεργετικές επιτπώσεις και θα αποτελούσε
την πρώτη σοβαρή προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θεωρώ βέ-
βαιο ότι όταν υπάρξουν σοβαροί όροι υλοποίησης αυτών των μέτρων και κατανομής
των χρημάτων με απόλυτη διαφάνεια και τον αυστηρό έλεγχο από την αντιπολί-
τευση, σταδιακά, αλλά εντυπωσιακά, θα αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας που
πλήττει ιδιαίτερα τον "ανθό" της πατρίδας μας, τη νεολαία. 

Νεανική "επιχειρηματικότητα"
Μιλώντας για τη νεολαία και κάνοντας την προηγούμενη ανάλυση για την επιχειρη-
ματικότητα στην Ελλάδα, αναπόδραστα γίνεται και η σύνδεση στο μυαλό μου. Η νέα
γενιά οφείλει να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για
να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιτυχίας. Η προσωπική πρω-
τοβουλία, το επιχειρηματικό "δαιμόνιο", η όρεξη για δουλειά, αποτελούν τα θεμέλια
κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και αυτά τα στοιχεία, ευτυχώς ή δυστυχώς,
ούτε επιδοτούνται ούτε διδάσκονται. 
Το "εθνικό όνειρο" του διορισμού στο δημόσιο για πολλές δεκαετίες, ευτυχώς πλέον
φαίνεται να εξασθενεί. Δεν αρκεί όμως. Η νεολαία μας πρέπει να αφυπνιστεί και να
ξεφύγει από τη νοοτροπία της νωθρότητας με την οποία την μπολιάσαμε από την
υπερπροστασία που έτυχε τα χρόνια της απατηλής ευημερίας. Πρέπει να αντιδρά-
σουν, να πολεμήσουν την αδράνεια, να μην επιθυμούν -όπως κατά κόρον βλέπουμε
να συμβαίνει- το γρήγορο και το εύκολο. 
Γιατί άνθηση της επιχειρηματικότητας και ανόρθωση της οικονομίας με τον πολλα-
πλασιασμό των... καφετεριών και τη διαρκή επιδίωξη προς έναν ανώδυνο τρόπο
ζωής, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αν συνεχίσουν στην ίδια ρότα είναι καταδικασμένοι
να επιτείνουν τα αδιέξοδα, ενώ αντίθετα αν πιστέψουν στους εαυτούς τους και τις
δυνατότητές τους, μπορούν με επιδέξιους χειρισμούς να οδηγήσουν αυτό το "παλιό
το σαπιοκάραβο" σε ασφαλή ύδατα ώστε να διάγει στη συνέχεια μία πορεία αντάξια
της ιστορίας, των ιδανικών και του πολιτισμού της πατρίδας μας.  
Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση,
το διαρκή ανταγωνισμό και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, οι καινοτομίες
και οι σύγχρονες δεξιότητες αποτελούν μονόδρομο για τους νέους που θέλουν να
χτίσουν το μέλλον τους και να αντιμετωπίσουν την εθνική μας τραγωδία. 
Είναι μία σκληρή πραγματικότητα ότι η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη υπό αντίξοες
συνθήκες, ενώ η κριτική προς εμάς τους παλαιότερους για την κατάντια της Ελλάδας
μας, μόνο ανεδαφική δεν είναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εγερθούν! Να μας ξεπε-
ράσουν! Ας παραδειγματιστούν από τη μεταπολεμική γενιά που μέσα από τα ερεί-
πια, τις στάχτες, τη διχόνοια του εμφύλιου σπαραγμού, κατόρθωσε να διασώσει τη
χώρα μας και να ανορθώσει την οικονομία της, επιτυγχάνοντας ένα υψηλότατο επί-
πεδο ευημερίας και εθνικού προϊόντος που μέχρι τότε φάνταζε σαν μία άπιαστη επι-
δίωξη ακόμα και για χώρες πολύ ισχυρότερες από την πατρίδα μας.

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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«Σολάριουμ» και ανευθυνότητα
Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές έχουν τρομερό αντίκτυπο και στις κοινωνίες
που δέχονται αυτούς τους χιλιοταλαιπωρημένους ανθρώπους. Και οι αρμό-
διοι φορείς θα πρέπει να έχουν σοβαρό σχεδιασμό και να κρατήσουν υπεύ-
θυνη στάση ώστε αυτή η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο
επώδυνη και για τους πρόσφυγες που καταφθάνουν ανά χιλιάδες ξεριζω-
μένοι από τις πατρίδες τους και για τις τοπικές κοινωνίες. 
Ειδικά στη χώρα μας που έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, το πρό-
βλημα είναι ακόμα πιο οξυμένο, αλλά δυστυχώς η Πολιτεία όχι μόνο δεν πα-
ρουσιάζεται έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά
αντίθετα μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου!
Πώς αλλιώς μπορούν να εκληφθούν οι δηλώσεις της αρμόδιας υφυπουργού
για τη μεταναστευτική πολιτική, κας Τασίας Χριστοδουλοπούλου, περί «προ-
σφύγων που λιάζονται στις πλατείες»; Η κα Χριστοδουλοπούλου που έχει
σημαντικό αγωνιστικό παρελθόν, έχοντας συμμετάσχει με συνέπεια και
εντιμότητα στα λαϊκά κινήματα, μας εκπλήσσει με την ανωριμότητα που επι-
δεικνύει ενώπιον αυτής της τεράστιας κρίσης. Οι δηλώσεις της είναι ενδει-
κτικές της ελαφρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η αρμόδια υφυπουργός
το μεταναστευτικό, που είναι η υπ’αριθμόν 2 ανοιχτή πληγή για τη χώρα
μας μετά την οικονομία, ενώ βέβαια είναι και απόλυτα ασεβείς απέναντι στο
δράμα που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν κατατρεγμένοι από τις
πατρίδες τους.
Όποιο και αν είναι το παρελθόν της κας Χριστοδουλοπούλου, αποδεικνύεται
ότι όταν κάποιος αναλάβει μία υπεύθυνη θέση εξουσίας δεν είναι τόσο απλά
τα πράγματα, όσο ίσως φάνταζαν από την ανώδυνη αντιπολιτευτική
πλευρά. 
Σε μία κυβέρνηση που θα λειτουργούσε συντεταγμένα και υπεύθυνα θα
έπρεπε να έχει ήδη ληφθεί απόφαση για άμεση αποπομπή της, ώστε να…
λιαστεί και η ίδια ανενόχλητη, μακριά από το υπουργείο και να συνεχίσει τον
ακτιβισμό της, όπως άλλωστε έπραττε μέχρι πρότινος με πολύ μεγάλη επι-
τυχία. 

Τον πήρε το Ποτάμι
Ο κος Θεοδωράκης, ο αγαπημένος των καναλαρχών και των μίντια, απο-
δεικνύεται ιδιαιτέρως επικίνδυνος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε θέλησε
να επιτεθεί στο κο Καμμένο, υποστηρίζοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας έστειλε
σε μουσουλμανικό χωριό τη μέρα του Επιταφίου απόστρατους για να λει-
τουργήσουν και να κάνουν την περιφορά, ως ένδειξη προκλητικής συμπε-
ριφοράς απέναντι στους κατοίκους.
Ως δημοσιογράφος ο κος Θεοδωράκης θα έπρεπε να διασταυρώνει καλύ-
τερα τις πηγές του. Γιατί πράγματι υφίσταται εκκλησία στο συγκεκριμένο
χωριό και λειτουργεί παραδοσιακά για τους στρατιωτικούς που βρίσκονται
στις κοντινές περιοχές. Επρόκειτο λοιπόν για μία φυσιολογική διαδικασία με
βάση την παράδοση και σίγουρα όχι ακροδεξιά έκφραση, όπως χαρακτή-
ρισε την ενέργεια ο κος Θεοδωράκης. 
Συνιστούμε στον αρχηγό του Ποταμιού, να είναι πιο προσεκτικός με τέτοιου
είδους ζητήματα γιατί αυτές οι ανυπόστατες δηλώσεις βάζουν βούτυρο στο
ψωμί της Άγκυρας και δίνουν επιχειρήματα στην τουρκική διπλωματία. Ελ-
πίζουμε να μην επαναλάβει ένα τόσο “χοντρό” ατόπημα ο κος Θεοδωράκης. 

“Νόμος της Ζούγκλας”!
Η δολοφονία της μικρής Άννυ από το ανθρωπόμορφο κτήνος που ντροπιά-
ζει την έννοια της πατρότητας συγκλόνισε όλο το πανελλήνιο -και όχι μόνο.
Το αποκρουστικό σκηνικό που διαμορφώθηκε από το ειδεχθές έγκλημα και
την υποκριτική στάση των ανθρωποφάγων μίντια για λόγους τηλεθέασης,
συμπληρώθηκε από τη συγκλονιστική δήλωση του Υπουργού Δημοσίας Τά-
ξεως, κου Πανούση, ο οποίος ουσιαστικά προέβλεψε τη θανατηφόρα “τι-
μωρία” του δράστη από τον άγραφο “Νόμο της Ζούγκλας” που ισχύει στις
φυλακές σε ανάλογες περιπτώσεις! 
Πραγματικά μείναμε άναυδοι όταν πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο αυτής
της δήλωσης και χρειάστηκε να τη διαβάσουμε ξανά και ξανά για να συνει-
δητοποιήσουμε ότι ήταν αληθινή. Σε ένα υποτιθέμενο κράτος δικαίου, ο αρ-
μόδιος υπουργός για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών -όποιοι και
αν είναι αυτοί- αυτός που τους άγραφους νόμους πρέπει να τους πατάσσει
προς όφελος των νόμων του κράτους, με επίσημη δήλωσή του θεωρεί φυ-
σιολογική εξέλιξη την αυτοδικία και κατ'επέκταση τη νομιμοποιεί!
Κύριε υπουργέ, οφείλετε την ομερτά των φυλακών και τις περιπτώσεις που
επιβάλλεται ο Νόμος της Ζούγκλας να τις καταπολεμάτε γιατί αυτό επιτάσσει
ο πολιτικός και κοινωνικός πολιτισμός. Γιατί ο αντίθετος δρόμος είναι επι-
κίνδυνος και οδηγεί σταδιακά στον εκφασισμό της κοινωνίας και της πολι-
τείας. Και επειδή δε φαίνεται να το συνειδητοποιείτε, καθώς στη συνέχεια
προβήκατε και σε δηλώσεις υπεράσπισης των ισχυρισμών σας, καλύτερα
θα ήταν να μείνετε σπίτι σας.
Ένας υπουργός της συγκυβέρνησης αποδεικνύεται ανάξιος της θέσης του.
Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει το βάρος που έχουν
κληθεί να σηκώσουν και θεωρούν ότι ακόμα απευθύνονται σε ένα περιορι-
σμένο ακροατήριο, ξεχνώντας πως εκπροσωπούν έναν ολόκληρο λαό. Δυ-
στυχώς, δε φαίνεται φως στο τούνελ που διαβαίνουμε, όταν ακόμα δεν
έχουμε μάθει από τα παθήματά μας και συνεχίζουμε να ανεχόμαστε τους
κάθε λογής Πανούσηδες για να μας κυβερνήσουν.

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 συνδικαλι-
σμός, αυτός δηλαδή της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκά-
θαρα 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 συνδικαλιστι-
κός χώρος.

Δάσκαλε που δίδασκες…
Όπου «δάσκαλος» ο τέως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κος Γκίκας Χαρ-
δούβελης, ο οποίος ανέλαβε το πιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε μία πολύ
κρίσιμη περίοδο για την επιβίωση της πατρίδας και χιλιάδων συμπολιτών
μας. Η επιστημονική του συγκρότηση και η διάθεσή του για προσφορά -
είτε συμφωνούμε είτε όχι με τις μεθόδους του- είναι αδιαμφισβήτητες. Για
την ακεραιότητά του, όμως, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας…
Κι αυτό γιατί είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, όπως αποκαλύφθηκε πρό-
σφατα, ο εν λόγω κύριος κατά τη διάρκεια της κρίσης έβγαλε στο εξωτερικό
σημαντικά ποσά καταθέσεων προκειμένου να θωρακίσει το «κομπόδεμά»
του. Αντίθετα, στις δημόσιες τοποθετήσεις του «δίδασκε» ότι ο επαναπατρι-
σμός των κεφαλαίων που είχαν εξαχθεί στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρό-
νια είναι εθνική υπόθεση. 
Τελικά, μας μπέρδεψε. Αποτελεί ή όχι πατριωτική πράξη ο επαναπατρισμός
των κεφαλαίων; Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο που έπραξε το αντί-
θετο; 
Αλλά δυστυχώς, τίποτα πλέον δε μας κάνει εντύπωση, στο σημείο που έχει
φτάσει η πολιτική κατάπτωση και υποκρισία. Δεν είμαστε εκτός τόπου και
χρόνου για να περιμένουμε να εμφανιστούν στη σύγχρονη εποχή πραγμα-
τικοί ηγέτες με μοναδική επιθυμία τη σωτηρία του ελληνικού λαού, όπως ο
Νικόλαος Πλαστήρας που πέθανε στην ψάθα», αλλά η συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά προσβάλλει κάθε νοήμονα συμπατριώτη μας και θα ακολουθεί ες αεί
τον κο Χαρδούβελη ως την πιο μαύρη στιγμή κατά τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας του. 

Τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στο θέμα των προσφύγων έχει
ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Οφείλουμε να εξετάσουμε το θέμα πολύ-
πλευρα και να διευρύνουμε τη σκέψη μας, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ελλη-
νικό, ούτε απλά των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και της Μεσογείου. Το
μείζον πρόβλημα με την εισροή των προσφύγων πολέμου και των οικονομι-
κών μεταναστών είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και απειλεί, ίσως και
περισσότερο από τη διεθνή οικονομική κρίση, τις διεθνείς ισορροπίες και την
παγκόσμια ειρήνη.
Ένα τραγικό πρόβλημα που ορίζει τις τύχες και τις ζωές εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Μία δραματική ανθρωπιστική κρίση που βεβαίως δεν προέκυψε
από μόνη της, αλλά έχει συγκεκριμένα αίτια και πρωταγωνιστές. «Έβαλαν
το χεράκι τους» οι πολεμικές μηχανές των δήθεν πολιτισμένων κρατών της
Δύσης που για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους αδιαφόρησαν για το
χάος που θα προκαλέσουν, όπως συμβαίνει διαχρονικά με τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Η αυτοκράτειρα Αμερική και οι υποκόμοι της, Αγγλία, Γερμανία
και λοιπές «συμμαχικές» (για να μην ξεχνάμε και πού στεκόμαστε ως χώρα),
στυγερές δυνάμεις, αφού ισοπέδωσαν το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη
Λιβύη και πολλές ακόμα κυρίως αραβικές χώρες, στη συνέχεια σήκωσαν τα
χέρια ψηλά και «άφωνες» παρακολουθούν τις βίαιες εικόνες που εκτυλίσ-
σονται σε βάρος αμάχων, παιδιών, γυναικών και αθώων πολιτών.
Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους κατέστρεψαν τις υποδομές αυτών των
χωρών, δημιούργησαν μία χαοτική κατάσταση στο εσωτερικό τους, με απο-
τέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν πλέον “ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλῖναι”. Στοιβαγμένοι σε σαπιοκάραβα απάνθρωπων εκμεταλλευτών, με την
ελπίδα να προσεγγίσουν το όνειρο μίας καλύτερης ζωής, οδηγούνται με τα
καραβάνια των προσφύγων στη μοναδική τους διέξοδο: στον υγρό τάφο της
Μεσογείου...
Δυστυχώς, όμως, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει αναλάβει το ρόλο
του Πόντιου Πιλάτου και δεν ασχολείται με τις εκατόμβες των νεκρών και το
δράμα των προσφύγων. Καταπιάνεται μονάχα με τις υποθέσεις που δε θα
έχουν αντίκτυπο, με λίγα λόγια «εκεί που τους παίρνει». Τι κι αν οι άμαχοι
σφάζονται από το Ισλαμικό Κράτος, ξεκάθαρο δημιούργημα της πολιτικής
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή; Τι κι αν πνίγονται κατά χι-
λιάδες στη Μεσόγειο οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν
από τη βαρβαρότητα; Το Δ.Δ. κωφεύει και την ίδια ντροπιαστική στάση κρατά
και ο ΟΗΕ. Γιατί βεβαίως για αυτήν την ανθρωπιστική κρίση, δε θεώρησε
απαραίτητο να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Γενικός
Γραμματέας. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν απειλούνται τα συμφέροντα μίας  εκ
των Μεγάλων Δυνάμεων ή η εύθραυστη «διεθνής τάξη» (ο θεός να την
κάνει). 
Ντροπή για τη χώρα μας, για την Ευρώπη, για τις ΗΠΑ, για τους
διεθνείς θεσμούς!
Ντροπή για την ανθρωπότητα!
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Η Ιονική Ενότητα, ο σύλλογος που εκπροσωπεί το σύνολο της ιονικής
οικογένειας, θέτει πάντοτε ως ύψιστη προτεραιότητα την ενότητα και
σύσφιγξη των σχέσεων των απανταχού Ιονικάριων. Στα πλαίσια αυτής
της προσπάθειας φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε πανελλαδικά κατά τό-
πους εκδηλώσεις συνάντησης των συναδέλφων, προκειμένου να έρ-
θουμε πιο κοντά, ζωντανεύοντας αναμνήσεις και ιστορίες μίας
ολόκληρης ζωής που βιώσαμε στην αρχαιότερη ελληνική τράπεζα. 
Η αρχή θα γίνει από την Αθήνα, όπου με την επιθυμία να ανταμώ-
σουμε και να διασκεδάσουμε, σας καλούμε στο πρώτο “Ιονικό
Αντάμωμα” το Σάββατο 20/6, στην παραλία του Μπάτη στο Παλαιό
φάληρο, δίπλα στο κύμα, όπως επιτάσσει η εποχή και καλοκαι-
ρινή μας διάθεση. 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή αξέχαστων στιγμών από το
παρελθόν και τα όμορφα χρόνια που ζήσαμε στην Ιονική Τράπεζα, υπό
τη συνοδεία πλούσιου καλλιτεχνικού και μουσικοχορευτικού προγράμ-
ματος. Δε θα λείπουν βέβαια και τα απαραίτητα “εφόδια” για μία επιτυ-
χημένη βραδιά, καθώς ο σύλλογός μας έχει φροντίσει να σερβιριστούν
γουρουνοπούλες και άλλα εδέσματα και βεβαίως ποτά και αναψυκτικά.
Επιδίωξή μας είναι η κατανομή των θέσεων να διαμορφωθεί με βάση
τις διακριτές υπηρεσίες της Ιονικής Τράπεζας (π.χ. Κεντρικό, Καταστή-
ματα, Διευθύνσεις κλπ) ώστε οι συνάδελφοι που συνυπηρέτησαν να
συνεστιαστούν. Επίσης, όσοι λάβουν την πρωτοβουλία να μας γνω-
στοποιήσουν τη συμμετοχή αρκετών συναδέλφων, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ζητήσουν την κοινή παρουσία τους στο τραπέζι.
Η κουλτούρα της ιονικής οικογένειας απαιτεί να αποτελούμε όλοι μία
μεγάλη παρέα και αναλαμβάνουμε αυτήν την πρωτοβουλία αναπλη-
ρώνοντας το κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από την
αδράνεια του Συλλόγου Συνταξιούχων, που έχει παραμελήσει αυτήν
την αναγκαιότητα. Ελπίζουμε το “Ιονικό Αντάμωμα” να είναι μονάχα το
πρώτο από μία σειρά εκδηλώσεων που θα καταστούν θεσμός τα επό-

μενα χρόνια, δίνοντας νέα ώθηση στην καλλιέργεια δεσμών φιλίας, ενό-
τητας και αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων.
Αναλογιζόμενοι την ανταπόκρισή σας σε διάφορες δραστηριότητες του
συλλόγου μας, είμαστε βέβαιοι ότι σύσσωμη η ιονική οικογένεια θα πα-
ρευρεθεί στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, δίνοντας το δυναμικό
έναυσμα για την πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων σε όλη την
Ελλάδα, αρχής γενομένης με την προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο
αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. 
Η ιονική σύναξη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει με τη Δύση
του Ηλίου μέχρι το... άγνωστο, με ώρα προσέλευσης στις 20.00
μ.μ. προκειμένου να καταλάβουμε εγκαίρως τις θέσεις μας για το γλέντι
που θα ακολουθήσει.
Η τιμή συμμετοχής θα οριστεί σε συμβολικό ποσό για κάθε συνά-
δελφο  και θα σας γνωστοποιηθεί τις επόμενες μέρες από την ιστοσε-
λίδα μας και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ώστε ακόμα και
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να έχουν όλοι τη δυνατότητα να πα-
ρευρεθούν. Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνεται κατανάλωση φαγη-
τού και ποτών. 
Σας καλούμε μόλις σας γνωστοποιηθεί η παρούσα πρόσκληση να δη-
λώσετε άμεσα συμμετοχή, είτε τηλεφωνικώς είτε ηλεκτρονικά. Η αντα-
πόκρισή σας εγγυάται την επιτυχία της εκδήλωσης που φιλοδοξούμε
να μετατρέψουμε σε θεσμό. 

Υ.Γ. Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα ΜΜΜ, μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν από τις γραμμές του τραμ Βούλα – ΣΕΦ, Σύνταγμα –
ΣΕΦ (στάση Μπάτης), τις γραμμές λεωφορείων Α1 Πειραιάς – Βούλα και Β2
Ακαδημία – Άγιος Κοσμάς (στάση Μπάτης). Οι γραμμές του τραμ συνδέονται
με την Κόκκινη Γραμμή του Μετρό (σταθμοί Σύνταγμα, Συγγρού-Φιξ και Νέος
Κόσμος) και με τον ηλεκτρικό του ΗΣΑΠ (σταθμός Νέο Φάληρο).

Μία νέα σελίδα γράφεται για τον ιστορικό Συνεταιρισμό της Ιονικής μετά και
την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Τρίτη, 28/4/15.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου που διηύθυνε τις διεργασίες της Γενικής Συ-
νέλευσης και αποτελείτο από τους συναδέλφους Γιάννη Χρυσικό (Πρόεδρος)
και Πόπη Μητρογώγου (Γραμματέας), ο απερχόμενος Πρόεδρος Νίκος Αλε-
ξόπουλος από κοινού με τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Ευταξία
και τον απερχόμενο Ταμία Νίκο Πετρόπουλο, ανέπτυξαν τον οικονομικό και
διοικητικό απολογισμό της απελθούσας διοίκησης. Μετά το πέρας της Γ.Σ.
διεξήχθη ψηφοφορία παρόντος δικαστικού αντιπροσώπου και εξελέγη το νέο
Δ.Σ. που αποτελείται με σειρά εκλογής από τους συναδέλφους:

• Σαράντος φιλιππόπουλος
• Νίκος Κάβουρας
• Γιάννης Σοφιανόπουλος
• Ανδρέας Μπάφης
• Νίκος Πετρόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι συνάδελφοι: Τζένη Δρυμονίτου,
Γιάννης Κορφιάτης, Γιώργος Ανδριώτης, Χρήστος Ζαβακόπουλος και
Δήμητρα Ρουβάκη.
Αντίστοιχα, το νέο εποπτικό συμβούλιο θα αποτελείται από τους συ-
ναδέλφους: φωτεινή Αναστασοπούλου, Δημήτρη Μπάφα και Ηρακλή
Ακρωτηριανάκη με αναπληρωματικά μέλη τους συναδέλφους Σπύρο
Διονυσάτο και Τάσο Κόκκορη.
Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην απελθούσα διοίκηση που στο σύντομο
χρονικό διάστημα του ενός έτους που περιήλθε η διοίκηση του Συνεταιρι-
σμού στον έλεγχό της, προχώρησε σε μία γενναία εξυγίανση, διευθετώντας
όλα τα σοβαρά προβλήματα που υφίσταντο, αποδίδοντάς τον πλέον από-
λυτα υγιή και έτοιμο για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα.
Οι παλαιότεροι, ειδικά, συνάδελφοι γνωρίζετε την άκρως επιτυχημένη
δραστηριότητα του Συνεταιρισμού κατά το παρελθόν. Πέραν της πολυε-
τούς προσφοράς του, ο Συνεταιρισμός είχε να επιδείξει μία εξαιρετικά
αξιόλογη προσπάθεια λειτουργίας κατά τη δεκαετία του '80, με πρωτερ-
γάτη τον τότε πρόεδρό του Αντώνη Γιαννούδη, που έφυγε πρόωρα από
κοντά μας. Δυστυχώς, σταδιακά η πορεία του εξασθένησε, κυρίως μετά
την ανάληψη της διοίκησής του από τους γνωστούς ανίκανους και αδιά-
φορους κυρίους που τον οδήγησαν σε υπολειτουργία και πλήρη απα-
ξίωση. Γι'αυτό και η νέα διοίκηση προτίθεται να αναβιώσει την παράδοση
του αείμνηστου Αντώνη Γιαννούδη, εγκαθιστώντας εκ νέου μία λειτουρ-

γική, αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση.

Συγκρότηση σε σώμα 
Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ο πλειοψηφών σύμβου-
λος Σαράντος Φιλιππόπουλος συγκάλεσε συμβούλιο το οποίο αποφάσισε
για τη συγκρότηση σε σώμα της διοίκησης του Συνεταιρισμού:

Η νέα διοίκηση δε χρονοτρίβησε, εφαρμόζοντας το σχεδιασμό των άμεσων
προτεραιοτήτων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το
νομικό συνεργάτη του Συνεταιρισμού, Κωνσταντίνο Κατσακιώρη, προκει-
μένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού.
Πρόκειται σαφώς για μία απαραίτητη συνθήκη για τη λειτουργία ενός σύγ-
χρονου και αποτελεσματικού Συνεταιρισμού, όπως τον οραματίζεται η νέα
διοίκηση και τον επιθυμείτε εσείς. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα απο-
σταλούν στα μέλη οι προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις προκει-
μένου να τεθούν στην κρίση τους. Επιπλέον, θα αποσταλεί σε όλους τους
συναδέλφους, εργαζόμενους και συνταξιούχους της Ιονικής, αίτηση εγγρα-
φής, γιατί πιστεύουμε ότι με τη νέα εποχή που ξεκινά για το Συνεταιρισμό
η ιδιότητα του μέλους μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη και να αποφέρει
μεγάλα οφέλη σε κάθε συνάδελφο. 
Το νέο Δ.Σ. είναι αποφασισμένο να εργαστεί αδιάκοπα για την εξυπηρέτηση
των συναδέλφων. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της νεοεκλεγείσας διοίκησης
στη Γ.Σ. υπάρχει ξεκάθαρη επιθυμία για άμεση αναβάθμιση του Συνεταιρι-
σμού. Η Ιονική Ενότητα θα σταθεί αρωγός με κάθε τρόπο σε αυτήν την προ-
σπάθεια και τους ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
των μελών του. Τελειώνοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι καμία από τις ενέργειες
που γίνονται προς όφελός σας δεν έχει νόημα χωρίς τη δική σας συμμετοχή.
Στηρίξτε την προσπάθεια για την επαναλειτουργία ενός Συνεταιρισμού που
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την παράδοση της ιονικής οικογένειας. 

Συνεταιρισμός Δ υ ν α μ ι κ ή  ε π ι σ τ ρ ο φ ή !
Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο Συνεταιρισμό με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Κάβουρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Μπάφης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σαράντος Φιλιππόπουλος

ΤΑΜΙΑΣ Νίκος Πετρόπουλος

ΜΕΛΟΣ Γιάννης Σοφιανόπουλος

(συνέχεια από τη σελίδα 1) Ι Ο Ν Ι Κ ΟΙ Ο Ν Ι Κ Ο Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α  ! ! !Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α  ! ! !
Συνάδελφοι,

Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !
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Η Ιονική Ενότητα δε θα μείνει άπραγη ενώπιον των ενεργειών διάλυσης
του ταμείου και έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για
την ακύρωσή τους. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια ανατροπής
των ενεργειών που οδηγούν τους συνταξιούχους εκτός ταμείου και τον
επικουρικό μας φορέα στον αφανισμό.

Α) Η συνεργάτιδά μας κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφα-
λιστικού δικαίου Νομικής Αθηνών, από κοινού με τον κο Ανδρέα Ματθαίου,
διδάκτορα Νομικής, έχουν ήδη συντάξει γνωμοδότηση στην οποία γίνεται
σαφές ότι οι 2.181 συνταξιούχοι συνάδελφοί μας διεγράφησαν παράνομα
και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του ταμείου, παρά τις περί αντιθέτου
αποφάσεις της διοίκησης, που σύντομα θα ανατραπούν από τη δικαιο-
σύνη. 

Β) Στις 13/5 εκδικάστηκε η αγωγή του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνο-
κάρτας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την ακύρωση της
διαγραφής των συνταξιούχων. 

Γ) Στις 25/5 εκδικάζεται η αγωγή με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-
τρων της Ιονικής Ενότητας και του Συλλόγου Εργαζομένων για την ακύ-
ρωση της διαγραφής των συνταξιούχων συναδέλφων μας. Στη
συγκεκριμένη διαδικασία θα κατατεθεί η γνωμοδότηση Παπαρρηγοπούλου
- Ματθαίου και οι συνήγοροί μας κα Αγγελική Καίσαρη και κος Κωνσταντί-
νος Κατσακιώρης θα αναπτύξουν τις θέσεις μας, αποδεικνύοντας με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο και καθιστώντας σαφές ότι η απόφαση διαγραφής
των συνταξιούχων στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης. Σας καλούμε
όλους να συμμετάσχετε στη διαδικασία τη Δευτέρα 25/5, ώρα 9.30 π.μ.
στο κτίριο 5 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στα Δικαστήρια στη Σχολή Ευελ-
πίδων. Αναμένουμε την ετυμηγορία της δικαιοσύνης με μεγάλη αισιοδοξία,
καθώς είμαστε σίγουροι ότι θα παρουσιάσουμε την υπόθεση λεπτομερώς
και έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα νομικής κάλυψης.

Δ) Στις αμέσως επόμενες κινήσεις της στρατηγικής που έχουμε επεξεργα-
στεί, περιλαμβάνεται η κατάθεση αγωγής για την ακύρωση της Γενικής
Συνέλευσης-«φάντασμα» του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, την οποία οι «ευεργέτες» που
αυτοαποκαλούνται διοίκηση και μας οδηγούν προς την καταστροφή εμ-
φάνισαν ως τελεσθείσα, καθώς επίσης και άλλες αγωγές σχετικά με το
κύρος και τη νομιμότητα της σημερινής «διοίκησης».    

Ε) Επιπλέον αποτελεί κεντρική επιλογή μας η διενέργεια διαχειριστικού
ελέγχου επί των πεπραγμένων στο ταμείο από 1/1/2006 έως σήμερα.  Η
προηγούμενη διοίκηση του επικουρικού μας φορέα, της περιόδου 2003-5,
υποβλήθηκε σε πλήρη και λεπτομερή έλεγχο από την ελληνική δικαιο-
σύνη, χωρίς να βρεθεί ίχνος παραπτώματος σε βάρος της. Γνωρίζοντας
πολύ καλά τον τρόπο (υπο)λειτουργίας των διοικήσεων της περιόδου που
ακολούθησε, πιστεύουμε ότι μέσω ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού
ελέγχου, στον οποίο προτιθέμεθα να ορίσουμε τεχνικό σύμβουλο ως εκ-
πρόσωπό μας, πρέπει να αναδείξουμε την ανεπάρκειά τους που οδήγησε
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο τέλμα και σε ανυπέρβλητα αδιέξοδα. Κινούμε άμεσα τις
διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση και σύντομα θα σας γνωστοποι-
ήσουμε τις εξελίξεις.

Το μεγάλο φιάσκο της Γενικής Συνέλευσης 
και του «δημοψηφίσματος»
Στην πλέον κρίσιμη περίοδο της ύπαρξης του επικουρικού μας φορέα,
δυστυχώς χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να συντονιστούμε και να συνεργα-
στούμε μέσω των διεργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ώστε με την κα-
τάθεση διαφορετικών προτάσεων και διάλογο να καταλήγαμε σε μία κοινά
αποδεκτή στρατηγική για τη διάσωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και ενωμένοι να την
υποστηρίζαμε. Αντί, λοιπόν, να αναπτυχθούν όλες οι απόψεις στη Γ.Σ. και
να υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση των ασφαλισμένων ώστε να έχουν
την ευκαιρία να αποφασίσουν για το τι μέλει γενέσθαι, οι άνθρωποι που

βρίσκονται στη διοίκηση του ταμείου και υποτίθεται “κόπτονται” για τη διά-
σωσή του και τα συμφέροντα των συναδέλφων, φρόντισαν να την τινά-
ξουν στον αέρα για να εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις τους που
συνοψίζονται αφενός στη παραμονή τους με κάθε κόστος στις θέσεις τους
και αφετέρου στην οριστική διάλυση του επικουρικού μας φορέα, την ανά-
ληψη των αποθεματικών του και την ένταξη των εν ενεργεία συναδέλφων
μας σε ασφαλιστικά προγράμματα αμφίβολης αξιοπιστίας.
Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν έγινε τυχαία, αλλά αντίθετα πρόκειται για
ένα οργανωμένο σχέδιο για την εξυπηρέτηση τραπεζικών συμφερόντων,
το οποίο νομίζουν ότι εξελίσσεται ομαλά και αναμένουν σύντομα την ολο-
κλήρωσή του με τη διάλυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
Πλανώνται πλάνην οικτράν τους απαντάμε!
Οι ενέργειές τους είναι ολοκληρωτικά παράνομες, δεν έχουν καμία
νομική βάση και είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα ανατραπούν από τη
δικαιοσύνη. 
Έχουν την εντύπωση ότι με το δημοψήφισμα-παρωδία που διεξήγαγαν
με τον Δριμάκη να περιδιαβαίνει τα καταστήματα για συλλογή ψηφοφό-
ρων παριστάνοντας την εφορευτική επιτροπή, μπορούν να υποστηρίξουν
ότι έλαβαν τη “λαϊκή εντολή” και να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
Δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για τους ασφαλισμένους, ακόμα και
με βάση τα δικά τους αποτελέσματα αυτής της τραγελαφικής διαδικα-
σίας, δεν μπορεί να θεμελιωθεί το έκτρωμα το οποίο σχεδιάζουν να
εφαρμόσουν.

Συνάδελφοι,
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει χαθεί κάθε ίχνος υπευθυνότητας, αιδούς
και ελέγχου. Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους σκοπούς τους
πλέον δε λογαριάζουν τίποτα και κανέναν και δεν ενδιαφέρονται ούτε καν
να κρατήσουν τα προσχήματα. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της
κατάστασης, σας απευθύνουμε έκκληση να είστε σε πλήρη ετοιμότητα
ώστε όταν σας καλέσουμε να αντιδράσουμε οργανωμένα, ενωμένοι και
με συσπείρωση, αποτελεσματικά και δυναμικά για την αποκατάσταση της
νομιμότητας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Κεντρική μας επιδίωξη είναι η ένταξη του επικουρικού μας φορέα στο
ΕΤΕΑ. Με βάση το Νόμο Κουτρουμάνη 3863/2010 που θέτει σαν προ-
ϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΤΕΑ τα ¾ των μελών της αντιπροσωπευ-
τικής οργάνωσης, που εν προκειμένω στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι ο χώρος της
Ιονικής, απαιτούμε την ένταξη του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑ.
Σε πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας των συλλόγων μας, αποτε-
λούμενη από τους συναδέλφους Αλεξόπουλο Νίκο, Μεραντζή Λάμπρο
και Φιλιππόπουλο Σαράντο, με τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κο
Δημήτρη Στρατούλη, εκθέσαμε τις θέσεις μας για ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑ και λάβαμε την απάντηση ότι αν προσκομίσουμε το 75% των
αιτήσεων των ασφαλισμένων της Ιονικής στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, θα προχωρή-
σει η διαδικασία. 
Αυτήν τη στιγμή προσεγγίζουμε ήδη το 75% των αιτήσεων για την υλο-
ποίηση αυτού του στόχου και καλούμε όσους συναδέλφους δεν έχουν
συμπληρώσει την αίτηση ένταξης του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑ,
να το πράξουν άμεσα και να μας την αποστείλουν. Τις αιτήσεις μπορείτε
να τις εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr) ή να απευ-
θυνθείτε στο σύλλογό μας για να σας τις αποστείλουμε είτε ηλεκτρονικά
είτε με fax. 
Η Ιονική Ενότητα έχει αποδείξει πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι έχει τη

δυναμική, την εμπειρία, την επιθυμία και τα μέσα για να διασφαλίσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ασφαλιστικά μας συμφέροντα. Σας ζητάμε
να μας εμπιστευθείτε για μία ακόμα φορά και να είστε σίγουροι ότι με τη
δική σας υποστήριξη θα δικαιωθούν οι επιλογές του συλλόγου μας και
κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι, γιατί τα αιτήματά μας βασίζονται στη νο-
μιμότητα, τη δικαιοσύνη και την αρραγή ενότητα των συναδέλφων την
οποία πρεσβεύουμε. 

(συνέχεια από τη σελίδα 1)   ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ Δε θα επιτρέψουμε τη διάλυση του επικουρικού μας φορέα!

Ομαδικές αγωγές για το ειδικό επίδομα και για τη χορήγηση στους συναδέλφους Νομών Αττικής
και Θεσσαλονίκης του ειδικού κινήτρου που αποδόθηκε στους συναδέλφους της Περιφέρειας
Συνάδελφοι, 
Όλοι γνωρίζετε ότι η Ιονική Ενότητα δεν αφήνει
κανένα περιθώριο άδικης μεταχείρισής σας είτε
από την τράπεζα είτε από οποιοδήποτε άλλο
φορέα, στέκεται πάντοτε αρωγός στις διεκδική-
σεις σας, προωθώντας τα αιτήματά σας και πα-
ρέχοντας συμβουλές για την καλύτερη δυνατή
εξέλιξή τους και την τελική δικαίωσή σας.
Η πιο πρόσφατη ενέργειά μας που αναπτύχθηκε
με πρωτοβουλία, κινητοποίηση και δαπάνη του
Συλλόγου μας, αφορά την κατάθεση ομαδικών
αγωγών 112 συναδέλφων, των οποίων η σύμ-

βαση εργασίας λύθηκε την 1.11.2015 στο πλαίσιο
της εθελουσίας εξόδου. Με τις αγωγές αυτές διεκ-
δικούν στο σύνολό τους, την επαναχορήγηση του
ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απα-
σχόλησης, όπως προβλέπεται για τους προερχό-
μενους από την πρώην Τράπεζα Πίστεως
συναδέλφους μας, και το συνυπολογισμό του στη
νόμιμη αποζημίωση. 
Επιπλέον κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές για
τους συναδέλφους των Νομών Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης, στους οποίους αποδόθηκε κίνητρο
αποχώρησης κατά 20% μειωμένο σε σχέση με
τους συναδέλφους της Περιφέρειας. Με την κα-

τάθεση των αγωγών επιδίωξή μας είναι με βάση
την αρχή ίσης μεταχείρισης να αποδοθεί το ίδιο
μπόνους εθελουσίας και σε αυτούς. 
Οι αγωγές έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν
τον Οκτώβριο 2015 και το Δεκέμβριο 2015, αντί-
στοιχα. Θα ακολουθήσουν οι αγωγές των συνα-
δέλφων, των οποίων οι συμβάσεις λύθηκαν την
1.12.2015 και την 30.12.2015.
Επειδή η προθεσμία είναι εξάμηνη, παρακα-
λούνται οι συνάδελφοι να αποστείλουν στα γρα-
φεία του Συλλόγου μας εγκαίρως τα σχετικά
δικαιολογητικά. Την υπόθεση χειρίζεται η νομικός
εργατολόγος κα Ντέτα Πετρόγλου.
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μνημείο του “πεσόντος ταμείου”
Δυστυχώς, φτάσαμε πλέον στο σημείο οι εκλογές που παράνομα διε-

ξήχθησαν πρόσφατα από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αντί για την κορύ-
φωση της δημοκρατικής λειτουργίας του, να θεωρούνται ως ένα μνημείο
προσβολής του κύρους και της υπόστασης του ταμείου. Και βεβαίως μο-
ναδικοί υπεύθυνοι αυτής της στρέβλωσης είναι οι διοικούντες τον επικου-
ρικό μας φορέα, που η αλήθεια είναι ότι δεν τους καίγεται καρφί για την
ανεπανόρθωτη βλάβη που υπέστη η αξιοπιστία και το κύρος του, αφού
οι μεθοδεύσεις τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυσή του.
Οι αποφάσεις και οι διαγραφές συναδέλφων που οδήγησαν στην εκλο-

γική διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής της, τα αμείλικτα ερωτήματα που
τέθηκαν και δεν έλαβαν ποτέ απάντηση, ο Δριμάκης που... πήρε αμπά-
ριζα τα καταστήματα υποκαθιστώντας την Εφορευτική Επιτροπή για να
ολοκληρώσει το “θεάρεστο” έργο της διοίκησης, όλα αυτά τα ντροπιαστικά
γεγονότα είναι οι αναμνήσεις που θα απομείνουν σε όλους μας από αυτήν
την εκλογική παρωδία. Μία διαδικασία που υποβιβάζει την έννοια και το
νόημα των εκλογών και προσβάλλει την ουσία της σύστασης και του σκο-
πού αυτού του ταμείου που υποτίθεται ότι ήταν ένας θεσμός ασφαλιστικής
αυτοδιαχείρισης. 
Οι αισιόδοξες εξαγγελίες, ο ενθουσιασμός και η ελπίδα που είχε μπο-

λιάσει στο μυαλό όλων των παλαιότερων που θυμούνται τις πρώτες μέρες
του “δικού” τους ταμείου, πήγαν περίπατο, βορρά σκοτεινών σκοπιμοτή-
των, μεθοδεύσεων και συμφερόντων που εξυπηρετούνται από την πα-
ρούσα -ο θεός να την κάνει- διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Παρόλα αυτά, ο αγώνας δε σταματά ποτέ και πιστεύουμε ότι το επόμενο

χρονικό διάστημα η Ιονική Ενότητα θα διαμορφώσει μία μεγάλη δυναμική
για να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο και τελοσπάντων, να “σωθεί οτιδήποτε
αν σώζεται” από τις ορέξεις ορισμένων που δε λογαριάζουν τους κόπους
και τις θυσίες χιλιάδων συναδέλφων, ιδιαίτερα σε μία τόσο κρίσιμη πε-
ρίοδο που η κατοχύρωση της επικουρικής σύνταξης αποτελεί όχι επικου-
ρικό, αλλά πρωτεύον ζήτημα! Η θλιβερή αυτή παρένθεση που βίωσε το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κλείνει σιγά-σιγά και οι τίτλοι τέλους πέφτουν για όσους έχουν
τις ευθύνες του αδιεξόδου, αλλά και για το ίδιο το ταμείο με τη μορφή που
το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

“Όλα καλά, όλα ανθηρά”
Δυστυχώς,  η καταστρεπτική δράση της προηγούμενης διοίκησης του

Συλλόγου Συνταξιούχων δεν εξαντλήθηκε στη συγκεκριμένη οργάνωση.
Εμείς έχουμε σοβαρά ερωτηματικά και για όλα όσα έχουν συντελεστεί στο
Σύλλογο Βοηθηματούχων, του οποίου επικεφαλής είναι ο κος Βέργος.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι συναδέλφισσα Φιλιπποπούλου και ο συνάδελ-

φος Ζαβακόπουλος ζήτησαν με επιστολή τους την παρέμβαση της διοί-
κησης του Συλλόγου Συνταξιούχων για την προσκόμιση των οικονομικών
καταστάσεων και των παραστατικών του συλλόγου του οποίου ηγείται ο
κος Βέργος, για να γίνει ενδελεχής έρευνα για ενδεχόμενες παρατυπίες.
Άλλωστε, αυτό θα έπρεπε να το είχε πράξει ήδη η διοίκηση του Συλλό-

γου Συνταξιούχων (αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τη νομιμότητα και
την απόδοση τυχόν ευθυνών για την παραβίασή της), καθώς σε οικονο-
μικό επίπεδο, ο Σύλλογος Συνταξιούχων και ο Σύλλογος Βοηθηματούχων
είχαν γίνει συγκοινωνούντα δοχεία και οι χρεοπιστώσεις έδιναν και έπαιρ-
ναν. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ο κος Κολλάτος έχει πάψει πλέον να ανη-
συχεί και είναι σίγουρος για την εντιμότητα των νέων συνεργατών του και
θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς στο βασίλειο της Δανιμαρκίας...
Μετά, λοιπόν, από την προκλητική αδιαφορία που επιδεικνύει ο κος Κολ-

λάτος, ο κος Προκόπης και οι συνεργάτες τους και καθώς ο κόμπος έχει
φτάσει στο χτένι, μέλη του Συλλόγου Βοηθηματούχων, υποψιαζόμενοι ότι
οι εισφορές τους πήγαιναν υπέρ κάποιων πονηρών που τις εκμεταλ-
λεύονταν, εξεδήλωσαν την πρόθεσή τους να προσφύγουν στη δικαιο-
σύνη για την επίδειξη των οικονομικών καταστάσεών του. Γιατί όσο κι αν
θέλουν ορισμένοι να σφυρίζουν αδιάφορα, ούτε και σε αυτήν την ορ-
γάνωση που συμμετέχει ο κος Βέργος φαίνεται να είναι "όλα καλά, όλα
ανθηρά"...

Γιάννη, κάτσε φρόνιμα!
Επιτέλους έκανε την επανεμφάνισή του και ο συνάδελφος Γιάννης Μαρ-

κάκης. Μετά το μεγάλο ρεπό, επανέρχεται δριμύτερος, όχι βέβαια για να
συνδράμει στις συνδικαλιστικές υποθέσεις, αλλά για να ασκήσει κριτική
σε μία μεγάλη επιτυχία όπως ήταν η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με το
καταστατικό του. Λησμονεί προφανώς ότι ο ίδιος προηγουμένως είχε
αφήσει λευκή επιταγή για αυτό το ζήτημα ή τουλάχιστον προσπαθεί να
το λησμονήσουν οι υπόλοιποι. Αμ δε…

Εμείς του συνιστούμε να σωπάσει γιατί γνωρίζοντας τις συνδικαλιστικές
υποθέσεις εκ των έσω μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι ορισμένες
από τις κεντρικές επιλογές του μας οδήγησαν στη δυσχερή κατάσταση
που βρεθήκαμε, την οποία παλεύουμε δυναμικά και υπεύθυνα για να
ανατρέψουμε και να αποκαταστήσουμε τις παρενέργειες που υπήρξαν
μετά την πώληση της Ιονικής. 
Του απευθύνουμε μάλιστα και μία συμβουλή: λίγη σοβαρότητα και σε-

μνότητα δε βλάπτουν, γιατί αν προκληθούμε έστω και στο ελάχιστο στη
συνέχεια, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε να γράφουμε για πολλά και ενδια-
φέροντα πράγματα. Επίσης, μας θλίβει το γεγονός ότι ταυτίζεται με τον
κο Βασιλάκη και τις απόψεις του. Ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του και
επιλέγει τους ομοίους του. 
Γιάννη, κάτσε φρόνιμα! Τίποτα άλλο.

Το σύνδρομο… φιλιππόπουλου!
Όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, συνάδελ-

φος Σαράντος Φιλιππόπουλος, αποχώρησε με τη διαδικασία της εθελου-
σίας εξόδου. Η κα Κονιδάρη φρόντισε ώστε να διακοπεί άμεσα η σύνδεση
του Συλλόγου με το intranet και κατά συνέπεια η απρόσκοπτη επικοινω-
νία του με τους εργαζομένους μέσω ανακοινώσεων. 
Φυσικά η ενέργεια της κας Κονιδάρη είναι προκλητική αφού υφίσταται

νόμος που αναφέρει ξεκάθαρα ότι μπορεί κάποιος να διατηρήσει τη συν-
δικαλιστική του ιδιότητα και την ιδιότητα του μέλους μέχρι και έξι μήνες
μετά την αποχώρησή του. 
Βεβαίως, εμείς δεν μπορούμε παρά να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι

η κα Κονιδάρη αγωνιά να απαλλαγεί τα συντομότερο δυνατό από την
παρουσία του συναδέλφου! Δυστυχώς για την ίδια, η βιασύνη της δεν
την ωφέλησε, ενώ διαβλέπουμε με βεβαιότητα ότι το σύνδρομο του…
Φιλιππόπουλου θα την κατατρέχει μέχρι τη δική της αποχώρηση από
την τράπεζα!

Ήρθε η ώρα των αποδείξεων κε Βασιλάκη
Ο κος Βασιλάκης δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί το σύλλογό

μας. Αντίθετα, έχει "πλούσιο" ιστορικό συκοφαντικής δραστηριότητας,
στοχοποιώντας το συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο. Εμείς εκλαμβά-
νουμε την προσπάθειά του με χαλαρή διάθεση αστεϊσμού, αλλά σε καμία
περίπτωση δε θα έμενε αναπάντητη αυτή η “δραστηριότητά” του και συ-
νεπώς ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος προχώρησε σε κατάθεση έγκλη-
σης εναντίον του. 
Προσφάτως, μάλιστα, ο κος Βασιλάκης δημοσιοποίησε την πεποίθησή

του ότι ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος «μπλόφαρε» με την απειλή κατά-
θεσης μήνυσης. Τώρα που η… μπλόφα μετατράπηκε σε πραγματικότητα
και ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία, θα δοθεί η δυνατότητα στον «Μα-
νώλη τον αόρατο», όπως εμφανίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να
τεκμηριώσει τις συκοφαντίες του. 
Αντίστοιχα, για τον συνάδελφο Φιλιππόπουλο αποτελεί μία διαδικασία

αποκάλυψης του ρόλου και των σκοπών του κου Βασιλάκη και ανάδειξης
της δραστηριότητάς του. Γιατί σε αυτήν την υπόθεση, υπάρχουν πολλά
ενδιαφέροντα «εκθέματα» για τον «Μάνο τον αόρατο». Λίγη υπομονή
μόνο και όλα θα βγουν στο φως.
Αυτά τα ολίγα, για να μη νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να παίζει με τις

υπολήψεις μας και ταυτόχρονα να μένει στο απυρόβλητο και ατιμώρητη
η δράση του…

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά ο δαιμόνιος Παναγής μένει
Φαίνεται ότι ο Παναγής Φαρακλός αποτελεί την προσωποποίηση της

"αξιοκρατίας" στη χώρα μας, αφού έχει καταφέρει να παραμείνει προ-
σκολλημένος στη θέση που έχει καταλάβει στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εδώ και
πολλά χρόνια, μετά την απόσπασή του από τη Eurobank, χωρίς να έχει
επηρεαστεί από τις εναλλαγές στις διοικήσεις, τις κυβερνήσεις κλπ.
Τόσο ικανός είναι τελικά;
Βέβαια, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι αποχώρησε

με την εθελούσια έξοδο που πραγματοποίησε η Eurobank πριν από δύο
χρόνια, ο Παναγής δεν αποχώρησε από το ταμείο, όπως συνέβη με όλους
τους άλλους εργαζομένους που ήταν αποσπασμένοι από τράπεζες. 
Και εδώ τίθενται μερικά πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, τα οποία θα

προσπαθήσουμε να εξιχνιάσουμε. Τελικά είναι τα προσόντα του που τον
κρατούν στη διοίκηση ή οι διπλωματικές του ικανότητες; Ή μήπως κάτι
άλλο; Παράλληλα, αναρωτιόμαστε αν ο κος Φαρακλός προσφέρει δω-
ρεάν τις υπηρεσίες του στο ταμείο από αλτρουϊσμό ή αμοίβεται για αυτές.
Ένα ερώτημα επίσης που θέτουμε καλοπροαίρετα και περιμένουμε
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απάντηση την οποία είμαστε υπχορεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε,
είναι αν αποχωρώντας ο κος Φαρακλός πήρε και τις εισφορές του από
το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε πως όχι. Αν όμως συμβαίνει
το αντίθετο, τίθεται μείζον θέμα. 
Τελικά, αποδεικνύεται ότι ο σύντροφος Παναγής είναι δαιμόνιος αφού

επιβίωσε με κάθε διοίκηση που προέκυπτε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όταν κά-
ποιοι άλλοι, ιδιαιτέρως ικανοί και αποτελεσματικοί, απομακρύνθηκαν
στο παρελθόν για εκδικητικούς λόγους. Πάντως, επειδή η ακλόνητη πα-
ρουσία του "άθικτου" Παναγή στο ταμείο αφήνει πολλά αναπάντητα ερω-
τηματικά και σίγουρα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εμείς θα
ερευνήσουμε τις πτυχές του σε βάθος και θα επανέλθουμε με νεότερα
στοιχεία. 

Δεν υπάρχουν άγγελοι
Δεν υπάρχουν άγγελοι αναφέρει το γνωστό άσμα και σίγουρα στην πο-

λιτική και το συνδικαλισμό αυτή η ρήση μπορεί να βρει εφαρμογή. Ιδιαί-
τερα στο Σύλλογο Συνταξιούχων, με τον κο Κολλάτο που πριν από τις
εκλογές παρουσιαζόταν στους συναδέλφους σαν ένας "άγγελος-τιμωρός"
που θα επιχειρούσε την πλήρη εξυγίανση από τις ατασθαλίες του παρελ-
θόντος, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα και το κύρος του. 
Μετά την εκλογή του, βέβαια, τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Εκλογή που

υπενθυμιζουμε ότι δε θα είχε επιτευχθεί για κανένα λόγο αν δεν είχε τη
στήριξη της Ιονικής Ενότητας, καθώς είναι σίγουρο ότι αν κατείρχετο αυ-
τόνομα δε θα συγκέντρωνε ούτε διψήφιο αριθμό ψήφων. 
Πλέον, ο κος Κολλάτος πέταξε... τα φτερά και τα φωτοστέφανα και με

τη συμπεριφορά του δείχνει ότι επιχειρεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει
όσα προέκυψαν από την έκθεση των ορκωτών σε βάρος της προηγού-
μενης διοίκησης. 
Η αλήθεια είναι ότι από τον "έκπτωτο άγγελο" δεν περιμέναμε και πολλά

πράγματα. Γνωρίζοντας τον πρότερο εργασιακό του βίο, η συμπεριφορά
του μας φαίνεται απόλυτα λογική. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι θα συμ-
φωνήσουμε και θα συμπορευτούμε με τον κο Κολλάτο. 
Γιατί εμείς μπορεί να είχαμε πολλές διαφορές με την απελθούσα διοί-

κηση του Συλλόγου Συνταξιούχων, αποκαλύπτωντας διαρκώς λεπτομέ-
ρειες της επιβαρυντικής για το σύλλογο και τους συναδέλφους δράσης
τους, ποτέ όμως δεν τους απευθύναμε δημόσια το βαρύτατο χαρακτηρι-
σμό του κλέφτη ενώπιον εργαζομένων και ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
και σε διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων. 
Γιατί για εμάς, μπορεί ο συνδικαλισμός να έχει σκληρές αντιπαραθέσεις

και αναμετρήσεις, αλλά παραμένει εντός των ορίων που καθορίζουν οι
θεσμοί, οι διαδικασίες και πάνω από όλα οι αρχές που τον διέπουν. Και
επειδή αφενός εμείς επιθυμούμε ο συνδικαλισμός να σταματήσει πλέον
να βρίσκεται δίκαια ή άδικα στο στόχαστρο της κοινωνίας και αφετέρου
δε μας αρέσει να συνδιαλεγόμαστε με προσωπικότητες τύπου Κολλάτου,
μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών και μόνο, θα απαλλάξουμε
σύντομα τον κύριο αυτόν από τη συνδικαλιστική του ενασχόληση, ώστε
να έχει το χρόνο να αφοσιωθεί και στις αγαπημένες του αγροτικές δρα-
στηριότηες που αν μη τι άλλο θα αφομοίωσε από την περίοδο που ήταν
σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας...

Κουτοπονηριές
Είναι προφανές ότι η δημοτικότητα της Ιονικής Ενότητας δεν μπορεί να

συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που δραστηριοποιείται στο
χώρο της πρώην Ιονικής. Επειδή, λοιπόν, αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο
γεγονός, ο κος Κολλατος και η κα Καραδελή αποφάσισαν να κάνουν
πάλι τα «ταχυδακτυλουργικά» τους, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρί-
σεις. Και εξηγούμεθα: 
Η νέα ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr) έχει αγκαλιαστεί από όλους τους

συναδέλφους, γεγονός που γίνεται εμφανές και από τη μεγάλη επισκε-
ψιμότητά της, όπως αποδεικνύεται και από τους δείκτες μέτρησής της.
Στην αρχική έκδοση της νέας ιστοσελίδας μας, δεν υπήρχε δείκτης μέ-
τρησης ημερήσιας επισκεψιμότητας. Αυτή η παράλειψη μας επισημάν-
θηκε από κάποιους συναδέλφους και προστέθηκε πολύ σύντομα. Έτσι,
πλέον ο καθένας μπορούσε να βγάζει άμεσα και αντικειμενικά τα συμπε-
ράσματά του για τη δημοτικότητά της. 
Από την πρώτη κιόλας μέρα που προστέθηκε ο δείκτης ημερήσιας επι-

σκεψιμότητας, έγινε αντιληπτή η τεράστια διαφορά με την αντίστοιχη επι-
σκεψιμότητα της ιστοσελίδας του Συλλόγου Συνταξιούχων για την οποία
είναι υπεύθυνο το «δίδυμο” του Κολλάτου και της Καραδελή. Αποφάσισαν,
λοιπόν, ξαφνικά να αφαιρέσουν τον αντίστοιχο δείκτη από την ιστοσελίδα
τους, κρατώντας αυτόν των ημερήσιων «χτυπημάτων». Θαρρείς και δεν
μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα όταν τα ημερήσια χτυπήματα της
ιστοσελίδας τους ανέρχονται περίπου στο 3% (!) των αντίστοιχων της Ιονι-
κής Ενότητας!
Δεν τους κατηγορούμε για αυτήν τους της ενέργεια γιατί είναι ηλίου φα-

εινότερον ότι δεν αντέχεται η σύγκριση με την Ιονική Ενότητα και σε κάθε
τέτοια περίπτωση θα αναδεικνύεται το ανύπαρκτο έρεισμα που έχουν
στους συναδέλφους. Πάντως, όποια κουτοπονηριά και να επιχειρήσουν,

δεν πρόκειται να γλυτώσουν την έξωσή τους από το Σύλλογο Συνταξιού-
χων, κάτι που η Ιονική Ενότητα θα κάνει λίαν συντόμως πράξη κατά απαί-
τηση της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων μας. 

«Σφίγγα» ο Ιπποκράτης!
Ο Ιπποκράτης Ξυλάς είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς συναδέλ-

φους μας. Η πολυετής του παρουσία στην τράπεζα, αλλά κυρίως η ενα-
σχόλησή του με το λαϊκό τραγούδι, τον έκαναν να ξεχωρίζει. Πρόσφατα
μάλιστα ο Ιπποκράτης εξήλθε στη σύνταξη και του ευχόμαστε να απο-
λαύσει τα χρόνια της συνταξιοδότησής του, όπως βεβαίως και σε κάθε
συνάδελφο. Η αποχώρησή του από την τράπεζα δε σηματοδοτεί, όμως,
τη διακοπή και της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας και σύντομα θα σας
ενημερώσουμε για τις νέες του προσπάθειες.
Εξ άλλου, ο συνάδελφος αποφάσισε να ξεκινήσει τη… σταδιοδρομία

του ως συνταξιούχος με ένα υπερατλαντικό ταξίδι στην Κούβα και θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι θα ζήσει πολλές όμορφες εμπειρίες που περι-
μένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον να μοιραστεί μαζί μας μετά την
επιστροφή του. Γιατί μπορεί ο Ιπποκράτης να διακρίνεται για την εχεμύ-
θειά του -ο ίδιος έχει ισχυριστεί πολλάκις ότι γνωρίζει τόσες πολλές «κρυ-
φές» ιστορίες που αν άνοιγε το στόμα του θα έπεφταν ως κεραυνός εν
αιθρία στην ιονική οικογένεια- αλλά εμείς λατρεύουμε να τον ακούμε είτε
να τραγουδάει είτε να μας περιγράφει τις περιπέτειές του…

Ασυγχώρητος ενώπιον θεού και ανθρώπου ο Κολλάτος
Όλοι λίγο-πολύ στην πορεία της ζωής μας εμφανίζουμε θετικές, αλλά

και αρνητικές επιλογές και συμπεριφορές και όλοι κρινόμαστε από αυτές.
Τα σφάλματα είναι σαφώς μέσα στο μεγάλο παιχνίδι της ζωής και όποιος
υπεροπτικά επικρίνει τους άλλους καλό θα ήταν να θυμάται τη ρήση “ο
αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω”. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν και δείγματα συμπεριφοράς που είναι ασυγχώ-

ρητα ενώπιον θεού και ανθρώπου! Και σίγουρα η υποκρισία και η ξε-
διάντροπη “μεταμόρφωση” προς εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων ανήκουν
σε αυτήν την κατηγορία παραπτωμάτων.
Πριν λίγο καιρό απεβίωσε ο συνδικαλιστής Αντώνιος Ντίνος. Ο θεός ας

αναπαύσει την ψυχή του. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και αρκετά χρόνια
βρισκόμασταν σε μεγάλη αντιπαράθεση, διαφωνώντας με τις επιλογές
του στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Αντιπαράθεση, όμως, που περιοριζόταν
στην δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων -ίσως αιχμηρών μερικές
φορές- και δεν υπερέβαινε ποτέ τα εσκαμμένα. 
Αντίθετα, δεν ήταν το ίδιο πολιτισμένη η συμπεριφορά του κου Κολλάτου

απέναντι στον εκλιπόντα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τις τε-
λευταίες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων, αλλά και μετά από αυτές,
ο κος Κολλάτος εξαπέλυε κατάπτυστες προσωπικές επιθέσεις σε βάρος
του, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς «πεζοδρομίου». Με τον πλέον αδί-
στακτο και σκληρό τρόπο «στόλιζε» με ύβρεις τον Αντώνιο Ντίνο.
Και μετά επήλθε η «μεταμόρφωσις»! Η ευκαιρία που παρουσιάστηκε

στον κο Κολλάτο να «αρπάξει» την προεδρία του Συλλόγου Συνταξιού-
χων επωφελούμενος από τη συνεργασία με τον εκλιπόντα, τον έκαναν
εν μία νυκτί να ξεχάσει όλα αυτά που του είχε σούρει τους προηγούμε-
νους μήνες! Μάλιστα, αυτός ο κύριος δεν ντράπηκε να εκφωνήσει και
επικήδειο κατά την εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντα! 
Αυτή η ενέργεια δε δικαιολογείται από καμία εθιμοτυπική υποχρέωσή

του ως πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων. Πρόκειται για πράξη και
στάση ακραίας υποκρισίας που κανένας, άνθρωπος ή θεός, δεν μπορεί
να ανεχτεί και να συγχωρέσει. 

Το «ντοκουμέντο της ντροπής» και το θράσος του Κολλάτου
Ο κος Κολλάτος νόμιζε ότι βρήκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα ένα μικρό

«παραθυράκι» για να πλήξει την Ιονική Ενότητα. Αλλά δεν του βγήκε. 
Ο πρόεδρος της Ιονικής Ενότητας, Γιάννης Σοφιανόπουλος, είχε καταγγεί-

λει με επιστολή του στην εφημερίδα μας (βλ. φύλλο 45) ότι σε διαδικασία
εκδίκασης βλαπτικής μεταβολής που είχε καταθέσει ο ίδιος μαζί με το
συνάδελφο Χρήστο Ζυγούρη, ο κος Κολλάτος είχε εμφανιστεί για να υπο-
στηρίξει τις θέσεις… της τράπεζας!
Λαμβάνοντας επιστολή από τον κο Ζυγούρη που τον πληροφορούσε

ότι δεν είχε συνυπογράψει αυτήν την επιστολή, ο κος Κολλάτος προσπά-
θησε να παρουσιάσει  την υπόθεση ως «ντοκουμέντο ντροπής», στρε-
φόμενος ενάντια στην Ιονική Ενότητα, στον πρόεδρό μας, συνάδελφο
Γιάννη Σοφιανόπουλο και το διευθυντή της Συλλογικής Ενημέρωσης, συ-
νάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο. 
Δυστυχώς, όμως, για τον κο Κολλάτο, η ουσία παραμένει η ίδια! Δεν έχει

σημασία από ποιον έγινε η καταγγελία. Σημασία έχει η αντισυναδελφική
συμπεριφορά του, που είναι γνωστή στους περισσότερους Ιονικάριους
και για την οποία υπάρχουν γραπτές αποδείξεις στα πρακτικά της δίκης
για να πειστούν και οι υπόλοιποι. 
Συνεπώς, στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα παρουσιά-

σουμε τα πραγματικά ντοκουμέντα της ντροπής και ο καθένας ας
βγάλει τα συμπεράσματά του! 
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Αντιπροσωπεία των συλλόγων μας αποτελούμενη από τους συναδέλ-
φους Αλεξόπουλο Νίκο, Ευταξία Δημήτρη, Ζαφειροπούλου Χαρά, Λύρα
Χρήστο, Μεραντζή Λάμπρο και Φιλιππόπουλο Σαράντο, συναντήθηκε
με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κο Ανδρέα Νεφελούδη και το
Διευθυντή κύριας ασφάλισης κο Βασίλη Κουλούρη, στους οποίους ανα-
λύσαμε το εμπεριστατωμένο υπόμνημα με τις προτάσεις ρυθμίσεων για
τη διόρθωση αδικιών και προβλημάτων που προέκυψαν από μία σειρά
νομοθετικών παρεμβάσεων των τελευταίων ετών, με πλήρη τεκμη-
ρίωση των θέσεων και των αιτημάτων μας. Λάβαμε τη διαβεβαίωση από
τους παράγοντες του Υπουργείου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επεξερ-
γαστούν το υπόμνημα και αναμένουμε να υλοποιηθούν τα αιτήματα που
περιλαμβάνει καθώς βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη νομιμό-
τητα και την ίση μεταχείριση που υφίσταται με τους ασφαλισμένους του
ΙΚΑ. Σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο που παραδώσαμε στους εκ-
προσώπους του Υπουργείου:

Σύλλογος  Εργαζομένων στην Alpha Bank 
Προερχομένων εκ της Ιονικής
Ευπόλιδος 8, Αθήνα 10551
Τηλ. : 210 3250692   e- mail : syilte@otenet.gr

Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ευπόλιδος 8, Αθήνα 10551
Τηλ. : 210 3250692   e- mail : info@ionikienotita.gr                   
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Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Προς

Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Δημήτριο Στρατούλη
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχές μας για κάθε επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλάβατε. Η επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει,
θεωρούμε ότι αποτελεί επιθυμία όλων των πολιτών σε μια χώρα που
βιώνει τις συνέπειες μιας δραματικής κρίσης εδώ και 6 χρόνια.
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν και για το λόγο αυτό περιορι-
ζόμαστε με το συγκεκριμένο υπόμνημα σε θέματα, τα οποία είναι για μας
και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, ζωτικής σημασίας και ως
εκ τούτου άμεσης προτεραιότητας. Πρόκειται για νέες αδικίες και προ-
βλήματα που έχουν δημιουργηθεί από μια σειρά νομοθετικών παρεμβά-
σεων των τελευταίων ετών.
Τα θέματά μας λοιπόν αναλυτικά έχουν ως εξής :

1. Προσαύξηση σύνταξης μετά τη συμπλήρωση 35ετίας
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 25 του νόμου 3863/2010 , καταργήθηκαν οι ειδικές προ-
σαυξήσεις που προέβλεπαν για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων, προ-
σαύξηση στο ποσό της σύνταξης μέχρι και 3,5% για κάθε έτος
παραμονής στην εργασία μετά τη συμπλήρωση των  35 ετών ασφάλι-
σης.  Αυτές οι προσαυξήσεις είχαν θεσπιστεί κυρίως με τις διατάξεις του
άρθρου 145 του νόμου 3655/2008 και του άρθρου 3 του νόμου 3029
του 2002, ως κίνητρα παραμονής στην εργασία και για το λόγο αυτό
ήταν αρκετά μεγαλύτερες από εκείνες που προέβλεπαν οι γενικές δια-
τάξεις , τα καταστατικά των ταμείων και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
51 του νόμου 2084 του 1992.
Με το άρθρο 25 καταργήθηκαν οι ειδικές προσαυξήσεις και όχι γενικά
οι προσαυξήσεις των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών
ασφάλισης. Όμως σε πολλά ταμεία η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ερμη-
νευτεί με τρόπο , που δεν καταβάλλεται καμιά προσαύξηση στις συντά-
ξεις για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011.
Αυτό είναι εντελώς παράλογο, αφού για πολλούς από τους εργαζόμε-
νους αυτής της κατηγορίας , αποτελεί προϋπόθεση για τη συνταξιοδό-
τηση η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης άνω των 35 ετών.
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται να υπάρξει διάταξη που να προβλέ-
πει  ρητά την καταβολή των προσαυξήσεων κατά 1/50 , για κάθε έτος
ασφάλισης μετά τα 35, εφαρμοζομένων βεβαίως των ανωτάτων ορίων,
όπως αυτά προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 51 του νόμου
2084/1992 και όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Συνέχεια από τη σελίδα 1    Κατάθεση υπομνήματος με αιτήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εργασίας 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η παρ. 3 του άρθρου 25 του νόμου 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσαυξήσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η προσαύξηση
που προβλέπεται από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
2α του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως αντικαταστάθηκε
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 145
του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α`), δεν ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής,  στους οποίους εξακολουθεί
να καταβάλλεται  προσαύξηση 1/50 για κάθε έτος παραμονής στην εργα-
σία, μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης . Αποφάσεις συντα-
ξιοδότησης  που έχουν εκδοθεί ,χωρίς τις ανωτέρω προσαυξήσεις,
αναθεωρούνται και τα ποσά αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την
ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.»

2. Εξομοίωση του πλαφόν σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ 
με το γενικό προβλεπόμενο πλαφόν 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του άρθρου 51 του
νόμου 2084/1992 , όπως  αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6  του άρθρου
44  του νόμου 3986/2011 και την παρ. 8 του άρθρου 63 του νόμου
3996/2011, το πλαφόν που ισχύει στις συντάξεις για όλα τα ταμεία των
μισθωτών είναι το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλήν  Α.Ε.Π. αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε  ποσοστό αυ-
ξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, ανερχόμενο σήμερα
στα 2773,4 ευρώ.
Το ποσό λοιπόν του πλαφόν σύμφωνα με τα  οριζόμενα ανωτέρω, ανέρ-
χεται στα 2773,4 ευρώ. Εξαίρεση από το πλαφόν αυτό προβλέπεται ρητά
μόνο για το ΙΚΑ και για κανένα άλλο ταμείο μισθωτών.
Όμως για το πρώην ΤΑΠΙΛΤ εξακολουθεί να εφαρμόζεται το πλαφόν των
2.200 ευρώ που αποτελεί παλιά καταστατική διάταξη, χωρίς να έχει γίνει
η ανάλογη αναπροσαρμογή εδώ και πολλά χρόνια.
Επειδή υπάρχουν ήδη τελεσίδικες δικαστικές  αποφάσεις, που δικαιώνουν
όσους προσέφυγαν και δεν είναι δυνατόν να διατηρείται μια διάκριση σε
βάρος ενός μικρού αριθμού εργαζομένων ούτε να υποχρεώνονται να
προσφεύγουν στα δικαστήρια για να δικαιωθούν, επιβάλλεται να θερα-
πευτεί η αδικία και να εξομοιωθεί το ανώτατο όριο σύνταξης που χορη-
γείται από το πρώην ΤΑΠΙΛΤ, με εκείνο των άλλων Ταμείων των
μισθωτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το προβλεπόμενο από τις  διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του άρ-
θρου 51 του νόμου 2084/1992  ανώτατο ποσό σύνταξης, όπως  αντικα-
ταστάθηκε  με την παρ. 6 του άρθρου 44  του νόμου 3986/2011 και την
παρ. 8 του άρθρου 63 του νόμου 3996/2011, εφαρμόζεται από το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και για τις συντάξεις του πρώην ΤΑΠΙΛΤ. Η αναθεώρηση  αποφά-
σεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και η αναπροσαρμογή των ποσών ανατρέχει
από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της σύνταξης.

3. Θεραπεία αδικίας στα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010 αυξήθηκαν  τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων και  των γυναικών ασφαλισμένων
στα πρώην Ειδικά  Ταμεία, με τρόπο ώστε εντός μιας πενταετίας, αρχής
γενομένης από 1/1/2011 να εξομοιωθούν με εκείνα των ανδρών ασφαλι-
σμένων στα ίδια Ταμεία. Όμως με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.4
του νόμου 4093/2012 έγιναν νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδό-
τησης οι οποίες έπληξαν περισσότερο τις γυναίκες και κατέστησαν τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους δυσμενέστερες από εκείνες των
ανδρών.
Συγκεκριμένα για τους άνδρες ασφαλισμένους στα πρώην Ειδικά Ταμεία,
που έχουν συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2012, προβλέπεται  το 60ο
έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 65ο έτος για πλήρη σύνταξη.
Αντίθετα για τις γυναίκες ασφαλισμένες στα ίδια Ταμεία, που συμπλήρω-
σαν 25ετία μέχρι 31/12/2012 αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο  ή το
60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ίδια ημερομηνία, για να πάρουν αντί-
στοιχα  μειωμένη σύνταξη θα πρέπει συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλι-
κίας , ενώ για πλήρη σύνταξη το 67ο έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες
έχουν πλέον αυξημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη σε
σχέση με τους αντίστοιχους άνδρες εργαζόμενους.
Επειδή  οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε μια πρωτοφανή
αδικία που δεν μπορεί να συνεχιστεί θα πρέπει να υπάρξει η αναγκαία
διόρθωση και θεραπεία της αδικίας.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα ενταχθέντα σε αυτό
Ειδικά Ταμεία όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3029/2002,
οι οποίες έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 3863/2010, το
όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη δεν μπο-
ρεί να είναι υψηλότερο, εκείνου που προβλέπεται για τους αντίστοιχους
άνδρες εργαζόμενους.

4. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά το νέο εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται στον τραπεζικό τομέα,
είναι εντελώς απαραίτητο να αντιμετωπιστούν με τρόπο αποτελεσματικό,
ζητήματα που ανακύπτουν και στο ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομέ-
νων στο συγκεκριμένο τομέα.
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στη νομοθεσία
για όσους εργαζόμενους  αλλάζουν εργοδότη και μαζί αλλάζουν και ασφα-
λιστικό καθεστώς
Ο τρόπος με τον οποίο  αντιμετωπίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς των ερ-
γαζομένων στην πρώην Αγροτική Τράπεζα που επαναπροσλήφθηκαν στον
Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και  πρέ-
πει να επιλυθούν.
Η επίλυση των προβλημάτων αυτών με τρόπο δίκαιο, ασφαλιστικά και νο-
μικά ορθό, προϋποθέτει την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ
των Ειδικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , διατηρουμένων των
καταστατικών τους διατάξεων και των άλλων Ταμείων, χωρίς να εξαιρείται
από  τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης  το κοινό καθεστώς ασφάλι-
σης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Στις περιπτώσεις αλλαγής εργοδότη και υπαγωγής στο ασφαλιστικό καθε-
στώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζομένων με ασφάλιση στο καθεστώς των πρώην
Ειδικών Ταμείων , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3029/2002
, με πρώτη  ασφάλιση πριν την 1/1/1993, για τη συνταξιοδότηση τους
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4202/1961, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

5. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων
AITIΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 37 του νόμου 3996/2011, έγιναν οι τελευταίες αλλαγές στο
νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων
τέκνων. Ενώ λοιπόν θεσμοθετούνται σε συνέχεια των διατάξεων του άρ-
θρου 5 του νόμου 3232/2004 και του άρθρου 140 του νόμου 3655/2008,
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους γονείς ανάπηρων
τέκνων, υπάρχει μια προβληματική διάταξη στο εδάφιο ε του άρθρου 37,
όπου προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης του γονέα στην περίπτωση
που το ανάπηρο τέκνο αναλάβει εργασία. Η αναστολή βεβαίως, έχει μια
λογική, παρά το γεγονός ότι η εργασία για το άτομο με αναπηρία  είναι μια

σοβαρή διέξοδος, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε κάθε δραστηριότητα
και η φροντίδα του γονέα στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα
αυξημένη . Ωστόσο το βασικότερο είναι ότι στην περίπτωση που το ανά-
πηρο τέκνο συνεχίσει να εργάζεται , η σύνταξη του γονέα τελεί σε αναστολή
ακόμη και όταν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί με
τις γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Επειδή αυτό αποτελεί μια ακραία αδικία επιβάλλεται να υπάρξει η ανάλογη
ρύθμιση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 3996/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«    ε. Αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή αναλάβει ερ-
γασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο
χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση. Το καταβαλλόμενο ποσό
σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο
σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα.
Η αναστολή  μπορεί να διακοπεί με αίτηση του ενδιαφερομένου και να χο-
ρηγηθεί εκ νέου η σύνταξη , εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι γενικές ή ειδι-
κές  προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης με βάση το ισχύον νομικό
πλαίσιο.»

Με εκτίμηση,

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ      Πρόεδρος       Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γεν. Γραμματέας

Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ    Πρόεδρος       Γ. ΚΟΛΙΟΣ       Γεν. Γραμματέας

Διευκρινίζουμε ότι με το συγκεκριμένο υπόμνημα περιοριστήκαμε σε θέ-
ματα, τα οποία είναι για μας και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε,
ζωτικής σημασίας και ως εκ τούτου άμεσης προτεραιότητας. Σίγουρα οι
αδικίες που επιτελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται και σε άλ-
λους τομείς, αλλά θεωρήσαμε ότι για να υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότη-
τες ικανοποίησης των αιτημάτων μας, θα έπρεπε αυτά να έχουν
περιορισμένη έκταση και να αφορούν τα πλέον σημαντικά από τα προ-
βλήματα που μας απασχολούν.
Το περιεχόμενο του υπομνήματος είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς επεξερ-
γασίας από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες και εξειδικευμένους επί
των θεμάτων που πραγματεύεται, βασίζεται σε νομολογίες, δικαστικές
αποφάσεις, καθώς επίσης και αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του
Υπουργείου. Είμαστε σίγουροι ότι μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί
άμεσα, γεγονός που μας καθιστά υπόχρεους για την παρακολούθηση της
εξέλιξής του.
Η Ιονική Ενότητα θα έχει στραμμένη την προσοχή της και σε αυτήν την
υπόθεση και βεβαίως θα σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία της, ελ-
πίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα κινήσουν άμεσα
τις διαδικασίες, αρχικά για την αξιολόγησή του και εν συνεχεία για την
εφαρμογή του.

Κατάθεση υπομνήματος με αιτήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εργασίας

Ο σύλλογός μας φιλοδοξεί μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των εκδρο-
μών που διοργανώνουμε να φέρει τους συναδέλφους πιο κοντά, να γνωρίσουμε
την πατρίδα μας καλύτερα και να απαντήσουμε με θετικό τρόπο και αισιοδοξία στην
κρίση και τα προβλήματα που βιώνουμε.   
Μετά την επιτυχημένη εξόρμησή μας στο Πήλιο και την απαίτηση πολλών συνα-
δέλφων να το επαναλάβουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, 30-31 Μαΐου και 1
Ιουνίου, ο σύλλογός μας πραγματοποιεί εκδρομή στη μαγευτική λίμνη Πλαστήρα,
με επίσκεψη στις περιοχές Πύλη-Ελάτη-Περτούλι-Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Μετέωρα. 
Η αναχώρηση θα γίνει νωρίς το πρωί του Σαββάτου (30/5) από τα γραφεία του συλ-
λόγου μας στην Πλατεία Κοτζιά. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο χωριό Καλύβια
στη λίμνη Πλαστήρα.
Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Κορώνης, χτισμένη σε υψόμετρο 1.500m με εξαι-
ρετική θέα στο θεσσαλικό κάμπο. Θα ζήσουμε από κοντά την ομορφιά και τις δρα-
στηριότητες της τεχνητής λίμνης Πλαστήρα, με τα γραφικά παραλίμνια χωριουδάκια
της, το περίφημο φράγμα, την εντυπωσιακή θέα και την αρχιτεκτονική των σπιτιών.
Τη «μικρή Ελβετία» όπως την χαρακτηρίζουν οι ενθουσιώδεις επισκέπτες της.
Επίσης θα γυρίσουμε τα χωριά του Κοζιακά, στην Πύλη, την Ελάτη και το Περτούλι.
Θα επισκεφθούμε τα Μετέωρα όπου θα θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης και
ασφαλώς δε θα παραλείψουμε και τη διασκέδασή μας, όπως πολύ επιτυχημένα
έγινε και στην προηγούμενη εκδρομή, την υπέροχη βραδιά που περάσαμε στην
παραλία του Βόλου. 

Τιμές ανά άτομο

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο με
πλούσιο πρωινό, καθώς και όλες οι μεταφορές με πούλμαν.
Για συμμετοχή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. 

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  " δ ι α δ ρ ο μ έ ς "Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  " δ ι α δ ρ ο μ έ ς "

Υ.Γ. Μετά από τη μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εκδρομή από
συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαίτερα από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα
και καθώς, δυστυχώς, δεν υπήρχε αρχικά πρόβλεψη για μίσθωση δεύτερου πούλμαν
(παράλειψη που σκοπεύουμε να διορθώσουμε στις επόμενες εκδρομές), καλούμε τους
συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να έρθουν σε επαφή με τα γραφεία του συλλόγου
μας προκειμένου να συνεννοηθούμε, ώστε να μετακινηθούν με δικά τους μέσα είτε μέχρι
ενός σημείου της διαδρομής, όπου και θα τους συναντήσουμε, είτε μέχρι τον προορισμό
μας στα Καλύβια στη λίμνη Πλαστήρα. Εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε διαθέσιμο χώρο
για να συνταξιδέψουν μαζί μας στις υπόλοιπες διαδρομές-ξεναγήσεις και ασφαλώς θα
φροντίσουμε να επιβαρυνθούν μόνο με το ξενοδοχείο, χωρίς περαιτέρω οικονο-
μική επιβάρυνση για τις διαδρομές που θα πραγματοποιήσουν με το πούλμαν.

Νέα εξόρμηση στη λίμνη Πλαστήρα (30,31 Μαΐου και 1 Ιουνίου)! Δηλώστε άμεσα συμμετοχή!

ΔΙΚλΙΝΟ ΤΡΙΚλΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚλΙΝΟ

75 € 65 € 60 €
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100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη χρονιά που
ήρθε στον κόσμο ο άνθρωπος που θα εξερευνούσε
μέσω των τραγουδιών του το υποσυνείδητο του Έλληνα
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Τι να πρωτο-
γράψει κανείς για τον Βασίλη Τσιτσάνη, έναν από τους
μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες, στιχουργούς και τρα-
γουδιστές του 20ού αιώνα. Ο «Βλάχος», όπως τον απο-
καλούσαν χαϊδευτικά οι υπόλοιποι ρεμπέτες επειδή
ήταν ο μοναδικούς από αυτούς που δεν είχε νησιώτικη
καταγωγή, έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από το περιθώριο,
όπου το είχαν τάξει τα αντικοινωνικά και ανατολίτικα
στοιχεία του, για να το εντάξει στην κοινωνική πραγμα-
τικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδος. Πολυγραφότατος,
μεγαλοφυής, καινοτόμος, με πλούσια φαντασία και έργο
σπάνιας ποιότητας, δεξιοτεχνίας και καλαισθησίας, ο
Βασίλης Τσιτσάνης έγινε ο συνθέτης που άλλαξε ριζικά
την πορεία της ελληνικής μουσικής. 
Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας στις 18
Ιανουαρίου 1915. Από τα δεκατέσσερα παιδιά της οικογένειας του
Κώστα Τσιτσάνη που είχε ηπειρώτικη καταγωγή, επέζησαν οι Νίκος,
Χρήστος, Βασίλης και Τερψιχόρη.

Το μαντολίνο του τσαρουχά στο επάγγελμα πατέρα του, η παραδοσιακή
μουσική που ήταν πάντα ριζωμένη στην καρδιά του, μαζί με τις ψαλμω-
δίες που άκουγε στην εκκλησία, ήταν τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα του
μικρού, που έμελε να γίνει τεράστιος, Βασίλη. Ο πρόωρος θάνατος του
πατέρα του τον ώθησε να ασχοληθεί με τη μουσική μέσω ενός μαντο-
λίνου που κάποιος ντόπιος οργανοποιός είχε μετατρέψει σε μπουζούκι.

Παρόλα αυτά, οι πρώτες μουσικές γνώσεις ήρθαν στα γυμνασιακά του
χρόνια όταν και ξεκίνησε να παίζει βιολί σε τοπικές εκδηλώσεις για να
συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειά του. Το κοινωνικά υποβαθμι-
σμένο μπουζούκι παρέμενε, όμως, το μεράκι του και έγραψε τα πρώτα
του τραγούδια ήδη από την ηλικία των 15 ετών. 

Κάθοδος στην Αθήνα
… του νεαρού Τσιτσάνη με τα ήδη 40 ολοκληρωμένα τραγούδια του το
1936 με σκοπό τις… σπουδές στη Νομική. Ευτυχώς για τη λαϊκή μας
κουλτούρα, η οικονομική του αδυναμία τον ανάγκασε να δουλεύει πα-
ράλληλα σε ταβέρνες, με τα «Μπιζέλια» στον Κολωνό να γίνονται η
πρώτη του καλλιτεχνική στέγη. Εκεί έγινε και η γνωριμία του με τον αδι-
κημένο από την ιστορία τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, που
έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Ο Περδικόπουλος αμέσως εκτίμησε το
πηγαίο ταλέντο του και τον οδήγησε στη δισκογραφική εταιρία Odeon.
Το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Το 1937 ηχογραφεί για πρώτη φορά και
τα επόμενα προπολεμικά χρόνια ακολουθούν κι άλλες ηχογραφήσεις,
με πιο γνωστό τραγούδι την «Αρχόντισσα». Τα τραγούδια ερμηνεύουν
«ιερά τέρατα» του χώρου και άνθρωποι που αποτέλεσαν την έμ-
πνευση του Τσιτσάνη για να ασχοληθεί με το ρεμπέτικο, όπως ο Στρά-
τος Παγιουμτζής, ο Στελλάκης Περπινιάδης, ο Κερομύτης και βέβαια ο
Μάρκος Βαμβακάρης. 

Από ρεμπέτικο σε λαϊκό: Η «Μεταμόρφωση»
Με αυτά τα τραγούδια άρχισε να «χτίζει» ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος
που στη συνέχεια αποτέλεσε τη βάση του λαϊκού τραγουδιού. Ο Τσι-
τσάνης εισήγαγε ένα νέο είδος που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό
σε αντίθεση με το «αντικοινωνικό» ρεμπέτικο του περιθωρίου. Μπό-
λιασε το ρεμπέτικο με δυτικά μελωδικά στοιχεία, ανάγκη που υπαγο-
ρευόταν και από τη λογοκρισία που είχε επιβάλει η μεταξική δικτατορία
στα «υποβαθμισμένα» ρεμπέτικα του παρελθόντος με τα στοιχεία ανα-
τολικού ήχου. Εμπλούτισε τη λαϊκή ορχήστρα με νέα όργανα και μουσι-
κές κατευθύνσεις, απομακρύνθηκε από τις παραδοσιακές στιχουργικές
φόρμες και σταθεροποίησε το ρόλο του ρεφρέν. Ο Τσιτσάνης έκανε το
ρεμπέτικο λαϊκό και το λαϊκό πανελλήνιο. Οι επιρροές του από τους με-
γάλους ρεμπέτες και τον Μάρκο, σε συνδυασμό με τους ανοιχτούς ορί-

ζοντές του και τις επιταγές της μεταξικής λογοκρισίας, είχαν σαν αποτέ-
λεσμα τη γέννηση του λαϊκού τραγουδιού με τη μορφή που άνθισε τις
επόμενες δεκαετίες. Το μπουζούκι αποχωρίζεται τους τεκέδες, το ρεμπέ-
τικο γίνεται τέχνη και ο Βασίλης Τσιτσάνης αφήνει ανεξίτηλη τη σφρα-
γίδα του στην ελληνική μουσική.

Στη συνέχεια έρχεται η Κατοχή που για έναν καλλιτέχνη που αφουγκρά-
ζεται με τον τρόπο του το λαϊκό αίσθημα μπορεί να αποτελέσει πηγή
έμπνευσης. Περνά τα ζοφερά αυτά χρόνια στη Θεσσαλονίκη στο «Ου-
ζερί Τσιτσάνη» στην οδό Παύλου Μελά 22, ενώ εργάζεται και σε άλλα
μαγαζιά. Εκεί γνωρίζει και τη σύζυγό του, Ζωή Σαμαρά, με την οποία
θα αποκτήσει αργότερα τη Βικτωρία και τον Κώστα. Κουμπάρος και
προσωπικός φίλος του Τσιτσάνη ο Νικόλαος Μουσχουντής, ο οποίος
ήταν και διοικητής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, αλλά και θαυμαστής
του ρεμπέτικου τραγουδιού. Γράφει πολλά από τα πλέον γνωστά του
τραγούδια που ηχογράφησε μεταπολεμικά ("Αχάριστη", "Μπαξέ τσιφλίκι",
"Τα πέριξ", "Νύχτες μαγικές", "Ζητιάνος της αγάπης", "Ντερμπεντέ-
ρισσα») και κυρίως τη "Συννεφιασμένη Κυριακή".

Η «συννεφιασμένη Κυριακή»... φέρνει τον ήλιο στις ζωές μας
Η «συννεφιασμένη Κυριακή» αποτελεί μία κατηγορία τραγουδιού από
μόνη της. Είναι πλέον εγγεγραμμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο, το
«dna» του Έλληνα. Δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο παράδειγμα καλλιτε-
χνικού έργου που να πλημμυρίζει με βαθύτατα συναισθήματα τους
απανταχού Έλληνες, ανεξαρτήτως ηλικίας (η διαχρονικότητά του είναι
συγκλονιστική), φύλου, καταγωγής, οικονομικής επιφάνειας, κουλτού-
ρας, μορφωτικού επιπέδου. 

Ο ίδιος ο δημιουργός έχει μιλήσει κατά το παρελθόν για το περιβάλλον
που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του «δεύτερου εθνικού ύμνου»,
όπως έχει χαρακτηριστεί: 

«Θυμάμαι αποβραδίς είχε γίνει μπλόκο από τους Γερμανούς σ' ένα κου-
τούκι και κανείς μας δεν ήξερε ποιος θα φύγει ζωντανός από μέσα. Μ'
έβαλαν και έπαιζα μέχρι το πρωί. Το χάραμα μας άφησαν να φύγουμε.
Έξω το χιόνι ήταν στρωμένο και όπως πήγαινα για το σπίτι είδα τόπους
τόπους πηχτό κόκκινο αίμα. Μέσα στο λίγο φως είδα το παλικάρι που
ήταν σκοτωμένο. Γύρισα σπίτι μου και έγραψα το τραγούδι. Ο πρώτος
του τίτλος ήταν "Ματωμένη Κυριακή". Το ζοφερό κλίμα της Κατοχής που
μου είχε εμπνεύσει τους στίχους του τραγουδιού μού ενέπνευσε και τη
μουσική του... Ήθελα να φωνάξω για τη μαύρη απελπισία που μας
έδερνε όλους εκείνη την εποχή της Κατοχής, όλο για την απελπισία να
μιλάνε οι νότες».

Μέσα στα χρόνια έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία ότι οι στίχοι ανή-
κουν στον Αλέκο Γκούβερη, που μάλιστα κέρδισε δικαστικώς και το 20%
των δικαιωμάτων του τραγουδιού, αλλά αυτό τελικά μικρή σημασία έχει.
Αυτό που πραγματικά είναι ουσιώδες είναι τα ρίγη συγκίνησης που προ-
καλεί αυτό το υπέροχο άσμα σε εκατομμύρια Έλληνες είτε από την αυ-
θεντική εκτέλεσή του, του Πρόδρομου Τσαουσάκη και της Σωτηρίας
Μπέλλου, είτε από τις χιλιάδες επανεκτελέσεις που ακολούθησαν. 

Τα χρόνια της καταξίωσης 
Μετά το πέρας του πολέμου επιστρέφει στην Αθήνα και αρχίζει πυρε-
τωδώς τις ηχογραφήσεις. Η εποχή του εμφυλίου αποτελεί μία ακόμα
δημιουργική πρόκληση για τον ίδιο. Ορισμένα τραγούδια του λογοκρί-
νονται, κυκλοφορώντας αρκετά χρόνια αργότερα, άλλα καταφέρνει να

Τα πολλά λόγια για το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη είναι περιττά. Εξ άλλου
δε χρειάζεται κανείς να γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του.
Τα τραγούδια του μιλούν εξ ονόματός του στην ψυχή του κάθε Έλληνα.

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Βασίλης Τσιτσάνης: Ο τροβαδούρος της λαϊκής ψυχής

Έναν αιώνα μετά

τη γέννησή του,

τα τραγούδια του

Βασίλη Τσιτσάνη,

του μεγαλύτερου,

ίσως, έλληνα λαϊ-

κού συνθέτη, συ-

νεχίζουν να μας

συντροφεύουν 
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΜΕλΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Έφυγε απροσδόκητα από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο προσφάτως συνταξιοδοτηθείς συνάδελφός
μας Νίκος.  Υπηρέτησε στα Καταστήματα Ρούσβελτ, Λαγκαδά, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου
και Εύοσμου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
Έφυγε απροσδόκητα από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βαγγέλης.
Υπηρέτησε στο Κεντρικό Κατάστημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΤΣΩλΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε απροσδόκητα από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γεώργιος.  Υπηρέ-
τησε στο Κατάστημα Πατησίων και για πολλά χρόνια στις καταθέσεις του Κεντρικού Καταστήματος. Τον διέ-
κρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΖΩΓΡΑφΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Σπύρος.  Υπηρέτησε στο Κα-
τάστημα Πλάκας και στο Κεντρικό Κατάστημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΝΙΚΑΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνάδελφός μας Αλέξανδρος.  Υπηρέτησε στο Κεντρικό Κα-
τάστημα και ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Λογιστηρίου και στη Διεύθυνση Οργάνωσης. Τον διέκρινε το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του και συνάδελφό μας Ευφροσύνη, καθώς και στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΟΚΚΙΝΟΥ- ΠΑΠΑλΕΞΗ ΕλΕΝΗ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Ελένη, που είχε υπηρετήσει
στο Κεντρικό Κατάστημα. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.  Στην κόρη της και συ-
νάδελφό μας Φένια, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΘΑλΕΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 96 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Θάλεια. Υπηρέτησε στα Κα-
ταστήματα Χίλτον, Φίλωνος και στο Κεντρικό Κατάστημα. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

λΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΓλΥΚΕΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Γλυκερία. Υπηρέτησε στο
Κεντρικό Κατάστημα. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

Ιανουάριος - φεβρουάριος 2015 Ενημέρωση

τα εκδώσει. Η δεκαετία 1945-55 είναι ίσως η πιο μεστή δημιουργικά και
γνωρίζει την καταξίωση, μεσουρανώντας στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο νέες φωνές που υπηρετούν τα τρα-
γούδια του και δένονται μαζί του:

Μαρίκα Νίνου, Σωτηρία Μπέλλου, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Στέλιος
Καζαντζίδης, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πάνος Γαβαλάς, Μανώλης Αγγε-
λόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Πόλυ Πάνου, Χαρούλα Λαμπράκη, Σταμάτης
Κόκοτας, αναδείχθηκαν και ανέδειξαν σπουδαία τραγούδια που μας
συντροφεύουν ακόμα και σήμερα: "Είμαστε αλάνια", "Πήρα τη στράτα
κι έρχομαι", "Χωρίσαμε ένα δειλινό", "Τρελός τσιγγάνος", "Πέφτουν της
βροχής οι στάλες", "Όμορφη Θεσσαλονίκη", "Αντιλαλούνε τα βουνά",
"Κάνε λιγάκι υπομονή", "Φάμπρικες", "Πέφτεις σε λάθη", "Καβουράκια",
"Κάθε βράδυ λυπημένη", "Ξημερώνει και βραδιάζει", "Έλα όπως είσαι",
είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια του γι' αυτή την περίοδο, των
οποίων ο μελωδικός πλούτος αποδόθηκε με μοναδική δεξιοτεχνία.

Μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’50 το σκηνικό στο λαϊκό τραγούδι αλ-
λάζει με την είσοδο ανατολικών ήχων και επιρροών. Ο Τσιτσάνης προ-
σπαθεί να παραμείνει πιστός στο προσωπικό του ύφος, ανοίγοντας
τους ορίζοντές του στους νέους ήχους. Αργότερα εξαπέλυσε δριμύ κα-
τηγορώ εναντίον όσων ιδιοποιούνται ανατολίτικα τραγούδια, ανοίγοντας
ένα μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης στο χώρο. Αρκετοί μάλιστα του προ-
σήψαν ότι δεν είχε το δικαίωμα να κατηγορεί τους συναδέλφους του,
καθώς ο ίδιος εισήγαγε τέτοια στοιχεία. Άλλο όμως να περιγράφεις την
ανατολή και άλλο να την αντιγράφεις… Κάποια από τα τραγούδια της
ύστερης περιόδου, τα οποία κατ’εξοχήν πλέον ερμηνεύει ο ίδιος, προ-
στίθενται στα κλασικά του, δημιουργούν αίσθηση και γίνονται αφορμή
να τον ανακαλύψουν και οι νεότερες γενιές.

Τον Φεβρουάριο του 1980, με πρωτοβουλία της Unesco, ηχογραφούνται
στην κουζίνα του κέντρου «Χάραμα», στο οποίο εμφανιζόταν επί 14
συναπτά έτη, μια σειρά από κλασικά του τραγούδια, αλλά και πολλά
αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Με τις ιδιότυπες αυτές ζωντα-
νές ηχογραφήσεις αποτυπώνεται με τον πιο ανάγλυφο και αυθεντικό
τρόπο όλη η ουσία του ταλέντου και της μουσικής του ιδιοφυΐας.

Ο δίσκος αυτός με την έκδοσή του στην Γαλλία (1985) παίρνει το βρα-

βείο της Μουσικής Ακαδημίας Charles Gross. Στο μεταξύ, όμως, ο κο-
ρυφαίος δημιουργός έχει φύγει για πάντα. Το 1984, αφού έχει διαγνω-
στεί με καρκίνο του πνεύμονα και μεταβεί στο Λονδίνο, πεθαίνει στο
νοσοκομείο Brompton ύστερα από επιπλοκές μίας εγχείρισης.

Το ανεξίτηλο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό του σημάδι
Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πλέον σημαντι-
κές μορφές του 20ού αιώνα για τη χώρα μας. Ίσως και επειδή πλέον
δεν παράγονται αξιόλογα νέα, λαϊκά τραγούδια, παραμένει επίκαιρος
100 χρόνια από τη γέννησή του. Με την απλή και συνάμα μαγική
γλώσσα του, κατάφερε να μπουν τα τραγούδια του στις ψυχές όλων
των Ελλήνων. Δεν ξέχασε τις ρίζες. Τραγούδησε για τη φτωχολογιά και
την εργατιά, τη φυγή. Αλλά πολύ περισσότερο τραγούδησε τον έρωτα
με χίλιους τρόπους.

Υπήρξε ένας εκσυγχρονιστής που διέσχισε τις πιο δύσκολες εποχές του
σύγχρονου ελληνισμού, εκφράζοντάς τις σε μία άλλη διάσταση και δί-
νοντας στο λαό το τραγούδι που τόσο αναζητά για να συνοδέψει τις δύ-
σβατες, αλλά και τις ευτυχισμένες στιγμές. Μετέφερε στο τραγούδι τους
καημούς και τις ανάγκες που αφουγκραζόταν δίπλα του. Και από καη-
μούς η προπολεμική και μεταπολεμική Ελλάδα, άλλο τίποτα. Με τα τρα-
γούδια του Βασίλη Τσιτσάνη κάνουμε όλοι μια βουτιά στα βάθη της
ψυχής μας, συνειδητοποιούμε πού βρισκόμαστε στη ζωή, δακρύζουμε,
χαμογελάμε, αναπολούμε. 

Ήταν ένας ρεμπέτης που το μουσικό του όραμα δεν μπορούσε να πε-
ριοριστεί σε αυτήν την ταμπέλα. Ήθελε να εκφράσει κάτι περισσότερο.
Και το έπραξε. Αν δεν υπήρχε, είναι σίγουρο ότι η ελληνική λαϊκή μου-
σική δε θα είχε εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο. Η μουσική παρακαταθήκη
που αφήνει πίσω του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

«Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου
φτερούγισε παντού» έλεγε ο ίδιος. Εκατό χρόνια από τη γέν-
νησή του ο Βασίλης Τσιτσάνης παραμένει διαχρονικός και
επίκαιρος όπως μόνο οι μεγάλοι της Τέχνης.
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Μερικά πράγματα που ίσως δε γνωρίζετε για τον Βασίλη Τσιτσάνη:
• Γεννήθηκε την ίδια ημέρα που πέθανε: στις 18 Ιανουαρίου. Η μοίρα
κάνει όντως τα παιχνίδια της.
• Το έτερο παρατσούκλι του (εκτός από το «Βλάχος») ήταν «Τσίλας».
• Τον Μάρτιο του 1938 υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στο
Τάγμα Τηλεγραφητών στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Χαρίλαο Φλω-
ράκη. Ήταν ήδη διάσημος και πολλές φορές αγνοούσε τα ωράρια
των αδειών με αποτέλεσμα να περνά πολλές μέρες στο πειθαρχείο,
όπου έγραψε και την «Αρχόντισσα».
• Έζησε ένα θυελλώδη έρωτα με τη Μαρίκα Νίνου από το 1949 έως
το 1953. Τότε η αοιδός έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο και του ζήτησε
να φύγουν μαζί για της ΗΠΑ, για να συνδυάσει τις θεραπείες της με
περιοδεία συναυλιών. Ο ίδιος δεν ήθελε επ’ουδενί να χωρίσει τη γυ-
ναίκα του που, μάλιστα, μόλις είχε μείνει έγκυος. Και εγένετο… «Τι
σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», που σήμανε το χωρισμό τους, με τη
Νίνου να το τραγουδάει δακρυσμένη στο στούντιο.

• Ήταν στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. 
• Υπήρξε μεγάλος λάτρης του ποδοσφαιρικού Α.Ο. Τρίκαλα πηγαί-
νοντας συχνά στο γήπεδο. 
• Υπάρχουν και οι «κακές γλώσσες» που λένε ότι οικειοποιήθηκε κά-
ποια από τα τραγούδια του συντοπίτη του Απόστολου Καλδάρα. 
• Παράλληλα, πολλοί θεώρησαν την κουμπαριά του με τον αστυνο-
μικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Νίκο Μουσχουντή, λάτρη του ρεμπέ-
τικου, αλλά και του οργιάζοντος τότε παρακράτους (μεταξύ άλλων
και στην πολύκροτη υπόθεση Πολκ), ως μια υστερόβουλη κίνηση. 
• Τόσο ο Θεοδωράκης, όσο και ο Χατζιδάκις τον συμβουλεύτηκαν όταν
αποφάσισαν να εισχωρήσουν στα άδυτα του λαϊκού τραγουδιού. 
• Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε ανοιχτό χώρο ήταν σε τιμη-
τική εκδήλωση του Δήμου Νίκαιας, σε συνεργασία του δημάρχου Στέ-
λιου Λογοθέτη με τον Μίκη Θεοδωράκη.
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:

Σαράντος Φιλιππόπουλος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Κορφιάτης Γιάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέ-
γιαννης Δημήτρης, Μυλωνάς Θεόδωρος, Σοφιανόπουλος
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Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte@otenet.gr 
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φΥλΑΚΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Με την υπ’ αρ. 516/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώ-
θηκε η συνάδελφός μας Ειρήνη και της επιδικάσθηκε τελεσιδί-
κως συνολικό ποσό 9.179,56 € με τους νόμιμους τόκους, που
αντιστοιχεί στο μη χορηγηθέν σε αυτήν επίδομα ξένης γλώσσας
από την προαγωγής της στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύν-
σεως και μετέπειτα. 
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Κων-
σταντίνος Κατσακιώρης. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Με την υπ' αρ. 3917/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου  Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Θόδωρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 64.606,50 € και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση
και 1.918,00 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΒΕλλΗ – ΠΡΩΤΟΨΑλΤΗ ΕλΕΝΗ
Με την υπ' αρ. 294/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  ανα-
γνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν
μισθολογικές, το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση
λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νό-
μιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της
αγωγής, καθώς και το ποσό των 1.200€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ' αρ. 3821/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αθανασία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 40.471,20 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση από 1-1-2008 και
2.400€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕλΠΙΔΑ
Με την υπ' αρ. 6998/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ελπίδα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.376,60 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 500 € για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Με την υπ' αρ. 3319/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ασπασία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-
2005, της επιδικάστηκαν  μισθολογικές διαφορές 3.418,78€,
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης που υπέστη
1.500€ και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξό-
φληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
ύψους 300€. Η ως άνω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτε-
λεστή για το ποσό των 2.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Με την υπ' αρ. 6185/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Σπύρο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.334,20 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 800€ για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΝΗλΙΟΣ 
Με την υπ' αρ. 2961/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών  αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Κορνήλιος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως
από 1-1-2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των
3000 € εντόκως 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 450€ ως δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1896/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 38.461,14€ και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 1.154€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΚΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥλΑ
Με την υπ’ αρ. 2078/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Παρασκευούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 16.248,88€ και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΡΤΟΥλΑ-ΠΙΠΙλΙΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Με την υπ’ αρ. 843/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Ευανθία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.113,87€ και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 1.250€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1369/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Σοφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 25.092,28€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση ,καθώς και για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα
πριν την αποχώρηση 93,91€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒλΑΣΣΟΠΟΥλΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αρ. 4704/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Ιωάννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 22.533,42€ και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 680€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΓλΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1885/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προ-
ερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο
Παναγιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 25.391,68€ και επιπλέον αυτού
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και
507€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΒΟΓΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
Με την υπ' αρ. 6546/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ευρυδίκη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 40.949,30 € και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 600 € για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Με την υπ' αρ. 797/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προ-
ερχόμενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο
Αικατερίνη, για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.905,11 € και επιπλέον αυτού
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΖΑΧΑΡΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 6227/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παρασκευή για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)   το ποσό των 20.900,99€ και επιπλέον αυτού τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑλΑΚΑΣΗΣ  ΗΡΑΚλΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 5863/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ηρακλή για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το
ποσό των 39.920,47€ νομιμοτόκως καθώς και για αποδοχές μη
χορηγηθείσας άδειας 2.827,70€ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3722/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 19.844,76 € νομιμο-
τόκως και για υπόλοιπο αδείας 6 ημερών 732,72 € νομιμοτόκως
και 620€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2006 και
ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 41.867,42 € καθώς
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό
των 5.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική της δαπάνη 1.600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΤΣΑΚΑλΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 716/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2005 και ότι του οφεί-
λονται για μισθολογικές διαφορές 11.786,39 € καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των
2.000 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑΝΘΟΥλΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3491/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Γιάννη Ανθούλη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των
44.993,07€ νομιμοτόκως και το ποσό των 1.350 € για δικαστική
δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΜΠΑλΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 462/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Δημήτριο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 61.350,63 € και το ποσό των 3.000€
για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΝΙΚΗΤΑΣ  ΠΑΥλΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 537/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παύλος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2005 (διόρθωση valeur)
και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 2.590,86 €
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το
ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΕΤΡΑΚΟΣ  ΑΓΓΕλΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 268/2015 απόφαση του Μονομελούς  Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Άγγελο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 22.854,29€ νομιμοτό-
κως και το ποσό των 850€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.


