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Θρησκεία, πίστη, λαϊκισμός
και ο περιβόητος διαχωρισμός 
κράτους - εκκλησίας
Νιώθω την υποχρέωση να αναδείξω ένα θέμα που βρέθηκε στην επικαιρό-
τητα, προβληματίζοντας και διχάζοντας ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.
Αναφέρομαι στην υποδοχή των λειψάνων της Αγίας Βαρβάρας και τις συνα-
κόλουθες απόψεις και διενέξεις που αναπτύχθηκαν. 
Δηλώνω εξ αρχής ότι πιστεύω απόλυτα και συνειδητά στο θρησκευτικό
συναίσθημα και τη μεγάλη σημασία του θεσμού της εκκλησίας για την
κοινωνία μας. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των «πολλαπλών κατεδα-
φίσεων», η εκκλησία μπορεί και πρέπει να έχει ένα βαρύνοντα ρόλο εγ-
γυητή της κοινωνικής συνοχής και να αποτελέσει έναν πυλώνα
σταθερότητας για τους πιστούς -η συντριπτική πλειονότητα των Ελλή-
νων- απέναντι σε ένα αποκαμωμένο ηθικά και λειτουργικά πολιτικό κα-
τεστημένο.
Παρόλα αυτά, η σχετική δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ, κου Νίκου Φίλη, περί εμπορευματοποίησης του γεγονότος και λαϊ-
κισμού, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.
Παρά τις περί αντιθέτου απόψεις που εκφράστηκαν, ο κος Φίλης με τη συγκε-
κριμένη δήλωση δεν έθιξε ούτε την πίστη ούτε το θρησκευτικό συναίσθημα
των συμπατριωτών μας. Η πίστη του καθενός υπάρχει εντός του, συνδέεται
με τη συνείδησή του και είναι μέρος της δικής του αντίληψης για τον κόσμο
και την ύπαρξη. Θεωρώ ότι ορθώς πήρε θέση για μία επικίνδυνη κατάσταση
που συντηρείται και εξελίσσεται συχνά και αντί να τονώνει το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα, το υποβιβάζει!

Όσοι πιστοί… προσέλθετε, δωρίστε και ψηφίστε!
Και κατά το παρελθόν έχουμε δει παρόμοιες απαράδεκτες υπερβολές, με την
απόδοση τιμών αρχηγού κράτους στην υποδοχή λειψάνων αγίων ή ακόμα και
στην υποδοχή του Αγίου Φωτός. Πέρα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του
καθενός, η αεροπορική μεταφορά του "Αγίου Φωτός" και του ιερού σκηνώμα-
τος της Αγίας Βαρβάρας με τιμές αρχηγού κράτους και με έξοδα του ελληνικού
κράτους, δε συνιστούν ούτε θρησκευτική υποχρέωση, ούτε μακραίωνη παρά-
δοση.
Πρόκειται για μια όψιμη και αποκλειστικά ελληνική και προκλητικά δαπανηρή
ιδιοτυπία που δύσκολα απαντάται ακόμη και σε θεοκρατικά κράτη! Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση που προκάλεσε την παρέμβασή μου, η κορύφωση της
κυνικής εκμετάλλευσης των λειψάνων έγινε με τη μεταφορά τους σε ένα χώρο
πόνου και προσδοκίας θεραπείας, προς προσκύνημα! Στη βασανιστική πε-
ρίοδο της κρίσης, που πολλοί συνάνθρωποί μας δεν μπορούν να ικα-
νοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, οι πιστοί που προσκύνησαν το
σκήνωμα υπολογίζεται ότι άφησαν περίπου 400.000 ευρώ! Η σύνδεση
των λειψάνων με την ελπίδα των πιστών που υποφέρουν, με τη «θεϊκή
ανταπόδοση» έναντι, ουσιαστικά, οικονομικού ανταλλάγματος, που γί-
νεται ανεκτή σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αποτελεί με τη σειρά της κορύφωση
αντιχριστιανικής πράξης!
Πρόκειται για μία ανεπίτρεπτη κατάσταση που πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί.
Δεν είναι δυνατόν τα λείψανα των αγίων να περιφέρονται ως υπερθέαμα στα
νοσοκομεία. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι σχέση μπορεί να έχει η αγιοσύνη με
τον προσδιορισμό του αρχηγού κράτους. Αυτός ο χαρακτηρισμός προσβάλλει
πρώτα και πάνω από όλα το βίο όσων η εκκλησία μας θεώρησε άξιους να
αναδειχθούν άγιοι. Όπως, εξ άλλου, προτάσσει και η εκκλησία, τα εγκόσμια
δεν πρέπει να αναμιγνύονται με την πίστη. 
Όπως δε θα έπρεπε να έχει αναμιχθεί στην υπόθεση ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας κος Πάνος Καμμένος. Σε μία περίοδο αναδιοργάνωσης και αποκατά-
στασης των θεσμών της πολιτείας, θα πρέπει να καταστεί σαφής ο διαχωρι-
σμός της πολιτικής από τη θρησκεία. Η εμπλοκή ενός ανώτερου κρατικού
αξιωματούχου αναδεικνύει ξεκάθαρα την παλαιοπολιτική του προσέγγιση και
την τάση του για λαϊκισμό με την πρώτη ευκαιρία. Είναι αδιανόητο ότι ακόμα
υφίσταται σύγχυση σε αυτά τα ζητήματα, με αποτέλεσμα μερικοί να προσπα-
θούν να επωφεληθούν από την πίστη των συμπατριωτών μας. 
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Μεγάλη επιτυχία του συλλόγου μας: Μεγάλη επιτυχία του συλλόγου μας: 
Απόφαση-σταθμός του ΤΑΥΤΕΚΩ ανοίγει τοΑπόφαση-σταθμός του ΤΑΥΤΕΚΩ ανοίγει το
δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση τουδρόμο για την πλήρη αποκατάσταση του
εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταεφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του κατα--
στατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ!στατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ!

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Εκδικάστηκε η προσφυγή των 

συλλόγων μας για την ακύρωση 
της διαγραφής των συνταξιούχων 

Συνάδελφοι,
Ο σύλλογός μας έχει θέσει ως τον πλέον σημαντικό στόχο των τελευταίων
ετών την αποκατάσταση του εφάπαξ που επισήμως η μείωσή του ξε-
περνά κατά πολύ το 41,17%, μέσω της υποχρέωσης καταβολής εκ μέ-
ρους της τράπεζας των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας. Από την
πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι αποτελεί υπόθεση τιμής για το σύλλογό
μας η διευθέτηση αυτής της σημαντικής υπόθεσης. Με υπευθυνότητα,
μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα διαχειριστήκαμε όλες τις εξελίξεις,
με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε πλέον στη δικαίωση.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ στις 27/5/2015 λήφθηκε από-
φαση καταλογισμού σε βάρος της τράπεζας του ποσού των 27,1
εκατ. ευρώ, επαληθεύοντας την ορθότητα των επιλογών και την
αξιοπιστία των προσπαθειών μας.                               
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Έχουμε δεσμευθεί απέναντί σας ότι οι πραξικοπηματικές ενέργειες όσων
έφεραν το επικουρικό μας ταμείο στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα για να
εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες, με αποκορύφωμα τη Γενική Συνέλευση-
παρωδία, τη διαγραφή 2.181 συνταξιούχων συναδέλφων και τις προτει-
νόμενες καταστατικές τροποποιήσεις που αφαιρούν τη σύνταξη από 4.000
ασφαλισμένους, δε θα έμεναν αναπάντητες. 
Στις 25/5 εκδικάστηκε η προσφυγή που κατέθεσαν οι σύλλογοί μας στο
Πρωτοδικείο Αθηνών για την ακύρωση της διαγραφής των συνταξιούχων
συναδέλφων μας. Την εκπροσώπηση των συλλόγων μας ανέλαβε η έγκριτη
νομική συνεργάτιδά μας, κα Αγγελική Καίσαρη, ενώ εξετάστηκε ως μάρ-
τυρας ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος. Στη διαδικασία κατατέ-
θηκε η γνωμοδότηση που συνέταξαν κατ’εντολή των συλλόγων μας η κα
Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου Νομικής
Αθηνών, από κοινού με τον κο Ανδρέα Ματθαίου, διδάκτορα Νομικής,
στην οποία γίνεται σαφές ότι οι 2.181 συνταξιούχοι συνάδελφοί μας διε-
γράφησαν παράνομα και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του ταμείου,
παρά τις περί αντιθέτου αποφάσεις της διοίκησης.                                                                                    
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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

Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !

συνέχεια στη σελίδα 5



Μάρτιος-Απρίλιος 20152 Ενημέρωση

Συνέχεια από τη σελίδα 1 Θρησκεία, πίστη, λαϊκισμός και ο
περιβόητος διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας

Ο ελληνικός λαός έχει πολύ υψηλό το αγνό συναίσθημα της πίστης. Δεν μπορεί με
βάση αυτήν την πραγματικότητα να υφίσταται συνεχή εκμετάλλευση, η οποία ανα-
πόδραστα πλήττει τελικά το θρησκευτικό συναίσθημα. Το θείο είναι κάτι που δεν
πρέπει και δεν μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, να το αποκλείσει και βεβαίως να
το εκμεταλλευτεί. Όσοι επιθυμούν ειλικρινά να απευθυνθούν στην πίστη μας δε
χρειάζονται τα ιερά λείψανα κανενός αγίου, ούτε την εμπορευματοποίησή τους, ούτε
την πολιτική ψηφοθηρία. 
Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κου Φίλη και νομίζω ότι έχει
φτάσει η ώρα να συζητηθούν δημόσια, χωρίς περιστροφές και μισόλογα, τα κρίσιμα
ζητήματα που μας αφορούν όλους, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις θέσεις και
απόψεις των πολιτικών κομμάτων και προσώπων, για να αξιολογηθούν ανάλογα.
Διαφορετικά θα συνεχίσουν τα πολιτικά πρόσωπα να στρουθοκαμηλίζουν και να
κρύβονται πίσω από αμφίσημες δηλώσεις κατά περίσταση και θα οδηγούμαστε σε
καταστάσεις που υποβιβάζουν περαιτέρω τους θεσμούς. 

Διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας
Η συγκεκριμένη συζήτηση βέβαια, μπορεί να επεκταθεί και σε ένα πολύ ευρύτερο
πλαίσιο, αγγίζοντας και το ακανθώδες, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, ζήτημα του δια-
χωρισμού κράτους και εκκλησίας. Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα που
άπτονται της ηθικής και πολιτικής απαξίωσης, πέραν της οικονομικής κρίσης. Η
έξοδος από αυτήν τη σύνθετη κρίση, προϋποθέτει μία νέα δημοκρατική αντίληψη
και την επιστροφή σε χαμένες αξίες, αλλά και τον εκσυγχρονισμό θεσμών, κουλ-
τούρας και προσωπικής στάσης του καθενός.
Σε μία εποχή που επιμένω ότι πρέπει να διενεργηθούν ραγδαίες μεταρρυθμίσεις,
η πολιτεία και η εκκλησία οφείλουν να αναρωτηθούν τι χρειάζεται να γίνει, όσον
αφορά στις εσωτερικές δομές των σχέσεών τους, ώστε να μπορέσουν να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να απαντήσουν έμπρακτα στις προκλήσεις που
τους απευθύνονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο.
Το θέμα της σχέσης εκκλησίας-κράτους ούτε πρόσφατο είναι ούτε απλοϊκό. Και δυ-
στυχώς, σχεδόν πάντα όταν ανοίγει αυτή η συζήτηση δημόσια, επικρατούν ακραίες
και ρηχές απόψεις που δεν εστιάζουν στην ουσιαστική λύση του προβλήματος. Λαϊ-
κισμός, ψηφοθηρία, πελατειακές σχέσεις, θρησκοληψία και σύγκρουση οικονομι-
κών συμφερόντων κυριαρχούν, αφήνοντας εκτός τη θρησκευτική πίστη και την
αρμονική συνύπαρξη με το κοσμικό κράτος. 
Εντός, λοιπόν, αυτού του δυσλειτουργικού περιβάλλοντος αναπτύχθηκε και προ-
σαρμόστηκε η εκκλησία και συνακόλουθα ο κλήρος. Προνόμια, οικονομικές συν-
διαλλαγές, μεγάλα συμφέροντα. Το πελατειακό κράτος "μόλυνε" την εκκλησία, η
οποία με τη σειρά της έγινε ο μαθητής που ξεπέρασε το δάσκαλο, με αφορισμούς
και παρεμβάσεις πέραν της σφαίρας της αρμοδιότητάς της, καθώς όταν πλέον είχε
χάσει τον πραγματικό της ποιμενικό και θεολογικό ρόλο, μπήκε σε «ξένα χωράφια». 
Τα σκάνδαλα που έχουν κατά κόρον εξελιχθεί στους κόλπους της εκκλησίας έχουν
τις ρίζες τους σε αυτήν την ομιχλώδη σχέση με το κράτος. Ενδεχόμενος διαχωρι-
σμός -όχι μόνο κατ'όνομα, αλλά στην ουσία- θα περιορίσει σημαντικά το οικονομικό
κίνητρο που έχει οδηγήσει σε ποινικά και ηθικά κολάσιμες πράξεις από την πλευρά
των κληρικών, αλλά και των πιστών. 
Βλέπετε, έχουμε φτάσει στο σημείο πολλοί αρχιερείς σήμερα να ισχυρίζονται ευ-
θαρσώς ότι το κύριο μέλημα της εκκλησίας πρέπει να είναι τα περιουσιακά της στοι-
χεία! Σε μία τόσο κρίσιμη και μαύρη περίοδο, που το μέλλον της πατρίδας μας
κρέμεται από μία κλωστή. Όχι, κύριοι εκπρόσωποι του θεού! Έχετε χάσει το
δρόμο σας και αν πράγματι σήμερα εμφανιζόταν ο Χριστός θα εξοργιζόταν με πολ-
λούς από αυτούς που λειτουργούν στο όνομά του με επονείδιστες, αντιχριστιανικές
μεθόδους. 
Και σαφώς δε βράζουν όλοι οι ιερωμένοι στο ίδιο καζάνι. Ας παραδειγματιστούν
όλοι από τους ανιδιοτελείς και ταπεινούς κληρικούς, όπως ο Αναστάσιος της Αλβα-
νίας ή οι πολυάριθμοι ασκητές που δεν επιθυμούν καμία σχέση εξάρτησης με τα
υλικά αγαθά του κοσμικού κράτος, πόσω δε μάλλον με "περιουσιακά στοιχεία".
Πραγματικοί άνθρωποι του θεού που εξυπηρετούν το θρησκευτικό συναίσθημα με
τον πιο αγνό τρόπο και δίνουν την ελπίδα και τη δύναμη στους υπόλοιπους να συ-
νεχίσουν να πιστεύουν με θέρμη και περηφάνια. 

Ανεξάρτητη εκκλησία σημαίνει δυνατή εκκλησία
Δεν είναι τα περιουσιακά στοιχεία που κατοχυρώνουν ή ενισχύουν το θρησκευτικό
συναίσθημα. Αντίθετα, αυτό που θα ενισχύσει το θρησκευτικό συναίσθημα των
πιστών, είναι η απεμπλοκή από τις αγκάλες του κράτους, που πρόκειται για
μία σχέση επιζήμια και για τις δύο πλευρές. 
Ο διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί στις σωστές
βάσεις. Αυτοί που τον αποζητούν δεν είναι εχθροί του έθνους ή μασόνοι και άλλα
γραφικά που κατά καιρούς ακούγονται. Από την άλλη, οι ακραία δογματικοί φο-
βούνται ότι μία τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα που θα αποδυνα-
μώσει την εκκλησία. Εγώ πιστεύω το ακριβώς αντίθετο! Ο αριθμός των πιστών δε
θα μειωθεί αν η εκκλησία χειραφετηθεί. Δεν πρόκειται για διαζύγιο, αλλά για ενηλι-
κίωση. 
Μία ανεξάρτητη εκκλησία θα έχει την ευκαιρία να αναδημιουργήσει, ελεύθερη από

κοσμικές δεσμεύσεις, τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί και κατοχυρωθεί το θρη-
σκευτικό συναίσθημα, να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πιστών, να αναλάβει
το ρόλο που της αρμόζει ως πνευματικός καθοδηγητής. Το πλέον σημαντικό είναι
ότι θα υπάρξει η δυνατότητα σταδιακά ο θεσμός της εκκλησίας να "καθαρίσει" από
τα σκάνδαλα, τους κοσμικούς ιερωμένους, την πολιτική χειραγώγηση και τις συνω-
μοσίες εξουσίας που αναπτύσσονται. Και να είστε σίγουροι ότι σε μία τέτοια περί-
πτωση, θα βρεθούν οι πόροι και για τη σίτιση των άπορων συμπολιτών μας και για
τις φιλάνθρωπες πράξεις και για το ιεραποστολικό έργο κοκ. 
Αντίστοιχα, ο διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος θα σηματοδοτήσει
την ενηλικίωση του ελληνικού κράτους και πολιτισμού. Ας μην αφήσουμε και
αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη!

Παράδοση ή οπισθοδρόμηση;
Θα περίμενε κανείς ότι σε μία χώρα όπου η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
πιστεύει στην ίδια θρησκεία και το ίδιο δόγμα και μάλιστα συνεχίζει να δίνεται ιδιαί-
τερα μεγάλη βαρύτητα στους θρησκευτικούς θεσμούς και έθιμα, η εκκλησία θα είχε
την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει στην αυτονόμησή της, χωρίς να φοβάται ενδε-
χόμενη κρίση ταυτότητας.
Και όμως, είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης όπου υφίσταται ακόμα απόλυτη
σύνδεση κράτους και εκκλησίας. Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (με διαφορε-
τικό τρόπο στην καθεμία) υπάρχουν πλέον διακριτοί ρόλοι για αυτούς τους θεσμούς,
στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να είμαστε οπισθοδρομικοί και σε αυτό το ζήτημα.
Γιατί δεν πρόκειται για θέμα αρχών -η δύναμη και παράδοση της πίστης στην Ελ-
λάδα είναι τέτοια που δεν κινδυνεύει-, αλλά για καθαρή οπισθοδρόμηση. 
Ήρθε η ώρα και στην πατρίδα μας να υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη τομή ώστε ο κάθε
θεσμός να αποκτήσει την ξεχωριστή του σημασία με γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Οι θρησκευτικοί ταγοί που βολεύονται να βλέπουν την εκκλησία σαν μία μετεξέ-
λιξη του δημοσιοϋπαλληλισμού των ιερωμένων, δεν έχουν θέση στο μέλλον, αλλά
ούτε και στο παρόν μίας εκκλησίας που θα εμπνέει τους πιστούς. Η υπόθεση πρέ-
πει αφενός να περάσει στα πολιτικά κόμματα που θα διατυπώσουν ξεκάθαρες
θέσεις, αλλά και στην εκκλησία που θα ορίσει με σαφείς όρους τη θέση και τη λει-
τουργία της.
Και όμως, κοσμική εξουσία και εκκλησία συνεχίζουν να αρνούνται πεισματικά να
λάβουν θέση στο δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση,
μάλιστα, για λογαριασμό μεγάλης εφημερίδας, γίνεται φανερό ότι η κοινή γνώμη
είναι πλέον ώριμη και έτοιμη για αυτήν τη μεγάλη και αναγκαία μεταρρύθμιση. Το
74,5% τάσσεται υπέρ του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας, με μόνο ένα ποσο-
στό 19,7% να διαφωνεί. Ταυτόχρονα ένα ποσοστό 63,9% δηλώνει ότι δεν είναι
ικανοποιημένο από τη δραστηριότητα της Εκκλησίας με την πλειονότητα να θεω-
ρεί ότι ο ρόλος της έχει αποδυναμωθεί λόγω των εσφαλμένων επιλογών της στο
παρελθόν. 
Εν κατακλείδι, το θρησκευτικό συναίσθημα και η πορεία που ακολουθεί η εκκλησία
δεν μπορούν να είναι αποκομμένα από την άποψη και τις επιθυμίες των πιστών.
Ας εκκινήσει επιτέλους ένας σοβαρός δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα καταλήξει
σε ένα δημοψήφισμα που θα δώσει την καταλυτική απάντηση επί του ζητήματος. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Η συνήγορός μας και ο μάρτυρας τόνισαν ότι η διαγραφή των συνταξιούχων
έγινε αποκλειστικά για να προχωρήσουν οι καταστατικές τροποποιήσεις-
έκτρωμα που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό του επικου-
ρικού μας ταμείου και την αφαίρεση της σύνταξης από χιλιάδες
συναδέλφους μας. 
Πιστεύουμε ότι οι θέσεις μας αναπτύχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
αποδεικνύοντας και καθιστώντας σαφές ότι η απόφαση διαγραφής των συντα-
ξιούχων στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης. Πλέον αναμένουμε την ετυ-
μηγορία της δικαιοσύνης με αισιοδοξία, καθώς καταβάλαμε μεγάλη
προσπάθεια για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας αναλυτικά, έχοντας εξαντλή-
σει κάθε δυνατότητα νομικής κάλυψης, ώστε να διαφωτίσουμε το δικαστήριο
για το σοβαρό διακύβευμα της υπόθεσης και τη σκοπιμότητα όσων επιχειρούν
τη διάλυση του ταμείου.
Η Ιονική Ενότητα είναι αποφασισμένη να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές
διαδικασίες, καθώς επίσης να εφαρμόσει και σημαντικές συνδικαλιστικές απο-
φάσεις, προκειμένου να ρίξει άπλετο φως στις παρασκηνιακές δολοπλοκίες
που έχουν εξελιχθεί στο ταμείο και εις βάρος των ασφαλισμένων από το 2006
έως σήμερα. Έχουμε αποδείξει πολλάκις ότι έχουμε την ικανότητα, τη θέληση
και την εμπειρία για να περιφρουρήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα ασφα-
λιστικά και εργασιακά μας συμφέροντα και θα το πράξουμε για μία ακόμα
φορά, αισιοδοξώντας για την έκβαση της σοβαρής αυτής υπόθεσης. 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ συνέχεια από τη σελίδα 1 

Εκδικάστηκε η προσφυγή των συλλόγων
μας για την ακύρωση της διαγραφής των
συνταξιούχων
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Η άσκηση πολιτικής της κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα μέχρι στιγμής
μας έχει απογοητεύσει και κρίνουμε ότι απαιτείται συνολικά διαφορετική
προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση και αν η κυβέρνηση που σήμερα κυριαρχεί στην κοινή γνώμη συ-
νεχίσει να αντιμετωπίζει και άλλα τόσο σοβαρά ζητήματα με τον ίδιο
αναποτελεσματικό και αφελή τρόπο, είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί μέχρι το
φθινόπωρο προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Γι'αυτό, όσο είναι καιρός, καλό
είναι να τεθούν εκ νέου κάποιες βάσεις και να επαναπροσδιοριστούν οι
πολιτικές σε κεντρικούς πυλώνες της κρατικής λειτουργίας. 

“Show” τέλος! Καιρός για υπευθυνότητα
Πρόσφατα διορίστηκε διοίκηση για την ΕΡΤ που τίθεται εκ νέου σε λειτουρ-
γία και κλήθηκε να εξεταστεί από την αρμόδια ειδική επιτροπή -γνωμοδο-
τικού χαρακτήρα- αξιολόγησης των διοικητών δημόσιων θεσμών. Τα
αποτελέσματα των ψηφοφοριών της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικά, αλλά
λειτουργούν ως έκφραση δημόσιας επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας των
διορισμένων στελεχών. 
Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα
της ανεπάρκειας που μαστίζει την επιτροπή, τους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς της κρατικής μηχανής και εν τέλει συνολικά το πολιτικό σύστημα και
την Πολιτεία. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατέστη φανερό ότι η πρόεδρος της επι-
τροπής και της Βουλής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και πολλά από
τα μέλη της, διακατέχοντο από εμπάθεια και έλλειψη σεβασμού απέναντι
στους κρινόμενους, με συνέπεια η διαδικασία να εξελιχθεί σε ένα κακό-
γουστο “show”, παρακινώντας μας να αναρωτηθούμε αν αυτός ο θεσμός
προσφέρει έστω και στο ελάχιστο στους σκοπούς του.
Γιατί πέραν των καταστροφικών μνημονίων και των έξωθεν παρεμβάσεων
για τα οποία δικαίως διαμαρτυρόμαστε, οφείλουμε επιτέλους να αλλάξουμε
νοοτροπία. Να σοβαρευτούμε σαν Πολιτεία και να αντιμετωπίζουμε τις ση-
μαντικές υποθέσεις με τη δέουσα υπευθυνότητα. Και αυτό δε θα μας το
επιβάλει κανένα μνημόνιο και κανένας εξωτερικός παράγοντας, αν δεν το
θελήσουμε εμείς οι ίδιοι. Το επίπεδο της Βουλής έχει φτάσει πλέον στο
ναδίρ, σε σημείο που τα μέλη της, οι “εκπρόσωποι” του λαού, να μην είναι
σε θέση να αξιολογήσουν όχι μόνο στελέχη που θα ασκήσουν σημαντικά
καθήκοντα, αλλά ούτε καν να βαθμολογήσουν παιδάκια του δημοτικού!
Και επειδή εμείς δεν αρεσκόμαστε στην εύκολη και ανώδυνη δημόσια κρι-
τική, προτιμάμε πάντα να τη συνοδεύουμε από προτάσεις για την εξεύ-
ρεση λύσεων. Ας δημιουργηθούν, λοιπόν, ειδικά κατανεμημένες επιτροπές
που θα στελεχωθούν από εξέχουσες προσωπικότητες, εξειδικευμένες
στον τομέα τους, που θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν με υπευ-
θυνότητα και αποτελεσματικότητα, αφήνοντας εκτός πλάνου τις εμπάθειες,
τις κομματικές εξαρτήσεις και την ανεπάρκεια επιχειρημάτων. Τα κακόγου-
στα “show” που εξελίσσονται συνεχώς σε αυτές τις επιτροπές ήρθε η ώρα
να σταματήσουν!

Στα… τέσσερα η Ελλάδα μας
Στην κρίσιμη φάση που βρίσκεται η χώρα, με τις διαπραγματεύσεις να κρέ-
μονται από μία κλωστή και την αβεβαιότητα να δηλητηριάζει κάθε έκφανση
της καθημερινότητάς μας, θα ήταν ευχής έργον οι πολιτικοί μας (αρχηγοί
και ακόλουθοι) να έβγαιναν μπροστά, επιτυγχάνοντας μία στοιχειώδη συ-
ναίνεση. Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί τις πολλαπλές ευεργετικές συ-
νέπειες μίας τέτοιας εξέλιξης. Αλλά αυτό θα ήταν ένα ευκταίο σενάριο που
θα είχε πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα σε ένα κράτος που θα επι-
κρατούσε πολιτικός πολιτισμός. Άρα, όχι στην Ελλάδα…
Τα ψευδεπίγραφα συνθήματα και διλήμματα τύπου «μνημόνιο-αντιμνημό-
νιο» εξακολουθούν να κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση, καταδει-
κνύοντας ότι οι «ηγέτες» μας δεν έχουν σε καμία περίπτωση αντιληφθεί
την κρισιμότητα της κατάστασης. Και φροντίζουν να μας το κάνουν ξεκά-
θαρο συνεχώς, ρίχνοντας το επίπεδο κάθε μέρα και πιο χαμηλά! 
Στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μά-
λιστα, για τη δανειακή σύμβαση, το θερμόμετρο έπεσε υπό του μηδενός!
Εκτός από την ανεπάρκεια και ανικανότητα να διαφωτίσουν τον ελληνικό
λαό που προβληματίζεται και αγωνιά περί του τι μέλλει γενέσθαι, είχαμε
και την έντονη αντιπαράθεση του κου Πάνου Καμμένου με τον κο Άδωνι
Γεωργιάδη. Αν και είναι γνωστή η αντιπάθειά μας προς το πρόσωπο του
«φαφλατά» κου Γεωργιάδη, η αντίδραση του κου Καμμένου στις συνεχείς
ενοχλήσεις του πρώτου («εσείς στα τέσσερα») ξεπέρασε κάθε όριο πολι-
τικής αντιπαράθεσης! Μείναμε άναυδοι να αναρωτιόμαστε αν παρακολου-
θούσαμε κάποια μάχη χουλιγκάνων ή έναν υπουργό της κυβέρνησης και
έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο του ελληνικού λαού. 
Τελικά, είναι σίγουρο ότι και η κοινωνία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και
κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη γνωστή ρήση, «έχει τους πολιτικούς που
της αξίζουν». Και σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαιώνεται για πολλοστή
φορά ότι η κρίση δεν είναι μονάχα οικονομική. Αλλά κρίση θεσμών, ηθική,
πολιτιστική και βεβαίως πολιτική. Και να δούμε τελικά με ποιον τρόπο θα
σηκώσουμε ξανά την πατρίδα μας, η οποία δυστυχώς, όσο άσχημο και
ανάρμοστο κι αν ακούγεται, με αυτούς που έχει εμπλακεί, βρίσκεται στα
τέσσερα! 

Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφη-
μερίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο γιατί ο
τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός
δηλαδή της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα ανα-
χρονιστικό και παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο συνδι-
καλισμός 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 συνδικαλιστικός χώρος.

Όταν μπαίνεις στο χορό, πρέπει να χορέψεις!
Στην Ελλάδα η πιο εύκολη και ανώδυνη δουλειά είναι η κριτική και εν προ-
κειμένω στην πολιτική, η αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός, με το μερίδιο
ευθύνης που του αναλογεί βεβαίως, έχει πολλάκις πιαστεί στα δίχτυα αυτής
της παθογένειας, έχοντας εμπιστευτεί κατά καιρούς κάθε πιθανό και απί-
θανο που έταζε λαγούς με πετραχήλια, αλλά όταν ερχόταν η ώρα της ευ-
θύνης, αποτύγχανε παταγωδώς. 
Η συγκεκριμένη στήλη δεν τρέφει και... απεριόριστη συμπάθεια προς τον
κο Ευάγγελο Βενιζέλο και έχουμε στηλιτεύσει τα σφάλματά του κατά και-
ρούς. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις σχετικά με τη νέα κυβέρνηση, που
ακόμα και ο κος Βενιζέλος βρίσκει το δίκιο του! 
Όταν πριν από ένα χρόνο ο κος Βενιζέλος, ως Υπουργός Εξωτερικών και
αντιπρόεδρος της προηγούμενης κυβέρνησης, παρέστη στην ορκομωσία
του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, προέδρου της Αιγύπτου, άκουσε τα εξ αμάξης
από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κο Τσίπρα περί νομιμοποίησης του δικτάτορα και
των αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών μεθόδων του.
Πρόσφατα, ο κος Τσίπρας συναντήθηκε με τον κο αλ Σίσι. Μα τι άλλαξε;
Ξαφνικά ο πρόεδρος της Αιγύπτου μετακύλησε στον άξονα του καλού; Προ-
έβη σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις; Επενέβη για να περιορίσει το ρόλο
του στρατού στα πολιτικά πράγματα της χώρας του; Όχι βέβαια. Απλά ο
κος Τσίπρας... έγινε Πρωθυπουργός! Αβρότητες, ευθεία επίδειξη φιλίας,
υποσχέσεις για συνεργασία και δεν περιγράφεται. 
Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται μέσω αυτού του ελάχιστου παραδείγ-
ματος ότι ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι ολότελα
υποβαθμισμένος και λειτουργεί ουσιαστικά με το σκεπτικό "ποιος θα πει
καλύτερα ψέματα στον ελληνικό λαό για να αποσπάσει τη μελλοντική ψήφο
του", αδιαφορώντας για την αλήθεια και εκδηλώνοντας την αδηφάγα όρεξη
για εξουσία, ανεξαρτήτως τρόπου απόκτησής της. Πρόκεται για ένα κακό-
γουστο παραμύθι, με θύμα όπως πάντα τους πολίτες που τελικά έχουν
χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης σε ένα αναξιόπιστο και προκλητικά διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα. 

Σε κάθε γωνία υπάρχει (;) α(στυ)νομία
Οι πρακτικές ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης στους πρώτους μήνες
εξουσίας της είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες. Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι
ανάμεσα στους (πολλούς) υποστηρικτές της συγκυβέρνησης, σίγουρα δεν
μπορεί να παραβλεφθεί η αποτυχημένη πολιτική των πρώτων μηνών στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κατάσταση που, αντίστοιχα, δια-
μορφώνεται στην αστυνομία, η οποία έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται με
αδιαφορία και νωχελικότητα.
Γιατί διαφορετικά πώς αλλιώς μπορούν να εξηγηθούν φαινόμενα όπως οι
συνεχιζόμενες επί μακρόν καταλήψεις, οι... εισβολές στο Κοινοβούλο και
τα συνεχή επεισόδια στο κέντρο που κλιμακώνουν την κατάσταση σε ένα
διαρκή εξτρεμισμό που αρχίζει πλέον να λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις;
Η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον η αστυνομία αδιαφορεί για τα τεκταινόμενα.
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από όσα κατά καιρούς έχει δηλώσει ο αρμό-
διος Υπουργός κος Πανούσης. 
Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, με απόψεις εντός της κυ-
βέρνησης που εκφράζονται από τον κο Βούτση και τον κο Παρασκευό-
πουλο που κατά τη δική τους αντίληψη πρέπει να αφήσουμε αυτές τις
διαδικασίες να εξελιχθούν ώστε να εκτονωθούν και να ατονήσουν από
μόνες τους. Υπάρχει και ένας τρίτος πόλος, πιο "σκληροπυρηνικός", με εκ-
προσώπους το Βουλευτή Καστοριάς κο Διαμαντόπουλο και το Βουλευτή
Πειραιά κο Λεωτσάκο που καταγγέλλουν την αστυνομική παρέμβαση, θε-
ωρώντας ότι ο κος Πανούσης δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο και παρεκτρέπε-
ται, παραβιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης για τα
θέματα Δημοσίας Τάξεως. 
Για να σοβαρευτούμε λίγο, αν αυτή η "Βαβυλωνία" εξακολουθήσει να υφίστα-
ται, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα χαθεί η μπάλα και θα οδηγηθούμε
σε πολύ επικίνδυνα φαινόμενα, ενώ η 19ήμερη κατάληψη της πρυτανείας θα
φαντάζει αστεία υπόθεση σε σχέση με αυτά που θα επακολουθήσουν. 
Η "πρώτη φορά αριστερά" ανήλθε πράγματι στην εξουσία με ένα μήνυμα
ελπίδας, το οποίο αφορούσε και τα θέματα της ασφάλειας των πολιτών,
αλλά και την προστασία τους από τις περιπτώσεις εκτεταμένης αστυνομι-
κής βίας προηγούμενων ετών. Μπορεί, λοιπόν, οι αντιεξουσιαστές να έβλε-
παν παλαιότερα «σε κάθε γωνία την αστυνομία», αλλά από την άλλη αυτό
δε σημαίνει ότι πρέπει να μετατραπούν οι πόλεις σε πεδία μαχών με την
αστυνομία να κοιτά απαθής, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο την έξαρση
των φαινομένων. 
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Ο ιστορικός Συνεταιρισμός της Ιονικής και πάλι στο προσκήνιο! 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία απόλυτη δικαίωση των θέσεών μας, επιβεβαι-
ώνοντας πλήρως τη γνωμοδότηση που συνέταξαν από κοινού, κατ’εντολή
του συλλόγου μας, η καθηγήτρια Ασφαλιστικού Δικαίου Νομικής κα Πατρίνα
Παπαρρηγοπούλου και η νομικός εργατολόγος κα Ντέτα Πετρόγλου, για τη
συμβατική υποχρέωση της τράπεζας κάλυψης των ελλειμμάτων του κλάδου
πρόνοιας και απόδοσης πλήρους εφάπαξ μέχρι την αποχώρηση του τελευ-
ταίου εργαζόμενου-ασφαλισμένου της Ιονικής.
Μετά από αυτήν την απόφαση-σταθμό θα συγκληθούν τα Δ.Σ. των συλλό-
γων μας προκειμένου να διαμορφωθούν οι περαιτέρω ενέργειές μας που
θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη αποκατάσταση του εφά-
παξ. Επόμενος στόχος τίθεται πλέον η ομαλή ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας με τον καταλογισμό εκ μέρους της διοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ και
του υπόλοιπου ποσού της εγγυητικής ευθύνης της APLHA BANK που
ανέρχεται σε 32,1 εκατ. ευρώ (σύνολο εγγυητικής ευθύνης 27,1 + 32,1
= 59,2 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε για το σύλλογό
μας η έγκυρη εταιρεία «Prudential» του κου Βασίλη Μαργιού, την οποία
παραδώσαμε ως δωρεά στο ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί από την αρ-
μόδια υπηρεσία του υπουργείου.
Εμείς θεωρούμε ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μία μεγάλη, ξεκάθαρη και
αδιαμφισβήτητη νίκη-δικαίωσή μας αφού το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με τη σύμ-
φωνη γνώμη της κυβερνητικής επιτρόπου, έλαβε ομόφωνα αυτήν την από-
φαση, αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς μας για την υφιστάμενη συμβατική
υποχρέωση της τράπεζας. Οι θέσεις και οι απαιτήσεις μας είναι απόλυτα θε-
μελιωμένες από ασφαλιστικής και νομικής άποψης και είμαστε βέβαιοι ότι
το αμέσως επόμενο διάστημα θα κινηθεί η διαδικασία και θα απαιτηθεί, με
νέους καταλογισμούς, το σύνολο του ποσού της υποχρέωσης της τράπεζας,
γεγονός που θα διασφαλίσει την απόδοση του πλήρους εφάπαξ σε όλους
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Ιονική Ενότητα σημαίνει ιονική δικαίωση
Η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ έρχεται να επισφραγίσει με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο την αδιαμφισβήτητη δράση μας για την κατοχύρωση
του εφάπαξ των συναδέλφων της Ιονικής και αποδεικνύει περίτρανα την επι-
τυχημένη στρατηγική, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του συλλόγου
μας. Ως συνδικαλιστές της Ιονικής Ενότητας και του Συλλόγου Εργαζομένων,
επιτελούμε το καθήκον μας, δικαιωνόμαστε για τις επιλογές μας και ταυτό-

χρονα δικαιώνουμε όλους τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους της Ιονικής
τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αφού εμπράκτως έχουμε αποδείξει τις γνώσεις, τη μεθοδικότητα και την ορ-
θότητα των επιλογών επί της πλέον κρίσιμης υπόθεσης που διαχειριστήκαμε
τα τελευταία χρόνια, καλούμε από την πλευρά μας άπαντες τους συναδέλ-
φους να συμπαραταχθούν μαζί μας στη διεκδίκηση για το δικό τους συμφέ-
ρον. Εφιστούμε δε την προσοχή σε ορισμένους αμελείς να
υπογράψουν άμεσα το εργολαβικό με το νομικό που έχει αναλάβει την
υπόθεση, κο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που τους έχει αποσταλεί
από το σύλλογο και επίσης μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα μας
(ionikienotita.gr), ώστε να κατοχυρώσουν το εφάπαξ τους.
Σήμερα πλέον, νηφάλια και υπεύθυνα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα
συμπεράσματά του για το ρόλο του εργοδοτικού συνδικαλισμού του κου
Γκιάτη στο ζωτικής σημασίας θέμα του εφάπαξ. Αντί να «κινήσει γη και ου-
ρανό» και να εξαντλήσει τις πιθανότητες διεκδίκησης του εφάπαξ των συνα-
δέλφων, όπως θα όφειλε να πράξει ως αντιπροσωπευτικός σύλλογος και
όπως έπραξε η Ιονική Ενότητα και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής, ο
σύλλογος του κου Γκιάτη αποτέλεσε το μακρύ χέρι της τράπεζας υπογρά-
φοντας στις 18-11-2013 την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
εξασφαλίζοντας αποκλειστικά το παχυλό εφάπαξ των παλαιών ασφαλισμέ-
νων της πρώην Πίστεως, με χρήματα από τα κονδύλια του προϋπολογισμού
της τράπεζας, στην οποία όλοι είμαστε εργαζόμενοι!
Όσο για τους εντός του χώρου της Ιονικής υπονομευτές και αυτούς που προ-
έτρεπαν τους συναδέλφους μας να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία της
διεκδίκησης μέσω του εργολαβικού (βλ. Κολλάτος & Καραδελή), που μάλιστα
έχουν εισπράξει ολόκληρο το εφάπαξ τους από τον Κλάδο Πρόνοιας, λαμ-
βάνουν τις απαντήσεις μας μέσω της δικαίωσης των επιλογών μας και κατά
συνέπεια των συναδέλφων. 
Η Ιονική Ενότητα είναι το σύνολο των συναδέλφων της Ιονικής, ο
μόνος πραγματικός εκπρόσωπός τους και για αυτό σήμερα εμείς που
διαχειριζόμαστε αυτά τα σημαντικά θέματα, σημειώνουμε απανωτές
επιτυχίες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, μετά τη σύγκληση των συμβου-
λίων των συλλόγων μας σε συνεργασία με τον έγκριτο νομικό κο Παπακων-
σταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση, θα σας ενημερώσουμε
λεπτομερώς για τη προσεχείς ενέργειές μας. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1 Μ Ε Γ Α Λ Η    Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α    Τ Ο Υ    Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ    Μ Α Σ
Απόφαση-σταθμός του ΤΑΥΤΕΚΩ ανοίγει το δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση του 

εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ!

Μία από τις δράσεις που επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε είναι η επαναλει-
τουργία του Συνεταιρισμού προς όφελος όλων των συναδέλφων, εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων. Ο Συνεταιρισμός έχει φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμος σε
δύσκολες εποχές για την πατρίδα και τους συναδέλφους. Ατυχώς, για αρκετά
χρόνια είχε περάσει στα χέρια μίας αναποτελεσματικής και αδιάφορης διοί-
κησης που τον οδήγησε στην παρακμή. Η Ιονική Ενότητα είναι αποφασι-
σμένη να βάλει τέλος σε αυτήν την απραξία και να επαναφέρει το
Συνεταιρισμό δυναμικά στις ζωές των συναδέλφων. 
Σήμερα, ως νέα διοίκηση, έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά και ως άμεση
προτεραιότητα έχουμε θέσει την τροποποίηση του καταστατικού που θα εξυ-
πηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις και θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του Συ-
νεταιρισμού προς όφελος των μελών του. Κεντρική επιδίωξή μας είναι
αμέσως μετά την τροποποίηση του καταστατικού να αναβαθμίσουμε τις υπη-
ρεσίες υγείας, που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί σοβαρή υποχώρηση
σε όλα τα επίπεδα και φιλοδοξία μας είναι να λειτουργήσουμε αυτόν τον τομέα
στα πρότυπα του Συνεταιρισμού της Αγροτικής. 
Επίσης, στόχος μας είναι η σύσταση ειδικού πρατηρίου αρχικά στην Αθήνα
και στη συνέχεια σε πόλεις της περιφέρειας, όπου θα μπορούν να απευθύ-
νονται οι συνάδελφοι για τα θέματα του Συνεταιρισμού, καθώς και η σύναψη
συμβάσεων εργασίας με εμπορικές εταιρίες που θα καλύπτουν μία μεγάλη
ποικιλία προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να παρέχονται στους
συναδέλφους μεγάλες ευκαιρίες και εκπτώσεις για τις αγορές τους. Συγκε-
κριμένα, προτιθέμεθα να εκδίδουμε ειδικό ένθετο που θα παρουσιάζει τις
συμβεβλημένες εταιρίες, τα προϊόντα και τη διαδικασία αποστολής τους, το
οποίο θα διανέμεται μαζί με την εφημερίδα μας, ενώ θα υπάρχει και συνεχής
ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα μας. Η διαδικασία αποστολής των προ-
ϊόντων βρίσκεται ακόμα στο μικροσκόπιό μας, καθώς καταβάλλουμε προ-
σπάθειες να πετύχουμε ειδική συμφέρουσα σύμβαση είτε με εταιρία courier
είτε με εταιρία διανομής που καλύπτει όλη την επικράτεια. 
Οι προαναφερθέντες, φιλόδοξοι είναι η αλήθεια, στόχοι απαιτούν επιμονή,
θέληση, αλλά και χρόνο για υλοποιηθούν. Το Σεπτέμβριο ευελπιστούμε να
έχουμε ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση των συμβάσεων και των υπόλοιπων
τυπικών διαδικασιών, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις
ενέργειές μας.
Η αρχή, όμως, θα γίνει με τη Γενική Καταστατική Συνέλευση στις 18/6, στην
οποία σας καλούμε να λάβετε μέρος ώστε να εγκαινιάσουμε μαζί μία νέα
εποχή για το Συνεταιρισμό. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙρΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού - Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία, το
Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του που λήφθηκε κατά τη συ-
νεδρίαση της 21/5/2015, σας καλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες της Κα-
ταστατικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 4 Ιουνίου 2015,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 απογευματινή, στην έδρα του Συνεταιρισμού,
Ευπόλιδος 8 (7ος όροφος) στην Αθήνα, στην αίθουσα συγκεντρώσεων της
"ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ".
Σε περίπτωση που δεν παραστεί το 50% συν ένα των μελών δεν θα υπάρξει
απαρτία, οπότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί (πρώτη επαναληπτική),
άνευ άλλης ειδοποίησης, την αυτήν ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης
εβδομάδας, δηλαδή στις 11 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 απο-
γευματινή, στην έδρα του Συνεταιρισμού, Ευπόλιδος 8 (7ος όροφος) στην
Αθήνα, στην αίθουσα συγκεντρώσεων της "ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ".
Σε περίπτωση που δεν παραστεί 1/3 των μελών δεν θα υπάρξει απαρτία,
οπότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί (ΔΕΥΤΕρΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
& ΤΕΛΙΚΗ), άνευ άλλης ειδοποίησης, την αυτήν ημέρα και ώρα της επόμε-
νης εβδομάδας, ήτοι στις 18 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00
απογευματινή στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ
ΕΜΠΟρΙΚΗΣ που βρίσκεται στην οδό ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 12 στον 8ο όροφο,
η οποία θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, με την απαρτία που προ-
βλέπει ο νόμος.  
Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:
Έγκριση της τροποποίησης, αναδιάταξης και αναδιάρθρωσης όλων
των άρθρων του καταστατικού του Συνεταιρισμού για να εκσυγχρονι-
στεί σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος              Ο Γραμματέας
Νίκος Κάβουρας    Σαράντος Φιλιππόπουλος
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(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  ! ! !
Η Ιονική Ενότητα θέτει διαχρονικά ως μία από τις πλέον σημαντικές προτε-
ραιότητές της την καλλιέργεια και περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών της ιο-
νικής οικογένειας. Για το σύλλογό μας αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση η
σφυρηλάτηση των σχέσεων των απανταχού Ιονικάριων μέσω της διοργά-
νωσης συναντήσεων των συναδέλφων σε όλη την επικράτεια. Φιλοδοξούμε
ότι αυτές οι κατά τόπου εκδηλώσεις θα καταστούν σταδιακά θεσμός που θα
εκτρέφει ετησίως το ιονικό αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης, όπως μόνο
εμείς γνωρίζουμε και μπορούμε να το εκφράσουμε. Η καθιέρωση αυτών
των εκδηλώσεων έχει σαν στόχο να φέρει τους συναδέλφους ακόμα πιο
κοντά και να ζωντανέψει αναμνήσεις και ιστορίες μίας ολόκληρης ζωής που
θα μείνουν για πάντα άσβεστες στη μνήμη όσων εργαστήκαμε στην αρχαι-
ότερη ελληνική τράπεζα.
Η προσπάθειά μας έχει αφετηρία την παραλία του Μπάτη στο Παλαιό Φά-
ληρο, όπου στις 20 Ιουνίου διοργανώνουμε το πρώτο μεγάλο "Ιονικό Αντά-
μωμα"! Η συνέχεια έχει προγραμματιστεί αρχικά για τη Θεσσαλονίκη και
ακολούθως σε άλλες πόλεις της επικράτειας. Εκτός, όμως, από την επα-
ναφορά αναμνήσεων και τη σύσφιγξη των σχέσεων και συνεργασιών ζωής,
αισιοδοξούμε ότι η μαζική σας συμμετοχή και η επιτυχία των εκδηλώσεων
θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επίτευξη του μεγάλου στόχου και κρυ-
φού πόθου όλων μας, που δεν είναι άλλος από την επανασύσταση της Ιο-
νικής Τράπεζας!
Όλοι όσοι θα έχουμε τη χαρά και την τύχη να βρεθούμε το Σάββατο 20/6
στο Παλαιό Φάληρο, θα ζήσουμε μία υπέροχη βραδιά που θα περιλαμβάνει
την προβολή στιγμιότυπων από το ένδοξο παρελθόν και των σχέσεων που
αναπτύχθηκαν στην Ιονική, αναδεικνύοντας με νοσταλγικό, αλλά και συ-
νάμα δυναμικό τρόπο, τη μοναδική κουλτούρα της ιονικής οικογένειας που
εδραζόταν στη συναδελφικότητα και τη συνεργασία. 
Το συμβολικό ποσό συμμετοχής ορίστηκε σε 7 ευρώ για κάθε συνά-
δελφο:
Η προσέλευση είναι στις 20:00 μ.μ. και η εκκίνηση της εκδήλωσης θα
γίνει στις 20:45 μ.μ. με την προβολή ενός αφιερώματος με αναφορές
στην ιστορία της τράπεζας και την πορεία όσων εργάστηκαν σε
αυτήν.
Το καλλιτεχνικό μέρος θα ξεκινήσει με ελαφρά και έντεχνα ελληνικά
τραγούδια με ταυτόχρονη προβολή στιγμιότυπων και καθώς η βραδιά
θα προχωρά, θα πάρουν τη θέση τους στο πρόγραμμα το λαϊκό, δη-
μοτικό και νησιώτικο τραγούδι για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε
και να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας.
Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν οι συνάδελφοί μας Ιπποκράτης
Ξυλάς, Μανώλης Αντωνιάδης, Πλούταρχος Κούσουλας, Θέμης Καρα-
κατσάνης, καθώς επίσης και οι τραγουδίστριες φίλες του συλλόγου
μας Νενέ Ανδριανού και Μαρίνα Τσοκάνη. Στο μπουζούκι ο Γιώργος
Τσιάτας, στην κιθάρα ο Θωμάς Καραμαζάκης, στα πλήκτρα η Μαρίνα
Τσοκάνη, στα ντραμς ο Λάμπρος Κουνένης, στο βιολί ο Σκεύος Το-

γρού, στο κλαρίνο ο Αντώνης Καλιούρης.
Ο χώρος της εκδήλωσης καλύπτει περίπου 2.000 τμ στην παραλία κάτω
από τη στάση του τραμ Μπάτης, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, Έχουμε
φροντίσει να υπάρχει εξέδρα 17Χ5,5 μ. για να αναδείξουν οι συνάδελφοι
τις χορευτικές τους ικανότητες, ενώ βέβαια θα υπάρχουν και τα απαραίτητα
«εφόδια», καθώς θα σερβιριστούν γουρουνοπούλα, σουβλάκι χοιρινό ή κο-
τόπουλο, σαλάτες, ποτά, μπύρες και αναψυκτικά. 
Παράλληλα, στο ποσό συμμετοχής σας περιλαμβάνονται η δωρεάν φωτο-
γράφιση και αποστολή των φωτογραφιών μετά την εκδήλωση στην οικία σας. 
Αναγνωρίζοντας, βέβαια, ότι λόγω κρίσης αρκετοί συνάδελφοι ίσως να στε-
ρούνται ακόμα και αυτό το μικρό ποσό και καθώς το Ιονικό Αντάμωμα νοη-
ματοδοτείται από τη δυναμική παρουσία σας, ο σύλλογός μας θα
μεριμνήσει και για αυτές τις περιπτώσεις. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν τη
δυνατότητα να διαθέσουν αυτό το ποσό, παρακαλούνται να απευθυνθούν
σύντομα στα μέλη τη Δ.Σ. του συλλόγου μας προκειμένου έπειτα από συ-
νεννόηση να τους δοθεί δωρεάν πρόσκληση. 
Σας καλούμε να δηλώσετε άμεσα συμμετοχή στην εκδήλωση, είτε τη-
λεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, ώστε να γίνει η κράτηση της θέσης σας
και να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας. Ευελπιστούμε στην άμεση
ανταπόκρισή σας, προς διευκόλυνση όλων. Δική μας για την καλύ-
τερη δυνατή διοργάνωση, αλλά και δική σας ώστε αφενός να γνωρί-
ζετε εκ των προτέρων με ποιους άλλους συναδέλφους θα
συνεστιαστείτε και αφετέρου για να αποφευχθεί ένα γενικό "κομφού-
ζιο" της τελευταίας στιγμής. 
Να σας πληροφορήσουμε ότι πρόθεση της διοίκησης του συλλόγου μας είναι
η κατανομή των θέσεων στα τραπέζια να γίνει με βάση τις διευθύνσεις ή τα
καταστήματα, ώστε όλοι, λίγο-πολύ, να έχουν γνωριμία από το παρελθόν. 
Συνάδελφοι, οφείλουμε όλοι να δώσουμε δυναμικό παρών στο πρώτο Ιο-
νικό Αντάμωμα, ένα θεσμό που φιλοδοξούμε να εκτοξευθεί στο μέλλον, σε
ετήσια και πανελλαδική βάση και να αποτελέσει τόπο συνάντησης και ση-
μείο αναφοράς της ιονικής οικογένειας!

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).
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι 500 μ. από το χώρο της εκδήλωσης με κα-
τεύθυνση προς Γλυφάδα, στη στροφή ακριβώς πριν από το βενζινάδικο της
Shell, βρίσκεται η είσοδος για τη Μαρίνα Αλίμου με απεριόριστο χώρο πάρκινγκ
που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι συμμετέχοντες.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή με ταυτόχρονη κράτηση τραπεζιού!

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 !

Η επιτροπή πολιτισμού (τομέας ψυχαγωγίας) έχει σε σύντομο χρονικό
διάστημα διοργανώσει δύο καταπληκτικές εκδρομές με μεγάλη συμμε-
τοχή στο Πήλιο και τη Λίμνη Πλαστήρα, που ειλικρινά ξεπέρασαν ακόμα
και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Στην ιστοσελίδα μας
(ionikienotita.gr) μπορείτε να βρείτε φωτογραφικό υλικό από τις εξορ-
μήσεις μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Αλεξόπουλο, γιο
του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων, Νίκου Αλεξόπουλου, για
την ανιδιοτελή του προσφορά, αφού επιμελήθηκε και επεξεργάστηκε
όλες τις φωτογραφίες δωρεάν, όπως άλλωστε θα το πράξει και στο «Ιο-
νικό Αντάμωμα». Αποτελεί μία πολύτιμη βοήθεια στην καταγραφή των
όμορφων στιγμών που ζούμε μέσα από τις δράσεις της Ιονικής Ενότη-
τας. Σπεύσατε, λοιπόν, να ρίξετε μια ματιά, ώστε όσοι τυχεροί μας ακο-
λούθησαν να θυμηθούν τα στιγμιότυπα της εκδρομής και όσοι έμειναν
πίσω να… ζηλέψουν και να το πάρουν απόφαση την επόμενη φορά!
Επόμενη φορά που δε θα αργήσει, καθώς έχει ήδη προγραμματι-
στεί για το τριήμερο 18-19-20 Ιουλίου στη Λακωνία! Για τη συγκε-
κριμένη εκδρομή η πολιτιστική επιτροπή έχει επεξεργαστεί ένα ιδιαίτερο
πρόγραμμα «διπλής όψεως».
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του «λάιτ» προγράμματος που θα
περιλαμβάνει επίσκεψη στη Μονεμβασιά, στα σπήλαια Διρού, στο Μυ-
στρά και σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία της Λακωνίας. 
Για τους πιο τολμηρούς, όμως, υπάρχει και η «σηκληροτράχηλη» εκ-
δοχή, με την ανάβαση του Ταΰγετου για τη γιορτή του Προφήτη Ηλία
που βρίσκεται στην κορυφή του, με οδηγό βεβαίως την έμπειρη ορει-
βάτισσα και συνάδελφο, Τασία Ηλιοπούλου. 

Η συγκεκριμένη δράση θα περιλαμβάνει: 
Την Κυριακή 19/7 στις 8πμ. η ορειβατική ομάδα θα αναχωρήσει με το πούλμαν
(διάρκεια ταξιδιού περίπου 1 ώρα) από το ξενοδοχείο στη Σπάρτη με κατεύθυνση
το χωριό Παλαιοπαναγιά και τον οικισμό Πολιάνα στη θέση «βρύση Μαγγανιάρη».
Από εκεί ξεκινά η διαδρομή και το περπάτημα. Σε 2.00' ώρες μέσα από δάσος με
μαυρόπευκα, φθάνουμε στο καταφύγιο μέσω σημαδεμένου μονοπατιού.
Από το καταφύγιο το μονοπάτι ανηφορίζει μέσα από ρεματιά μέχρι τη θέση ΓΟΥ-
ΒΕΣ όπου φυτρώνει μία από τις καλύτερες ποικιλίες τσαγιού του βουνού στην Ελ-
λάδα. Ακολουθώντας την ανηφορική ράχη φθάνουμε σε 3.00’ ώρες στην κορυφή,
όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία με θέα στο Λακωνικό και Μεσση-
νιακό Κόλπο. Σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, θα ανάψουμε φωτιές και θα γίνει ένα
μικρό γλέντι. Θα διανυκτερεύσουμε στην κορυφή με υπνόσακους και ξημερώματα
του Προφήτη Ηλία θα απολαύσουμε την ομορφότερη ανατολή και θα παρακολου-
θήσουμε τη λειτουργία στο εκκλησάκι. Κατόπιν θα επιστρέψουμε πάλι στη «βρύση
Μαγγανιάρη» όπου θα μας περιμένει το πούλμαν για αναχώρηση.
Τα παρακάτω είναι απαραίτητα:
Σακίδιο ανάβασης. Παγούρι με νερό. Την εποχή αυτή δεν υπάρχουν πηγές με
νερό μέχρι την κορυφή, άρα η προμήθεια για την ανάβαση, τη διανυκτέρευση και
την επιστροφή θα γίνει από το χωριό. Υπνόσακος και υπόστρωμα για τον ύπνο
στην κορυφή. Σκουφί, γάντια, ζεστά ρούχα για τη διανυκτέρευση (μπορεί να κάνει
πολύ κρύο). Γυαλιά, αντιηλιακό, φαγητό για την ανάβαση και κατάβαση (σταφίδες,
ξηροί καρποί, φρούτα, σοκολάτα) και για το βράδυ της διανυκτέρευσης.
Προσοχή ! Εάν υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε τα πράγματα σε μουλά-
ρια που πιθανόν θα ανέβουν στην κορυφή, τότε δε θα τα κουβαλήσουμε μαζί
μας, αλλιώς όλα τα παραπάνω θα τα φορτωθεί ο καθένας μας!
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα μας εκδρομή στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας και σύντομα στην ιστοσελίδα μας. 

Πολιτιστικές "διαδρομές"Πολιτιστικές "διαδρομές" Συνεχίζουμε... ακάθεκτοι! Εκδρομή στη Λακωνία (18, 19 και 20 Ιουλίου)! 
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κρεμόμαστε από την... πένα σου κε Μπελώνη
Στις τελευταίες εκλογές που πραγματοποίησε στο σύλλογό του ο κος

Γκιάτης για να "σώσει" τους συναδέλφους, στις οποίες επικράτησε εκ
νέου με συντριπτικά ποσοστά απολυταρχικού καθεστώτος, υποσχέ-
θηκε καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις. 
Τώρα που "όλα άλλαξαν" και πλέον η λειτουργία του συλλόγου του

διακρίνεται από την (αν)αποτελεσματικότητα και την (ανύπαρκτη) πο-
λυσυλλεκτικότητα, πρέπει κι εμείς να παραδεχτούμε ότι η πιο ση-
μαντική καινοτομία όσον αφορά τα πρόσωπα ήταν σαφώς η ανάθεση
του χαρτοφυλακίου του ασφαλιστικού στο μέγιστο συνάδελφό μας
Κωνσταντίνο Μπελώνη, όπως σας είχαμε ενημερώσει και παλαιότερα
μέσα από την εφημερίδα μας. 
Μετά από αυτήν την εξέλιξη βρισκόμαστε σε συνεχή αναβρασμό,

μέχρι να ανακοινώσει δημόσια ο συνάδελφος Μπελώνης, ο μέγας
γνώστης του ασφαλιστικού, τις απόψεις και τις θέσεις του, τις προ-
γραμματικές δηλώσεις του ουσιαστικά, για τα φλέγοντα ζητήματα που
μας απασχολούν. Αν μη τι άλλο, σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο που
διανύουμε, με τις ντιρεκτίβες της τρόικας για το ασφαλιστικό και τους
κινδύνους που ελλοχεύουν για τη συνεχιζόμενη κατολίσθησή του, η
τοποθέτηση του κου Μπελώνη σε αυτό το νευραλγικό πόστο έχει ξε-
χωριστή σημασία για τους συναδέλφους μας. 
Συνάδελφε Κώστα, σου απευθύνουμε έκκληση να μας απαλλάξεις

από την αγωνία, καθώς το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιού-
χων ασφαλισμένων κρέμονται από την πένα σου -γιατί γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι δε συνηθίζεις να τοποθετείσαι προφορικά. Είμαστε σε
αναμμένα κάρβουνα και περιμένουμε! 

Τι γίνεται με τις εισφορές;
Επανερχόμαστε σε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα σχετικό με το

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τις διάφορες "περίεργες" διεργασίες που λαμβάνουν
χώρα στους κόλπους του. Υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι έχουν επι-
στραφεί εισφορές ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά παράβαση των
καταστατικών διατάξεών του.
Είχαμε θίξει αυτό το μείζον πρόβλημα στο προηγούμενο φύλλο της

εφημερίδας μας, αναρωτώμενοι αν ο Παναγής Φαρακλός ανήκει στην
κατηγορία των ασφαλισμένων στους οποίους επιστράφηκαν οι εισφο-
ρές. Απάντηση, δυστυχώς, δε λάβαμε μέχρι αυτήν τη στιγμή. Βέβαια,
δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Παναγής ο "ακλόνητος" είναι μία ιδι-
αίτερη περίπτωση, καθώς δεν επηρεάζεται από αλλαγές κυβερνή-
σεων, διοικήσεων και διευθυντών.  
Ωστόσο εμείς επιμένουμε στο ερώτημά μας και απευθυνόμαστε για

ύστατη φορά στους διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Υπάρχουν τέτοιες πε-
ριπτώσεις; Υπάρχουν συνάδελφοι που έλαβαν πίσω τις εισφορές
τους, ενώπιον του αδιεξόδου στο οποίο οδηγείται το ταμείο, σε αντί-
θεση με τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων που σε περί-
πτωση διάλυσης θα τις χάσουν οριστικά και αμετάκλητα;
Επειδή τα ηθικά και νομικά ζητήματα που εγείρονται είναι εξαιρετικά

σημαντικά, αν δε λάβουμε σύντομα απαντήσεις επί του ζητήματος,
είναι σίγουρο ότι θα τις αναζητήσουμε μέσω της δικαιοσύνης. 

Κάθε πέρυσι και καλύτερα
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι σήμερα, βάσει μίας ισχυρής συμφωνίας που

είχε επιτευχθεί ανάμεσα στους συλλόγους και τις διοικήσεις των τρα-
πεζών, κάλυπτε τη διοικητική και οργανωτική του λειτουργία με από-
σπαση συναδέλφων από τις τράπεζες. 
Το τελευταίο διάστημα, όμως, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν

προχωρήσει προσλήψεις εκτός αυτής της διαδικασίας για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών του ταμείου. Σε αυτήν την περίπτωση ται-
ριάζει γάντι η λαϊκή παροιμία "κάθε πέρυσι και καλύτερα"! 
Να καταχωρίσουμε και αυτήν την εξέλιξη σε μία ακόμα "επιτυχία" της

διοίκησης του ταμείου που το οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον
αφανισμό; Απεμπολήσαμε, λοιπόν, αυτήν την ισχυρή υποχρέωση των
τραπεζών που εφαρμοζόταν χρόνια; Και αν όντως βρίσκονται εν εξε-
λίξει νέες προσλήψεις, αναρωτιόμαστε με ποια διαδικασία και διαφά-
νεια έγιναν αυτές, συνάδελφοι της διοίκησης; 
Επειδή το θέμα αυτό παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, η Ιο-

νική Ενότητα θα το ερευνήσει και τις απαντήσεις θα τις έχουμε λίαν
συντόμως... 

Εργασία, όχι υπερωρία, κύριοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Πάγια και διαχρονική συνδικαλιστική θέση αποτελεί ότι οι τράπεζες

οφείλουν να προχωρούν σε προσλήψεις εργαζομένων και όχι να μοι-
ράζουν αφειδώς υπερωρίες. Με την εμφάνιση της κρίσης μάλιστα,
αυτή η θέση βρήκε και στήριξη από την Πολιτεία που απηύθυνε αυ-
στηρές προειδοποιήσεις και έθεσε σοβαρές ρήτρες ώστε να περιορι-
στούν οι υπερωρίες προς όφελος των προσλήψεων, σε αντίθεση
δηλαδή με την κατάσταση που επικρατούσε προ κρίσης.  
Δυστυχώς, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο των εργα-

ζομένων, δεν υλοποιεί αυτήν την πάγια συνδικαλιστική θέση και απαί-
τηση της Πολιτείας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, μάλιστα, υπάρχει και
"αμαρτωλό παρελθόν", καθώς η χρήση υπερωριών είχε γίνει από
νωρίς καθεστώς στον επικουρικό μας φορέα, αναγκάζοντας τον τότε
πρόεδρο του Συλλόγου μας, συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο που
συμμετείχε στη διοίκηση του ταμείου την περίοδο 2003-5, να προβεί
σε σφοδρή κριτική της κατάστασης που επικρατούσε και σε σοβαρές
προσπάθειες να την αλλάξει. 
Επειδή τελικά, οι υπέρογκες υπερωρίες σε συνδυασμό με τη δια-

κοπή της διαδικασίας απόσπασης εργαζομένων από την τράπεζα για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ταμείου, μόνο τις τράπε-
ζες ωφελούν, μήπως έχει φτάσει η ώρα ο Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκη-
σης, κος Ρακιντζής, να ερευνήσει την υπόθεση;
Να, λοιπόν, γιατί η Ιονική Ενότητα θέτει σαν προϋπόθεση τη διερεύ-

νηση της συνολικής διαχείρισης, οικονομικής και διοικητικής, του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από το 2006 μέχρι σήμερα. Ούτε φαντάσματα κυνηγάμε,
ούτε μνησίκακοι είμαστε. Γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, πα-
ρατηρούμε τις κινήσεις, αναλύουμε τις εξελίξεις και βγάζουμε συμπε-
ράσματα προς όφελος των συναδέλφων (και όχι των τραπεζών...).
Και αν μη τι άλλο, τα στελέχη μας και ισχυρή μνήμη διαθέτουν και πεί-
σμα έχουν, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα και δεν πρόκειται να
αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω!

Θα μας τρελάνετε όλους!
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο πρεσβύτερος) κάποτε είχε ξεστο-

μίσει μία φράση που συμπυκνώνει το “μεγαλείο” της νεοελληνικής
κουλτούρας: “Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο”!
Έστω και στην υπερβολή της, το περιεχόμενο αυτής της φράσης

μπορεί να φανερώσει τις αιτίες και να δώσει εξηγήσεις για την
ηθική, πνευματική, οικονομική και πολιτική παρακμή της κοινωνίας
μας, καθώς αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το χάος που επι-
κρατεί στην πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Η
σοφή αυτή ρήση, δυστυχώς, βρίσκει εφαρμογή και στα δικά μας
προβλήματα.
Ενώ, λοιπόν, η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προχωρά στη διαδικασία

τροποποίησης του καταστατικού για την άμεση ανάληψη των αποθε-
ματικών του από τους συλλόγους των εν ενεργεία, με σκοπό τη μετα-
κίνηση των κεφαλαίων σε ασφαλιστικά προγράμματα, ο κος Κολλάτος
και οι συνοδοιπόροι του κκ Τάτσης, Προκόπης και Καρέλλας, συνεχί-
ζουν να ισχυρίζονται ότι το ταμείο έχει απόλυτη δυνατότητα αυτόνομης
ύπαρξης και απόδοσης σύνταξης για 22 έτη!!!
Ε, λοιπόν, επειδή αυτοί οι ισχυρισμοί είναι παράλογοι και εκτός

πραγματικότητας (πολύ απλά, δε βγαίνουν τα νούμερα!), πώς αλλιώς
θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη στάση τους, εκτός από
“τρέλα”, εντάσσοντάς τη στο απέραντο φρενοκομείο “η Ελλάς”!
Πάντως, αφού επιμένουν και είναι τόσο σίγουροι, εμείς τους προτεί-

νουμε ένα στοίχημα-πρόκληση: αν σταματήσουν να καταβάλλονται
το αμέσως επόμενο διάστημα οι επικουρικές συντάξεις, να αναλάβουν
οι ίδιοι να πληρώνουν τους συναδέλφους για 22 έτη! 
Επειδή ο λαϊκισμός και η ανικανότητα έχουν τα όριά τους, να υπεν-

θυμίσουμε στον κο Κολλάτο ότι φέρει ακέραια ευθύνη για τη σημερινή
κατάσταση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τις πρόσθετες παρεμβάσεις που
άσκησε ο Σύλλογος Συνταξιούχων υπέρ του Βέργου στην εκδίκαση
των ασφαλιστικών μέτρων για το διπλασιασμό των συντάξεων σε ένα
ταμείο που κατέρρεε, ενώ παράλληλα διαβεβαίωναν τους συναδέλ-
φους ότι θα τους αποδίδονταν πολύ σύντομα και τα... αναδρομικά!!! 
Με συνδικαλιστές σαν αυτούς να καταλαμβάνουν θέσεις και αξιώ-

ματα νευραλγικής σημασίας για χιλιάδες συναδέλφους τους, πώς είναι
δυνατόν να μην είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο! Η ρήση του Κων-
σταντίνου Καραμανλή είναι τελικά πιο επίκαιρη από ποτέ...
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“Έλα μωρέ τώρα”
Ο λεγόμενος “ωχαδερφισμός” ήταν, είναι και φαίνεται να έχει προ-

οπτικές για να συνεχίσει να είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
γνωρίσματα αυτής της σπάνιας ράτσας -με τα καλά της και τα κακά
της- που ονομάζετα “νεοέλληνας”. Δυστυχώς, αυτό το χαρακτηριστικό
είναι από τα πλέον ένοχα για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική
κατάπτωση που βιώνει η σύγχρονη Ελλάδα. Η αποδοχή των κακώς
κειμένων, το βόλεμα και η άρνηση αντίδρασης ευθύνονται σε μεγάλο
βαθμό για την παρακμή της πατρίδας μας.
Η συμπεριφορά αυτή βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επίπεδο της ζωής

μας και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με το συνδικαλισμό και στην πε-
ρίπτωση που μας ενδιαφέρει, στις εσωτερικές υποθέσεις της Ιονικής. 
Ο κος Κολλάτος εμφανίστηκε σαν κομήτης πριν τις εκλογές του Συλ-

λόγου Συνταξιούχων, διακηρύσσοντας την αταλάντευτη και ιδιαιτέρως
σκληρή στάση του απέναντι σε όσους είχαν μετατρέψει το σύλλογο σε
τσιφλίκι τους. Δήλωνε με (φαινομενική) αυτοπεποίθηση και αποφασι-
στικότητα ότι πρέπει να επέλθει εξυγίανση και κάθαρση με κάθε κόστος.
Τη συνέχεια τη γνωρίζετε όλοι. Εξελέγη με την υποστήριξη της Ιονι-

κής Ενότητας λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που είχαν δια-
μορφωθεί (διαφορετικά δε θα είχε καμία ελπίδα) και ακολούθως με
παρασκηνιακές κινήσεις οδήγησε τον πρώην πρόεδρο, συνάδελφο
Χρυσικό και την πρώην ταμία, συναδέλφισσα Φιλιπποπούλου, στην
παραίτηση. 
Και τότε επήλθε η “μεταμόρφωσις”. Από εκεί που αποκαλούσε κλέ-

φτες τον κο Βέργο και την προηγούμενη διοίκηση, εν μία νυκτί τους
έδωσε άφεση αμαρτιών και προσέτρεξε στη στήριξή τους για να εκλε-
γεί πρόεδρος! Το συμφέρον πάνω από όλα βλέπετε...
Η υπόθεση, όμως, εξελίσσεται πλέον σε τραγωδία γιατί εκκρεμούν

οι ενέργειες που οφείλει να κινήσει ο Σύλλογος Συνταξιούχων με βάση
το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών για την πρωτοφανή δράση της
απελθούσας διοίκησης. Αφού, λοιπόν, προσπάθησε να καθυστερήσει
όσο το δυνατόν περισσότερο την ανακοίνωση του οικονομικού ελέγ-
χου, μετά από πιέσεις της Ιονικής Ενότητας αναγκάστηκε πρόσφατα
να τον δημοσιεύσει. Αλλά πλέον έχει “μεταμορφωθεί” και όταν τον ρω-
τούν οι συνάδελφοι τι μέλλει γενέσθει με το πόρισμα και την απόδοση
ευθυνών, η απάντησή του είναι αφοπλιστική: “έλα μωρέ, τι να κά-
νουμε τώρα, ακόμα και αν κινήσουμε δικαστικές διαδικασίες, υπάρχει
πιθανότητα να πάρουμε έστω και ένα ευρώ από τον Βέργο και τα
μέλη της προηγούμενης διοίκησης;”!!!! Ο “ωχαδερφισμός”, το βόλεμα
και το συμφέρον σε όλο τους το μεγαλείο.
Αυτού του είδους οι συμπεριφορές μας βγάζουν έξω από τα ρούχα

μας. Για τον κο Κολλάτο η υλική, αλλά και ηθική αποκατάσταση του
συλλόγου δεν έχουν νόημα. Για τον κο Κολλάτο που μετατράπηκε
από “στρατηγός της κάθαρσης” σε ένα “φιλεύσπλαχνο συνάδελφο”
έναντι της προηγούμενης διοίκησης που καταχράστηκε την εμπιστο-
σύνη και τις εισφορές των συναδέλφων, αυτή η διαδικασία είναι κου-
ραστική (και ασύμφορη) και μόνο στο άκουσμά της!
Δυστυχώς, όμως, για τον ίδιο, ατύχησε. Γιατί ο “ωχαδερφισμός” και

η αδιαφορία έχουν ξεπεράσει τα όρια ανοχής των συναδέλφων που
έχουν αγανακτήσει με την κοροϊδία που υφίστανται τα τελευταία χρό-
νια. Δυστυχώς για αυτόν, οι συνάδελφοι δεν έχουν μνήμη χρυσόψα-
ρου και αυτήν τη φορά θα αντιδράσουν, όπως και η Ιονική Ενότητα,
ώστε να φροντίσουμε όλοι μαζί πολύ σύντομα ο κος Κολλάτος να πε-
ράσει την πόρτα της εξόδου του Συλλόγου Συνταξιούχων, καθώς με
τη λειτουργία και τις ενέργειές του υποβαθμίζει και απαξιώνει περαι-
τέρω το σύλλογο. 

Δεν… ιδρώνει το αυτί του
Τελικά, τείνουμε να πιστέψουμε ότι ο κος Βέργος δεν έχει σχέση με

την πραγματικότητα ή το θράσος του είναι απύθμενο! Δεν εξηγείται
διαφορετικά η αλλοπρόσαλλη και προκλητική συμπεριφορά του.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα πόρισμα που του αποδίδει τεράστιες

ευθύνες για τη συμμετοχή του στις προηγούμενες διοικήσεις του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, που τα έργα και οι ημέρες τους προσβάλλουν
τους συναδέλφους μας, καθώς δε σεβάστηκαν ούτε τις εισφορές τους
ούτε τον ίδιο το θεσμό και τη σημασία του.
Αν μη τι άλλο, θα περίμενε κανείς ότι μετά από αυτές τις αδιαμφι-

σβήτητες εξελίξεις, θα είχε την ελάχιστη ευθιξία να “κλειστεί στο κα-
βούκι του” ώστε να μην καταντά προκλητικός έναντι των συναδέλφων. 
Αμ δε! Ο κος Βέργος συνεχίζει ακάθεκτος τη δράση του, παρενο-

χλώντας τους συναδέλφους ανά την επικράτεια, ζητώντας τους 10
ευρώ υπέρ της ενίσχυσης του Συλλόγου Βοηθηματούχων. Ένα μόρ-
φωμα που έχει αντίστοιχα παρόμοια, έκνομη λειτουργία με αυτήν που
προέκυψε από το πόρισμα των ορκωτών λογιστών στο Σύλλογο
Συνταξιούχων, καθώς δε δημοσιοποιεί ισολογισμό και η δράση του
είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει κανείς πού καταλή-

γουν οι εισφορές των συναδέλφων. Ένας σύλλογος-φάντασμα με πι-
θανότατα αμαρτωλή λειτουργία αφού τα ταμεία του ήταν συγκοινω-
νούντα δοχεία με αυτά του Συλλόγου Συνταξιούχων. Για αυτόν το
σύλλογο ο κος Βέργος, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Συλλόγου
Συνταξιούχων, τολμά να ενοχλεί τους συναδέλφους, ζητώντας τους
εισφορές!
Εμείς πάλι, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε όσους εμφανί-

ζονται ως διοίκηση στο σύλλογο-φάντασμα. Τους συμβουλεύουμε να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί δε φαίνεται να έχουν συνειδητοποι-
ήσει ότι η συνεργασία με τον κο Βέργο στα διοικητικά και οικονομικά
αυτού του ανύπαρκτου συλλόγου μπορεί να τους μπλέξει σε μεγάλες
περιπέτειες και πολύ σύντομα θα βρεθούν προ μεγάλων εκπλήξεων.
Γιατί οι σύλλογοι είναι θεσμοί και όχι άσυλο για τον κάθε Βέργο που
ισοπεδώνει τη λειτουργία τους οδηγώντας τους στην απαξίωση. 

Συνδικαλισμός εναντίον… αδιαφορίας
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο κος Κολλάτος στις τελευταίες ενέρ-

γειές του στο συνδικαλισμό αποπνέουν μαρασμό και στασιμότητα,
που δυστυχώς μεταφέρονται και επηρεάζουν το Σύλλογο Συνταξιού-
χων. Και λέμε τελευταίες, γιατί σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από
τις συνδικαλιστικές διεργασίες. 
Εν προκειμένω, όμως, αναφερόμαστε στην «προειδοποίηση» που

εξέδωσε προς τους συνταξιούχους συναδέλφους περί παραπλάνη-
σής τους επί τη ευκαιρία του «Ιονικού Ανταμώματος», της μεγάλης
πανιονικής γιορτής που διοργανώνει η Ιονική Ενότητα. Εμείς σηκώ-
νουμε τα χέρια ψηλά! Αν δηλαδή ο κος Κολλάτος νιώθει να απειλείται
ακόμα και από ένα… γλέντι και θεωρεί ότι κρύβονται ύπουλες και
συμφεροντολογικές προθέσεις, εμείς πάμε πάσο!
Αλλά τελικά, ίσως να είναι λογικό να έχει ξεχάσει πώς είναι να δια-

σκεδάζει κανείς με τους συναδέλφους του σε ένα κλίμα αγάπης, ομό-
νοιας και αλληλεγγύης, καθώς ο ίδιος έχει πάψει να αποτελεί
επιθυμητός στους περισσότερους από αυτούς λόγω της συμπεριφο-
ράς του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τράπεζα. 
Εξ άλλου, ο κος Κολλάτος φαίνεται να θεωρεί ότι είναι -άκουσον

άκουσον- ο μοναδικός που εκφράζει το σύνολο της ιονικής οικογέ-
νειας! Θα αφήσουμε στην άκρη τον αστείο αυτό ισχυρισμό γιατί δεν
αξίζει να ασχοληθούμε περαιτέρω, αλλά θέλουμε να σταθούμε λίγο
περισσότερο στην «προειδοποίηση» για τη συμμετοχή σε μία κοινω-
νική εκδήλωση. Εσύ κε Κολλάτο μήπως τελικά φοβάσαι ότι θα «πα-
ρασυρθούν» οι συνάδελφοι και προσχωρήσουν στην Ιονική Ενότητα,
όταν δουν ότι υπάρχει και μία άλλη μορφή συνδικαλισμού; Αυτή που
ενδιαφέρεται και διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, σε αντίθεση
με την πλήρη αδράνεια, απραξία και εν τέλει παρακμή που προωθείς
στο Σύλλογο Συνταξιούχων.
Με αυτόν τον τρόπο έχεις επιλέξει να ασκείς συνδικαλισμό κε Κολ-

λάτο; Ακόμα και οι μεγάλοι πρωτεργάτες του συνδικαλισμού, που
πράγματι ενέπνεαν πλήρη εμπιστοσύνη στους εργαζομένους, δε θα
είχαν ποτέ διανοηθεί να προβούν σε έκδοση «οδηγίας» για τη συμ-
μετοχή σε ένα… γλέντι! Αν αυτή είναι η ιδέα σου για το συνδικαλισμό,
είσαι πολύ γελασμένος και έχει ήδη καταστεί σαφές ότι δεν έχεις καμία
θέση στους κόλπους του.
Κε Κολλάτο, είναι γνωστό σε όλη την ιονική οικογένεια που ατυχώς

διατείνεσαι ότι εκπροσωπείς (ας γελάσουμε!) ότι οι συνεργάτες σου
που σε κρατούν ακόμα στην προεδρεία του Συλλόγου Συνταξιούχων
είναι οι ίδιοι που οδήγησαν το σύλλογο στην παρακμή και τη δια-
φθορά. Εσύ, πιστός στις «αξίες» που σου παρέδωσαν, συνεχίζεις
στο μονοπάτι της απαξίωσης. Δε θα σε ακολουθήσουμε.
Εμείς απαντάμε με μία πραγματική… ιονική ενότητα, αλληλεγγύη,

συνεργασία, με πολύπλευρες και μαζικές δραστηριότητες και εκδη-
λώσεις. Η συγχώνευση των δύο συλλόγων έχει πάψει πλέον να απο-
τελεί μία απλή επιδίωξη και έχει καταστεί αυτοσκοπός. Τίποτα δεν
μπορεί να γυρίσει πίσω το ποτάμι και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. 
Επομένως, σε συμβουλεύουμε να προετοιμαστείς από τώρα ώστε

το φθινόπωρο να εξασκήσεις όσα έμαθες στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπου εργάστηκες αποσπασμένος για κάποιο διάστημα
και να ασχοληθείς εντατικά με τις αγροτικές σου καλλιέργειες, που
-αυτό θα σου το αναγνωρίσουμε- είναι ο μοναδικός τομέας που ενδε-
χομένως να μπορείς πλέον να διακριθείς. 
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσεις ότι η συντριπτική πλειονότητα

των συναδέλφων δεν αδιαφορεί απλά για την παρουσία σου στο Σύλ-
λογο Συνταξιούχων, αλλά ενοχλείται! Θα το διαπιστώσεις σε πρώτη
φάση από όσους αγνοήσουν την «οδηγία» σου και προσέλθουν μα-
ζικά στη μεγάλη γιορτή μας, το «Ιονικό Αντάμωμα» και εν συνεχεία
με τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει η Ιονική Ενότητα για την
απομάκρυνσή σου. Για να μη λες ότι δε σε προειδοποιήσαμε κιόλας!
Αλλά γι’αυτά, περισσότερα στη συνέχεια…
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Η αρχαία ελληνική τραγωδία διέθετε πάντα συγκεκριμένα στοιχεία που οδη-
γούσαν σταδιακά στην κορύφωση του δράματος. Ένας ή περισσότεροι πρω-
ταγωνιστές διέπρατταν ὓβριν που προκαλούσε συνήθως την επέμβαση των
θεών, που έστελναν στον υβριστή την ἂτην, το θόλωμα του νου και στην πο-
ρεία του δράματος ακολουθούσαν η νέμεσις αρχικά, η οργή και εκδίκηση των
θεών που επέφεραν τελικά την τίσιν, δηλαδή την τιμωρία και συντριβή του
υβριστή. Μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία επερχόταν και η κάθαρσις του
θεατή.
Εν προκειμένω, θα σας ξετυλίξουμε το κουβάρι μίας σύγχρονης τραγωδίας
που εκτυλίχθηκε στα σπλάχνα της ιονικής οικογένειας. Πρόκειται για το δράμα
του κου Κολλάτου.
Ο κος Κολλάτος χρησιμοποιώντας αμφισβητήσιμες μεθόδους έχει καταφέρει
να βρίσκεται έστω και προσωρινά στη θέση του προέδρου του Συλλόγου
Συνταξιούχων. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με «περίεργο» συνδικαλιστικό
παρελθόν, όπως γνωρίζετε όλοι, που η Ιονική Ενότητα δεν πρόκειται να αφή-
σει να υποβιβάζει για πολύ καιρό ακόμα το όνομα του συνδικαλισμού. 
Ύβρις: Ο εν λόγω κύριος, λοιπόν, θέλησε να πετάξει λάσπη στο σύλλογό
μας. Ή έτσι τουλάχιστον ήλπιζε. Πίστευε ότι αποστέλλοντας εξώδικα σε συ-
ναδέλφους που καταγγέλλουν την πρακτική και λειτουργία του στα χρόνια
υπηρεσίας του στην τράπεζα, θα τους τρομοκρατούσε ώστε να κρατήσουν το
στόμα τους κλειστό για την πασίγνωστη αντισυναδελφική του δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε μία επιστολή του συναδέλφου Χρήστου Ζυ-
γούρη, την οποία ο κος Κολλάτος είχε αποσπάσει τεχνηέντως ύστερα από
αποστολή εξωδίκου για την υπόθεση συμμετοχής του στην εκδίκαση βλαπτι-
κής μεταβολής που είχαν καταθέσει οι συνάδελφοι Γιάννης Σοφιανόπουλος
και Χρήστος Ζυγούρης, διεκδικώντας την καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος
και ίση μεταχείριση με τους οδηγούς της Πίστεως, με τους οποίους συνυπη-
ρετούσαν την ίδια περίοδο στο τρίτο υπόγειο του κεντρικού καταστήματος. 
Άτη: Στο φύλλο νο 45 της εφημερίδας μας, είχαμε δημοσιεύσει την ένορκη
κατάθεση του κου Κολλάτου υπέρ της τράπεζας και σε βάρος των συναδέλ-
φων. Η απάντηση του υβριστή ήταν να μας κατηγορήσει για συκοφαντία. Η
θρασύτητά του δεν έχει όρια! Αντί να… λουφάξει ώστε να σταματήσει να προ-
καλεί τους συναδέλφους στους οποίους εναντιώθηκε για να υποστηρίξει την
τράπεζα, προσπάθησε να περάσει και στην αντεπίθεση! Δεν τα κατάφερε, βέ-
βαια, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι τα γραπτά μένουν και είναι
στη διάθεσή μας! Ιδού, λοιπόν, τα πειστήρια που μπορεί να ερευνήσει κάθε
συνάδελφος. Στα επίσημα πρακτικά που ακολουθούν περιγράφεται η κατά-
θεση του κου Κολλάτου στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία :

Η ΤρΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΥ:  Το χρονικό μίας προκλητικής ιστορίας και η μεταστροφή της
Νέμεσις: Κε Κολλάτο, μετά την αδιαμφισβήτητη αποκάλυψη, με επίσημα ντοκου-
μέντα, ότι είχατε παραστεί στο δικαστήριο υποστηρίζοντας τις θέσεις της τράπεζας
σε βάρος ενός καθόλα δίκαιου αιτήματος των συναδέλφων, τι έχετε να πείτε αλή-
θεια; Εσείς που διαρρηγνύατε τα ιμάτιά σας ότι δε συνέβη ποτέ αυτό; Αν και στην
πολυετή ιστορία της Ιονικής υπηρέτησαν σε διευθυντικές θέσεις πάρα πολλοί συ-
νάδελφοι, εντούτοις ελάχιστοι εξ αυτών παρέστησαν στην εκδίκαση υποθέσεων
συναδέλφων, πραγματικά με βαριά καρδιά και μονάχα σε ιδιάζουσες περιπτώ-
σεις. Εσείς, που μάλιστα είχατε και συνδικαλιστικό παρελθόν, δεν μπορείτε να
προβάλλετε καμία δικαιολογία που να σας δίνει άφεση αμαρτιών για την παρά-
στασή σας υπέρ της τράπεζας σε εκδίκαση υπόθεσης συναδέλφων!
Τελικά, αυτό που επεδίωξε ο υβριστής, αποδεικνύει το επίπεδο του χαρακτήρα
του. Νόμιζε ότι με τις απειλές που εκτόξευε και την αποστολή αλλεπάλληλων
εξωδίκων, θα φίμωνε τη φωνή των συναδέλφων και θα τους εξανάγκαζε να
υποχωρήσουν ατάκτως. Λάθος νόμιζε! Scripta manent και για του λόγου το
αληθές, παραθέτουμε και τις δηλώσεις των συναδέλφων Ζυγούρη και Σοφια-
νόπουλου, τους οποίους προσπάθησε να φιμώσει ο κος Κολλάτος, αλλά η δο-
λοπλοκία του γύρισε μπούμερανγκ:

Τίσις: Η τιμωρία σου κε Κολλάτο θα επέλθει σύντομα μέσα από την κάθαρση
των θεατών του δράματος, που δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους. Αυτοί
έχουν ήδη κρίνει τα έργα και τις ημέρες σου στην τράπεζα, όταν στρεφόσουν
εναντίον τους και τώρα κρίνουν εκ νέου την υποκρισία και τα ψεύδη σου. Η
αποπομπή σου από τα συνδικαλιστικά πράγματα της Ιονικής θα είναι εν τέλει
η κάθαρσή τους και γι’αυτό θα φροντίσει η Ιονική Ενότητα! 

Βίοι αντίθετοι
Ο συνδικαλισμός είναι μία δύσκολη υπόθεση και απαιτεί θυσίες, υπομονή, ατσά-
λινα νεύρα, αλλά πρωτίστως ειλικρίνεια! Κε Κολλάτο, όταν η αντισυναδελφική
δράση αποδεικνύεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, είναι εξωφρενικό να στρέφεις
τα βέλη σου εναντίον του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου, ο οποίος έχει
καταθέσει σε κυριολεκτικά εκατοντάδες εκδικάσεις υποθέσεων συναδέλφων ως
βασικός τους μάρτυρας -μία από τις αυτονόητες υποχρεώσεις του προέδρου ενός
συνδικαλιστικού σωματείου.
Είναι αλήθεια ότι κάποτε υπήρξατε συνεργάτες και μάλιστα αποδείχθηκε με την
πάροδο του χρόνου ότι επρόκειτο για μία ατυχή επιλογή. Πλέον, όμως, οι βίοι σας
είναι αντίθετοι. Ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος στάθηκε αρωγός στις διεκδικήσεις
των συναδέλφων, ενώ εσύ, σαν τέως «συνδικαλιστής» που εν συνεχεία έγινε κα-
ριερίστας, έθετες πάντα ως πρώτη προτεραιότητα το προσωπικό σου συμφέρον,
λειτουργώντας «a la carte» και εγκαταλείποντας ιδεολογίες και αρχές.
Όλοι κρινόμαστε από τον πανδαμάτορα χρόνο, αλλά και τον πιο αυστηρό και άξιο
κριτή, που είναι βεβαίως οι συνάδελφοι και η εκτίμηση με την οποία μας περιβάλ-
λουν. Κι εσύ, κε Κολλάτο, γνωρίζεις πολύ καλά, ότι σε αυτό το πεδίο κάθε σύγκριση
με το συνάδελφο Φιλιππόπουλο μπορεί να εκληφθεί μονάχα ως φάρσα!

Κύριε Κολλάτο, πώς τολμάτε να αποκαλείτε εσείς εμένα; Υβριστή και εξου-
σιομανή; Αυτές οι κατηγορίες σαφώς μπορούν να εκληφθούν μονάχα ως
αστεϊσμός για όλους τους συναδέλφους που μας γνωρίζουν, γιατί ενώ εγώ
διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και χαίρω του σεβασμού και της εκτίμησής
τους, δεν μπορώ να πω το ίδιο και δια εσάς…
Εντούτοις, καταλαβαίνω ότι οι χαρακτηρισμοί που τόσο ευφάνταστα μου
αποδίδετε σχετίζονται με τις άμυνες που αναπτύσσετε σε περίπτωση απο-
κάλυψης της αλήθειας. Γιατί όλα αυτά τα αποκυήματα της φαντασίας σας
εκπορεύονται από την αγωνία σας μήπως η προσπάθεια να με διαβάλλετε
πέσει στο κενό και γυρίσει μπούμερανγκ προς το πρόσωπό σας!   
Αλλά ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον κε Κολλάτο! Μονάχα αισθάνομαι
άσχημα για τον εαυτό μου, γιατί σκέφτομαι με μεγάλη λύπη μου ότι όταν κά-
ποτε -πριν την «καριέρα» σας στην τράπεζα- υπήρξατε συνδικαλιστής με τη
Δ.Η.Σ.Κ. σας ψήφιζα και πλέον αναλογίζομαι το μέγα σφάλμα μου. 
Επειδή λοιπόν το θράσος σας δεν έχει όρια και φτάσατε στο υπέρτατο ση-
μείο προκλητικότητας να μου αποστείλετε δύο εξώδικα και να με απειλείτε
με μήνυση, έφτασε η στιγμή να λάμψει η αλήθεια. Αφενός σας προκαλώ να
την καταθέσετε για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η διαδικασία. Φτάνουν τα
μεγάλα λόγια και οι βαρύγδουπες εκφράσεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πή-
δημα! Αφετέρου, όμως, δημοσιεύουμε τα πρακτικά της δίκης με μάρτυρα
υπεράσπισης το συνάδελφο Ι. Μαρκάκη και μάρτυρα κατηγορίας εναντίον
εμού και του συναδέλφου Χ. Ζυγούρη που αναζητούσαμε την ικανοποίηση
ενός δίκαιου αιτήματός μας από την τράπεζα, εσάς κε Κολλάτο!
Κατόπιν αυτών, σας παραδίδω στην κρίση των συναδέλφων μας για να βγά-
λει ο καθένας τα συμπεράσματά του. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
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Ε υ ρ ώ  ή  “ δ ρ α χ μ ο ύ λ α ” ;  Υ π ο τ α γ ή  ή  α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α !
Ενώ η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω μίας παρατεταμένης αβεβαιότητας για το
μέλλον της, με τη «διαπραγμάτευση» που διαιωνίζεται ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση και τους δανειστές να δημιουργεί ένα γενικευμένο αγωνιώδες κλίμα ανα-
σφάλειας στους πολίτες, το ζήτημα που οφείλουμε πλέον πιεστικά να
εξετάσουμε είναι τι σημαίνει η παραμονή ή η έξοδος της Ελλάδας  από το ευρώ.
Τι είναι τελικά αυτό το «GRexit» που έχει δημιουργήσει… ψυχολογικά προβλή-
ματα στους Έλληνες και ποιες θα ήταν οι ενδεχόμενες συνέπειές του;
Αναντίρρητα, το ζήτημα της νομισματικής πολιτικής που θα επιλέξει ένα κράτος
συνδέεται άμεσα με τους οικονομικούς στόχους που θέτει, το περιβάλλον στο
οποίο λειτουργεί, τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό
και εν τέλει την ίδια την ευημερία των πολιτών του. Επομένως, το δίλημμα
«ευρώ ή δραχμή» είναι από τα πλέον σημαντικά που αντιμετωπίζει η χώρα και
η απάντησή του μπορεί να επηρεάσει για πολλές δεκαετίες τη θέση της, οικο-
νομικά και γεωπολιτικά. 

Μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν τη συζήτηση είναι τα εξής:
- Είναι συμφέρουσα η αποχώρηση από την ΟΝΕ (και την ΕΕ);
- Ποιες οι συνέπειες της παραμονής ή της αποχώρησης από το ευρώ;
- Η δραχμή είναι η λύση στα προβλήματά μας;   

Αποχώρηση η αναγκαία, αλλά και μόνη λύση
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη, αν
εξετάσει κανείς την αλυσίδα των γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα
να θεωρείται σήμερα ο «παρίας» της Ευρώπης.
Η ελληνική οικονομία έχει οδηγηθεί σε ένα κρίσιμο, ιστορικής σημασίας, σημείο,
έπειτα από την προσαρμογή της χώρας μας σε ανελέητα προγράμματα μνη-
μονίων, των πλέον βάρβαρων μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν ποτέ στη
Δυτική Ευρώπη. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Στην πράξη, όλες οι προβλέψεις
των εμπνευστών τους έχουν ανατραπεί και δε διαφαίνεται καμία προοπτική ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας και τερματισμού αυτού του εφιάλτη.
Η ανεργία έχει σκαρφαλώσει σε πρωτοφανή επίπεδα, καταγράφοντας το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν υποστεί συντριπτικό πλήγμα, οι
νέοι Έλληνες μεταναστεύουν στο εξωτερικό, το διαθέσιμο εισόδημα ως αποτέλε-
σμα της μείωσης των μισθών και της αύξησης των φόρων έχει μειωθεί κατά 50%.
Η δραματική αυτή κατάσταση που βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα ενός «αριστο-
τεχνικού σχεδίου διάσωσης» από τους δανειστές μας, που κατά βάση εξυπη-
ρετεί μονάχα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπούν. Αυτή η
τρομακτική οπισθοδρόμηση ήταν συνέπεια της ένταξής μας στο ευρώ. 
Για να μιλήσουμε και με οικονομικούς όρους, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι
το ευρώ είναι ένα «σκληρό» νόμισμα, δηλαδή δεν υποτιμάται και είναι περιορι-
σμένο σε ποσότητα. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν μία ανταγωνιστική οικονομία
με αυξημένη παραγωγή και μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες. Αυτά τα στοιχεία,
όμως, σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. 
Η Ελλάδα διακρίνεται από χαμηλή παραγωγή, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και
αθρόα εισαγωγή αγαθών, έπειτα από δεκαετίες πελατειακού κράτους και λαν-
θασμένης πολιτικής της ΕΕ στον καταμερισμό εργασίας στους κόλπους της. Η
τρόικα προσπάθησε να γιατρέψει αυτές τις πληγές με τη λεγόμενη εσωτερική
υποτίμηση (απολύσεις, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις). Προφανώς, η αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας μίας ανύπαρκτης παραγωγής, δεν ήρθε και δε θα
έρθει ποτέ… 
Διαφορετικά ειπωμένο, η λέξη «κατάρρευση» είναι η προφανής απάντηση στο
ερώτημα τι θα συμβεί σε μια οικονομία που επί μισό αιώνα ανταπεξέρχεται στον
ανταγωνισμό υποτιμώντας το εθνικό της νόμισμα και την τελευταία δεκαετία το
βλέπει να ανατιμάται έναντι του δολαρίου κατά 80%. Σε αυτά τα πλαίσια, η Ελλάδα
με την προσχώρησή της στην ΟΝΕ απώλεσε το μοναδικό εργαλείο που θα μπο-
ρούσε να της προσφέρει λύσεις. Την ανάπτυξη εθνικής νομισματικής πολιτικής. 

Επιστροφή στην εθνική κυριαρχία
Αυτήν τη στιγμή, στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, οι κυβερνή-
σεις δεν μπορούν να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες και τους μισθούς όσο
επιλέγουν να λειτουργούν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως χαρακτηρίζεται
η υποταγή στο δόγμα της ευρω-λιτότητας. Εντός του πλαισίου του ευρώ παρα-
μένουμε δέσμιοι των αυστηρών κανόνων λειτουργίας του. Μοναδική δυνατότητα
που έχει η Ελλάδα να θέσει ξανά σε λειτουργία την οικονομική της μηχανή, που
αποτελεί και όρο εκ των ων ουκ άνευ για τη στήριξη των εισοδημάτων, είναι να
ανακτήσει τη δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής.  
Και βεβαίως, η αποχώρηση από την ευρωζώνη πρέπει να συνοδευτεί από άρ-
νηση πληρωμής του -έτσι κι αλλιώς- επαχθούς χρέους. Η υποτίμηση της δραχ-
μής, η απελευθέρωση από τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι δουλικές
κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, η ανεξαρτητοποίηση της οικονομικής πο-
λιτικής, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση
στην ελληνική οικονομία.
Η κοινή γνώμη φαίνεται να αγνοεί πολλά από τα στοιχεία που οδηγούν στην
επιλογή επιστροφής στο εθνικό νόμισμα, λόγω των υπερβολών και της τρομο-
κρατίας που έχουν εξαπολύσει τα γνωστά «παπαγαλάκια» των μεγαλοσυμφε-
ρόντων. Για τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ η επιστροφή στην δραχμή ισοδυναμεί με
καταστροφή! Για ποιο λόγο, βέβαια, δε μας εξηγούν. Μας το σερβίρουν σαν
αξίωμα και οι εξηγήσεις περιττεύουν. 
Μας βομβαρδίζουν καθημερινά με την ιδέα ότι επιστροφή στη δραχμή θα σήμαινε
ότι εμείς οι Έλληνες αποτύχαμε πλήρως και πέφτουμε στη «Γ’ Εθνική της Ευρώ-

πης». Και τόσα χρόνια που υποτίθεται ότι ήμασταν στην «Α’ Εθνική», υπακούοντας
τυφλά στις έξωθεν ιμπεριαλιστικές επιταγές, τι κερδίσαμε δηλαδή; Τι κέρδισε ο
λαός; Μισθούς πείνας, απώλειες συντάξεων, τρομακτική ανεργία και ύφεση.

Η επόμενη μέρα
Η δυνατότητα κοπής νέου χρήματος, που φυσικά θα κινείται σε περιορισμένα
επίπεδα, θα αποτελέσει το χορηγό των μισθολογικών αυξήσεων και της χρη-
ματοδότησης του κράτους πρόνοιας. Η νομισματική ανεξαρτησία μπορεί να
προσφέρει τα αναγκαία μέσα για τη στήριξη της δημόσιας σφαίρας, ιδιαίτερα
στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης και του πολι-
τισμού, των εισοδημάτων και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. 
Ο εσωτερικός δανεισμός μπορεί να σταθεί σημαντικός αρωγός στη νέα πορεία,
ενώ η άμεση εθνικοποίηση των τραπεζών θα απαλλάξει την κοινωνία από την
αγωνία του παρατεταμένου επιθανάτιου ρόγχου τους. 
Η ισοτιμία του νέου νομίσματος το πρώτο χρονικό διάστημα θα είναι συνδεδε-
μένη και σε σχέση ένα προς ένα με το ευρώ, παρότι η ισοτιμία που αντιστοιχεί
στη δομή της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλότερη ακόμη κι απ’ αυτήν που
έχει σήμερα το ευρώ. Η πρόσδεση στο ευρώ θα είναι πολιτική απόφαση για να
αποτραπούν κερδοσκοπικές επιθέσεις στη νέα δραχμή.
Η υποτίμηση αυτή σε σχέση με τα ξένα νομίσματα θα επηρεάσει ως ένα βαθμό
και τις τιμές στην εσωτερική αγορά. Οι φόβοι, όμως, για πληθωριστικές πιέσεις
και ανεξέλεγκτες τιμές δεν ευσταθούν. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κατά-
σταση αποπληθωρισμού κατέχοντας το σχετικό ρεκόρ στην ΕΕ. Και εκτός αυτής
όμως, η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού και η κατάρρευση των
εισοδημάτων είναι τέτοια που η οικονομική ενεργοποίηση του πληθυσμού θα
αργήσει να προκληθεί, καθυστερώντας συνεπώς και τις αυξήσεις των τιμών. 
Οι τρομολάγνοι υποστηρίζουν ότι θα γυρίσουμε πίσω στην δεκαετία του ‘50.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Στα είδη διατροφής, με βάση μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ παρατηρείται αυτάρκεια στο
ελπιδοφόρο επίπεδο του 91,5%. Με μια δεύτερη, ωστόσο, ματιά, φαίνεται ότι η
υψηλότερη αυτάρκεια παρατηρείται σε μη αναγκαία προϊόντα, ενώ η χαμηλό-
τερη στα σχεδόν απαραίτητα, κατάσταση που διαμορφώθηκε σε συνέπεια των
επιταγών της ΕΕ! Στα στερεά καύσιμα οι αριθμοί δείχνουν ότι δε θα υπάρξει
πρόβλημα, ενώ στα υγρά καύσιμα η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με
χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν μπορεί να εξασφαλίσει πολύ πιο φθηνά καύ-
σιμα. Τέλος, σε επίπεδο φαρμάκων, οι βιομήχανοι έχουν δηλώσει ότι μπορούν
να καλύψουν με ποιοτικά φάρμακα σε χαμηλό κόστος το 70% της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας και το 50% της νοσοκομειακής. 
Εν κατακλείδι, στους κρίσιμους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας και των φαρ-
μάκων βλέπουμε ότι δεν παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις που να δικαιολο-
γούν όλη αυτήν την υστερία, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επαναστατική
ρήξη θα απελευθερώσει ασύλληπτες προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις, που
σήμερα ακρωτηριάζονται, επιτρέποντας στην κοινωνία να εισέλθει σε μία νέα,
πιο ελπιδοφόρα εποχή. 
Έτσι, η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος ταυτόχρονα με την επιβολή φραγμών
στην κίνηση των κεφαλαίων, με την εθνικοποίηση των τραπεζών και τη δια-
γραφή του μεγαλύτερου μέρους ή και όλου του δημόσιου χρέους (που είναι πα-
ράνομο και απεχθές) αποτελούν την μοναδική εναλλακτική απέναντι στη
σημερινή βαρβαρότητα, που δεν έχει κανένα, μα κανένα σημείο λήξης.

Αλλαγή νοοτροπίας, ρήξη με το πολιτικό κατεστημένο
Είναι προφανές ότι η αθέτηση πληρωμών και η έξοδος από την ΟΝΕ δεν απο-
τελούν εύκολες επιλογές. Σε ενδεχόμενο GRexit, η Ελλάδα θα χρειαστεί κάθε
βοήθεια, ενώ πέραν της οικονομικής διάστασης, δεν πρέπει να λησμονούμε και
τις γεωπολιτικές πιέσεις που θα δεχτεί η χώρα μας.
Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι η επιστροφή στη
δραχμή χωρίς ρήξη, όχι μόνο με τους δανειστές, αλλά και με το διεφθαρμένο
εγχώριο, πελατειακό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, δε θα φέρει κανένα
αποτέλεσμα. Η ενδεχόμενη αποχώρηση από την άγρια νεοφιλελεύθερη ΕΕ δεν
αποτελεί βήμα απομόνωσης. Αντίθετα, είναι μια σπουδαία ευκαιρία εκδημοκρα-
τισμού και ριζοσπαστικοποίησης του πολιτικού συστήματος και πρέπει να απο-
τελέσει την απαρχή μιας διαφορετικής πορείας, της ανεξάρτητης και εθνικά
κυρίαρχης Ελλάδας.
Κανείς, λοιπόν, ακόμα περισσότερο εγώ προσωπικά, δεν επιθυμεί να «χαϊδέψει
αυτιά». Η μονομερής αποχώρηση από την ΟΝΕ με δική μας πρωτοβουλία, η
άρνηση πληρωμής του χρέους, η επαναφορά της δραχμής, η χάραξη της οικο-
νομικής πολιτικής και της ανασυγκρότησης ενός προσαρμοσμένου στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες παραγωγικού μοντέλου, η γεωπολιτική στρατηγική κ.ο.κ. δεν είναι
εύκολη υπόθεση. 
Αφενός όμως, δε φαίνεται να υπάρχει άλλη επιλογή που θα βοηθήσει να στα-
θούμε σύντομα στα πόδια μας και αφετέρου, για να πειστούν και οι πλέον δύ-
σπιστοι, ας σκεφτεί ο καθένας κάτι απλό: το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που έχει
εφαρμόσει η ΕΕ δοκιμάστηκε επί σειρά ετών, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και
σε όλο τον κόσμο, αποτυγχάνοντας παταγωδώς και προκαλώντας κοινωνική
αποσάθρωση, φτωχοποίηση, συγκρούσεις και δυστυχία προς όφελος απο-
κλειστικά των ολιγαρχών. 
Γιατί λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις ατελέσφορες θυσίες, να μην τολμήσουμε
να δοκιμάσουμε και ένα διαφορετικό δρόμο που αν μη τι άλλο, δίνει βαρύτητα
στην κοινωνική συνοχή και την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν!

Λάμπρος Μεραντζής, μέλος Δ.Σ. Ιονικής Ενότητας
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Ιδιοφυία. Πολυπράγμων. Σπουδαία προσωπικότητα. Οικογε-
νειάρχης. Έλληνας. Ένθερμος Πατριώτης. Μεγάλος Φυσι-
κός. Τεράστιος Μαθηματικός. Κορυφαίος Επιστήμονας.
Χαρακτηρισμοί που, χωρίς καμία δόση υπερβολής, αρμό-
ζουν και περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή (Constantin Carathéodory), ο οποίος συνει-
σέφερε τα μέγιστα στην πρόοδο της επιστήμης των μαθημα-
τικών και της φυσικής κατά τον 20ό αιώνα και αναγνωρίζεται
παγκοσμίως ως "... ένας από τους λαμπρότερους μαθηματι-
κούς (που) έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει απο-
φασιστικά την επιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη και
πλατιά παιδεία, (που) ως ανήκων στο ελληνικό έθνος με το
υψιπετές πνεύμα του και την ουσιαστική αναζήτηση της γνώ-
σης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονομιά της κλασι-
κής Ελλάδος» (Γερμανός μαθηματικός Oskar Perron για τον
Καραθεοδωρή). 

Από... τζάκι
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή γεννήθηκε το 1873 από Έλληνες γονείς στο
Βερολίνο, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του, Στέφανος, ως διπλωματικός
ακόλουθος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Γόνος ενός ισχυρού γενεαλογικού δέντρου με ρίζες στην Αδριανούπολη της
Ανατολικής Θράκης, περνά μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στο Βέλ-
γιο, καθώς ο πατέρας του διετέλεσε για πολλά χρόνια πρεσβευτής της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Η απώλεια της μητέρας του στην ευαίσθητη ηλικία
των έξι ετών είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει και να επιτελέσει με τον καλύ-
τερο τρόπο την ανατροφή του, η γιαγιά του Ευθαλία Πετροκόκκινου, αρ-
χόντισσα του Αιγαίου. 
Η έφεσή του προς τα γράμματα και η ιδιαίτερη κλίση του στα μαθηματικά
ήταν αδύνατο να μείνουν κρυφές από τα μαθητικά του χρόνια ακόμα. Σε ηλι-
κία 17 ετών ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή κέρδισε δύο συνεχόμενες χρο-
νιές το βραβείο του πανεθνικού διαγωνισμού μαθηματικών του Βελγίου,
αφήνοντας τους πάντες άφωνους, καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ
στο παρελθόν. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, έλαβε μόνο αυτός βραβείο, διότι
κανείς άλλος δεν έλυσε τις ασκήσεις!
Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίες προσωπικότητες είχαν εντοπίσει την ιδιοφυία
που έκρυβε ο νεαρός ακόμα Κωνσταντίνος, με τον Ιούλιο Βερν να γράφει στο
λεύκωμά του ότι είχε τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε μία σπουδαία επιστημο-
νική προσωπικότητα! Και ως γνωστόν, ο Ιούλιος Βερν έβλεπε μπροστά...
Μετά από έντονη παραίνεση του πατέρα του, σε ηλικία 18 ετών γράφτηκε
στη βελγική στρατιωτική σχολή και σπούδασε μηχανικός. Η καριέρα του είχε
ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο και το 1898 κλήθηκε στην Αίγυπτο για να
συμβάλει σε αρδευτικά έργα του Νείλου και την πυραμίδα του Χέοπα. 

- Η μεγάλη απόφαση
Ενώ όλα έδειχναν ότι ο νεαρός Kostia θα εξελισσόταν σε ένα σπουδαίο μηχα-
νικό, ξαφνικά σε ηλικία 27 ετών αποφάσισε να αλλάξει εντελώς την πορεία της
ζωής του. Ευτυχώς, για τη μαθηματική επιστήμη. Ένα βράδυ, ενώ μελετούσε
τα αγαπημένα του Μαθηματικά, προσπάθησε να λύσει κάποια απορία που
του δημιουργήθηκε. Την επόμενη έπρεπε να κάνει κάποιες μετρήσεις στην
πυραμίδα του Χέοπα. Όμως το μυαλό του ήταν «κολλημένο» στην αναζήτηση
της λύσεως του προβλήματος. Τότε συνειδητοποίησε οριστικά τη μεγάλη γοη-
τεία που ασκούν πάνω του τα μαθηματικά. Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση να
εγκαταλείψει το επάγγελμα του μηχανικού και τη σπουδαία εργασία. 
Ο ίδιος, αναφερόμενος σε αυτήν του την απόφαση ανέφερε: “Η οικογένεια
μου, οι παλιοί μου φίλοι, Δημήτριος Βικέλας και Μάρκος Δραγούμης, έβρι-
σκαν το σχέδιό μου, να εγκαταλείψω μια εξασφαλισμένη θέση με πολλές δυ-
νατότητες για το μέλλον, περισσότερο από κωμικό. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν
ουδόλως πεπεισμένος, ότι αυτό το σχέδιο θα πετύχει και θα αποφέρει καρ-
πούς. Δεν μπορούσα όμως να αντισταθώ στην καταναγκαστική ιδέα, ότι
μόνον η ανεμπόδιστη ενασχόληση με τα Μαθηματικά έδινε στη ζωή μου το
περιεχόμενό της”. Επρόκειτο σαφώς, για την πλέον σπουδαία και σημαντική
απόφαση που έλαβε στη ζωή του και σίγουρα δεν το μετάνιωσε. 
Αναχώρησε για τη Γερμανία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν,
που θεωρείτο τότε το παγκόσμιο κέντρο των Επιστημών. Σπούδασε κοντά

στους κορυφαίους καθηγητές της εποχής Herman Schwarz, Georg Frobe-
nius, Erhard Schmidt, Lazarus Fuchs και Hermann Minkowski και κατάφερε
να ξεχωρίσει. Η πρόοδός του ήταν ραγδαία και η αναρρίχηση στα αξιώματα
της επιστημονικής κοινότητας ανεμπόδιστη. Οι διατριβές του έκαναν ιδιαί-
τερη αίσθηση και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις καλύτερες ερευνητικές
υπογραφές, στα διάσημα και έγκυρα περιοδικά μαθηματικών της εποχής. Ο
Καραθεοδωρή δημιουργούσε νέες θεωρίες, αναμοχλεύοντας και «ανακαινί-
ζοντας» παλιά αξιώματα. Ο Felix Klein πριν ακόμη εξεταστεί για το διδακτο-
ρικό του, του πρότεινε να γράψει και υφηγεσία, ενώ με πρόταση του David
Hilbert πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, απέκτησε το δικαίωμα της
διδασκαλίας!

Ο πατριώτης και άνθρωπος Καραθεοδωρή
Ενώ του προσφέρεται μία τόσο σημαντική θέση στο περίφημο μαθηματικό
κέντρο, ο φιλόπατρις Έλληνας αναζητά την καταξίωση στην πατρίδα του.
Γιατί η φιλοπατρία και η ελληνική του συνείδηση ήταν ένα από τα πλέον βα-
σικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, που υπαγόρευσαν και πολλές από
τις επιλογές που έκανε στη ζωή του, ίσως και σε βάρος της επιστημονικής
του ανέλιξης. 
Βέβαια, επειδή η εσωστρέφεια και η ζηλοφθονία αποτελούν γνωρίσματα του
ελληνικού κράτους από αρχής ύπαρξής του, γνώρισε την απόρριψη από την
εγχώρια επιστημονική κοινότητα, με την πολιτεία να του προσφέρει θέση σε
ένα σχολείο της Μακεδονίας, ως Ελληνοδιδάσκαλος. Ούτε καν ως μαθημα-
τικός! Ο Καραθεοδωρή συνειδητοποιεί ότι δυστυχώς δεν είναι ακόμα ώριμες
οι συνθήκες και αποφασίζει να αφοσιωθεί στην καριέρα του στη Γερμανία,
η οποία στη συνέχεια απογειώνεται. 
Ευτυχώς για την Ελλάδα, η γνωριμία του από νεαρή ηλικία με έναν άλλο επι-
φανή Έλληνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο ανέπτυξαν πολυετή
φιλία, έμελλε σε λίγα χρόνια να τον φέρει στην αγαπημένη του πατρίδα,
καθώς ο σπουδαίος πολιτικός μας εκτιμούσε πολύ τις ικανότητες του Καρα-
θεοδωρή.
Την Ελλάδα τίμησε στο εξωτερικό κατά τη μακροχρόνια παραμονή του, ως
άνθρωπος πολιτισμένος, ως επιστήμονας και ως Έλληνας πατριώτης. Όταν
ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον κάλεσε να αναλάβει την οργάνωση του Πανεπι-
στημίου της Σμύρνης, εγκατέλειψε τη λαμπρή καριέρα, την αξιοζήλευτη θέση
του καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και εγκαταστάθηκε οικογε-
νειακώς στη Σμύρνη το 1920. Συνέλαβε το όραμα για τη δημιουργία του πα-
νεπιστημίου που θα αποτελούσε το «ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ». Με πολύ μεράκι
εργάστηκε νύχτα μέρα για την οργάνωση και τον εξοπλισμό του πανεπιστη-
μίου. Εκτός από την οργάνωσή του, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να καταστεί ένα κορυφαίο ίδρυμα έρευνας. Έφερε όργανα και εξοπλισμό
από το εξωτερικό και προσπάθησε μέσω της ιατρικής έρευνας να καταπο-
λεμήσει την ελονοσία που εκείνο τον καιρό κυριολεκτικά «θέριζε», ενώ πα-
ράλληλα εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος. 
Το όνειρο όμως αυτό, για το οποίο έκανε τόσες θυσίες, δεν αξιώθηκε να δει
να πραγματοποιείται. Το καταστρέφουν η Μικρασιατική Καταστροφή και όσα
ακολούθησαν το 1922. Μόλις δύο ημέρες πριν κατάφερε να φυγαδεύσει την
οικογένειά του, μένοντας πίσω για να διασώσει αρχεία και μελέτες. Υπάρ-
χουν έγραφες μαρτυρίες της εποχής εκείνης που αναφέρουν ότι ο Κ. Καρα-
θεοδωρή αναχώρησε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή και με κίνδυνο της ζωής
του προκειμένου να επιβιβάσει σε πλοίο τα όσα με τόση επιμέλεια μετέφερε
από την Ευρώπη για το πανεπιστήμιο της Σμύρνης. 
Τα επόμενα χρόνια διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εν
συνεχεία στο Μετσόβιο, αλλά απογοητευμένος από τον παρασκηνιακό πό-
λεμο που δέχτηκε από το κατεστημένο των καθηγητών της εποχής (του ανέ-
θεσαν τη διδασκαλία των Μαθηματικών στους πρωτοετείς φοιτητές της
Χημείας!), επέστρεψε στο Γερμανία και το Μόναχο, αποδεχόμενος μία κα-
θηγητική έδρα στο τοπικό Πανεπιστήμιο (στην οποία παρέμεινε μέχρι τη
συνταξιοδότησή του). 
Όμως, ο Βενιζέλος δεν τον ξέχασε. Τον κάλεσε εκ νέου στην Ελλάδα, αυτήν
τη φορά για την οργάνωση των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης. Παρότι ο συνάδελφός του και φίλος καθηγητής Sommerfeld θα
τον συμβουλέψει να «μη βάλει ξανά στο κεφάλι του στέφανο εξ ακανθών για
την Ελλάδα», ο θερμός πατριώτης δεν μπορούσε να μη θέσει εαυτόν εις τη
διάθεσή της. Η απόρριψή του, όμως, από τους συναδέλφους του ήταν διαρ-

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή είναι ο “σύγχρονος Αρ-
χιμήδης”, ο συνδετικός κρίκος της μακραίωνης δόξας
της πατρίδας μας στις Επιστήμες

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: 
Ο μεγαλύτερος σύγχρονος έλληνας μαθηματικόςΟ μεγαλύτερος σύγχρονος έλληνας μαθηματικός
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στο
Κεντρικό Κατάστημα, στη Διεύθυνση Λογιστηρίου και στα Καταστήματα Κορωπίου και Αγ. Αναργύρων.
Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩρΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στο
Κεντρικό Κατάστημα, ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Διαθεσίμων, έπειτα από τη δημιουργία του dealing
room της Ιονικής  και ως διευθύνοντας σύμβουλος στην παντραπεζική προσπάθεια οικοδόμησης του
συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών «ΔΙΑΣ». Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑρΑΝΤΖΑΛΗ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΜΑρΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Μαρία. Υπηρέτησε στα Κα-
ταστήματα Φίλωνος και Κερατσινίου. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οι-
κείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑρΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔρΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Άντα. Υπηρέτησε στο

Κεντρικό Κατάστημα. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Παναγιώτης. Υπηρέτησε
στο Κατάστημα της Λαμίας, στο Κεντρικό, για πολλά χρόνια στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και ως Δι-
ευθυντής στο Κατάστημα Συντάγματος, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στη Διεύθυνση Εργασιών και
Καταστημάτων (ΔΕΚ). Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών η αγαπητή Διονυσία, σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου
μας Γεωργίου που είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα της Πάτρας. Στην κόρη της και συνάδελφό μας
Χαριτίνη, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΠΙΤΣΙΚΑ ΣΟφΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών η αγαπητή Σοφία, σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου μας
Πίτσικα Ιωάννη που υπηρέτησε στο Κεντρικό Κατάστημα. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια.
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κής. Παρά τις αντιξοότητες, αρκετές προτάσεις του εφαρμόστηκαν μέχρι και
τις αρχές της δεκαετίας του ’80!
Έτσι επέστρεψε πάλι στην έδρα του στο Μόναχο συνεχίζοντας ταυτόχρονα
το συγγραφικό του έργο. Εν τω μεταξύ τον καλούν να διδάξει και να δώσει
διαλέξεις σε κατάμεστες αίθουσες στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κό-
σμου, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 1938.
Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι όλες οι αναφορές στον Καραθεοδωρή έχουν
κοινό τόπο, εκτός του θαυμασμού για τις επιστημονικές του αρετές, το με-
γαλείο της προσωπικότητάς του. Οικογενειακή παράδοση, καλλιέργεια και
πλούσια πείρα από τη ζωή, συνέθεταν μια αληθινά γοητευτική και επιβλητική
προσωπικότητα. Συνολικά ο βίος και η πολιτεία του διέπονται από μία διαρκή
δράση με σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη, ανιδιοτέλεια και μεγαλοψυχία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν αποχώρησε από το Γκέτινγκεν, οι μαθητές του
αφιέρωσαν στον «Cara» -το χαϊδευτικό του- ένα ποίημα 38 στροφών. Αργό-
τερα, κατά την περίοδο του πολέμου, βοήθησε πολλούς επιστήμονες, κυρίως
Εβραίους, να δραπετεύσουν στην Αμερική, ενώ δε δίστασε να υψώσει το
ανάστημά του και κατά του ναζισμού προχωρώντας σε λευκή απεργία. Πέ-
θανε σε ηλικία 77 ετών στο Μόναχο το οποίο δεν εγκατέλειψε ούτε κατά τη
διάρκεια του πολέμου. Μέχρι το τέλος της ζωής του δε σταμάτησε να μελετά
και να ασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη, τα μαθηματικά.... 
Εξ άλλου, επρόκειτο και για έναν επιτυχημένο οικογενειάρχη. Το 1908
παντρεύτηκε την Ευφροσύνη. Την επόμενη χρονιά γεννήθηκε ο Στέφανος
και αργότερα η Δέσποινα, η οποία μας πληροφορεί ότι ως οικογενειάρχης
υπήρξε υποδειγματικός, σεμνός, διακριτικός. Δε μίλησε ποτέ στα παιδιά του
για το μέγεθος της αξίας του και το ύψος των αξιωμάτων που κατείχε. Επε-
δίωκε τη ζωντανή τους μόρφωση μέσα από ταξίδια, ενώ φρόντιζε να  τα πη-
γαίνει σε μουσεία, εκθέσεις και αξιόλογες εκδηλώσεις. Πιστός στα ιδεώδη
του ελληνισμού, ανέθρεψε τα παιδιά του με τις παραδόσεις και τις αρχές που
ανατράφηκε ο ίδιος από την αρχόντισσα της Χίου.

Η σπουδαία κληρονομιά του έργου του
Είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι ο Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους
λαμπρότερους σύγχρονους μαθηματικούς που εμπλούτισε ουσιαστικά και
επηρέασε αποφασιστικά την επιστήμη. Το επιστημονικό του έργο είναι
εντυπωσιακό.
Κατάφερε να καταξιωθεί εν μέσω μεγάλων επιστημόνων στην ανατολή του
20ου αιώνα όπως ο Albert Einstein, o David Hilbert, o Felix Klein, o Max
Plank , o Erhard Schmidt και πολλοί άλλοι και να αναγνωρισθεί η προσφορά
του στην επιστήμη με διακρίσεις και τιμές από Ακαδημίες όπως η Πρωσική,
η Βαυαρική, η Ελληνική και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και
της Αμερικής.
Καταπιάστηκε με όλους σχεδόν του κλάδους των Μαθηματικών: θεωρία
πραγματικών συναρτήσεων, θεωρία μιγαδικών συναρτήσεων, διαφορικές
εξισώσεις, θεωρία συνόλων και διαφορική γεωμετρία, σύμμορφες απεικονί-
σεις κ.ά. Οι μαθηματικές του αποδείξεις χαρακτηρίζονται από «κομψότητα
και απλότητα», αλλά και αυστηρότητα που δίνει απόλυτη ασφάλεια στα
συμπεράσματα που προκύπτουν.
Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του επεκτείνεται σε πολλούς τομείς της φυ-
σικής και της αρχαιολογίας. Η συμβολή του στη Θεωρητική Φυσική υπήρξε
καθοριστική στη μαθηματική θεμελίωση τομέων της Φυσικής όπως η Θερ-
μοδυναμική, η Γεωμετρική Οπτική, η Μηχανική και η Σχετικότητα.
Από το 1901 μέχρι το θάνατό του έγραψε 175 περίπου αξιόλογες εργασίες.
Τα παραπάνω βιβλία εκδόθηκαν το 1983 στη Νέα Υόρκη, αλλά δυστυχώς

όχι ακόμα στη δική μας γλώσσα. Σημειωτέον ότι οι εργασίες που συνέγραψε
στην ελληνική μεταφράστηκαν στη γερμανική και την αγγλική.
Ο Καραθεοδωρή ασχολήθηκε συστηματικά και με τις τηλεπικοινωνίες και σή-
μερα πολλές από τις εφαρμογές του καταγράφονται στην κινητή τηλεφωνία.
Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες του Καραθεοδωρή που έγραψαν ιστορία
ήταν για τους κίονες του Παρθενώνα. Ήταν αυτός που ανακάλυψε ότι οι
μπροστινοί κίονες του Παρθενώνα έχουν τόξα από κύκλους με ακτίνα πέντε
χιλιομέτρων, ενώ οι πίσω κίονες έχουν ακτίνα δέκα χιλιόμετρα, με αποτέλε-
σμα να μοιράζεται καλύτερα το βάρος πάνω στον κάθε κίονα. 
Μιλούσε Ελληνικά, Γαλλικά (μητρικές γλώσσες), άπταιστα Γερμανικά σε ση-
μείο που τα έργα του στη γερμανική να θεωρούνται υψηλής αισθητικής και
Αγγλικά, Ιταλικά, Τουρκικά και αρχαίες γλώσσες. Αυτό το εκπληκτικό γλωσ-
σικό «οπλοστάσιο» του έδινε τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να ανταλ-
λάσσει άμεσα ιδέες με άλλους μαθηματικούς στα πολυάριθμα ταξίδια του,
με αποτέλεσμα να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών του. 
Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας και του ανυπέρβλητου κύρους του, είναι
το γεγονός ότι ο Καραθεοδωρή υπήρξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
στην πρώτη απονομή του βραβείου Fields, το οποίο παραμένει μέχρι σή-
μερα ίσως η ανώτατη μαθηματική διάκριση παγκοσμίως. 
Σε αναγνώριση της προσφοράς και των επιτευγμάτων του, το 2002 το Πα-
νεπιστήμιο του Μονάχου έδωσε το όνομά του σε μία από τις μεγαλύτερες
αίθουσες διδασκαλίας του.

Αϊνστάιν: «Ο Καραθεοδωρή δάσκαλός μου»
Στην Ελλάδα, την εγωκεντρική και παρηκαμσμένη πνευματικά Ελλάδα, έχει
γίνει πολύς λόγος για τον «έλληνα καθηγητή από τον οποίο “έκλεψε”  ο
Άλμπερτ Αϊνστάιν τη θεωρία της σχετικότητας». Δεν είναι ακριβώς έτσι τα
πράγματα.
Οι αναφορές στον Καραθεοδωρή, η προσωπική του στάση, ακόμα και οι
σκέψεις της κόρης του επί του θέματος, δε συμπεραίνουν κάποιου είδους
συνεισφορά του Καραθεοδωρή στην αρχική διατύπωση της Θεωρίας της
Σχετικότητας. 
Εντούτοις, η καθολική άρνηση της συνεισφοράς του δε θα ήταν η σωστή
προσέγγιση, επειδή είχε πράγματι κάποια εμπλοκή με τη Θεωρία της Σχετι-
κότητας, τόσο την Ειδική όσο και τη Γενική. Όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εργα-
ζόταν πάνω στη γενική θεωρία της σχετικότητας, αντιμετώπισε σοβαρά
προβλήματα σε τρία βασικά θέματα. Έτσι ζήτησε βοήθεια από μερικούς διά-
σημους και κορυφαίους επιστήμονες της εποχής. Οι δύο μεγάλοι άνδρες
είχαν γνωριστεί μέσω του μεγάλου φυσικού Max Plank και ο Καραθεοδωρή
ήταν ένας από αυτούς που του απάντησαν με τρόπο απλό και κατατοπιστικό
και βοήθησαν καθοριστικά στην εξέλιξη της θεωρίας. 
Παράλληλα, η αλληλογραφία των δύο ανδρών αναδεικνύει τη βαθιά σχέση
αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού που διατηρούσαν, ενώ ο ανυπέρ-
βλητος Αυστριακός φυσικός τον έχει αποκαλέσει ως δάσκαλό του.

Η κορυφαία επιστημονική οντότητα του Κωνσταντίνου Καραθε-
οδωρή μεσουράνησε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την αν-
θρωπότητα (1915-1945) και κατάφερε να διακριθεί εν μέσω των
σπουδαιότερων επιστημόνων του 20ού αιώνα. Ο «σύγχρονος
Αρχιμήδης» βρήκε το κομμένο για αιώνες νήμα της σπουδαίας
παράδοσης της πατρίδας μας στις επιστήμες και φάνηκε αντά-
ξιος των κορυφαίων αρχαίων Ελλήνων που θεμελίωσαν τα μα-
θηματικά και τις υπόλοιπες θετικές επιστήμες. 

Συνέχεια από τη σελίδα 10         Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ο μεγαλύτερος σύγχρονος έλληνας μαθηματικός
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βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 220
€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΚρΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του συ-
ναδέλφου Δημήτριου για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 38.854,67 € νομιμο-
τόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΛΑΜΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 200/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 40.893,48 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα  Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΠΥρΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6584/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Πηνελόπη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 39.775,24€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑρΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6313/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 37.152,79€ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩρΟΣ
Με την υπ’ αρ. 188/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο μας Θεόδωρο
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 29.936,26 € και επιπλέον νόμιμους τό-
κους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 600,00 € για δικα-
στική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΣΑρΑΓΙΑΣ ΚΥρΙΑΚΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1868/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Κυριάκο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 38.719,98 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΥΤΗρΗ ΜΑρΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 6305/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μα-
ρίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.450,00€ νομιμοτόκως καθώς και
600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπά-
κης. 

ΣΑΚΕΛΛΑρΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 930/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
1.772,93 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 350
€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΑΝΑΚΟΥ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1208/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το
ποσό των 18.443,86 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

φΩΣΚΟΛΟΥ  ΖΑΜΠΕΤΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 536/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ζαμπέτα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 39.115,64€ νομιμοτόκως και το ποσό
των 2.000€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΥρΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥρΟΥΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 670/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-

νάδελφό μας Σταυρούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 52.632,00€
νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπά-
κης. 

ΑρΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3858/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 41.047,08€ νομιμοτό-
κως και  το ποσό των 1.340€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑρΧΟΛΕΚΑ  ΑΝΔρΟΝΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 3245/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Ανδρονίκη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.996,05€ νομιμοτό-
κως και το ποσό των 1.140 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΑΖΗΣ  ΓΕρΑΣΙΜΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3954/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Γεράσιμο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 38.804,08€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.552 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔρΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3256/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Αλέξανδρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 34.727,38 € νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.070 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΖΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 90/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνά-
δελφο μας Δημήτρη ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.987,88 € και επι-
πλέον νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών κ. Κωνσταντί-
νος Κατσακιώρης. 

ΓΕρΟΜΙΧΑΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 536/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κωνσταν-
τίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 15.246,14€ νομιμοτόκως και το ποσό
των 1.400 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΚΟρΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 39/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ιωάννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.383, 63 € νομιμο-
τόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης. 

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕρΑΣ  ΔΗΜΗΤρΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 6547/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Δημήτριο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 43.309 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟρΔΟΝΟΥρΗ ΣΩΤΗρΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1393/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Σω-
τηρία ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 14.845,67 € και επιπλέον νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 300,00 € για δι-
καστική δαπάνη, κηρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά
εκτελεστή. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3748/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Δημήτριο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 38.119,69€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.000 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΚΙρΗΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 357/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Γεώργιος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2006 και ότι του
οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 74.331,03 € καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των
3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 2.400 € για δικαστική δα-
πάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΝΕΛΛΕΑ  φΩΤΟΥΛΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 4504/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Φωτούλα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 56.836,44€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 6228/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Κωνσταντίνο για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό
των 46.701,60€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΛΟΥΤΑρΧΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 6228/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Πλού-
ταρχο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 37.873,24€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΖΙΒΑΝΟΣ ΠΕΤρΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 41/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-
κυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Πέτρο για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 44.719,80€ νομιμοτόκως καθώς και ειδικό επίδομα κατά τον
τελευταίο μήνα πριν την αποχώρηση 115,92 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΧΟΥ  ΑΣΗΜΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 6274/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ασήμω για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το
ποσό των 37.083,92€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΕΝ  ΜΙΝΩΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 143/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Μίνω για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 46.584,86€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΛΟΚΟΤρΩΝΗ ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 4989/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σοφία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.018,03 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΒΩΛΟΥ-ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 862/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ιωάννα
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2007 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
8.092,22 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της


