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Φορολογικό σύστημα
Η αναμόρφωση του φοροεισπρακτικού
μηχανισμού θεμέλιος λίθος ανόρθωσης
της χώρας
«Σ’ αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός
από το θάνατο και τους φόρους»
Βενιαμίν Φραγκλίνος

Η διαδικασία συλλογής φόρων αποτελεί διαχρονικά μία από τις κυριότερες
κρατικές λειτουργίες ανεξαρτήτως ιστορικής περιόδου, γεωγραφικής προ-
έλευσης και ιδεολογικού προσανατολισμού, καθώς όλα τα πολιτικά συστή-
ματα στηρίζονται σε αυτήν για την επιβίωσή τους. Από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο
των κεντρικών κρατικών επιλογών, ενώ παράλληλα η αποτελεσματικότητά
του καθόριζε εν πολλοίς και την ισχύ του κράτους απέναντι στους υπηκόους
του. Μία ισχυρή κεντρική διοίκηση που ασκούσε ξεκάθαρα την εξουσία αντι-
μετώπιζε πολύ λιγότερα προβλήματα στη συλλογή των φόρων σε σχέση με
ένα παρηκμασμένο και φθήνοντα κρατικό μηχανισμό. 
Με λίγα λόγια, η επιτυχής ή αποτυχημένη πολιτική επιβολής και είσπρα-
ξης των φόρων είναι μία αλάνθαστη ένδειξη για την ομαλή ή όχι λει-
τουργία του κρατικού μηχανισμού και την ποιότητα της πολιτικού
συστήματος. 
Μία από τις σοβαρότερες αχιλλείους πτέρνες της Ελλάδας είναι αναμφίβολα
ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός και το φορολογικό σύστημα εν γένει, γεγο-
νός που αναδεικνύει τη γενική, πλέον, παραδοχή της ανεπάρκειας και ανι-
κανότητας του εγχώριου πολιτικού συστήματος.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ψωροκώσταινα, όλα τα υγιή πολιτικά συ-
στήματα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συλλογή φόρων από ένα ευρύ-
τατο, οργανωμένο και συναινετικό φορολογικό σύστημα για την ανάπτυξη,
λειτουργία και επιβίωσή τους. Οι φόροι, αποτελούν το οξυγόνο κάθε συστή-
ματος, το οποίο προσδοκά την οικονομική ανάπτυξη που θα οδηγήσει στην
είσπραξη ακόμα περισσότερων φόρων. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιδιώ-
κουν επιπλέον τη σύσταση αποδοτικών φοροεισπρακτικών μηχανισμών
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή, ενώ παράλ-
ληλα πρέπει να αντισταθμίζουν τη συνεπαγόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια με
την επιβολή όσο το δυνατόν πιο δίκαιων και ορθά κατανεμημένων φόρων. 
Η άκρατη επιβολή φόρων ως μέσο αναπλήρωσης της δημοσιονομικής τρύ-
πας που έχει προκληθεί από την εκτεταμένη διαφθορά ή ενίοτε ως μέσο τι-
μωρίας, που στρεβλώνει την οικονομία και καταδικάζει την
επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική ενός επιτυχημένου
κράτους. Αντίθετα, μία κυβέρνηση που επιτελεί με συνέπεια το καθήκον της
θα πρέπει να μπορεί στο μέτρο του δυνατού να εξισορροπεί τις αντίρροπες
δυνάμεις των κινήτρων είσπραξης των φόρων και της δυσαρέσκειας που
δημιουργούν στην κοινωνία.
Αυτά βέβαια, ισχύουν για τα "άλλα", τα "πολιτισμένα" κράτη. Στην Ελλάδα
αυτές οι βασικές αρχές της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου αποτελούσαν
από την ίδρυσή του "μικρές λεπτομέρειες". Και ως αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης, ποτέ δεν καταφέραμε ως χώρα να δημιουργήσουμε ένα σο-
βαρό φορολογικό σύστημα και οι Έλληνες, στη μεγάλη τους πλειονότητα,
δεν έχουν ίχνος φορολογικής συνείδησης. 
Το ψάρι, βέβαια, ως συνήθως, βρωμάει από το κεφάλι. Οι πολιτικές δυνάμεις
της χώρας, εξυπηρετώντας συμφέροντα και με αυτοσκοπό την εξουσία και την
προσπάθεια να εξισορροπήσουν στο τεντωμένο σκοινί της λαϊκής δυσαρέ-
σκειας και της διαρροής των ψήφων, υπήρξαν πάντα απρόθυμες ή δειλές να
προχωρήσουν στις απαραίτητες τομές. Ουσιαστικά δημιουργούσαν και διόγκω-
ναν το πρόβλημα, αντί να προωθούν την επίλυσή του, διαιωνίζοντας πρακτικές
που αλλοίωσαν την οικονομική ζωή, οδηγώντας τη χώρα στο χείλος της χρε-
ωκοπίας. 

συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Το μη χείρον βέλτιστον
Ο Ναπολέων έλεγε ότι στην πολιτική δεν “επιτρέπεται” να κάνεις
τρία πράγματα: δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχε-
σαι τα λάθη σου.

Αναλύοντας τις εξελίξεις στο τραπεζοϋπαλληλικό τοπίο τα τελευταία 2 χρό-
νια, είχαμε καταλήξει στο βέβαιο συμπέρασμα ότι η πραγματοποίηση προ-
γραμμάτων εθελουσίας εξόδου από τις τράπεζες μετά τις αναδιαρθρώσεις
και τις συγχωνεύσεις που υπέστησαν, αποτελούσε μονόδρομο. Σε αντί-
θεση, λοιπόν, με άλλες δυνάμεις του συνδικαλισμού που είτε εναντιώνονταν
πλήρως στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων είτε, λόγω άγνοιας και
έλλειψης διορατικής ικανότητας, συμβούλευαν τους συναδέλφους να απο-
χωρήσουν το συντομότερο δυνατό, ο σύλλογός μας προσπαθούσε με νύχια
και με δόντια να περάσει το μήνυμα στους συναδέλφους να μην παρασύ-
ρονται από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που δημιουργούσαν οι τράπεζες
προς όφελός τους και να περίμεναν υπομονετικά την εξαγγελία των προ-
γραμμάτων εθελουσίας εξόδου.
Η αρχή έγινε με τα προγράμματα που πραγματοποίησαν η Τράπεζα Πει-
ραιώς, η Eurobank, η Εθνική και -έστω και καθυστερημένα, γεγονός που
δημιούργησε εκ νέου... γκρίνιες και ανυπόστατη κριτική- τελικά πήρε σειρά
και η Alpha Bank. Ο σύλλογός μας δικαιώθηκε απόλυτα για την προ-
σπάθεια ενημέρωσης που κατέβαλε να πείσει τους συναδέλφους να
παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμοι ενώπιον των δυσμενών
συνθηκών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ώστε τελικά να
επωφεληθούν του προγράμματος.  συνέχεια στη σελίδα 4

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Η ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΟΝΟ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ, ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕ-
ΨΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ 

Ο επικουρικός μας φορέας βυθίζεται πλέον στη δίνη τραγικών εξελίξεων
που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυσή του. Ο σύλλογός μας
προσπαθεί εδώ και καιρό να σας αφυπνίσει για την επικινδυνότητα και
την ανεπάρκεια της τωρινής διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στην οποία, δυ-
στυχώς, προστέθηκαν οι απαράδεκτοι χειρισμοί της ομάδας των υποτι-
θέμενων συνδικαλιστών Βέργου και Ντίνου χάρη στους οποίους εξελέγη
στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων και ο κος Κολλάτος,
ο οποίος εν μία νυκτί από ανένδοτος πολέμιός τους μετατράπηκε στο νέο
προστατευόμενό τους… Όλη αυτή η «αφρόκρεμα» του συνδικαλισμού
αποφάσισε να προσφύγει στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εναντίον
της μείωσης των συντάξεων στην οποία άσκησε πρόσθετη παρέμβαση
ο Σύλλογος Συνταξιούχων, δημιουργώντας τετελεσμένα που οδηγούν το
σύνολο των ασφαλισμένων σε ασφυξία. συνέχεια στη σελίδα 3

Βέβαια, ποια ήταν η κατάληξη του μεγάλου αυτού στρατηγού γνωρίζετε όλοι
και βεβαίως τίποτα δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμο σε όλες τις περιπτώσεις. 
Γι'αυτό λοιπόν και εμείς δε θα συνταχθούμε απόλυτα με την άποψή του και
όποτε το κρίνουμε απαραίτητο, με γνώμονα και μοναδική προτεραιότητα πάντα
την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας, θα ακολουθήσουμε και τις
οδούς του πολιτικού συμβιβασμού, κρατώντας πάντα την αξιοπρέπειά μας. 
Αυτό ακριβώς το μονοπάτι ακολουθήσαμε και στις πρόσφατες εκλογές του
Συλλόγου Συνταξιούχων, έχοντας στο νου μας ένα άλλο, κλασικό απόφθεγμα
της διαμόρφωσης της πολιτικής, αλλά και της ζωής μας: το μη χείρον, βέλτι-
στον! Βλέπετε, ο πολιτικός ρεαλισμός είναι υπεραπαραίτητος και στα πλαίσια
της συνδικαλιστικής προσπάθειας...
Ελπίζουμε, πλέον, μετά το δεκαετή αγώνα που καταβάλαμε όλοι στην Ιονική
Ενότητα για να αποκαλύψουμε το -σκοτεινό- βίο και την πολιτεία της διοίκησης
του Συλλόγου Συνταξιούχων, ότι όλοι αναγνωρίζετε τις προσπάθειές μας και
την ανιδιοτέλεια που τις διέκριναν με μοναδικό κίνητρο να απομακρυνθούν ο
Ντίνος, ο Βέργος και η παρέα του που του επέφεραν απανωτά πλήγματα και
ανυπολόγιστη ζημιά σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, απαξιώνοντάς τον
στα μάτια των συναδέλφων.                                        συνέχεια στη σελίδα 5
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Συνέχεια από τη σελίδα 1  Φορολογικό σύστημα

Η κρίση ως ευκαιρία ριζικής μετατροπής
Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει ότι η διάχυτη φοροδιαφυγή είτε
στους άμεσους είτε στους έμμεσους φόρους δε θα μπορούσε να έχει καταπολεμη-
θεί, ίσως όχι ολοκληρωτικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό, αν υπήρχε η απαραίτητη πο-
λιτική βούληση από κυβερνήσεις που θα ενέπνεαν εμπιστοσύνη στους πολίτες.
Η απουσία της, όμως, έχει ουσιαστικά αδρανοποιήσει τους ελεγκτικούς και εισπρα-
κτικούς μηχανισμούς σε μία μόνιμη κατάσταση αναποτελεσματικότητας που μάλι-
στα, πλέον, έχει παγιωθεί στη συνείδηση των κρατικών λειτουργών και των πολιτών
κάνοντας την ανατροπή της ακόμα δυσχερέστερη.  
Οι ερχόμενες κυβερνήσεις, λοιπόν -γιατί για την παρούσα δεν υπάρχει καμία ελ-
πίδα- καλούνται να βελτιώσουν τη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού, όχι
απλά για να ικανοποιήσουν κάποιες εφήμερες «διαταγές» της τρόικας, αλλά για να
ξαναβάλουν τη χώρα στο μονοπάτι της ανόρθωσης και της ευημερίας. 
Το φορολογικό σύστημα της χώρας εξακολουθεί να παραμένει πολύπλοκο, αναπο-
τελεσματικό, γραφειοκρατικό και σε πολλές περιπτώσεις αναχρονιστικό και άδικο,
στηριζόμενο μάλιστα σε ένα γηρασμένο, κακοπληρωμένο και ανεπαρκώς εκπαι-
δευμένο προσωπικό.
Παρόλα αυτά, η χώρα διανύει μία παρατεταμένη περίοδο αναπροσαρμογής που
της δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να θεμε-
λιωθεί, ουσιαστικά, σε νέες, πιο γερές, βάσεις. Ήρθε ο καιρός, επιτέλους, να στα-
ματήσουμε να επιλέγουμε τον εύκολο, αλλά επικίνδυνο, δρόμο του «άρπα-κόλλα»
και να πορευτούμε μαζί, κράτος και πολίτες, σε αυτόν της σκληρής, αλλά ανταπο-
δοτικής, εργατικότητας, αψηφώντας τα κωλύματα του παρελθόντος. 
Επομένως και οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν δημιουργήσει έντονη λαϊκή
δυσαρέσκεια κάνοντας μόδα το σλόγκαν «οι ίδιοι και οι ίδιοι θα κληθούν να επωμι-
στούν τα φορολογικά βάρη», θα πρέπει μέχρι ενός σημείου να αντιμετωπιστούν
από μία διαφορετική οπτική. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τις ψεύτικες υποσχέσεις
γιατί η πικρή μεν, αλλά αλήθεια δε, είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 
Διότι είναι δεδομένο ότι ο άκρατος λαϊκισμός που υπόσχεται επιπλέον φορολόγηση
σε πλούσιους και εφοπλιστές δεν είναι αυτός που θα φέρει τις λύσεις, αντίθετα, κα-
θίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Οι μεν εφοπλιστές δεν μπορούν να φορολογηθούν
υπέρμετρα, λόγω της φύσης και τους καθεστώτος που επικρατεί παγκοσμίως στον
κύκλο εργασιών τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μεταφέρουν
την έδρα τους σε μία χώρα φορολογικό παράδεισο, οι δε μεγαλοκεφαλαιούχοι είναι
αδύνατον να πιεστούν περαιτέρω σε μία χώρα με ανύπαρκτη φορολογική δομή. 

Τί πταίει; 
Λόγω της ανεπάρκειας αυτού του βασικού πυλώνα της κρατικής λειτουργίας, θα
περίμενε κανείς ότι θα βρισκόταν πάντα στην κορυφή της ατζέντας όλων των κομ-
μάτων ώστε να ικανοποιήσουν και τη λαϊκή απαίτηση για την εύρυθμη λειτουργία
ενός αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού. Σε ένα πραγματικά κορυφαίο θέμα
που θα έπρεπε όλοι, μακριά από μικροπολιτικά, μικροκομματικά και ψηφοθηρικά
συμφέροντα, να καταθέσουν με ειλικρίνεια και σοβαρότητα τις θέσεις τους στα πλαί-
σια ενός ανοιχτού διαλόγου, φαίνεται ότι όλες οι πλευρές και οι εμπλεκόμενοι έχουν
επαναπαυτεί, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει το κατά τεκμήριο πιο άδικο και ατε-
λέσφορο φορολογικό σύστημα της Ευρώπης με τη μικρότερη επίπτωση στη μείωση
της ανισότητας.
Η πραγματικά αλγεινή εικόνα του βαθιά δυσλειτουργικού και εύθραυστου φορολο-
γικού συστήματος έχει πολλαπλές αιτίες που δεν το αφήνουν να "αναπνεύσει", κα-
θιστώντας το επιρρεπές στην πολιτική χειραγώγηση. 
Θεωρητικά υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς φορολόγησης: ο φόρος περιουσίας, ο φόρος
εισοδήματος και ο ΦΠΑ. Αυτός που βαραίνει περισσότερο στη διαμορφωθείσα κα-
τάσταση είναι ο τομέας του ΦΠΑ, καθώς είναι ο πιο δύσκολα ελέγξιμος και εκεί έχει
διαπιστωθεί η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Δυστυχώς, ελάχιστες προσπάθειες έχουν
γίνει για τη θεραπεία αυτής της γάγγραινας που παραλύει την οικονομία της πατρίδας
μας. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ο ΦΠΑ αποδίδεται αυτόματα στο κράτος
μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο είναι... ανήκουστο,
καθώς δεν υφίσταται αυτό το μοντέλο οργάνωσης με αποτέλεσμα ο κύριος όγκος
των διαφυγόντων κρατικών εσόδων να διαπιστώνεται σε αυτόν τον τομέα.
Τεράστιες, όμως, είναι και οι ευθύνες της δικαιοσύνης που δε φρόντισε να αντιμε-
τωπίσει ούτε στοιχειωδώς αυτό το φαινόμενο εν τη γενέσει του. Συνέπεια της κα-
θολικής ανεπάρκειας είναι η συνεχής και υπέρμετρη επιβολή έμμεσων φόρων στη
θεσμοθέτηση των οποίων προχωρά η πολιτεία με χαρακτηριστική ευκολία αφού
έχουν άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι πρόκειται
για την πιο άδικη μορφή φόρων, αφού αποδίδονται ισομερώς από τον πιο πλούσιο
μέχρι και τον πιο φτωχό. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της επιβολής των έμμεσων φόρων στα καύ-
σιμα, στους οποίους είμαστε εκ των πρωτοπόρων στην ΕΕ, γεγονός που δημιουρ-
γεί τεράστιες επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ανεπίτρεπτο στην
πατρίδα μας, που εκτός των άλλων αποτελεί και τον παράδεισο της διαφθοράς, να
εντοπίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό λαθρεμπορία καυσίμων. Πρόκειται για μία εν-
δεικτική περίπτωση στην οποία οι θεσμοί της πολιτείας απουσιάζουν ολοκληρωτικά
αδιαφορώντας για προκλητικά φαινόμενα ανθρώπων που δεν είχαν πού την κεφα-
λήν κλίναι και μετατράπηκαν μέσω της λαθρεμπορίας σε κροίσους εν μία νυκτί.  
Τα… αμέτρητα προβλήματα, όμως, επεκτείνονται σε πολλά επίπεδα. Η χώρα μας
που υποφέρει από το δημογραφικό πρόβλημα, αντί να υποστηρίζει με φοροελα-
φρύνσεις το θεσμό της οικογένειας, αντιθέτως τον καταδικάζει, διατηρώντας τη

δυσμενέστερη φορολογική αντιμετώπισή της από όλα τα κράτη της ΕΕ. 
Αντίστοιχα, υπάρχει και η ανεπάρκεια του θεσμού της δικαιοσύνης, καθώς οι απο-
φάσεις για τις διαφορές που προκύπτουν μπορούν να καθυστερήσουν για αρκετά
χρόνια, ενώ η απουσία αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής ποινών ενισχύει την
έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και εκτρέφει τη διαφθορά. 
Το φορολογικό σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, καθώς τα νομοσχέδια και οι
χαριστικές ρυθμίσεις ψηφίζονται απανωτά και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης οι
πολιτικοί μας «ταγοί» έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ! Αλλαγές στη βάση και τους
συντελεστές επιτελούνται σχεδόν σε ετήσια βάση, απόρροια του καιροσκοπισμού
και της προχειρότητας με την οποία προετοιμάζονται και είναι ουσιαστικά αδύνατο
ακόμα και για τους ειδήμονες να παραμένουν ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις, πολλώ
δε μάλλον για τους πολίτες που προτιμούν να παρανομούν και να περιμένουν την
επόμενη συμφέρουσα ρύθμιση (τα τελευταία 30 χρόνια μία ρύθμιση κάθε 2,5 χρό-
νια!) για την τακτοποίηση των οφειλών τους αντί να επιλέγουν τη φορολογική συμ-
μόρφωσή τους.
Και φτάνουμε και στον απαρχαιωμένο τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστή-
ματος, καθώς η τεχνολογία φαίνεται να πέρασε και να μην ακούμπησε, με τους
υπαλλήλους να είναι ελλιπώς (ή καθόλου) καταρτισμένοι και τις προσπάθειες ψη-
φιοποίησης να έχουν πέσει στο κενό ή να αυξάνουν την πολυπλοκότητα και την τα-
λαιπωρία των πολιτών. 

Ολική αναμόρφωση η μόνη λύση
Το θέμα βέβαια, δεν είναι μόνο να εντοπίζουμε τις αδυναμίες, αλλά να προτείνουμε
και λύσεις. Και οι λύσεις σε αυτό το θέμα απαιτούν εκτεταμένη οργάνωση και προ-
ετοιμασία, χρονοβόρες διαδικασίες, «επιθετική» τακτική και τόλμη, αλλά πάνω από
όλα, πολιτική βούληση. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει μία μικρή πρό-
οδος, η οποία, όμως, κινδυνεύει να χαθεί στον κυκεώνα του κρατικού και ειδικότερα
του φορολογικού χάους αν δεν αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Απαι-
τείται πλέον η εκπόνηση ενός ολικού σχεδίου φορολογικής αναμόρφωσης που θα
εφαρμοστεί σταδιακά στηριζόμενο σε κάποιους κύριους άξονες. 

- Οι φορολογικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν πλήρη αυτονομία και να λειτουργούν
σαν ανεξάρτητες αρχές. Η τοποθέτηση του επικεφαλής Υπουργού να απαιτεί την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία 180 εδρών ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή στή-
ριξη και συναίνεση για τις αποφάσεις του. Η στελέχωση του μηχανισμού πρέπει να
γίνεται με αυστηρά κριτήρια από το καλύτερο έμψυχο δυναμικό της χώρας και ο
εσωτερικός του έλεγχος πρέπει να διενεργείται από ένα σώμα το οποίο θα έχει υψη-
λές προϋποθέσεις διασφάλισης της ακεραιότητας, της ηθικής και της χρηστής λει-
τουργίας. Να δημιουργηθεί υπηρεσία φορολογικών μελετών με εξειδικευμένο
προσωπικό και αρμοδιότητες την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη συνεχή επι-
καιροποίησή της, την ανάλυση και κατάθεση προτάσεων φορολογικής πολιτικής και
την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων.  

- Σύνταξη ενός απλού και κατανοητού νόμου του οποίου τις διατάξεις τα κόμματα
θα δεσμευτούν ότι δε θα αλλάξουν για μερικά χρόνια, ώστε να αποτυπωθεί στη
συνείδηση του Έλληνα ότι δε θα υπάρχουν «παραθυράκια». Επομένως, κάποια
στιγμή θα πρέπει να τελειώνει η πρακτική των περαιώσεων και των συνεχών
«έξτρα» εκπτώσεων τόσο στη φορολογητέα ύλη, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Είναι αλήθεια ότι η παρατεταμένη κρίση εκτροχίασε τους προϋπολογισμούς εκα-
τοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε
από το μηδέν, από μία γραμμή εκκίνησης που θα γίνει σεβαστή από κυβέρνηση,
αντιπολίτευση και φορολογούμενους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα παγιωθούν αξιό-
πιστοι κανόνες τους οποίους δε θα μπορεί να παρακάμψει κανείς. 

- Αλλαγή των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών ώστε να παταχθούν τα φαι-
νόμενα διαφθοράς και χρηματισμού που αποτελούν μία καθημερινή πραγματικότητα. 

- Αποφασιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των offshore εταιρειών, καθώς και
των ενδοομιλικών συναλλαγών.

- Εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
με επενδύσεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μειωθεί το κόστος
της φοροείσπραξης και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του.

- Πλήρης ανατροπή του υπάρχοντος δικαστικού καθεστώτος για τα φορολογικά ζη-
τήματα. Απαιτείται να προχωρήσει η σύσταση οργάνων φορολογικής διαιτησίας,
ώστε να μειωθεί ο χρόνος επίλυσης των διαφορών, αλλά και η δημιουργία διακριτών
φορολογικών δικαστηρίων για τις πολύπλοκες υποθέσεις. 

- Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνειδητοποιήσουν όσοι αναλάβουν αυτό το τιτάνιο
έργο ότι ο Έλληνας δεν πρέπει να υπερφορολογείται ώστε να μην έχουμε τη χαώδη
φοροδιαφυγή στις πρωτογενείς συναλλαγές και διαδικασίες, να εισπράττεται δηλαδή
το μεγαλύτερο μέρος του ΦΠΑ. Σε αυτό το θέμα μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν
τα ΜΜΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρές κυρώσεις στους μη αποδί-
δοντες τον ΦΠΑ. Μία πρακτική μέθοδος που θα μπορούσε να βελτιώσει σε μεγάλο
βαθμό την απώλεια των εσόδων του ΦΠΑ είναι η προώθηση του μοντέλου που χρη-
σιμοποιείται εκτεταμένα στις βορειοευρωπαϊκές χώρες, όπου ο μεγαλύτερος όγκος των
συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω πλαστικού χρήματος.          (συνέχεια σελ. 3)
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- Εισαγωγή κινήτρων για τους συνεπείς φορολογούμενους. Είναι αδια-
νόητο το γεγονός ότι οι νομοταγείς και ευσυνείδητοι φορολογούμενοι συ-
νεχίζουν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με όσους σταθερά και διαχρονικά
εξαπατούν το κράτος και φοροδιαφεύγουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να
δημιουργηθούν κλίμακες για όσους δεν καθυστερούν τις πληρωμές ώστε
να έχουν εκπτώσεις φόρου, για όσους επιδεικνύουν προσπάθεια προ-
σαρμογής και συμμόρφωσης ώστε με τη βελτίωση της φορολογικής τους
συμπεριφοράς να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία που
αποδίδει φοροελαφρύνσεις και τέλος, για όσους έχουν ασυνεπή συμπε-
ριφορά ώστε να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και επιβαρύνσεις από
το φορολογικό μηχανισμό. 

Όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει δρόμος
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και
για να έχουμε αποτελεσματικό κράτος πρέπει να έχουμε και αποτελεσμα-
τικές φοροεισπρακτικές υπηρεσίες. Η ορθή οργάνωση και λειτουργία
αυτών των υπηρεσιών είναι συνάρτηση της επιτυχίας του μηχανισμού
που θα έχει σαν αποτέλεσμα μία ακριβοδίκαιη κατανομή των φορολογι-
κών βαρών.
Η κατάλληλη αφετηρία, πιστεύω, για να εγκαινιαστεί η μεγάλη προσπά-
θεια για ένα σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό εθνικό σύστημα ξεκινά από
τις επόμενες εθνικές εκλογές. Με το πέρας της διαδικασίας να ξεκινήσουν
άμεσα οι μεταρρυθμίσεις για να μη δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους να
υπαναχωρήσουν από τις υποσχέσεις τους κωλυσιεργώντας, όπως τόσες
και τόσες φορές έπραξαν κατά το παρελθόν. 
Απαιτείται εθνική συναίνεση του μέγιστου βαθμού και πρέπει να δεσμευ-
θούν η κυβέρνηση και τουλάχιστον το μεγαλύτερο (γιατί το σύνολο είναι

μάλλον αδύνατον) μέρος της αντιπολίτευσης, να αφήσουν πίσω τις μι-
κροπολιτικές τους αγκυλώσεις και να πορευτούν σε μία κοινή πορεία.
Στην εθνική αυτή υπόθεση οφείλουν να συνδράμουν η τοπική αυτοδιοί-
κηση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και άπαντες οι θεσμοί της πολιτείας
διότι μόνο με μία μαζική πανστρατιά μπορούμε να πετύχουμε την εμπι-
στοσύνη της κοινής συνείδησης και πρακτικής σε ένα πραγματικά δίκαιο
φορολογικό σύστημα που θα το διέπουν κανόνες δικαιοσύνης, ισότητας
και θα απολαμβάνει την αποδοχή της μεγάλης πλειονότητας του λαού. 
Η οργάνωση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού μη-
χανισμού μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της εθνικής ανάτα-
σης και να λειτουργήσει σαν ντόμινο θετικής επιρροής σε όλους
τους θεσμούς και τις λειτουργικές διαδικασίες της πατρίδας μας. Αν
πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, πιστεύω ότι σε λίγα
χρόνια θα ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία της πολιτείας και των πο-
λιτών και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τη σωτηρία της χώρας.
Εν τέλει, η προετοιμασία και εγκαθίδρυση ενός κοινωνικά δίκαιου και
αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος προϋποθέτει πολιτικούς που
αγνοώντας το δεδομένο πολιτικό κόστος, θα καταπολεμήσουν τη δια-
φθορά, θα εφαρμόσουν αυστηρά τους νόμους ανεξαρτήτως οικονομικής
και κοινωνικής θέσης και θα προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις για
την πλήρη αναδιοργάνωση του μηχανισμού. Όσοι έχουν τη βούληση ας
προχωρήσουν, οι υπόλοιποι ας κάνουν στην άκρη, γιατί τα χρονικά πε-
ριθώρια και η φοροδοτική ικανότητα και αντοχή του ελληνικού λαού βρί-
σκονται στα πρόθυρα της εξάντλησης.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Απόρροια αυτής της ενέργειας ήταν η έκδοση
της δικαστικής απόφασης που επέβαλε την
αναπροσαρμογή των συντάξεων στα προ της
μείωσης επίπεδα. Αυτή η εξέλιξη, όπως είχαμε
προειδοποιήσει στο παρελθόν, προκάλεσε
αλυσιδωτές αντιδράσεις που σφίγγουν τη
θηλιά στον ήδη απαξιωμένο επικουρικό μας
φορέα, καθώς οι εν ενεργεία συνάδελφοι, αλλά
και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων,
κινούνται πλέον ώστε με άμεσα εφαρμόσιμες
διαδικασίες να τους αποδοθούν οι ασφαλιστι-
κές εισφορές που αντιστοιχούν στον καθένα,
τόσο αυτές που προέρχονται από τον εργο-
δότη, όσο και αυτές που προέρχονται από
τους ίδιους τους εργαζόμενους. Όπως μπορεί
εύκολα να γίνει αντιληπτό από όλους, η προ-
αναφερθείσα δικαστική απόφαση και οι απαι-
τήσεις που προβάλλουν οι εν ενεργεία
σύλλογοι οδηγούν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε διάλυση.
Βέβαια, η ουσία είναι ότι όλες αυτές οι
ενέργειες που προεξοφλούν την εκκίνηση
της διαδικασίας επιστροφής των ασφαλι-
στικών εισφορών στερούνται νομιμότητας
και δε δημιουργούν ουδεμία προοπτική
λύσης του θέματος. Αποτελεί, λοιπόν, υπο-
χρέωση της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ή να
καταθέσει άμεσα αίτηση ανάκλησης της
συγκεκριμένης απόφασης ή να ζητήσει την
ανάκληση της εφαρμογής της στην εκδί-
καση της κύριας αγωγής.
Και εύλογα εμείς αναρωτιόμαστε τι απαντά
τώρα ο κος Κολλάτος που βρισκόμαστε
ενώπιον ανεξέλεγκτων εξελίξεων αναφο-
ρικά με τον επικουρικό μας φορέα, όταν
πρόσφατα διαβεβαίωνε τους συνταξιού-
χους της Ιονικής ότι επίκειται η καταβολή
αναδρομικών στις μειωμένες συντάξεις!

Φτάνει πια!
Βρισκόμαστε πλέον στο χείλος τους γκρεμού
έχοντας να αντιμετωπίσουμε τις παντελώς
ανεύθυνες και απερίσκεπτες κινήσεις της επι-
κίνδυνης ομάδας των συνδικαλιστών που εν-
δέχεται να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμα
γεγονότα με ολέθριες συνέπειες για το επι-

κουρικό μας ταμείο. Ενώπιον αυτού του τρα-
γικού αδιεξόδου ο σύλλογος αποφάσισε να
βροντοφωνάξει ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Ήδη οι συνά-
δελφοί μας Γιάννης Χρυσικός και Μαρία Φι-
λιπποπούλου, πρώην (πλέον) πρόεδρος και
ταμίας του Συλλόγου Συνταξιούχων, αντί-
στοιχα, παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους για
μία σειρά αιτιών, με κυριότερη βέβαια την αδιέ-
ξοδη πολιτική της ομάδας του Ντίνου και του
Βέργου που απέκτησε και νέα “εκλεκτά” μέλη,
τον Κολλάτο, την Καραδελή, τον Αναγνωστάκη
και την Γκλαβοπούλου!
Όλοι εμείς στο σύλλογο, έχοντας κριθεί από το
αλάθητο κριτήριο του χρόνου και της συναδελ-
φικής αποδοχής, για την υπευθυνότητα και
αποτελεσματικότητα που έχουμε αντιμετωπί-
σει όλα τα σημαντικά ζητήματα που σας έχουν
απασχολήσει κατά καιρούς, θεωρούμε ότι η
δράση των αυτόκλητων ψευδομεσσίων ξεπέ-
ρασε τα όρια και αποφασίσαμε να αναλάβουμε
δράση. Η ανοχή τέλος, λοιπόν, στο εξής
παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας και
δρομολογούμε τις εξελίξεις για τη διαμόρ-
φωση-υλοποίηση πρότασης σωτηρίας του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και για τον πλήρη έλεγχο των
εξελίξεων ώστε να διασφαλίσουμε ότι η
επικουρική σύνταξη θα συνεχίσει να κατα-
βάλλεται στους νυν, αλλά και τους μελ-
λοντικούς συνταξιούχους.
Για το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε στους έμπει-
ρους συνεργάτες μας, τον κο Γιώργο Κου-
τρουμάνη, πρώην Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου η γνώση
στα ασφαλιστικά θέματα είναι αδιαμφισβήτητη,
την κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθη-
γήτρια ασφαλιστικού δικαίου Νομικής Αθηνών
και τον κο Βασίλη Μαργιό, αναγνωρισμένης
αξίας αναλογιστή και τους αναθέσαμε την επε-
ξεργασία γνωμοδότησης-πρότασης για τη δια-
σφάλιση της επικουρικής μας σύνταξης. Και
επειδή το ζήτημα δεν επιδέχεται περαιτέρω
καθυστερήσεων, σας γνωρίζουμε ότι η διαμόρ-
φωση της πρότασης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
και απομένουν οι τελευταίες συναντήσεις με-
ταξύ των έγκριτων συμβούλων μας και των δι-

οικήσεων των δύο συλλόγων πριν την ολοκλή-
ρωσή της.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Επειδή η συνδικαλιστική λειτουργία απαιτεί
πάνω και πρώτα από όλα την αλληλεγγύη και
τη συμμετοχική διαδικασία και επειδή η συνα-
πόφαση αποτελεί θεμελιώδη αρχή της παρά-
ταξής μας, καλούμε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση του συλλόγου την Τρίτη, 18/11,
στις 18.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».
Παρουσία των εκπροσώπων του συλλόγου και
των έγκριτων, επιστημονικών συνεργατών
του, θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το
πλήρες σχέδιο της πρότασής μας για τη σω-
τηρία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στη διαδικασία θα έχουν
τη δυνατότητα να παρέμβουν οι συνάδελφοι,
να εκφράσουν τις απορίες τους, να καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους, αλλά και να διατυπώ-
σουν τις ενστάσεις τους ώστε εν συνεχεία να
προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης που θα
εγγυάται την καταβολή επικουρικής σύνταξης σε
όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Ο σύλλογός μας έχει αποδείξει πολλάκις στο
παρελθόν ότι πάντα πράττει με γνώμονα το
συμφέρον σας και αποτελεί την πιο αξιόπιστη
λύση στα προβλήματα που ανακύπτουν. Η
ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ, οι καταλογισμοί
39,8 εκατ. ευρώ σε βάρος της τράπεζας υπέρ
του κλάδου πρόνοιας, οι μέχρι στιγμής επιτυ-
χημένοι χειρισμοί μας στην υπόθεση του εφά-
παξ, είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις
που οι επιλογές μας τελεσφόρησαν. 
Στο νέο, λοιπόν, μεγάλο ζήτημα που έχει
προκύψει με το υπό κατάρρευση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
σας ζητάμε να μας παράσχετε για μία ακόμα
φορά την εμπιστοσύνη σας, όπως τόσες
φορές κάνατε στο παρελθόν προς δικό σας
όφελος, ώστε με τη στήριξή σας να προχω-
ρήσουμε στο σχέδιο σωτηρίας του επικουρι-
κού μας φορέα. Επειδή χωρίς την πολύτιμη
αρωγή σας δε θα καταφέρουμε να επιτύ-
χουμε τους στόχους μας, ας αποφασί-
σουμε και ας ενεργήσουμε όλοι μαζί ώστε
τελικά να κατοχυρώσουμε την επικουρική
μας σύνταξη.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Η ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ (Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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Η διαδικασία της εθελουσίας εξόδου ολοκληρώθηκε και ήρθε η ώρα να
προβούμε σε έναν απολογισμό των όσων διαδραματίστηκαν κατά τη
διάρκεια της εξέλιξής της. Πρώτα από όλα, ο σύλλογός μας οφείλει να
ξεκαθαρίσει τη θέση του που ενδεχομένως να ξενίζει μερικούς σχετικά
με αυτού του είδους τα προγράμματα. Έχοντας πάντα ως γνώμονα το
συμφέρον των συναδέλφων και συνειδητοποιημένοι για τους εξαιρετικά
δύσκολους καιρούς που ζούμε, θεωρούμε ότι τα προγράμματα εθελου-
σίας εξόδου είναι ένα αναγκαίο και απαραίτητο "κακό" για την ομαλή
λειτουργία των τραπεζών, αρκεί βέβαια να μπορούν να διασφαλίζουν
στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους μία ικανοποιητική και ευνοϊκή
αποχώρηση.
Λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψη και προσπαθώντας να κρί-
νουμε αντικειμενικά, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε η
Alpha Bank ήταν ιδιαιτέρως προνομιακό για τους συναδέλφους της Πί-
στεως -στους οποίους θα καταβληθεί, ουσιαστικά, το 100% της απο-
ζημίωσης του Ν2112 εις διπλούν-, αρκετά ευνοϊκό για τους
συναδέλφους της Εμπορικής -αφού οι αποδόσεις αποχώρησής τους
υπόλογίστηκαν με βάση τη μισθοδοσία του Ιουνίου, όταν οι αμοιβές
τους ήταν ακόμα σαφώς υψηλότερες από τους αντίστοιχους της Πί-
στεως και της Ιονικής- και θετικό για τους προερχόμενους από την Ιο-
νική συναδέλφους, καθώς όποιος εξ αυτών εξέτασε με σοβαρότητα το
θέμα και αποφάσισε έχοντας ώριμα δικαιώματα, πιστεύουμε ότι έπραξε
καλώς και δε θα μετανιώσει για την επιλογή του.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το εγχείρημα της τράπεζας στέφθηκε
με επιτυχία, καθώς οι υποβληθείσες αιτήσεις για αποχώρηση ανήλ-
θαν σε 2.209 και τελικά έγιναν όλες αποδεκτές, ενώ από την Ιονική
αποχώρησαν 636 συνάδελφοι.  

Πάντα δίπλα σας
Ο σύλλογός μας, πιστός στις βασικές του αρχές, έχοντας πάντοτε
ως πρώτη προτεραιότητα το δικό σας συμφέρον, λειτουργούσε
καθόλη τη διάρκεια της εθελουσίας σε 14ωρη βάση (8 π.μ. - 10
μ.μ.) φροντίζοντας για την καλύτερη ενημέρωσή σας τόσο για τις
παραμέτρους της εθελουσίας όσο και για την ασφαλιστική ικανό-
τητα του καθενός. Μέσω των ασφαλιστικών μας συμβούλων Νίκου
Αλεξόπουλου και Μαρίας Φιλιπποπούλου, αλλά και του έμπειρου προ-
σωπικού μας, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας δια-
φωτίσουμε πλήρως για όλες τις πτυχές του προγράμματος.
Πραγματοποιήσαμε 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις για ενδελεχή ενημέ-
ρωση και ανάλυση όλων των όρων της εθελουσίας. Χρησιμοποιήσαμε,
μάλιστα, τα σύγχρονα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία για την κα-
λύτερη ενημέρωση όλων των συναδέλφων, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται
στην περιφέρεια και δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στις εκ-
δηλώσεις. Ασχοληθήκαμε προσωπικά με την περίπτωση των περισσό-
τερων συναδέλφων και χωρίς υπερβολή, θεωρούμε ότι
εξυπηρετήσαμε πάνω από 1.000 συναδέλφους της Ιονικής, ανε-
ξάρτητα από το σύλλογο που ανήκαν.
Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή εξετάσαμε από κοινού με τους
εγνωσμένης αξίας επιστημονικούς μας συνεργάτες ενδελεχώς τους
όρους του προγράμματος  και κινηθήκαμε για τη μεταβολή τους προς
το συμφέρον σας. Οι προσπάθειές μας, κατά γενική ομολογία, είχαν
θετική ανταπόκριση καθώς πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις και προ-
σθήκες στους όρους του προγράμματος:

χορήγηση του κινήτρου της αυτασφάλισης,•
αναγνώριση των χρόνων εργασίας στην Πυραμίδα σαν πραγ-•
ματική υπηρεσία στην τράπεζα,
επίλυση της χρονίζουσας, σημαντικότατης εκκρεμότητας του•
δικαιώματος εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ενώ επιλύσαμε και μία σειρά ιδιαίτερων θεμάτων που προέκυ-•
ψαν στην πορεία.

Νομίζουμε ότι πλέον κατέστη σαφές συνάδελφοι και αυτό ανα-
δείχθηκε περίτρανα κατά τη διαδικασία της εθελουσίας, ποιος
σύλλογος αγωνίζεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των
συναδέλφων της Ιονικής. 

Τίποτα δεν τελείωσε!
Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας, δε σημαίνει ότι το θέμα της
εθελουσίας αποτελεί οριστικά παρελθόν. Υπάρχουν ακόμη αρκετά ζη-
τήματα που πρέπει να επιλυθούν και γι’ αυτό είμαστε απόλυτα έτοιμοι
να σας συνδράμουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Θα συνεχίσουμε να παρακο-
λουθούμε την εξέλιξη και υλοποίηση της εθελουσίας και θα συμπαρα-
σταθούμε σε κάθε συνάδελφο σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του συλλόγου μας είναι καθημερινά στη διά-
θεσή σας για να σας ενημερώσουν για τα ασφαλιστικά, αλλά και για
όλα τα ιδιαίτερα ζητήματα που θα προκύψουν με τους φορείς ασφάλι-
σης και πρόνοιας. Ήδη, έχουμε συγκεντρώσει πλήρες σετ δικαιολογη-
τικών για την κύρια σύνταξη, την επικουρική και το εφάπαξ, τα οποία
έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας από όπου σας
δίνεται η δυνατότητα να τα εκτυπώσετε, αλλά και να τα παραλάβετε
από τα γραφεία του συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος). 
Ανοιχτό παραμένει για μας το θέμα της κάλυψης του κόστους της αυ-
τασφάλισης των συναδέλφων μας από τα χρήματα που δικαιούνται
από την εθελούσια έξοδο. Όπως όλοι γνωρίζετε, η πρότασή μας για
την αυτασφάλιση ήταν το κόστος να το επιβαρυνθεί η τράπεζα.
Επιπλέον, ενώ η τράπεζα είχε διακόψει την ασφαλιστική κάλυψη από
την AXA για τους συναδέλφους που αποχωρούν μετά την 31/12/2013,
μετά από την επιστολή του συλλόγου μας προς τη διοίκηση για την
υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των συναδέλφων, υπο-
χρεώθηκε να την παρατείνει για μία διετία. Εμείς, όμως, επιμένουμε και
έχουμε ήδη δώσει εντολή στη νομική συνεργάτη μας κα Ντέτα Πετρό-
γλου να καταθέσει αγωγή για την πλήρη κάλυψη από την ΑΧΑ ασφα-
λιστική και στο μέλλον. Θα διεκδικήσουμε και δικαστικά την ασφαλιστική
κάλυψη από την ΑΧΑ εφ’ όρου ζωής, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα δι-
καιωθούμε αφού υφίσταται σχετική νομολογία.

Απαράδεκτη συμπεριφορά των μεγαλοστελεχών
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, κρίνοντας αντικειμενικά την πρόταση
της τράπεζας, το πρόγραμμα εθελουσίας που εξήγγειλε περιείχε ευνοϊ-
κούς οικονομικούς όρους και ήταν λογικό να προκαλέσει αυξημένο εν-
διαφέρον. Παρόλα αυτά, κάποια στελέχη της τράπεζας, προφανώς
ακολουθώντας άνωθεν εντολές, αποφάσισαν ότι οι ευνοϊκοί όροι του
προγράμματος δεν ήταν αρκετοί και προσπάθησαν να μετατρέψουν
την εθελούσια έξοδο σε... υποχρεωτική, ασκώντας πιέσεις και εκβια-
σμούς σε συναδέλφους μας.
Δυστυχώς, κατά την εξέλιξη της εθελουσίας εξόδου γυρίσαμε πολλά
χρόνια πίσω ζώντας ένα πρωτοφανές κλίμα απειλών και εκβιασμών
από διάφορα στελέχη της τράπεζας προς τους εργαζόμενους για να
αποχωρήσουν. 
Οι πρακτικές αυτές ήταν αδύνατον να συγκαλυφθούν και φυσικά μόνο
αρνητικά λειτούργησαν σε επίπεδο κοινής γνώμης για τη φήμη και την
παράδοση της τράπεζας. Ειλικρινά, αναρωτιόμαστε αν όσοι έδωσαν
τις εντολές για αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις θεώρησαν ότι η υπό-
ληψη της τράπεζας αξίζει λιγότερο από το κόστος της παραμονής κά-
ποιων συναδέλφων. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοπρέπεια και η καλή
φήμη δεν εξαγοράζονται καθώς η αξία τους είναι ανεκτίμητη...
Τις ενέργειες αυτές τις καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή και τις γνω-
στοποιήσαμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με συνέπεια να κατατεθεί επε-
ρώτηση από το ΚΚΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, ενώ παράλληλα
υπήρξε καταγγελία από την επιτροπή χρηματοπιστωτικού τομέα του
ΣΥΡΙΖΑ. 
Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις, προσπαθή-
σαμε να διευθετήσουμε και αυτό το θέμα, απευθύνοντας προειδοποί-
ηση προς όλους αυτούς τους «πρόθυμους» που από υπερβάλλοντα
ζήλο, αλλά και για να εξασφαλίσουν την εύνοια της διοίκησης, επιδό-
θηκαν σε πιέσεις, απειλές, ακόμα και ωμό εκβιασμό προς συναδέλφους
για να τους «πείσουν» να αποχωρήσουν, ανεξαρτήτως των προσωπι-
κών τους επιθυμιών και συμφερόντων. Επειδή άφηναν να εννοηθεί
στους συναδέλφους ότι δεν υπολογίζονται από την τράπεζα για την
επόμενη μέρα μετά την εθελούσια έξοδο, τους επισημάναμε ότι η τρά-
πεζα και οι λειτουργοί της υπάγονται στην ελληνική νομοθεσία και τις
συνταγματικές επιταγές και καταστήσαμε σαφές ότι σε περίπτωση που
κάποιος συνάδελφός μας συνέχιζε να γίνεται δέκτης απειλών, οι υπεύ-
θυνοι αυτών των ενεργειών θα λογοδοτούσαν για τις πράξεις τους. 

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους
αποχωρούντες συναδέλφους να είναι υγιείς και να νιώ-
θουν δικαιωμένοι για την επιλογή τους.

Συνέχεια από τη σελίδα 1             ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
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Απόλυτη ταύτιση του Κολλάτου με τον Ντίνο και τον Βέργο
Ενώπιον της τραγικής κατάστασης στην οποία είχε φτάσει ο Σύλλογος Συντα-
ξιούχων ελέω της καταστροφικής δράσης της προηγούμενης διοίκησης και ελ-
λείψει καλύτερης επιλογής, αποφασίσαμε να βάλουμε στην άκρη ακόμα και
μερικές από τις βασικές μας αρχές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εκλογική
-ΚΑΙ ΜΟΝΟ- συνεργασία με τον κο Κολλάτο και την κα Καραδελή, τους οποί-
ους πραγματικά ντρεπόμαστε ακόμα και να τους αποκαλούμε συναδέλφους.
Δυστυχώς, η απουσία ενδιαφέροντος από άλλους συνταξιούχους συναδέλ-
φους και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόταν ο σύλλογος
δε μας άφησαν άλλη επιλογή από το να επιλέξουμε αυτό που θεωρήσαμε
ως το μικρότερο κακό.
Τα εν λόγω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και αφού
προηγουμένως είχαν εκμεταλλευτεί το μεγάλο έρεισμα που έχει η Ιονική Ενό-
τητα στους απανταχού Ιονικάριους, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για
να εξασφαλίσουν προσωπικές ψήφους, υπονομεύοντας κάποιους άλλους υπο-
ψήφιους με το συνδυασμό μας συναδέλφους και συνολικά το ψηφοδέλτιο της
παράταξής μας. Παρόλα αυτά, όπως ήταν φυσικό, τα μέλη της Ιονικής Ενό-
τητας, ο συνάδελφος Γιάννης Χρυσικός και η Μαρία Φιλιπποπούλου,
έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τους υπόλοιπους υποψηφί-
ους στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Συνταξιούχων. Τα προβλή-
ματα, όμως, δεν τελείωσαν εκεί, αφού και μετά το πέρας των εκλογών και τη
σύσταση του νέου Δ.Σ. επιδίωξαν προσωπική δράση υπονομεύοντας κάθε
συλλογική προσπάθεια.
Μπορεί, λοιπόν, μετά την «εξπρές» προκήρυξη εκλογών και κινούμενοι στα
πλαίσια της λογικής ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν είχαμε την πολυτέ-
λεια να κάνουμε καλύτερη επιλογή συνεργασιών, να οδηγήθηκαμε σε αυτήν
την οδυνηρή συνύπαρξη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα προσκολληθούμε σε
αυτήν. Γιατί, για να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα ρητό, ο συμβιβασμός είναι
μία καλή ομπρέλα, αλλά κακή στέγη... Και εμάς μας ενδιαφέρει σταθερά η
υπεράσπιση των συναδέλφων υπό τη σκέπη της Ιονικής Ενότητας.
Η περαιτέρω συνεργασία με τον Κολλάτο ήταν αδύνατη, κάτι που φάνηκε
πολύ σύντομα μέσα από τις διαδικασίες του συλλόγου. Η γνωστή ομάδα
του Ντίνου, του Βέργου και του Προκόπη κατέθεσε πρόταση μομφής
εναντίον του συναδέλφου Γιάννη Χρυσικού επειδή είναι μέλος της Ιονι-
κής Ενότητας και συμμετείχε στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας
μας. Για τη δε συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου κατατέθηκε πρό-
ταση μομφής από τον Βέργο, τον Ντίνο, τον Κολλάτο, την Καραδελή, την
Γκλαβοπούλου, τον Αναγνωστάκη  και τον Προκόπη διότι -άκουσον
άκουσον- επί εικοσαημέρου, κατά τη διάρκεια της εθελουσίας εξόδου,
βρισκόταν στις επάλξεις για την ενημέρωση των συναδέλφων επί των
ασφαλιστικών θεμάτων.  
Είναι πλέον προφανές ότι έχει χαθεί κάθε αίσθηση λογικής και κάτω από
αυτές τις συνθήκες ο συνάδελφος Χρυσικός, μην μπορώντας να διανοη-
θεί τη συνύπαρξή του με αυτούς τους ανθρώπους, παραιτήθηκε από
πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ., όπως αντίστοιχα έπραξε και η συναδέλ-
φισσα Φιλιπποπούλου από τη θέση του ταμία.
Οι προθέσεις αυτών των ανθρώπων φάνηκαν στην επόμενη συνεδρίαση
του Δ.Σ. όταν και συγκροτήθηκε διοίκηση με πρόεδρο τον κο Κολλάτο με
τη στήριξη του Βέργου και του Ντίνου. Αντιλαμβάνεστε πλέον την κα-
τάντια στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος όταν τα νεοεκλεγέντα μέλη
που προσκάλεσαν τους ορκωτούς λογιστές για ατασθαλίες τη προηγού-
μενης διοίκησης και ιδιαίτερα ο κος Κολλάτος που με περίσσειο ζήλο
τους αποκαλούσε κλέφτες τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στους
υπόλοιπους χώρους που τους συναντούσε, συνεργάζονται πλέον στενά
με τον Ντίνο και τον Βέργο. Βέβαια, αυτή η εξέλιξη σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να αποτρέψει την έκδοση του επικείμενου πορίσματος των
ορκωτών λογιστών, αλλά ουσιαστικά αποτελεί τη λυδία λίθο ώστε το
επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες και απαραίτητες
διαδικασίες για την ολοκληρωτική κάθαρση του συλλόγου. 
Επανερχόμενοι στην αρχική ρήση του Ναπολέοντα περί πολιτικής, θα είμαστε
ειλικρινείς απέναντι σε όλους τους συναδέλφους για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις
που δημιούργησε στην παράταξή μας η συνεργασία μας κάτω από τις συνθή-
κες έκτακτης ανάγκης με τον κο Κολλάτο και την κα Καραδελή. Υπήρξαν πολλά
εκλεκτά μέλη της Ιονικής Ενότητας που εξέφρασαν έντονα τις -δικαιολογημέ-
νες- επιφυλάξεις τους για αυτήν την επιλογή. Η γενικευμένη δυσαρέσκια για τη
συμμετοχή ιδίως του κου Κολλάτου στο ψηφοδέλτιό μας οδήγησε σε τριγμούς
στη συνοχή της παράταξής μας. Και επειδή, όπως έχουμε αποδείξει πολλές
φορές στο παρελθόν, σε αντίθεση με τον μεγάλο Γάλλο στρατηλάτη, εμείς αρε-
σκόμαστε στην αυτοκριτική, δε θα αποκαλέσουμε μεν την τακτική μας λανθα-
σμένη, αλλά θα αναγνωρίσουμε ότι η έστω και προσωρινή ταύτισή μας με τον
«κύριο» Κολλάτο, θα αποτελεί πάντα όνειδος για την Ιονική Ενότητα.

Βίος και πολιτεία
Η Ιονική Ενότητα μπορεί παράλληλα με τα πολλαπλά καλά που έχει επιφέρει
στους συναδέλφους να έχει κάνει και τα λάθη της στο παρελθόν, αλλά, αν μη
τι άλλο, κανείς ποτέ δε θα μπορέσει να την κατηγορήσει ότι έπραξε εσκεμμένα
σε βάρος των συναδέλφων. Σε αντίθεση δηλαδή με τον κο Κολλάτο…
Η παράταξή μας έχει θέσει από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της στην κο-
ρυφή των προτεραιοτήτων της την αδιαφανή και ανιδιοτελή υπεράσπιση των
συμφερόντων των συναδέλφων. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν πρόκειται
να λειτουργήσει ως «πλυντήριο» συνειδήσεων και αμαρτωλών συμπεριφορών
του παρελθόντος, όπως, δυστυχώς, έχει συμβεί αρκετές φορές στα πλαίσια

της ένοχης συνδικαλιστικής πρακτικής που έχει «ξεπλύνει» ουκ ολίγους που
ανα-βαπτίστηκαν στη συνδικαλιστική κολυμβήθρα του Σιλωάμ. 
Για να «φρεσκάρουμε» τις μνήμες σας θα κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση στη
σταδιοδρομία του κου Κολλάτου στην τράπεζα. Ο περί ου ο λόγος ξεκίνησε
στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 ως συνδικαλιστής στο Σύλλογο Εργαζομένων
της Ιονικής Τράπεζας. Χρησιμοποιώντας σαν εφαλτήριο το συνδικαλισμό στα
τέλη εκείνης της δεκαετίας αναζήτησε την τύχη του στη Διεύθυνση Προσωπι-
κού. Οι δυσάρεστες αναμνήσεις που ξυπνά εκείνη η περίοδος στο μυαλό των
περισσότερων συναδέλφων δεν είναι τυχαίες και σίγουρα μπορείτε όλοι να
αξιολογήσετε και να κρίνετε τη λειτουργία του. 
Λίγο πριν την πώληση της Ιονικής Τράπεζας και ενώ αρχικά υπήρχε μία έντονη
φημολογία ότι θα εξαγοραζόταν από την Τράπεζα Εργασίας, ο κος Κολλάτος
συνάντησε τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου της Τράπεζας Εργασίας, Θεόδωρο
Βλασόπουλο και του ζήτησε να τον φέρει σε επαφή με το διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Τράπεζας Εργασίας εκείνη την περίοδο, κο Μπίμπα, προκειμένου
να τον ενημερώσει για το έμψυχο δυναμικό της Ιονικής Τράπεζας αφού είχε την
πλήρη γνώση όλων των στοιχείων που αφορούσαν τους συναδέλφους. Όπου
γάμος και χαρά, ο Κολλάτος έτρεχε πρώτος! Φυσικά, ο πρόεδρος του Συλλόγου
της Τράπεζας Εργασίας δεν έδωσε καμία σημασία στις ματαιοδοξίες του.
Ο καριερίστας κος Κολλάτος δε δίστασε στη συνέχεια, μετά την ιδιωτικοποίηση
της τράπεζας, να διαφωνήσει ανοιχτά κατά την εξέλιξη των απεργιακών κινη-
τοποιήσεων έχοντας σαν αποκλειστικό του σκοπό και στόχο να δώσει τα δια-
πιστευτήριά του στη νέα κατάσταση που είχε προκύψει… Στην πρώτη περίοδο
της Alpha Bank συνέδραμε τα μέγιστα το σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού στην εγγραφή μελών από συναδέλφους προερχόμενους από την Ιονική.
Η συνέχεια ήταν πιο ενδιαφέρουσα, αφού ο κος Κολλάτος απέκτησε στασίδι στη
Διεύθυνση Προσωπικού. Αυτή η εξέλιξη, βέβαια, μόνο τυχαία δεν ήταν. Από
αυτήν τη θέση υπηρέτησε τις επιδιώξεις και υλοποίησε τους στόχους της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και είχε το θλιβερό «προνόμιο» να είναι ο μο-
ναδικός «συνάδελφος» (ο θεός να τον κάνει) που κατέθετε ως μάρτυρας
εκπροσωπώντας την τράπεζα και βοηθώντας τους συνηγόρους της στις κα-
ταγγελίες συμβάσεων και τις βλαπτικές μεταβολές κατά των συναδέλφων μας. 
Η ξεχωριστή του δράση εννοείται ότι επιβραβεύτηκε από την τράπεζα, αφού
όταν πριν από εφτά χρόνια αποχώρησε, κατάφερε να του δοθεί το χρηματικό
μπόνους-ρεκόρ των 280.000 ευρώ, όταν οι υπόλοιποι συνάδελφοι παλεύουν
με νύχια και με δόντια για να τους καταβληθούν ακόμα και τα νομίμως οφειλό-
μενα. Αλλά αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες για τον κο Κολλάτο, αφού όπως θα
καταλάβατε μέσα από την πολυετή του δραστηριότητα, το μόνο που τον ενδιέ-
φερε πάντα, ήταν η προσωπική του ανάδειξη σε βάρος των άλλων. 
Και για να έρθουμε και στο παρόν και στην ουσία του θέματος, από τις πρώτες
μέρες των διεργασιών της νεοεκλεγείσας διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιού-
χων, τόσο ο συνάδελφος Χρυσικός όσο και η συναδέλφισσα Φιλιπποπούλου,
μέλη της Ιονικής Ενότητας δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να συνεργαστούν
με αυτόν τον «ιδιαίτερο» κύριο, με αποτέλεσμα να παραιτηθούν. Μετά την πα-
ραίτησή τους, ο κος Κολλάτος εφάρμοσε τις τεχνικές αναρρίχησης στις οποίες
έχει εξασκηθεί τόσα χρόνια και αναζήτησε στήριξη για τις διαδικασίες ανάδειξης
προεδρείου στους ξεχωριστούς του συμβούλους κκ Ντίνο, Βέργο και Προκόπη.
Τόσο γρήγορα και εύκολα ξέχασε την κάθαρση που ευαγγελιζόταν προ των
εκλογών… 
Εμείς, αντίθετα, την πρακτική του Ντίνου και του Βέργου και των συνεργατών
τους την αναδείξαμε, την καταγγείλαμε και στη συνέχεια θα εξαντλήσουμε
τα νόμιμα μέσα για να τους αποδοθούν οι αστικές και ποινικές ευθύνες που
τους αναλογούν. Δε συμφωνούμε, βέβαια, με την πρακτική του κου Κολλά-
του, προ και μετά των εκλογών, που περιφερόταν σε δημόσιους χώρους και
συναντώντας τον κο Ντίνο τον «στόλιζε» με βαρύτατους και χυδαίους χαρα-
κτηρισμούς («Κλέφτη», «Παλιόγερε» και άλλα… ωραία). Αυτή η συμπεριφορά
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους γιατί ο συνδικαλισμός δεν είναι κανιβαλισμός
και υπάρχουν συντεταγμένες διαδικασίες αντιμετώπισης ακόμα και των πιο σο-
βαρών παραπτωμάτων. Σε καμία περίπτωση κανένα μέλος της Ιονικής Ενό-
τητας δεν έφτασε στο επίπεδο του κου Κολλάτου και τη συμπεριφορά του αυτή
την καταδικάζουμε απερίφραστα. Και βέβαια, αυτά τα περιστατικά φανερώνουν
πλήρως το ανύπαρκτο ηθικό ανάστημα του διπρόσωπου ψευτοσυνδικαλιστή,
που αμέσως μετά το πέρας των εκλογών προσέτρεξε για βοήθεια σε αυτούς
που τόσο άνανδρα εξύβριζε.

Τίποτα και κανείς δε θα σταθεί εμπόδιο στην εξυγίανση
Παρόλα αυτά, οὐκ οἶδε τί ποιεῖ όταν εχθρεύεται την παράταξή μας και κατά
συνέπεια τα συμφέροντα των Ιονικάριων. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος.
Τα μέλη της Ιονικής Ενότητας στο Σύλλογο Συνταξιούχων θα επιβάλλουν τις
απαραίτητες διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των Ορκωτών
Λογιστών, στην αναζήτηση της ζημιάς του συλλόγου και την τιμωρία των υπευ-
θύνων, αλλά και στη διερεύνηση πράξεων και πέραν της τριετίας, μέχρι εκεί
που υφίστανται ζητήματα παραγραφής. Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι η εγγραφή
σας στις τάξεις του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων«Ιονική Ενό-
τητα»είναι μία εξέλιξη που θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την ιονική οι-
κογένεια αλλά και τις εξελίξεις στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Η διαδικασία
συγχώνευσης των δύο συλλόγων κατά το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους απο-
τελεί μονόδρομο. 
Η Ιονική Ενότητα έχοντας 940 δικαστικές αποφάσεις υπέρ των συναδέλφων
και μία κρυστάλλινη και αδιάβλητη πορεία όλα τα χρόνια που ακολούθησαν την
πώληση της τράπεζας, μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι η αποκατάσταση της
νομιμότητας και της εξυγίανσης του Συλλόγου Συνταξιούχων θα ολοκληρωθεί.
Άλλωστε εμείς, ό,τι δεσμευόμαστε να πράξουμε, το υλοποιούμε!Και αυτή είναι
μία υπόσχεση από την οποία δε σκοπεύουμε να υπαναχωρήσουμε…

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)  Το μη χείρον βέλτιστον
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο σκοπός (κάποιες φορές) αγιάζει τα μέσα
Ακόμα και αν κάποιοι από τους συναδέλφους μπορεί να διαφωνούν με

τη στρατηγική και την πορεία που ακολουθεί η Ιονική Ενότητα, είμαστε
σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις αγνές μας προθέσεις
και κυρίως την προσπάθειά μας να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους συ-
ναδέλφους, σε όποιο θέμα και αν τους απασχολεί. Παράλληλα, θέλουμε
να τονίσουμε ότι διαχρονικά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη στελέχωση
της παράταξής μας, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε το καλύτερο δυ-
ναμικό από τους συναδέλφους που έχουν διάθεση να προσφέρουν και
να βοηθήσουν στο σκοπό μας.
Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του συλλόγου συνταξιούχων δυ-

στυχώς, αναγκαστήκαμε να παρακάμψουμε αυτήν την αρχή μας, βάζον-
τας την κατάσταση στη ζυγαριά και αποφασίζοντας τελικά να
ακολουθήσουμε τη λογική "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα". Δε θεωρούμε ότι
αυτή η λογική είναι πάντα εφαρμόσιμη, αλλά σε κάποιες ακραίες περι-
πτώσεις η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μονόδρομο. Στο δια ταύτα, λοιπόν,
στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση αποφασίσαμε να προχωρήσουμε
σε μία "παράταιρη" για τις αρχές και τα πιστεύω μας συνεργασία με τον
κο Κολλάτο και την κα Καραδελή. 
Η συνεργασία αυτή πήρε σάρκα και οστά προκειμένου να γλυτώσουμε

το σύλλογο συνταξιούχων από τη διαφθορά στην οποία τον είχε βυθίσει
η απελθούσα διοίκησή του ώστε να προχωρήσει η πολυπόθητη κάθαρση
στη συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δε θα προχωρούσαμε σε αυτήν τη συ-
νεργασία αν είχε ενδιαφερθεί κάποιος αξιόλογος συνάδελφος και δεν υφί-
στατο η συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι απόψεις
μας διέπονται από τελείως διαφορετική συνδικαλιστική φιλοσοφία, πρα-
κτική και δράση σε σχέση με τις αντίστοιχες απόψεις του κου Κολλάτου
και της κας Καραδελή. Αυτά για να μην ξεχνάμε εμείς και να μην παρεξη-
γείτε εσείς για το ποιοι είμαστε και τι αρχές πρεσβεύουμε. 

Σε σύγχυση
Το τελευταίο διάστημα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν ενημερώσει ότι πα-

ρενοχλούνται συχνά από τον κο Κολλάτο και την κα Καραδελή, οι οποίοι
έχουν αφιερωθεί στην προπαγάνδα και στη λοιδορία της Ιονικής Ενότη-
τας. Προσπαθούν, λοιπόν, να πείσουν τους συναδέλφους μας ότι η πα-
ράταξή μας ουσιαστικά αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους. 
Η κατάσταση σύγχυσης στην οποία έχουν περιέλθει οι δύο νέοι διόσκου-

ροι του Συλλόγου Συνταξιούχων μπορεί να χαρακτηριστεί κωμικοτραγική.
Γιατί θα μπορούσε, ίσως, κάποιος ανίδεος να μας κατηγορήσει για λαν-
θασμένες επιλογές, αλλά σίγουρα όχι για εναντίωση στα συμφέροντα των
συναδέλφων. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως κι εμείς τους συμπεριφερό-
μαστε κάπως αυστηρά, αφού τόσο μυαλό έχουν για να πράττουν με αυτόν
τον τρόπο και θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη μας την ανικανότητα
που διακατέχει τη σκέψη τους.
Οι συνάδελφοι γνωρίζουν τι σημαίνει Ιονική Ενότητα, γνωρίζουν ότι απο-

τέλεσε το θεματοφύλακα των εργασιακών και ασφαλιστικών τους ζητη-
μάτων. Από τον Κολλάτο και την Καραδελή θα περίμεναν να βγάλουν τα
συμπεράσματά τους; Εμείς αυτήν την ενέργειά τους την κρίνουμε επιει-
κώς αστεία αφού δε μας προβληματίζει καθόλου. Το αντίθετο μάλλον, μας
τιμά το γεγονός ότι μας κατηγορούν αυτοί οι ανύπαρκτοι, υποτιθέμενοι,
νεόκοποι συνδικαλιστές. 
Εξ άλλου, η σύγχυση στην οποία έχουν βρεθεί έχει επεκταθεί και σε άλ-

λους τομείς. Στις οχλήσεις τους αυτές προς τους συναδέλφους, τους ζη-
τούσαν να υπογράψουν τις αιτήσεις για την εγγτραφή τους στο Σύλλογο
Συνταξιούχων, υπονοώντας ότι εμείς τους αποτρέπουμε. Μα καλά, δεν
έχουν ακόμα αντιληφθεί οι αμαθείς ότι η εγγραφή στο Σύλλογο Συνταξι-
ούχων αλλά και στην Ιονική Ενότητα αποτελεί την κεντρική μας οδηγία
προς όλους τους συναδέλφους; 
Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι προέτρεψαν τους συνα-

δέλφους μας να μην προσφύγουν για τη δικαίωσή τους στην υπόθεση
του εφάπαξ γιατί οι συγκεκριμένες ενέργειες δε θα φέρουν κανένα απο-
τέλεσμα. Αφού, λοιπόν, αμφισβητούν τη στρατηγική μας για την υπόθεση
του εφάπαξ τους προκαλούμε να διατυπώσουν τη δική τους πρόταση
αποκατάστασής του. 
Οι προσπάθειες αυτές έπεσαν και εφόσον συνεχιστούν θα πέφτουν στο

κενό. Κανείς δε θα μπορέσει να ωθήσει τους συναδέλφους μας να αγνο-
ούν τις οδηγίες της Ιονικής Ενότητας και του προέδρου του συλλόγου μας,
Σαράντου Φιλιππόπουλου, αναφορικά με την προοπτική διεκδίκησης του
εφάπαξ και για τη βελτίωση των όρων του προγράμματος της εθελουσίας
εξόδου, πολύ απλά γιατί οι οδηγίες που παρέχουμε ταυτίζονται με τα συμ-
φέροντα των Ιονικάριων, όπως επανειλημμένως έχουμε αποδείξει.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε αφήσει τόσο καιρό αναπάντητες
αυτές τις προκλήσεις γιατί πολύ απλά προτιμούμε να μιλούν τα έργα μας.
Ετσι, λοιπόν, απαντήσαμε εμπράκτως επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των
όρων του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας με την αποδοχή από
το Υπουργείο της πρότασης του συλλόγου μας για τη συνέχιση της ανα-
γνώρισης των ετών στράτευσης, αλλά και για την προϋπόθεση της έντα-
ξης της διετούς αυτασφάλισης των προερχομένων εκ της Ιονικής
συναδέλφων. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με έργα και όχι με
λόγια, θα απαντήσουμε συν τω χρόνω και για το θέμα του εφάπαξ. 

“Έφαγε” πόρτα
Η κα Καραδελή έχει πάρει πολύ στα σοβαρά τον υποτιθέμενο αγώνα

της, έστω κι αν δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, σε σημείο, μά-
λιστα, που στην προσπάθειά της να πείσει τους συναδέλφους μας να
διαγραφούν από την Ιονική Ενότητα, γίνεται ιδιαιτέρως φορτική!
Σε κάθε περίπτωση, απλά σπαταλάει την ενέργειά της σε ανούσιες

επιδιώξεις, καθώς «έφαγε» πόρτα από τη συντριπτική πλειονότητα των
συναδέλφων. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πείσει… δύο συναδέλ-
φους μας να αποστείλουν αίτημα διαγραφής. Εμείς στο αμέσως επό-
μενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε εκ νέου αυτούς
τους 2 συναδέλφους ώστε να επιστρέψουν στο σύλλογο που αποδε-
δειγμένα αποτελεί θεματοφύλακα των συμφερόντων τους. 
Η συνέχεια έχει προεξοφληθεί αφού σύντομα θα υλοποιήσουμε την

υπόσχεσή μας για τη συγχώνευση του Συλλόγου Εργαζομένων και Συν-
ταξιούχων «Ιονική Ενότητα» με το Σύλλογο Συνταξιούχων, αφήνοντας
στη μοναξιά της την κα Αθηνά που συνέβαλε με τη στάση της και την
πρακτική της στην περαιτέρω απαξίωση του Συλλόγου Συνταξιούχων. 

Σε πήρανε χαμπάρι…
Όπως είναι λογικό, όλα αυτά τα χρόνια της αναίσχυντης και θρασύδει-

λης συμπεριφοράς κυρίως απέναντι στα ίδια τα μέλη του Συλλόγου Συν-
ταξιούχων και όσα αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα, είχαν ως
αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να έχουν αγανακτήσει με τη αναίδεια
του κου Ντίνου που συνεχίζει να εμφανίζεται στα κοινά. Χαρακτηριστική
απάντηση στην πρόκλησή του έδωσε ο συνάδελφός μας Γιάννης Μπά-
νος που του απάντησε όπως ακριβώς του άξιζε με το παρακάτω κεί-
μενο, το οποίο και σας παραθέτουμε αυτούσιο: 

Προς κο Αντώνη  Ντίνο,                                    Κέρκυρα, 9-10-2014

Δε σε κρίνω άξιο να σε αποκαλέσω συνάδελφο, αλλά ούτε καν
και αντισυνάδελφο! Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από την αφεν-
τιά σου, καθώς εδώ και πολλά χρόνια παρασιτείς σε βάρος όλων,
εκμεταλλευόμενος τους πάντες και τα πάντα.Προσωπικά γνωρίζω
καλά πού και πόσο πονάς, ιδαίτερα αν αληθεύουν τα δημοσιεύ-
ματα που σε αφορούν. Στην οικονομική πρακτική, όταν στερεύουν
οι πηγές εσόδων, δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας και προφα-
νώς γι’ αυτό σε έχει καταβάλει  τέτοιος πανικός.
Είναι ντροπή, όμως, σ’ αυτήν την ηλικία να σέρνεσαι! Σήκω

επάνω και κάνε μερικά βήματα για να πας σπίτι σου. Σε αντίθεση
με την εμπάθεια και το φαρμάκι  που εκτοξεύεις, σου εύχομαι να
ζήσεις με αξιοπρέπεια πολλά  χρόνια κάνοντας την αυτοκριτική
σου.
Όσον αφορά τη μήνυση και σε βάρος μου, την αποδέχομαι ευχα-

ρίστως, γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία να αναφερθώ και σε στιγμές
ιδιαίτερα ντροπιαστικές για σένα. Εκεί σε διαβεβαιώνω ότι ούτε
εγώ θα σεβαστώ την ηλικία σου.
Τέλος, καλό είναι, έστω και τώρα, να αρχίσεις να σέβεσαι τους

πραγματικούς αγωνιστές, αυτούς που αντιμετωπισαν τη ζωη και
το θάνατο ΟΡΘΙΟΙ και ΑΓΕΡΩΧΟΙ.
Σιγά, λοιπόν, μη φοβηθώ! Αυτά τα ολίγα και δεν πρόκειται να επα-

νέλθω, γιατί δεν το αξίζεις.

Μπάνος  Γιάννης
Συνταξιούχος  ΣΣΥΙΛΤΕ
Βρυώνη, Κέρκυρα
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Κολλάτος και συναδελφική αλληλεγγύη: 
Δύο δρόμοι που δε συναντήθηκαν ποτέ
Τώρα που πλέον τα πράγματα στο Σύλλογο Συνταξιούχων φαίνεται

να παίρνουν το δρόμο τους και να δρομολογούνται οι εξελίξεις που θα
τον καταστήσουν εκ νέου κέντρο αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης των
αποχωρησάντων Ιονικάριων, έφτασε η ώρα να τοποθετηθούμε με συ-
νέπεια απέναντί σας και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Η πορεία και η δράση του κου Κολλάτου στο συνδικαλισμό και την

τράπεζα δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τα ιδανικά της Ιονικής Ενό-
τητας και επομένως δεν έχουμε και δε θα έχουμε καμία οργανωτική και
συνεργατική σχέση μαζί του. Πώς είναι δυνατόν, άλλωστε, η Ιονική Ενό-
τητα, που είναι κοινά παραδεκτό ότι αποδεδειγμένα έθετε πάντα το συμ-
φέρον των συναδέλφων στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, να
διατηρήσει οποιαδήποτε σχέση με έναν τέτοιο καιροσκόπο; Πώς είναι
δυνατόν να συμπορευτούμε μαζί του όταν τα στελέχη της παράταξής
μας με επικεφαλής τον πρόεδρό μας, Σαράντο Φιλιππόπουλο, έχουν
δώσει εκατοντάδες -στην κυριολεξία- μάχες ενώπιον της ελληνικής δι-
καιοσύνης στο πλευρό των συναδέλφων μας, σε αντίθεση με τον κο
Κολλάτο που… προτιμούσε να βρίσκεται στην αντίπερα όχθη και να
υπερασπίζεται την τράπεζα; 
Για τους λίγους συναδέλφους που δε γνωρίζουν το παρελθόν του,

οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κος Κολλάτος υπήρξε συνεργά-
της της τράπεζας που χρησιμοποιήθηκε για να καταθέσει σε σοβαρές
δίκες καταγγελιών συμβάσεων συναδέλφων μας και βλαπτικών μετα-
βολών σε βάρος τους. Η εκδούλευση που παρείχε στην τράπεζα είχε
βέβαια και την ανάλογη αναγνώριση αφού όταν εξήλθε σε σύνταξη, την
ώρα που οι συνάδελφοι οδηγούντο στα δικαστήρια προκειμένου να
τους καταβληθεί η αποζημίωση του Ν2112, ο «πολύς» κος Κολλάτος
ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του με το μπόνους αποχώρησης των
(κρατηθείτε) 280.000 ευρώ! Αν αυτή η συμπεριφορά δε χαρακτηρίζεται
«ιδιαίτερη», τότε οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους.

Ο Κολλάτος είχε… πάρει το κολλάει
Ελάχιστες φορές κατά το παρελθόν πιέστηκαν από την τράπεζα διευ-

θυντικά στελέχη προκειμένου να καταθέσουν σε δικαστικές προσφυγές
εργαζομένων στη διαδικασία των εργατικών διαφορών και το έκαναν
με πόνο ψυχής και στην κυριολεξία σοκαρισμένοι. Ο κος Κολλάτος,
αντίθετα, είχε πάρει το κολλάει! Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ξεκίνησε
σαν συνδικαλιστής, στη συνέχεια αναζήτησε καριέρα στη Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού και σε άλλες διευθύνσεις και το έκανε με από-
λυτη συνείδηση των πράξεών του και με ιδιαίτερα καλές -για τα συμ-
φέροντα της τράπεζας- επιδόσεις. 
Μέχρι σήμερα είχαμε συναντήσει πολλές φορές το αρνητικό φαινόμενο

κάποιοι συνδικαλιστές να χρησιμοποιούν τη συνδικαλιστική τους ιδιό-
τητα σαν εφαλτήριο στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Αλλά ένας συνδικα-
λιστής να καταθέτει μάρτυρας σε σοβαρές υποθέσεις εναντίον
συναδέλφων, αυτό είναι ένα θλιβερό φαινόμενο. Ντοκουμέντα γι΄αυτήν
την πρωτοπορία του, τη συμπεριφορά του και τη δράση του σε περι-
πτώσεις συναδέλφων που κατέθεσε σα μάρτυρας εκπροσωπώντας την
τράπεζα, θα σας αποκαλύψουμε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Ζητάει και τα ρέστα!
Τελικά αυτός ο Ντίνος δεν έχει το θεό του! Αντί να εξαφανιστεί από

προσώπου γης μετά από τις “αγαθοεργίες” του που επέφεραν τεράστια
ζημιά στο Σύλλογο Συνταξιούχων, αλλά, δυστυχώς και σε πάρα πολ-
λούς συναδέλφους, είχε το θράσος να ζητήσει και εξηγήσεις μέσω επι-
στολής από τη συντακτική ομάδα της Ιονικής Ενότητας για διάφορα
δημοσιεύματα που αφορούσαν την καταστροφική του δράση. Αυτό θα
είχε κάποιο νόημα αν βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη το μεγάλο φαγοπότι
που είχε στήσει με την παρέα του στο Σύλλογο Συνταξιούχων και προ-
σπαθούσε ακόμα να παρουσιαστεί ως συνδικαλιστής αμέμπτου ηθικής.
Τώρα πλέον, όμως, που τα πάντα έχουν βγει στη φόρα, η κίνησή του
αυτή αποδεικνύει ξεκάθαρα τη θρασύτητά του. 
Και για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς καθόλου δεν παραξενευτήκαμε

από την αμετροέπειά του, γιατί γνωρίζουμε το ποιόν του. Από την
πλευρά μας δηλώνουμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και δεν
ανακαλούμε κανένα από τα δημοσιεύματά μας, πολύ απλά γιατί στηρί-
ζονταν σε γεγονότα. Για του λόγου το αληθές, μάλιστα, ο πρόεδρος του
συλλόγου μας, Σαράντος Φιλιππόπουλος, ως εκδότης και διευθυντής
της εφημερίδας μας, δηλώνει υπεύθυνα ότι θα περίμενε από κάποιον
που έχει θιγεί η υπόληψή του αδίκως να είχε καταθέσει μήνυση και
αγωγή για τη δικαίωσή του και όχι να έχει το θράσος να ζητά εξηγήσεις

μέσω επιστολών. Αλλά, βλέπετε, αυτή είναι η ανώδυνη οδός, γιατί η
άλλη, η δικαστική, ξέρει πολύ καλά ο Ντίνος ότι δεν τον συμφέρει…

Ατελείωτη θλίψη για την αποστράτευση του Νικο-
λακάκη
Και όμως, η μεγάλη είδηση των τελευταίων μηνών, για να μην πούμε

και ετών, δεν είναι η εξαγγελία και διενέργεια της εθελουσίας εξόδου από
την τράπεζα, αλλά το γεγονός ότι συμμετείχε σε αυτήν ο ένας και μονα-
δικός Νικολακάκης! Μάλιστα, καλά διαβάσατε αγαπητοί συνάδελφοι και
ελπίζουμε από την απογοήτευση να μη σας έπεσε η εφημερίδα από τα
χέρια. 
Φυσικά, η τράπεζα από εδώ και εμπρός θα είναι φτωχότερη αφού θα

στερηθεί τις υπηρεσίες του πιο πιστού της στρατιώτη! Και βέβαια, οι ανυ-
πόστατες και κακεντρεχείς φήμες που ενδέχεται να ακουστούν και να
αφορούν την παντελή απουσία του από οποιαδήποτε λειτουργία της τρά-
πεζας τα τελευταία 14 χρόνια είναι απόλυτα καταδικαστέες. Γιατί βέβαια,
υπάρχουν και οι λεγόμενοι "τρελοί του χωριού" (από μικρό κι από
τρελό...), στους οποίους ανήκουμε κι εμείς, που υποστηρίζουν ότι τα τε-
λευταία 14 χρόνια ο "φίλτατος" Νικολακάκης δεν πάτησε ούτε μία μέρα
το πόδι του στην τράπεζα και παρόλα αυτά συνέχιζε να αμείβεται κανο-
νικά για την παροχή της εργασίας του (;). 
Εμείς από την πλευρά μας, συντασσόμενοι πλήρως με το πνεύμα ανη-

συχίας και οδύνης που έχει καταβάλει όλους τους συναδέλφους, από τη
στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρηση αυτού του "κολοσσού" των τρα-
πεζοϋπαλλήλων, θα φροντίσουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη... σπουδαία
κληρονομιά που μας άφησε, αποστέλλοντας στην επιτροπή των ρεκόρ
Γκίνες όλα τα αποδεδειγμένα στοιχεία που τον εμφανίζουν να είναι ο μο-
ναδικός εργαζόμενος στην Ελλάδα, τουλάχιστον, που συνέχισε να μισθο-
δοτείται επί 14 συναπτά έτη χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε μία μέρα στην
τράπεζα!
Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε να τιμήσουμε και την κα Κο-

νιδάρη, την προσωποπάρχη-υπόδειγμα που φρόντιζε να πιστώνεται κα-
νονικά στον "ήρωα" μας η μισθοδοσία του. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά
από το χέρι μας για να τους στηρίξουμε καθόλη τη διάρκεια του δίκαιου
αγώνα τους για την εισαγωγή τους στο βιβλίο των ρεκόρ. Ζήτω η κα Κο-
νιδάρη και ο τιτάνιος Νικολακάκης!

Υ.Γ. Ζητάμε την κατανόησή σας για το μελλοντικό περιεχόμενο της παρούσας
στήλης γιατί κι εμείς θα χρειαστούμε χρόνο για να προσαρμοστούμε στη νέα
πραγματικότητα μακριά από τον άνθρωπο που μας ενέπνεε όσο κανείς άλλος...

Πιάσατε πάτο…
Βέβαια, εκτός της «φανερής» προπαγάνδας που εφαρμόζουν ορισμένοι,

υπάρχει και η άλλη, η πιο σκοτεινή πλευρά. Μην μπορώντας να αποχω-
ριστούν τον παρασκηνιακό και ύπουλο τρόπο λειτουργίας τους, κάποιοι
απέστειλαν πρόσφατα έντυπα σε συναδέλφους μας, στα οποία προσπα-
θούσαν να μεταδώσουν ψευδή και άθλια μηνύματα, εμφανίζοντας σαν
αποστολέα την Ιονική Ενότητα. Αν έτσι νομίζουν ότι θα καταφέρουν να
κάμψουν το ηθικό μας ή να σπιλώσουν  την υπόληψή μας, πλανώνται
πλάνην οικτράν!
Κατ’αρχάς, να υπερτονίσουμε ότι η Ιονική Ενότητα δεν είχε καμία απο-

λύτως σχέση με αυτές τις αθλιότητες. Η συνδικαλιστική αυτή αλητεία έχει
γνωστούς αποστολείς που πάνω στον πανικό τους καταφεύγουν σε επαί-
σχυντες πράξεις. Σαφώς εμείς δε θα τους παρακολουθήσουμε, αφού το
βασικό καθήκον και οι άμεσες προτεραιότητες της Ιονικής Ενότητας είναι
τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, εργαζομένων και συνταξιούχων,
καθώς και η απρόσκοπτη ενασχόληση με τα θέματα του συνόλου της ιο-
νικής οικογένειας. Εμείς τους αφήνουμε στη μοναξιά τους και την αθλιό-
τητά τους. Το ίδιο βέβαια θα κάνει και το σύνολο των συναδέλφων μας.

Ιστορίες θερινών αποδράσεων 
Ένας συνταξιούχος συνάδελφός μας απόλαυσε τις καλοκαιρινές του δια-

κοπές κολυμπώντας καθημερινά στις ακτές της Σάμου. Κατά τη διάρκεια
της πολυήμερης παραμονής του στην παραλία παρατηρούσε επί μία βδο-
μάδα έναν λουόμενο να εισέρχεται στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα, να πα-
ραμένει σε αυτήν τη στάση για μισή ώρα και να στη συνέχεια να εξέρχεται.
Η περίεργη, επαναλαμβανόμενη αυτή πρακτική ανάγκασε τον συνάδελφο
να πλησιάσει τον εν λόγω κύριο και να του ζητήσει την άδεια να του υπο-
βάλλει μία ερώτηση. Ο "κολυμβητής" με πολύ σοβαρό ύφος παρείχε αυτήν
την άδεια και ο συνάδελφος τον ρώτησε για όλες τις προηγούμενες μέρες
που έμπαινε στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα για ένα χρονικό διάστημα εντός
τετάρτου έως μισής ώρας και στη συνέχεια εξερχόταν. Η απάντηση προς
τον συνάδελφο ήταν ότι δεν επιθυμούσε να προχωρήσει βαθύτερα γιατί...
φοβόταν μη σβηστούν αυτοί που είχε γραμμένοι! Μετά από την απρό-
σμενη και πρωτότυπη αυτή απάντηση ο συνάδελφος τον συνεχάρη για
την επιλογή του και του ευχήθηκε καλή πρόοδο και σταδιοδρομία...
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημε-
ρίδα του σε ζητήματα της τρέχουσας 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 συνδικαλι-
σμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει
εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιω-
μένο όπως και ο συνδικαλιστικός χώρος.  

Μ.Μ.Δ. (Μέσα Μαζικής Διαπλοκής)
Δεν αποτελεί δα και κανένα μεγάλο μυστικό ότι τα μίντια και τα συμφέροντα
που εξυπηρετούν αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από τη λεγόμενη τέ-
ταρτη εξουσία, η οποία ήταν ο αρχικός τους προορισμός σε μία ευνομούμενη
δημοκρατική πολιτεία. Αντίθετα, οι βαρόνοι των μίντια έχουν ξεπεράσει κατά
πολύ αυτόν τον... περιορισμένο ρόλο ανεβάζοντας και κατεβάζοντας κυβερ-
νήσεις κατά το δοκούν. Από τη Μεταπολίτευση μέχρι και στις μέρες μας, τα
ΜΜΕ κατ' εντολήν των ιδιοκτητών τους επέδειξαν, ανάλογα με τις συνθήκες,
τις θέσεις που ήθελαν να προπαγανδίσουν και τις κατευθύνσεις που ήθελαν
να δώσουν στην πορεία της χώρας, διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι
στους μέχρι σήμερα διατελέσαντες Πρωθυπουργούς. Κοινός παρονομαστής
μόνο το στυγνό συμφέρον τους.
Κάνοντας μία αναδρομή για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεό-
τεροι διαπιστώνουμε ότι αρχικά ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε
κρατήσει μία απόσταση ασφαλείας από τα ΜΜΕ, κάτι που τελικά του προσέ-
δωσε το προφίλ ενός απόμακρου μεν, αλλά παντοδύναμου ηγέτη. Στη συνέ-
χεια τον Γεώργιο Ράλλη τα ΜΜΕ τον αντιμετώπισαν με μία εξόφθαλμα
αρνητική διάθεση. Τον Ανδρέα Παπανδρέου τόσο τα μίντια όσο και οι μυστικές
υπηρεσίες τον είδαν σαν μία απειλή για το καθεστώς και βρέθηκαν ξεκάθαρα
απέναντί του, αντιμετωπίζοντάς τον με απόλυτη εχθρότητα που πολλές φορές
έφτανε στο σημείο ιδιαίτερα χυδαίων προσωπικών επιθέσεων. Ακολούθησε
η πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που προερχόμενος από μία
κλασική πολιτική οικογένεια και αφού... πήγαινε αγκαζέ με τα μεγάλα συμφέ-
ροντα, ήταν πολύ φυσικό να έχει πολύ καλή αντιμετώπιση. Και φτάνουμε στην
περίοδο της πρωθυπουργίας του Κώστα Σημίτη που ήταν ο άνθρωπος που
είχε μία ιδιαίτερα προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ και στηρίχθηκε, τουλάχιστον
τα πρώτα χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι
οφείλει τουλάχιστον τη δεύτερη θητεία του σε αυτά. Ο επόμενος είναι ο νεό-
τερος Καραμανλής, ο οποίος είχε μία ουδέτερη σχέση με τα μίντια που πιθα-
νώς δεν τον έβλεπαν με ιδιαίτερη συμπάθεια. Σε εκείνον που εξάντλησαν όχι
μόνο την αυστηρότητά τους, αλλά και την εμπάθειά τους, ήταν ο Γιώργος
Παπανδρέου ο νεότερος που, σε συνδυασμό και με τη δύσκολη εποχή που
κλήθηκε να αναλάβει τη θέση, στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.
Και για να κλείσουμε αυτήν τη μικρή αναδρομή θα αναφερθούμε και στη ση-
μερινή κατάσταση που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος που
να μην θεωρεί δεδομένο ότι οι σημερινοί πρόεδρος και αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης οφείλουν την επιβίωσή τους αποκλειστικά στα μίντια. Αν δεν
υπήρχε η διαπλοκή να στηρίζει με κάθε τρόπο την κυβέρνησή τους είναι σί-
γουρο ότι θα είχαν χάσει την καρέκλα τους προ πολλού. Στον Σαμαρά σαν
πρωθυπουργό οι καναλάρχες έχουν δώσει τα ρέστα τους προσφέροντάς
του ακραία έως προκλητική στήριξη, δικαιολογώντας περισσότερο τον τίτλο
Μέσα Μαζικής Διαπλοκής, παρά αυτόν της Ενημέρωσης.

Ο Τραγάκης, η «λαοφιλής» βουλευτής και το ντεκολτέ…
Πρόσφατα κλήθηκε να ορκιστεί αντιπρόσωπος του λαού η βουλευτής Χίου
Μαρία Σταυρινούδη-Σόδη της Νέας Δημοκρατίας που από την πρώτη κιόλας
μέρα της ορκωμοσίας της κατάφερε να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος. Όχι όμως επειδή είναι η επόμενη μεγάλη ελπίδα του ελληνικού
λαού, αλλά για την… εντυπωσιακή της παρουσία! Βλέπετε, η νέα «μητέρα
του Έθνους» μπέρδεψε πιθανώς τη διαδικασία της ορκωμοσίας με την έξοδό
της σε νυχτερινό κέντρο, καθώς το ντεκολτέ της ανάγκασε τον πρόεδρο της
Βουλής κο Τραγάκη να αναφωνήσει σοκαρισμένος με ανοιχτά μικρόφωνα
«Ωχ Παναγία μου, ωχ Παναγία μου και Χριστέ μου»!!! 
Να σημειώσουμε επίσης ότι η εν λόγω νέα βουλευτής του κυβερνώντος κόμ-
ματος κατέχει μία ακόμα πρωτιά στην παρούσα Βουλή (δεν ξέρουμε μήπως
η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί και ρεκόρ στα χρονικά του κοινοβουλευ-
τισμού), αφού στις τελευταίες εκλογές είχε τη «μαζική» λαϊκή στήριξη, λαμ-
βάνοντας… 293 σταυρούς! Η κα Σταυρινούδη-Σόδη αναδείχθηκε τελικά
βουλευτής μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Μουσουρούλη (έθεσε υποψη-
φιότητα για την Ευρωβουλή) και του επιλαχόντος Σταμάτη Καρμάντζη (προ-
τίμησε τη θέση του αντιπεριφερειάρχη), καθώς βρισκόταν στην τρίτη
εκλόγιμη θέση με το ψηφοδέλτιο τη ΝΔ στο νησί.
Εμείς δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι τα ράσα κάνουν τον παπά,
ούτε βεβαίως ευλογούμε τον πουριτανισμό, αλλά οι ενδυματολογικές επιλο-
γές της συγκεκριμένης κυρίας αποτελούν σαφή ένδειξη άγνοιας του χώρου
και της σημασίας της διαδικασίας στην οποία συμμετείχε, ενώ και τα γεγο-
νότα που οδήγησαν στην τοποθέτησή της στη Βουλή σίγουρα θα πρέπει να
μας προβληματίσουν για τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού στη
χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι η εντυπωσιακή, ομολογουμένως, κυρία Σταυρι-
νούδη-Σόδη θα συντελέσει με το δικό της τρόπο στο νομοθετικό έργο και την
προάσπιση των συμφερόντων των συμπατριωτών μας, αν και η η αλήθεια
είναι ότι πολύ αμφιβάλλουμε ότι θα τα καταφέρει…

Υπάρχει ελπίδα; 
Η στήλη αυτή έχει στόχο να σχολιάζει τα τεκταινόμενα της πολιτικής σκηνής.
Παρόλα αυτά, αναρωτιόμαστε πολλές φορές αν όλα αυτά έχουν κάποιο νόημα.
Γιατί δυσκολευόμαστε να το βρούμε σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο ο
πρωθυπουργός ισχυρίζεται δημόσια χωρίς αιδώ ότι αν έρθει η αντιπολίτευση
στην εξουσία η χώρα θα καταρρεύσει. Και βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι προ-
σωποκεντρικό, αφού υπάρχουν και οι παρατρεχάμενοί του. Το γλυκό, λοιπόν,
έδεσε με την παρέμβαση του κου Γεωργιάδη που παρότρυνε τους Έλληνες να
σηκώσουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ ανα-
λάβει τη διακυβέρνηση του κράτους για να μη χάσουν τις καταθέσεις τους. 

Αυτό, όμως, δεν είναι επίπεδο πολιτικής λειτουργίας. Αντίθετα, σημαίνει την
παντελή έλλειψη επιπέδου στο πολιτικό σύστημα, κάτι που δυστυχώς δεν
αποτελεί, πλέον, καμία έκπληξη για τους περισσότερους Έλληνες. Εμείς από
την πλευρά μας δεν πετάμε στα σύννεφα της ουτοπίας, ούτε προσδοκούμε η
πολιτική ζωή να μετατραπεί σε εκκλησιαστική διαδικασία. Εντούτοις, τρομά-
ζουμε με τη μετατροπή της πολιτικής ζωής σε ζούγκλα. Τρομάζουμε ακού-
γοντας τους "επιφανείς" πολιτικούς μας να φτάνουν σε αυτό το σημείο
κινδυνολογίας που υπονομεύει σε βάθος τη δημοκρατική λειτουργία.  Τρομά-
ζουμε όταν ο διάλογος αντικαθίσταται από την αδιαλλαξία, όταν επικρατεί η
λογοκρισία σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασης. Και τελικά, αναρωτιόμα-
στε πώς μπορεί να υπάρχει ελπίδα και αισθανόμαστε ντροπή για το επίπεδο
της πολιτικής ζωής.

Η κενή ελπίδα, χειρότερη από την απελπισία
Και σα να μην έφτανε η παρακμή των καθεστωτικών κομμάτων ενός ξεπερα-
σμένου πολιτικού συστήματος, έχουμε και τις σπασμωδικές αντιδράσεις, εν-
δεικτικές της αδυναμίας τους, αυτών που θα ήθελαν να θεωρούνται η νέα
ελπίδα για τον ελληνικό λαό.
Ενώ, λοιπόν, από τη μία αφουγκραζόμαστε τον επιθανάτιο ρόγχο μίας παρα-
παίουσας κυβέρνησης, από την άλλη, παρακολουθούμε τους δημάρχους που
εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ, να αρνούνται την αξιολόγηση του προσωπικού των δήμων και κατά
προέκταση τον έλεγχο των συμβάσεων όσων προσελήφθησαν κατά το παρελ-
θόν. 
Δεν ξέρουμε τι επιδιώκει η αξιωματική αντιπολίτευση να αποκομίσει στο παι-
χνίδι των εντυπώσεων από αυτήν την υπόθεση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι
ότι αυτές οι αλχημείες δεν αξίζουν να αναφέρονται ως πολιτικές πρωτοβου-
λίες, καθώς προσιδιάζουν περισσότερο στον πολιτικό σκοταδισμό. 
Οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν και παγιώθηκαν στο δυσ-
λειτουργικό Δημόσιο των εκατομμυρίων προβλημάτων που ταλανίζουν αδιά-
κοπα τους πολίτες τις τελευταίες δεκαετίες απαιτούν επιθετικές μεταρρυθμίσεις
για να ξεριζωθούν από τη λειτουργία του. Η χώρα έχει ανάγκη από διαρκείς
ελέγχους και μόνιμη αξιολόγηση, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε μερικούς που
θα προτιμούσαν βεβαίως να κρατήσουν τη βολή τους. Και το πρόβλημα που
τίθεται ξεκάθαρα είναι ότι τελικά αυτή η νέα υποτιθέμενη ελπίδα, αντί να στη-
ρίζει με πάθος τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αντίθετα τις υπονομεύει προς
όφελος των μικροπολιτικών, ψηφοθηρικών της συμφερόντων. Ειλικρινά, αν
τέτοιες συμπεριφορές χαρακτηρίζουν από τώρα το καινούργιο που έρχεται,
τότε λυπούμαστε πολύ και χαμηλώνουμε το κεφάλι ενώπιον του αδιεξόδου
της πολιτικής ζωής του τόπου.  

Παγκόσμια “συμμορία”
Τους τελευταίους μήνες ο δυτικός κόσμος παρακολουθεί με τρόμο τους Ισλα-
μιστές φονταμενταλιστές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) να επελαύνουν σε πε-
ριοχές του Ιράκ και της Συρίας (ετοιμάζονται να επεκταθούν και στο Λίβανο),
χρησιμοποιώντας απάνθρωπες μεθόδους που γυρίζουν την ανθρωπότητα
αιώνες πίσω. 
Όπως συμβαίνει πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κανείς δεν προσπαθεί
να βρει τα αίτια που δημιούργησαν αυτήν τη ζοφερή κατάσταση, ενώ όλοι επι-
κεντρώνονται, δήθεν εντυπωσιασμένοι, στους "αγροίκους", στους "απολίτι-
στους", στους "απάνθρωπους" Ισλαμιστές. Και όμως, οι τελευταίες εξελίξεις
αναφορικά με τη δράση των τζιχαντιστών (τζιχάντ=ιερός πόλεμος) αν μη τι
άλλο αποδεικνύουν περίτρανα το άκρως αντίθετο: τον τυχοδιωκτισμό και τις
ευθύνες της "πολιτισμένης" υπερδύναμης και των συμμάχων της. 
Αφού, λοιπόν, ακολούθησαν τη γνωστή πολιτική τους από τις προηγούμενες
δεκαετίες των κατά το δοκούν επεμβάσεων και ανατροπών νόμιμων κυβερνή-
σεων σε μία σειρά χωρών στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσουν τα ενερ-
γειακά τους συμφέροντα, αφήνοντας καμένη γη, αφού επεχείρησαν ανοικτή
επέμβαση στο Ιράκ και εμμέσως στη Συρία (τη... γλύτωσε ελέω Ρωσίας που
με την επιμονή της απέτρεψε την επέμβαση και εξολόθρευσή της, όχι βέβαια
για λόγους ανθρωπισμού) με τη χρηματοδότηση των "ανταρτών" που αγωνί-
ζονταν ταυτόχρονα για την ελευθερία τους και τα οικονομικά συμφέροντα των
ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να αναδειχθεί η πραγματικότητα. 
Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί βέβαια δική μας αρμοδιότητα και έχουμε την αυ-
τογνωσία να γνωρίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε σε κάτι πρωτότυπο, αλλά
μέχρι πότε, επιτέλους, θα αποσιωπάται η αθλιότητα όλων αυτών που κυβέρ-
νησαν και συνεχίζουν να κυβερνούν τον κόσμο, ξεκινώντας, μάλιστα, από τον
ψυχοπαθή (συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά) Μπους και όλους
τους υποτακτικούς των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η ηγε-
σία της χώρας μας; 
Τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία, όπως και σε δεκάδες άλλες χώρες κατά το
παρελθόν (βλ. Λατινική Αμερική), οι... πελαργοί της ελευθερίας έφεραν τελικά
την κόλαση με εκατόμβες νεκρών και διάλυση του κοινωνικού και πολιτικού
ιστού των χωρών που επιχείρησαν να "διασώσουν". Και δυστυχώς, ο απο-
λογισμός των ενεργειών τους δε σταματά εκεί, καθώς, όπως συμβαίνει σε
κάθε πόλεμο που "θέλει να σέβεται τον εαυτό του", αυτοί που βρίσκονται στο
επίκεντρο συνήθως και έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες είναι αθώοι πολίτες
και γυναικόπαιδα, των οποίων τα κεφάλια τοποθετούνται σε πασάλους από
τους φονταμενταλιστές! Το θέμα, λοιπόν, είναι ποιος μπορεί να τους διασώσει
από το μεγαλύτερο εχθρό, που δεν είναι άλλος από τα πρωτοπαλίκαρα (ή και
όπλα υψηλής τεχνολογίας) της ιμπεριαλιστικής δύναμης. 
Ακολουθώντας αυτήν τη διαδρομή λογικής σκέψης, αναπόφευκτα καταλή-
γουμε στο ερώτημα για το αν θα έπρεπε ο υποτιθέμενος θεματοφύλακας της
παγκόσμιας ειρήνης, ο ΟΗΕ και τα διεθνή δικαστήρια να έχουν ήδη ασχοληθεί
και να περάσουν από δίκη υπανθρώπους όπως ο Μπους και όλη η "επίσημη"
συμμορία που είναι υπαίτια για την καταστροφή τόσων χωρών, για τη διάλυση
του Ιράκ και της Συρίας, για τον αφανισμό και την εξολόθρευση εκατομμυρίων
συνανθρώπων μας. Δυστυχώς, όμως, η διεθνής δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή.
Και ενώ χρησιμοποίησε και κινητοποίησε όλα τα μέσα για να προσαχθούν
στη Χάγη οι Μιλόσεβιτς και Κάρατζιτς, που μάλιστα ως ένα σημείο μπορεί να
πει κανείς ότι επιχείρησαν να διασώσουν τις χώρες τους και να πολεμήσουν
ενάντια στην παγκόσμια νεοφιλελεύθερη, συντηρητική συμμορία, αντίθετα,
αφήνει τους αρχισυμμορίτες και πρωταίτιους των δεινών εκατομμυρίων αν-
θρώπων ελεύθερους.

Αυτή είναι σήμερα η ανθρωπότητα...
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Σύλλογος εργαζομένων και συνταξιούχων Ιονική Ενότητα

Νέο τοπίο ελπίδας για την ιονική οικογένεια
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια έχετε παρακολουθήσει τις σημαντι-
κές προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την Ιονική Ενότητα προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξι-
ούχων συναδέλφων μας. Τα μέλη της Ιονικής Ενότητας κατέβαλαν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι
σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειές μας στέφθηκαν από επιτυχία. 
Επιτρέψτε μας, μάλιστα, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, συμπληρώνοντας
ότι η λειτουργία της Ιονικής Ενότητας, που ουσιαστικά αφετηρία της ήταν η πε-
ρίοδος αμέσως μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας, αποτελεί μία ξεχωριστή
προσπάθεια συνδικαλιστικού τρόπου λειτουργίας και πρακτικής που διέπετο
από το ήθος, τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την αλληλεγγύη. Πολλοί
πίστεψαν ότι το ξεπούλημα της τράπεζας θα οδηγούσε την ιονική οικογένεια
σε αποσύνθεση και κατά συνέπεια σε διάλυση. Το ίδιο πίστευαν και για το σύλ-
λογο εργαζομένων της Ιονικής, αφού είχε να αντιμετωπίσει τους αμείλικτους
μηχανισμούς της τράπεζας, αλλά και τη διαρκή επίθεση του εργοδοτικού συν-
δικαλισμού. Και οι δύο αυτές εκτιμήσεις αποδείχτηκαν λανθασμένες. 
Βέβαια, το στοιχείο που κράτησε ζωντανό το όνειρο της ιονικής οικογένειας
που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι διάφοροι "καλοθελητές", γιατί ποτέ δε
βίωσαν κάτι ανάλογο, ήταν οι βαθιές ρίζες και οι ισχυροί δεσμοί που σφυρη-
λατήθηκαν κατά την περίοδο λειτουργίας της Ιονικής Τράπεζας. Εξ άλλου, δεν
είναι τυχαίο ότι η κουλτούρα λειτουργίας των συναδέλφων της Ιονικής έκανε
αμέσως τη διαφορά και κάθε συναλλασσόμενος με την τράπεζα μπορούσε με
μεγάλη ευκολία να ξεχωρίσει τους προερχόμενους από την Ιονική σε σχέση
με τους συναδέλφους που προέρχονταν από την Πίστεως.

Αναγκαία η δημιουργία ενιαίου συλλόγου για ενωτικούς και
πρακτικούς λόγους
Όπως γνωρίζετε, στο χώρο της Ιονικής υφίσταται ο Σύλλογος Εργαζομένων
στην Ιονική, όπως επίσης και ο Σύλλογος Συνταξιούχων. Η δράση και τα απο-
τελέσματα των δύο συλλόγων μέχρι προσφάτως σας είναι γνωστά και δε χρει-
άζεται να τα σχολιάσουμε. Η Ιονική Ενότητα αποτέλεσε τον καταλύτη της
διαμόρφωσης του νέου τοπίου για την εξυπηρέτηση της ενότητας και συνοχής
της ιονικής οικογένειας. Όπως, επίσης, σαν είναι γνωστό ότι εδώ και 2,5 χρόνια
υπήρξε μία πρωτοβουλία μελών της Ιονικής Ενότητας για τη σύσταση ενός συλ-
λόγου που θα στεγάζει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους συνταξιούχους,
εξέλιξη που, παρά το γεγονός ότι δε συνηθίζεται, είναι απόλυτα λογική κατά τη
γνώμη μας αφού τους συνδέουν κοινές ρίζες, προβλήματα και επιδιώξεις. 
Σίγουρα, επειδή και η εποχή είναι δύσκολη και περίεργη, κάποιος καχύποπτος
(ή και κακοπροαίρετος...) συνάδελφος θα μπορούσε να προβάλει τον ισχυρι-
σμό ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους και
συγκεκριμένα τους Ιονικάριους τα τελευταία χρόνια, η σύσταση ενός ακόμα
συλλόγου είναι η λύση; Αν και καταλαβαίνουμε αυτήν την επιφυλακτική στάση,
εμείς δίνουμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές την απάντηση ότι αποτελούσε
μία απαραίτητη κίνηση, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων
όλων των συναδέλφων. Και απαντάμε με αυτόν τον τρόπο διότι αυτός ο σύλ-
λογος, κατ’ αρχάς, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ εν ενεργεία και συντα-
ξιούχων και εν συνεχεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός
ακόμα πιο αποτελεσματικού συλλόγου (όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα),
ενώ και σε πρακτικό επίπεδο ο κυριότερος λόγος σύστασής του είναι ότι απο-
τέλεσε τη βάση για τη μεταβίβαση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων
του συλλόγου εν ενεργεία της Ιονικής που ανέρχονται περίπου σε 1.000.000
ευρώ σε μετρητά και 1.000.000 ευρώ σε ακίνητα. 
Άλλοι πάλι, μπορεί να αναρωτηθούν μετά από αυτήν την παραδοχή, αν θα
μπορούσαν να μεταβιβαστούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με την πάροδο
του χρόνου στο σύλλογο συνταξιούχων. Εμείς, όμως, που προσπαθούμε να
μην κάνουμε καμία κίνηση στην τύχη και χωρίς πρώτα να έχουμε ερευνήσει
κάθε άποψη και πιθανότητα, θεωρούμε ότι εξαντλήσαμε το ζήτημα συνδικα-
λιστικά και νομικά οποιαδήποτε διαδικασία επιχειρείτο για την απευθείας με-
ταβίβαση στο σύλλογο συνταξιούχων θα ήταν απόλυτα άκυρη. Η μεταβίβαση
δε θα μπορούσε να προχωρήσει σε ένα σύλλογο στον οποίο θα συμμετείχαν
μόνο συνταξιούχοι, χωρίς τη συμμετοχή των εν ενεργεία συναδέλφων μας,
στους οποίους, άλλωστε, ανήκουν αυτήν τη στιγμή τα προαναφερθέντα περι-
ουσιακά στοιχεία. 
Η σύσταση αυτού του συλλόγου αποτελούσε μονόδρομο για τη μεταβίβαση
των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που μας κληρονόμησε η Ιονική και
που, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, αλλά και με τη βούληση των
μελών του, πρέπει να διαχυθούν με δίκαιο τρόπο σε βάθος χρόνου για την
εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων τόσο των εν ενεργεία όσο
και των συνταξιούχων συναδέλφων μας. Επομένως η αναγκαιότητα αυτού του
εγχειρήματος ήταν πέρα για πέρα απόλυτα διαφανής και ξεκάθαρη. Διέπεται
δε από όλους τους κανόνες της ορθής συντεταγμένης συνδικαλιστικής λει-
τουργίας και των απαραίτητων νομικών προϋποθέσεων. Για του λόγου το αλη-
θές, δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία αυτή εγκρίθηκε τόσο από τη Γ.Σ. του
συλλόγου εργαζομένων, όσο και από την πανελλαδική ψηφοφορία που διε-
ξήχθη σχετικά με αυτό το θέμα, σχεδόν με απόλυτη ομοφωνία. Σημειωτέον,
ήδη διεξήχθησαν εκλογές και πλέον υφίστανται εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:   

Τακτικά μέλη Δ.Σ. (κατά αλφαβητική σειρά): Βρεττός Νικόλαος, Γιαννό-
πουλος Ιωάννης, Ζαβακόπουλος Χρήστος, Κλάδος Γεώργιος, Κονταρί-
νης Γεώργιος, Κορφιάτης Ιωάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μυλωνάς
Θεόδωρος, Ρουβάκη Δήμητρα, Σοφιανόπουλος Ιωάννης, Φιλιππόπου-
λος Σαράντος.

Τακτικά μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Ηλιο-
πούλου Αναστασία, Μηλιώνης Ιωάννης.

Ο σύλλογος εν ενεργεία και συνταξιούχων έχει ένα σύγχρονο καταστατικό το
οποίο, όμως, πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Συγκεκριμένα,
επειδή προβλέπει τη διεξαγωγή των εκλογών με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κρίνεται
αναγκαίο η νέα διοίκηση που προέκυψε να προχωρήσει σε καταστατική τρο-
ποποίηση και να καθίσταται υποχρεωτικό, εφόσον κατατεθεί δεύτερο ψηφο-
δέλτιο, οι εκλογές να διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. 
Μία δεύτερη αναγκαία και σημαντική τροποποίηση είναι η εκλογή ενός γενικού
συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 51 μέλη, 25 από την Αθήνα και 26 από
την περιφέρεια, προκειμένου αυτό το όργανο να έχει τη δυνατότητα να συνέρ-
χεται δύο φορές το χρόνο, αφενός για να ελέγχει τη λειτουργία και τα αποτε-
λέσματα των ενεργειών του Δ.Σ. και αφετέρου για να διαμορφώνει και να
καθορίζει την πορεία του συλλόγου. Αυτή η πρότασή μας αποτελεί μία ρηξι-
κέλευθη και ξεχωριστή διαδικασία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου θεσμού
που θα συνδράμει στην αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. εντός των πλαι-
σίων που θα καθορίζουν τα μέλη του συλλόγου και στην καλύτερη διεξαγωγή
ενός ευρύτατου, διαρκούς και δημοκρατικού ελέγχου. Μάλιστα, ενώ κάτι τέτοιο
θα ήταν αδύνατον ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν λόγω του υψηλού
λειτουργικού κόστους που θα απαιτούσε η προσέλευση των εκλεγμένων
συναδέλφων μας από την περιφέρεια, πλέον οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν
τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτόν το σκόπελο, χρησιμοποιώντας τις σύγ-
χρονες υποδομές που έχει στην κατοχή του ο σύλλογος για τη διενέργεια τη-
λεδιασκέψεων, κάνοντας πράξη με αυτόν τον τρόπο την άμεση και συχνή
επικοινωνία και κατά συνέπεια τον πιο ουσιαστικό και δημοκρατικό έλεγχο και
τρόπο λειτουργίας.
Οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες μας για τη δημιουργία του ευρύτερου δυνατού ενι-
αίου μετώπου των Ιονικάριων, όμως, δε σταματούν εκεί. Πιστεύουμε ότι μετά
το πέρας των εργασιών των ορκωτών λογιστών σχετικά με τον έλεγχο που
διενεργείται στο σύλλογο συνταξιούχων, θα έχουν δημιουργηθεί πλέον όλες
οι κατάλληλες προϋποθέσεις και θα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη
συγχώνευση των δύο συλλόγων, ώστε η ιονική οικογένεια να πορευθεί στη
συνέχεια με απόλυτη ενότητα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ληφθεί σχετική
απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων και γι’αυτό
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα υπάρχει ένθετη αίτηση για τη
σύγκληση της Γ.Σ. προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία και να ληφθεί από-
φαση συγχώνευσης του Συλλόγου Συνταξιούχων με το Σύλλογο Εν Ενεργεία
και Συνταξιούχων «Ιονική Ενότητα».

Νέος σύλλογος = νέα ελπίδα
Οποτεδήποτε δημιουργείται κάτι νέο, υπάρχει η ελπίδα και η προσμονή για
πρόοδο και βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό ακρι-
βώς θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε με το σύλλογο εργαζομένων και
συνταξιούχων και μία πρώτη ενέργεια που αναδεικνύει το πνεύμα λειτουργίας
του νέου συλλόγου θα τη διαπιστώσετε πολύ σύντομα, αφού θα αποσταλούν
σε όλα τα μέλη του κάρτες υγείας που θα παρέχουν σημαντικές υγειονομικές
υπηρεσίες στους συναδέλφους που σίγουρα δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα με την
κατρακύλα που εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας. Θα
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεπεραστούν τα τεράστια προβλή-
ματα που δημιούργησε αυτή η κατάσταση και με τις τροποποιήσεις, τις προ-
σθήκες και τις βελτιώσεις που δεδομένα θα γίνουν στην προαναφερθείσα
κάρτα υγείας, θα εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι συνάδελφοί
μας στην Αθήνα και την περιφέρεια. 
Πιστεύουμε ότι ο νέος σύλλογος θα αποτελέσει για όλους μία ευχάριστη έκ-
πληξη αφού στις προθέσεις μας είναι να βασίζεται στη συνδικαλιστική πρα-
κτική της απόλυτα ορθολογικής λειτουργίας και της αδιάκοπης προσφοράς,
στοιχεία δηλαδή που θα έπρεπε να αποτελούν προαπαιτούμενα για τη συμπε-
ριφορά κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης απέναντι στα μέλη της. Παράλληλα,
εφόσον καταφέρει να ανταποκριθεί στις υψηλές, ομολογουμένως, προσδοκίες
που θέτουμε, ελπίζουμε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε το εγχείρημα
αυτό να το ακολουθήσουν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και να απο-
τελέσει την αφετηρία για να ανακτηθεί η χαμένη συνδικαλιστική αξιοπιστία που
δυστυχώς σήμερα βρίσκεται στο ναδίρ και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
νέο συνδικαλιστικό μοντέλο που θα λειτουργεί με βάση τις σύγχρονες απαι-
τήσεις και ανάγκες, μεταβάλλοντας τον αρνητικό και παθητικό τρόπο λειτουρ-
γίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υποστήκαμε για ένα πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η ανταπόκριση και συσπείρωση των μελών της ιονικής οι-
κογένειας είναι απαραίτητη και στο χέρι των συναδέλφων είναι πλέον η επιτυ-
χία του εγχειρήματος. 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ!
Η ιονική οικογένεια στέκεται σύσσωμη
δίπλα στη συνάδελφο Μαρία Κανάκη
και στο γιο της που πρόσφατα είχε ένα
σοβαρό ατύχημα. 
Οι περισσότεροι πιθανώς γνωρίζετε
την εκλεκτή συνάδελφο Μαρία και εί-
μαστε σίγουροι ότι τρέφετε απεριόρι-
στη εκτίμηση προς το πρόσωπό της
για το ήθος, το συναδελφικό πνεύμα
και τη συνέπειά της, αλλά και συνολικά
για τη λειτουργία της όλα τα χρόνια
που έχει υπηρετήσει στην τράπεζα. Για
όλους τοις Ιονικάριους, εξ άλλου, αυτό
υποδηλώνεται και από το γεγονός ότι
ήταν ανάμεσα στα ξεχωριστά μέλη
που παρέμειναν στο σύλλογο της Ιονι-
κής, αγνοώντας οποιεσδήποτε καιρο-
σκοπικές και κοντόφθαλμες σειρήνες.
Δυστυχώς, η Μαρία έχει υπάρξει ιδιαι-
τέρως άτυχη στην προσωπική της
ζωή, αφού το 2008 έχασε τον αείμνη-
στο σύζυγό της και συνάδελφό μας
Αντώνη Γιαννούλη, ενώ μόλις πρό-
σφατα ο γιος της Αστέρης τραυματί-

στηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύ-
χημα. Με επικεφαλής τη ακατάβλητη
και περήφανη Μαρία, η οικογένεια
αντιμετώπισε αυτήν την περιπέτεια
και ήδη τα πράγματα φαίνεται να πη-
γαίνουν καλύτερα αφού ο άμεσος κίν-
δυνος για τη ζωή του παιδιού
ξεπεράστηκε και είμαστε σίγουροι ότι
με τη συμπαράσταση της Μαρίας και
των υπόλοιπων δικών του ανθρώπων
ο Αστέρης θα επανέλθει πλήρως. 
Το σύνολο των εργαζομένων της Ιονι-
κής εύχεται ολόψυχα η κατάσταση του
Αστέρη να βελτιωθεί σύντομα. Η Μαρία
από την πλευρά της, η οποία τυγχάνει
ξεχωριστής εκτίμησης και συμπάθειας
από όλους μας, είμαστε σίγουροι ότι θα
ξεπεράσει με επιτυχία και τη νέα αυτή
αναποδιά που της προέκυψε αφού
διαθέτει αστείρευτες δυνάμεις, αισιο-
δοξία και μεγάλη πίστη.
Ευχόμαστε περαστικά στον Αστέρη,
καλό κουράγιο στη Μαρία και είναι αυ-
τονόητο ότι σύλλογος είναι πάντα
δίπλα της για ό,τι χρειαστεί. 
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Στις 22 Αυγούστου 2014 έφυγε από τη ζωή ο Εμμανουήλ Κριαράς
σε ηλικία 108 (!) ετών , πλήρης ιδεών, φρονημάτων, οραμάτων,
προσφοράς, γνώσης και παραγωγής. Ο μεγάλος δημοτικιστής, μία
από τις σημαντικότερες πνευματικές δυνάμεις της χώρας, δάσκα-
λος του γένους, όπως τον αποκάλεσαν για το μνημειώδες έργο
του, το Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δημώδους Γραμματείας
(1100-1669), σφράγισε με το έργο του την ιστορία των ελληνικών
γραμμάτων τον 20ό αιώνα, αλλά παράλληλα υπήρξε και ένας άν-
θρωπος με εσωτερική ευγένεια και ζεστή καρδιά που αφιέρωσε τη
ζωή του στην ανάδειξη, καθιέρωση και προάσπιση της δημοτικής. 
Γεννημένος το 1906, ο Εμμανουήλ Κριαράς έζησε το σύνολο σχεδόν της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πέρασαν 108 χρόνια από τη γέννησή του
στον Πειραιά και περί τα 100 από την παιδική του ζωή στη Μήλο, την εφηβική
αργότερα στην Κρήτη (τόπο καταγωγής των γονιών του). Καταγόταν από
εκείνους τους Κρητικούς, που, κυνηγημένοι, στα πρώτα χρόνια του 19ου
αιώνα, εγκατέλειψαν τα Σφακιά και εγκαταστάθηκαν στη Μήλο, ιδρύοντας
τον Αδάμαντα, που είναι το σημερινό επίνειο του νησιού. Η πρώτη ερευνη-
τική μελέτη του αφορά τα νεοελληνικά παρωνύμια των δυο νησιών. Ναυ-
τικοί στο επάγγελμα ήταν και οι δυο εκατέρωθεν παππούδες του, όπως και
ο πατέρας του. 
Ακολούθησε η Αθήνα για σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή και για εργασία
(επί 20 χρόνια στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών). Μεσολάβησε
το Μόναχο και το Παρίσι κι ύστερα πήγε στη Θεσσαλονίκη από το 1950, όταν
και εκλέχτηκε στη θέση του τακτικού καθηγητή της μεσαιωνικής ελληνικής
φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της πόλης. Μέχρι το
1968 δίδασκε κυρίως μεσαιωνική φιλολογία. Ήταν τότε που τον εξώθησε σε
παραίτηση-συνταξιοδότηση η Χούντα, λόγω των δημοκρατικών του φρονη-
μάτων.
Απολύθηκε από τη Χούντα αλλά συνέχισε. Έκτοτε, ήταν ομότιμος καθηγητής
(συνταξιούχος) επί 45 χρόνια. Με τη σύνταξη του Λεξικού της Μεσαιωνικής
Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, με τη μαχητική στήριξη της δημοτικής
και του μονοτονικού συστήματος (πρόεδρος της επιτροπής για το μονοτονικό
το 1981), με τη συγγραφή και τις εκδόσεις, ενώ ένα μήνα πριν τα 103 του
χρόνια τοποθετήθηκε στην τελευταία -τιμητική- θέση του ψηφοδελτίου Επι-
κρατείας του ΠΑΣΟΚ.
Ο πολυγραφότερος έλληνας φιλόλογος
Επί εβδομήντα χρόνια ο Εμμανουήλ Kριαράς καλλιέργησε πολύ αποδοτικά
τη φιλολογική έρευνα, με κύρια χαρακτηριστικά του έργου του τα δημώδη
μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα, τη μελέτη των πηγών (συγκριτική μέθοδος),
τη νεοελληνική γλώσσα, το δημοτικισμό και την αντίστοιχη λεξικογραφία και
όλα αυτά με πληθώρα έργων, με νηφάλιο τρόπο και με σεβασμό στην αντί-
θετη γνώμη. Χονδρικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες
συγγραφών του: α) φιλολογική, γλωσσική και λεξικογραφική έρευνα σε δη-
μώδη μεσαιωνικά ελληνικά κείμενα και β) αντίστοιχη έρευνα σε νεοελληνικά
κείμενα.
Έργο της ζωής του, η ανάδειξη, η καθιέρωση και η προάσπιση της δημοτι-
κής. Ο κορυφαίος δημοτικιστής, συγκριτολόγος και λεξικογράφος με τις με-
λέτες του δημοτικισμού προσπάθησε να κρατήσει ζωντανή την ελληνική
παράδοση και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Από τα περισσότερα
από 1.000 άρθρα και τα περίπου 60 βιβλία που εξέδωσε στην αιωνόβια ζωή
του ο Κριαράς, ξεχωρίζουν οι μονογραφίες του για τον Ψυχάρη, τον Σολωμό
και τον Παλαμά, οι εκδόσεις των παλαιότερων κειμένων της νεοελληνικής
λογοτεχνίας (Πανώριας του Χορτάτση, των θεατρικών του Πέτρου Κατσαΐτη
κ.ά), οι ποικίλες μελέτες του για το δημοτικισμό και κυρίως οι 14 πρώτοι τόμοι
του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669)
που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Λεξικό Κριαρά. Είναι ίσως η επιτομή του
σταδιοδρομίας του και η μεγαλύτερη προσφορά του στα ελληνικά γράμματα
και τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «έργο
ζωής». Και καθώς η ζωή αυτού του σπουδαίου φιλόλογου ξεπέρασε τα
100 χρόνια, μπορεί να καταλάβει κανείς την τεράστια αξία αυτού του
έργου.
Εκτός από το μνημειώδες «Λεξικό της Βυζαντινής Γραμματείας» δίδαξε
γράμματα και ήθος σε γενεές και γενεές Ελλήνων αφήνοντας πίσω του (για
τους μελετητές και φοιτητές του) εκατοντάδες τόμους με πραγματείες, μελέ-
τες, επιστολές, κείμενα. Τη συνέχεια του τιτάνιου για την ελληνική γλώσσα
έργου του ανέλαβε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας . Ήδη έχει τυπωθεί και
κυκλοφορεί ο 18ος τόμος του Λεξικού του. Αφήνει ακόμα πίσω του τον
αγώνα του για το δημοτικισμό, τη σοφία και τη διαύγεια του πνεύματος, όπως
αυτά έλαμψαν στην υπερεκατονταετή πορεία του στα ελληνικά γράμματα.
Παρά το πολυσχιδές επιστημονικό του έργο ο Κριαράς δεν υπήρξε «επιστή-
μονας του εργαστηρίου». Ο ίδιος πίστευε ότι «ο επιστήμονας δεν πρέπει να
μένει μόνο στο εργαστήριο. Βέβαια το εργαστήριο χρειάζεται, διότι αλλιώς ερ-
γασία δε θα υπάρξει. Αλλά δε φτάνει αυτό. Εκείνος που έχει συνείδηση των
καθηκόντων του των πνευματικών, πρέπει όσο γίνεται να εκλαϊκεύει την επι-
στήμη του. Αυτό επιδίωξα γενικότερα στη ζωή μου, αλλά κυρίως μετά το '74,

όταν αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία στον τόπο μας. Ο επιστήμονας πρέπει
να είναι και ερευνητής και δάσκαλος, εκλαϊκευτής», φανερώνοντας για μία
ακόμα φορά το μεγαλείο του πνεύματός του και την ειλικρινή του αγάπη για
την επιστήμη της φιλολογίας. 

«Ανυψώνει τον άνθρωπο ο Έρωτας, είναι το αντίδοτο του θα-
νάτου»
Και ακριβώς ένας τέτοιος άνθρωπος, με ευαισθησίες, με προσήλωση στην
επιστήμη του, αλλά όχι αποκομμένος από το κοινωνικό σύνολο, ήταν ο Εμ-
μανουήλ Κριαράς. Μέσα από τα στοιχεία της αυτοβιογραφίας του που κυ-
κλοφόρησε πριν λίγα χρόνια, προβάλλει, από την εφηβεία του ακόμα, ως
ένας συναισθηματικός έφηβος, πειθαρχημένος και εργατικός, με πνευματικά
ενδιαφέροντα. 

Μία αυτοβιογραφία που μπορεί να αποτελέσει φάρο για τις νεότερες γενιές,
καθώς ο μεγάλος δάσκαλος δε φοβάται να αποκαλύψει ακόμα και τις απο-
τυχίες του, που όμως μέσα από την επιμονή, τη σκληρή δουλειά και την
αγάπη για το αντικείμενό του, μετατράπηκαν σε πολύτιμα εφόδια για τη στα-
διοδρομία του. 

Ξεκίνησε από την ιατρική, στράφηκε στη φιλολογία, όπου πήρε το πτυχίο
και έκανε το διδακτορικό του με πολυετή καθυστέρηση, δεν κατέλαβε καμία
έδρα σε ξένο πανεπιστήμιο, μόνο δίδαξε στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της
Σορβόνης. Τέλος, όταν στα ογδόντα του έθεσε υποψηφιότητα στην Ακαδημία
για την κενή έδρα στην Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών, οι τριάντα πέντε Ακα-
δημαϊκοί, στις 15 Μαρτίου 1984, του έδωσαν μόλις εννέα ψήφους και μια
ακόμη, κατά παραχώρηση.

Η έντονη δραστηριοποίησή του υπέρ της καθιέρωσης της δημοτικής σε
συνάρτηση με τα δημοκρατικά του πιστεύω τον στιγμάτισαν, καθώς ήδη
από τη δικτατορία του Μεταξά θεωρήθηκε εχθρός του καθεστώτος. Τα
προβλήματα αυτά συνεχίστηκαν και μεταπολεμικά και βεβαίως υπήρξαν
και η πραγματική αιτία για την απομάκρυνσή του από τη Χούντα.

Και όμως, τίποτα δεν τον πτόησε, καθώς εκτός των άλλων είχε βρει την επι-
θυμητή για όλους μας ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια και την προσωπική
ζωή. Στον ιδιωτικό του βίο στάθηκε δίπλα του από το 1936 μέχρι το θάνατό
της, την 1η Μαΐου του 2000, η καθηγήτρια Αικατερίνη Στριφτού. Παρά το γε-
γονός ότι δεν έκαναν παιδιά, ο ίδιος έζησε ευτυχισμένος με τη σύζυγό του,
αποθεώνοντας την έννοια του έρωτα, με την πλατύτερη υπόστασή της: «Επί-
στεψα βαθιά στον έρωτα! Προσωπικά, έζησα ευτυχισμένο βίο. Η γυναίκα μου,
με την οποία έζησα 65ετή κοινό ευτυχισμένο βίο, κατανοούσε, κι εγώ εκείνη.
Ερωτευτήκαμε και οι δύο την εργασία, τη δημιουργία, ο ένας τον άλλο... Είναι
αυτός που σε βοηθά να ζεις και να δημιουργείς. Είναι αυτό που λείπει ίσως
σήμερα... Ανυψώνει τον άνθρωπο ο Έρωτας. Ο πραγματικός, ο αληθινός
έρωτας. Ο έρωτας είναι το αντίδοτο του θανάτου. Είναι ίσως η ίδια η ζωή.
Μόνο όταν είσαι ερωτευμένος ζεις. Ειδάλλως είσαι… πέτρα…».

Ιδέες και κρίσεις - απόσταγμα ζωής 
Ο Εμμανουήλ Κριαράς, μία σπάνια πνευματική δύναμη και έχοντας αποκτή-
σει την εμπειρία ενός ανθρώπου που έζησε τη μετεξέλιξη της ανθρωπότητας
μέσα στον αιώνα των κοινωνικών αγώνων και της τεχνολογίας, ήταν ένας
άνθρωπος με σκέψη διαυγή, ευγενή και σταθερός στις απόψεις του. Ο λόγος
του είχε συνοχή, η σκέψη του σπάνια συνθετική επάρκεια, η κριτική του
αντίληψη και το αναλυτικό του οπλοστάσιο σε πλήρη ετοιμότητα και απο-
τελεσματικότητα.

Οι απόψεις του επί παντός επιστητού μερικές φορές προκαλούν έκπληξη,
αλλά σίγουρα αποτελούν απόσταγμα ζωής, σεβαστό μάθημα προς όλους μας. 

«Διδασκαλία του ήθους δεν υπάρχει. Μαθαίνουμε την τεχνική. Πώς να μετα-
δώσουμε τις γνώσεις. Αλλά πώς να βελτιώσουμε το ήθος του ανθρώπου δεν
το μάθαμε... Η έξαρση είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Να εξαρθείς
πάνω από τον εαυτό σου. Από τα πάθη σου. Σπάνια εξαίρονται οι άνθρωποι.
Η ζωή όλων βέβαια ενέχει στιγμές έξαρσης. Όταν λες την αλήθεια -ακόμα κι
όταν σε θίγει, σε πειράζει - είναι έξαρση. Η θυσία για τον άλλο, ο έρωτας, η
φιλία, η αφοσίωση είναι έξαρση...».
Δε φοβήθηκε ποτέ το θάνατο, έστω και αν θεωρούσε ότι ο άνθρωπος δεν
εξοικειώνεται ποτέ με την ιδέα του. Η απώλεια της αγαπημένης του συντρό-
φου του δημιούργησε μία πρόσκαιρη αίσθηση παραίτησης, αλλά σύντομα
επανήλθαν η αγάπη του για τη ζωή και τη δημιουργία: «Όχι δε φοβάμαι το
θάνατο. Δε θέλω, όμως, να πεθάνω αμέσως... Θέλω να ολοκληρώσω τις εκ-
κρεμότητες των κειμένων μου».
Και βέβαια, ένας πνευματικός άνθρωπος του δικού του βεληνεκούς, που έχει
προσφέρει στην ελληνική γλώσσα όλη του τη ζωή, γνωρίζει καλύτερα από
τον καθένα πώς να απαντάει στα ακραία σημεία των καιρών και τις μισαλ-
λόδοξες απόψεις που κερδίζουν συνεχώς έδαφος μέσα στο αρρωστημένο
περιβάλλον της κρίσης: «Δε δικαιολογείται σύγκριση μεταξύ των πολιτισμών.
Ο καθένας πολιτισμός είναι ανεξάρτητος, επηρεάζεται ο ένας από τον άλλο,
όμως κανείς δεν είναι ανώτερος του άλλου».    

(συνέχεια στη σελίδα 11)

Αυτήν τη φορά σας παρουσιάζουμε τον πρόσφατα εκλιπόντα φι-
λόλογο Εμμανουήλ Κριαρά που αγάπησε και υπηρέτησε την ελ-
ληνική γλώσσα πάνω από έναν αιώνα!

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
«Δεν επεπόθησα τόσο μακρύ βίο... Έγινε. Θυμάμαι -ξέρετε- τον κομήτη του Χάλεϊ, την εμφάνιση
του Βενιζέλου, παρέστην -μικρό παιδί- σε ένοπλο συλλαλητήριο στην Κρήτη...»
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στο Κατά-
στημα Χανίων. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βα-
θειά μας συλλυπητήρια

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος, που πρόσφατα είχε
χάσει και τη σύζυγό του, την αγαπητή Άννα. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.  Τον διέκρινε το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο γιο του και συνάδελφό μας Χρήστο καθώς και στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Ελένη.  Υπηρέτησε στα Κατα-
στήματα Φίλωνος και Συντάγματος. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑΠΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αντώνιος. Υπηρέτησε στα Κα-
ταστήματα Γυθείου, Αμφιλοχίας, Βρυώνη, Σόλωνος, Αμαρουσίου και Ιπποκράτους. Τον διέκρινε το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Νίκος. Υπηρέτησε στα Καταστή-
ματα Φίλωνος, Κεντρικό και ως διευθυντής στο Μενίδι. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΠΟΤΖΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών η αγαπητή Χρυσάνθη, σύζυγος του  αειμνήστου συναδέλφου μας
Πέτρου που διετέλεσε και πρόεδρος στο σύλλογο συνταξιούχων. Στην κόρη της και συνταξιούχο συνάδελφό
μας Σάνα καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΨΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ηλίας. Υπηρέτησε στο Κατάστημα
Βόλου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια

ΚΑΜΙΛΙΕΡΗ- ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας Διονυσία. Υπηρέτησε στο Κεν-
τρικό Κατάστημα (στη Διεύθυνση Προσωπικού). Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους
οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Ενημέρωση

Ως λάτρης της ελληνικής γλώσσας πιθανώς να προκαλεί εντύπωση η άποψη
που διατύπωσε επανειλημμένα στο παρελθόν ότι η διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής φέρνει σύγχυση και θα πρέπει να καταργηθεί στο Γυμνάσιο. Αλλά,
δεν πρέπει να λησμονά κανείς τη νεωτεριστική και προοδευτική του φύση που
εξ άλλου οδηγούσε στη συμβουλή τους προς τους συμπατριώτες μας να μην
παραμένουν προσκολλημένοι στο ένδοξο παρελθόν, αλλά να φροντίζουν να
προάγουν το νεοελληνικό πολιτισμό με τη βοήθεια και του αρχαίου ελληνικού,
αλλά και των πολιτισμών των άλλων σύγχρονων λαών.
Θλίψη για το σήμερα
«Στην υπερεκατονταετή ζωή μου δεν θυμάμαι ποτέ αντίστοιχη περίοδο με ανά-
λογα πολιτικά και - κυρίως - οικονομικά αδιέξοδα. Θα ήθελα να είχα πεθάνει,
να μην είμαι αναγκασμένος να βιώνω αυτές τις καταστάσεις στον τόπο μου»,
είχε δηλώσει στα τέλη του 2011, μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Μπορεί να υπήρξε μία ηθική και πνευματική οντότητα καθολικά αναγνωρισμένη
που αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην επιστήμη, αλλά ο σοφός καθηγητής δεν
ήταν ποτέ μία απόμακρη προσωπικότητα και ουδέποτε λησμόνησε τη λεπτή,
μα ουσιώδη, συνθήκη που κατά τον ίδιο πρέπει να εκφράζει κάθε άνθρωπο
και κάθε διανοούμενο: «να εκφράζομαι πάντα ειλικρινώς και να μη σιωπώ». 
Έντονος κριτής των σημερινών πραγμάτων και όχι αποστασιοποιημένος στον
εσωτερικό κόσμο των βιβλίων, δε δίσταζε να παραδεχτεί, αναφερόμενος στη
γνωστή ρήση του Θεόδωρου Πάγκαλου «μαζί τα φάγαμε» ότι «Φταίμε κι εμείς.
Λειτουργήσαμε όλοι - κυβέρνηση και πολίτες - κατά το χειρότερο δυνατό τρόπο.
Βολευόμασταν - στην καλύτερη περίπτωση - στο καθεστώς της υποκρισίας, της
κλεψιάς, της απάτης. Βρισκόμαστε πλέον στον πάτο και ελπίζω να μην έχει χει-

ρότερα. Βέβαια ο φασισμός μπορεί να έχει σήμερα άλλο πρόσωπο… Μέσα στο
αστικό καθεστώς που ζούμε, η λύση, είναι ένας σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρό-
σωπο. Παγκοσμίως».
Ανατρέχοντας στους πολέμους που βίωσε στα 108 χρόνια του, αναγνώριζε ότι
αφήνουν κατάλοιπα στην ψυχή των ανθρώπων. Πίστευε ότι βρισκόμαστε στη
δίνη ενός οικονομικού πολέμου και ότι η Ελλάδα έχει περιέλθει στο χείλος του
γκρεμού βαδίζοντας σταθερά προς τον όλεθρο. 
Όσον αφορά την έξοδό μας από την κρίση, ο Εμμανουήλ  Κριαράς θεωρούσε
ως μόνη λύση την υπέρβαση του εαυτού μας, ότι το άτομο πρέπει να ξεπερνά
τον εγωισμό του όταν βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα προβλήματα: «Σήμερα
περισσότερο από ποτέ η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, διότι το σύστημα το
οποίο διαβιώσαμε τα τελευταία χρόνια μάς οδήγησε στον πάτο, σε πτώχευση
κάθε κοινωνικής και πνευματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό
και το πολιτικό. Αναγκαίο πάνω απ' όλα είναι να αλλάξουμε νοοτροπία. Όχι μόνο
στην πολιτική και τα κόμματα, αλλά σε ατομικό επίπεδο, γιατί όλοι μαζί έχουμε
συμβάλει στη δημιουργία αυτού του νεοελληνικού αδιεξόδου».
Εξ άλλου, ως ένας άνθρωπος που πέρασε ένα μεγάλο μέρος της… μεγάλης
του ζωής διδάσκοντας, δε θα μπορούσε παρά να εναποθέτει τις ελπίδες του
στους νέους. Σαν επωδός στο μεγάλο του έργο θα παραθέσουμε τη συμβουλή
του προς τη νεολαία και την αίσθησή του πως είχε έρθει πλέον η στιγμή να πα-
ραδώσει τη σκυτάλη. «Πρώτον οι νέοι να μη φεύγουν στο εξωτερικό. Να
μάθουν να επιμένουν και να υπομένουν. Χάνουμε το αίμα μας ως έθνος
με τη φυγή των νέων. Δεύτερον: Να μείνουν εδώ, να δουλέψουν, να αγα-
πήσουν την εργασία, να μην απεργούν (εδικά οι δάσκαλοι, οι γιατροί...)
Και τρίτον... εγώ να φύγω... Κουράστηκα πια…». 

Συνέχεια από τη σελίδα 10

Η νέα ιστοσελίδα μας είναι γεγονός!
Επισκεφθείτε την!
Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανα-
βάθμισης και αυτοματισμού του Συλλόγου Εργαζο-
μένων και Συνταξιούχων Ιονικής, ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
εγκαινιάσαμε τη νέα, επίσημη ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου στη διεύθυνση www.ionikienotita.gr. 
Πιο συγκεκριμένα, στoν ανανεωμένο διαδικτυακό
μας τόπο ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να πε-
ριηγηθεί γρήγορα και απλά μεταξύ των κύριων ενο-
τήτων, από το βασικό μενού ενώ έχουν ενισχυθεί
σημαντικά και οι δυνατότητες αμφίδρομης επικοι-
νωνίας ώστε να μετατρέψουμε τη νέα σελίδα σε κα-
θημερινό σημείο αναφοράς όλων μας.
Με μοντέρνα δομή και αναβαθμισμένη αισθητική,
ενσωματώνοντας κάθε σύγχρονη τεχνολογία, η νέα
ιστοσελίδα μας, πέρα από σύγχρονη αισθητικά,
προσφέρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να
αντλήσει αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες σε
ελάχιστο χρόνο και στοχεύσει στην άμεση και αξιό-
πιστη πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τις
δραστηριότητες του συλλόγου και βεβαίως οτιδή-
ποτε μπορεί να εντάσσεται στο εύρος των ενδιαφε-
ρόντων των μελών μας και συνολικά των
τραπεζοϋπαλλήλων. Η νέα ιστοσελίδα καλύπτει θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Ιονι-
κής, με θέματα υγείας, ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης-ασφάλισης, θέματα Συνεταιρισμού,
επαγγελματική δραστηριότητα παιδιών συναδέλ-
φων, συγγραφική και κάθε πολιτιστική δραστηριό-
τητα των συναδέλφων μας, καθώς επίσης και όλα
τα κοινωνικά θέματα της ιονικής οικογένειας. 

Με αυτόν τον τρόπο η Ιονική Ενότητα επιθυμεί
να αναδείξει τη δυναμική παρουσία της και στο
διαδίκτυο.
Η συμμετοχική συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη
και ουσιαστική για το ιδανικό, επιθυμητό αποτέλε-
σμα. Ζητάμε να συνδράμετε την ιστοσελίδα μας με
κείμενα του ενδιαφέροντός σας, καθώς επίσης και
περιγραφές γεγονότων και περιόδων που βιώσαμε
στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας μας στην τρά-
πεζα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Επίσης,
επειδή η ιονική οικογένεια επιθυμεί και οφείλει να
παρέχει ενημέρωση για την κοινωνική δραστηριό-
τητα των μελών της, σας παρακαλούμε να μας γνω-
στοποιείτε τις γεννήσεις τέκνων και εγγονιών, τους
γάμους και όλα τα κοινωνικά νέα προκειμένου να τα
ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα μας.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι η ενό-
τητα «Βιογραφικά» στην οποία τα τέκνα και
συγγενικά πρόσωπα συναδέλφων θα αποστέλ-
λουν τα βιογραφικά τους σημειώματα ώστε να
τους βοηθήσουμε στην αναζήτηση εργασίας. 
Ο σύλλογός μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο τε-
ράστιο πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά στις νέες ηλι-
κίες, που έχει σαν αποτέλεσμα η πλειονότητα των
παιδιών μας να μη βρίσκει εργασία, θα επιχειρήσει
μία ξεχωριστή, καινοτόμο διαδικασία για συνδικαλι-
στική οργάνωση, προσλαμβάνοντας ένα εξειδικευ-
μένο στέλεχος με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εργασίας, των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων επιδότησης και δραστηριοτήτων απα-
σχόλησης, καθώς και την εσωτερική διαδικασία
εξεύρεσης θέσεων εργασίας, Στόχος μας είναι να
συνδράμουμε τα παιδιά των συναδέλφων μας στην
προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας, αφού μας

αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα. 
Η επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό
αυτό ελπίζουμε να βρει θετική, μαζική  ανταπόκριση
αφού μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα και σας γνωστοποιούμε ότι ήδη υπάρ-
χει εθελοντική κινητοποίηση από συναδέλφους και
συναδέλφισσες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η
προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει στιας αρχές του νέου
έτους και θα υπάρχει ξεχωριστή ενότητα στην ιστο-
σελίδα μας που ελπίζουμε να δικαιώσει το σχεδια-
σμό των προσδοκιών μας, αλλά και τις ελπίδες  των
παιδιών μας στην κατεύθυνση εξεύρεσης εργασίας.
Τέλος, η νέα μας ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατό-
τητα επικοινωνίας με το σύλλογό μας μέσω ηλε-
κτρονικού μηνύματος, καθώς και τη μηνιαία
επικοινωνία μέσω της αποστολής newsletter στους
χρήστες οι οποίοι θα εγγραφούν στην ιστοσελίδα.
Ελπίζουμε όλοι να αγκαλιάσετε τη νέα μας προσπά-
θεια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων διαδι-
κτυακών υπηρεσιών και είμαστε πάντα στη διάθεσή
σας για τις προσθήκες και τις παρατηρήσεις σας. 

Υ.Γ. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές μας
ευχαριστίες στο συνάδελφο Δημήτρη Διαμαντό-
πουλο που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της
ιστοσελίδας του συλλόγου μας και επί σειρά ετών
είχε την επιμέλεια και διαχείρισή της, προσφέ-
ροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του αφιλοκερ-
δώς. Οφείλουμε στο συνάδελφο Δημήτρη μεγάλη
ευγνωμοσύνη καθώς αποτέλεσε έναν από τους
θεμελιωτές της αναβάθμισης και εξέλιξης της Ιο-
νικής Ενότητας και είμαστε σίγουροι ότι θα βρί-
σκεται πάντα δίπλα μας για να συμβάλλει με την
εμπειρία του στην πρόοδο του συλλόγου μας.



Μια ξεχωριστή δικαστική απόφαση...

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3615/2014 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εργατικών διαφο-
ρών) αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της από 10.12.2009 από-
λυσης του συναδέλφου μας Κων/νου Στάμου, υποχρεώθηκε
η Τράπεζα με προσωρινά εκτελεστή διάταξη να τον απασχολεί
με τα ίδια όπως και προηγουμένως καθήκοντα με απειλή χρη-
ματικής ποινής ποσού 5.000 Ευρώ σε περίπτωση άρνησής
της, του επιδικάσθηκαν μισθοί υπερημερίας διαστήματος από
11.12.2009 έως 31.12.2010 ποσού 44.781,76 €, με τους νό-
μιμους τόκους  και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
του δαπάνη ποσού 1.580 €. Η απόφαση αυτή είναι πολύ ση-
μαντική, γιατί η Τράπεζα θεώρησε ότι ο συνάδελφος αποχώ-
ρησε οικειοθελώς (!) λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του επί
έναν μήνα επειδή κατά τους ισχυρισμούς της Τράπεζας πα-
ρέλειψε να της προσκομίσει τον τελευταίο μήνα της απουσίας
του τα σχετικά ιατρικά δικαιολογητικά του, αν και κατά το
χρόνο αυτό είχε ήδη συμπληρώσει 5 μήνες πλήρως δικαιολο-
γημένης αναρρωτικής άδειας, είχε υποβάλει στο Ταμείο τα
σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά και η αναρρωτική άδειά του είχε
εγκριθεί από αυτό. Η αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από
την Τράπεζα την εκθέτει, γιατί οδήγησε το συνάδελφό μας και
την οικογένειά του σε οικονομική εξαθλίωση. Ο σύλλογός μας
που υποστήριξε την υπόθεση δικαιώθηκε απόλυτα. Σε εκτέ-
λεση της πρωτόδικης αυτής απόφασης, ο συνάδελφός μας
εργάζεται σε υποκατάστημα της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πε-

τρόγλου και μάρτυρας κατέθεσε ο πρόεδρος του συλλόγου
μας Σαράντος Φιλιππόπουλος.

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2695/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου  Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μπάμπης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2006.
Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές και επιπλέον αυτών, τους
νόμιμους τόκους μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, για χρηματική ικανοποί-
ηση λόγω ηθικής βλάβης 2.000€ και το ποσό των 450€ για δικαστική
δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Αρμάος Μάριος. 

ΓΡΟΠΑΤΣΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ' αριθμ. 1626/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Νίκο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 60.046,23 €, το ποσό των 2.100€ για δικα-
στική δαπάνη και επιπλέον αυτών και τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Με την υπ’ αρ. 2749/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Στυλιανή για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
57.699,96 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 3.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 855/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Νικόλαο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 41.666,88€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΑΣΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 838/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Ευάγγελο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.580,60€ και για ειδικό επίδομα κατά τον
τελευταίο μήνα πριν την αποχώρηση 110,05€ και επιπλέον αυτών τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.500€ για δι-
καστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1984/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Βασί-
λειο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 44.080€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.322€ για δικαστική δα-
πάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΠΑΙΝΕΖΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ 
Με την υπ’ αρ. 4976/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δώρα για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
41.865,95€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 1.800€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3741/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Απόστολο  για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 39.474,51 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-

δης.

ΛΕΥΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 703/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

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

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Mε την υπ' αριθμ. 2661/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Θεμιστοκλής έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάσθηκαν  ως
μισθολογικές διαφορές το ποσό των 3.993,79€ και επιπλέον αυτών
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και το ποσό
των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και το ποσό
των 800€ ως δικαστική δαπάνη πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιο-
δοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1496/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Γιάννη  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.444,66 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.303 € για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-

δης.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1199/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κων-
σταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 31.830,05 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΙΡΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1104/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Γε-
ωργία, για αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 35.513,42 € και επιπλέον αυτών τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, συμψηφίζοντας τη δικαστική
δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1763/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γεώργιο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το
ποσό των 38.713,06€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.370€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Με την υπ’ αρ. 1606/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Καλλιόπη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 39.117,57€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.220€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου

ΣΒΩΛΟΥ-ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αρ. 4392/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ιωάννα για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
37.895,76€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 4393/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Αναστάσιο  για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 40.261,31€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση, καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 2968/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία  για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
39.141,52€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΤΟΥΡΒΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1423/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευτυχία έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, της επιδικά-
σθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.895,01 € και χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000€ με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 300€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΥΡΗ-ΣΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Με την υπ’ αρ. 1282/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παρα-
σκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 30.609,50€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 900€ για δικαστική δα-
πάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΡΕΤΣΟΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1485/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Αντώνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.928,84 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 800 € για δικα-
στική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-

νιάδης.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1483/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 31.377,57€ και για υπόλοιπα μη χορηγηθεισών αδειών
1.195,34€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 1.070€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΛΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 906/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Από-
στολο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.695,78€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.500€ για δικαστική δα-
πάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK
προερχομένων εκ της Ιονικής

Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συντακτική ομάδα: Aλεξόπουλος Νικόλαος, Ανδριώτης Γεώρ-
γιος, Βρεττός Νικόλαος, Γεωργίου Θωμάς, Ζαβακόπουλος Χρή-
στος, Κλάδος Γεώργιος, Κονταρίνης Γεώργιος, Κορφιάτης
Γιάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μυλωνάς Θεόδωρος, Ρουβάκη
Δήμητρα, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Φιλιππόπουλος Σαράντος 
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

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