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Τ ο  “Τ ο  “ B r ex i tB r ex i t ”  σ ή μ α ν ε  σ υ ν α γ ε ρ μ ό !”  σ ή μ α ν ε  σ υ ν α γ ε ρ μ ό !
Τ ο  π α γ κ ό σ μ ι ο  γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ό  π α ι χ ν ί δ ιΤ ο  π α γ κ ό σ μ ι ο  γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ό  π α ι χ ν ί δ ι
δ ε  θ α  ε ί ν α ι  π ο τ έ  π ι α  τ ο  ί δ ι οδ ε  θ α  ε ί ν α ι  π ο τ έ  π ι α  τ ο  ί δ ι ο
Η επικράτηση του “Brexit” στο δημοψήφισμα της 23/6 γράφει ήδη ένα νέο, ση-
μαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης, αλλά και στο ρου της
πορείας που θα ακολουθήσει ο κόσμος μας τα επόμενα χρόνια. Ίσως μερικοί να
μην έχουν αντιληφθεί την κρίσιμη καμπή στην οποία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα
και τις συγκλονιστικές συνέπειες -θετικές ή αρνητικές και το πιθανότερο ένας συν-
δυασμός τους- που μπορεί να έχει στο μέλλον όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και
συνολικά του πλανήτη.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν το Brexit ως το σημαντικότερο γεωπολιτικό γε-
γονός στην Ευρώπη από το γκρέμισμα του Τείχους του Βερολίνου, την επα-
νένωση των δύο Γερμανιών και την κατάρρευση του Ανατολικού
Συνασπισμού. Είμαστε μάρτυρες ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος που μπορεί
να μεταβάλει σταδιακά τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε. Το δημοψήφισμα στη
Μεγάλη Βρετανία αλλάζει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα και δημιουργεί
νέα δεδομένα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τις εξελίξεις
που θα προκύψουν στη συνέχεια.
Οι προκλήσεις θα είναι τεράστιες και σε κάθε περίπτωση χρονοβόρες. Αν και πολ-
λοί έχουν επιχειρήσει να χαρτογραφήσουν αυτή την επομένη ημέρα, αρχικά στις
οικονομικές σχέσεις Ευρώπης – Βρετανίας, αυτό δεν είναι εύκολο…

Μεγάλη Βρετανία και Ε.Ε.: Μία σχέση… παραδοσιακά “περίεργη”
Η αμφισβήτηση της Ευρώπης και του μοντέλου λειτουργίας της σημείωσε περή-
φανη νίκη στο δημοψήφισμα. Πρόκειται για μία νίκη σε βάρος της ασυδοσίας
των αγορών και του άκρατου αντιδημοκρατικού πνεύματος που χαρακτηρίζει
πολλούς από τους υψηλά ιστάμενους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αυτό που
απομένει, είναι να δούμε αν η Ε.Ε. και οι θεσμοί της θα λάβουν το μήνυμα ούτως
ώστε να προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα διασώσουν το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα ή θα παραμείνουν σε “άρνηση”, οδηγώντας το όραμα της Ενω-
μένης Ευρώπης στον Καιάδα…
Η επικράτηση της εξόδου μάλιστα θα ήταν ευρύτερη, αν δεν είχε μεσολαβήσει το
τραγικό γεγονός της δολοφονικής επίθεσης από έναν ακροδεξιό ψυχοπαθή εναντίον
της Βουλευτού του Εργατικού Κόμματος, Τζο Κοξ, θερμής υποστηρίκτριας του
“Bremain” (παραμονή στην Ε.Ε.), που οδήγησε στο θάνατό της, ενώ παράλληλα
δημιούργησε ένα κύμα συμπάθειας προς την εκστρατεία της παραμονής.
Η άποψή μου, που έχει διατυπωθεί επανειλημμένως σε σειρά κειμένων, είναι ότι
το μοντέλο λειτουργίας της Ε.Ε. είναι ουσιαστικά απόμακρο και απεχθές για
την πλειονότητα των στρωμάτων των ευρωπαϊκών λαών, έχοντας παραχω-
ρήσει τα “κυριαρχικά δικαιώματα” της Ευρώπης στις αδηφάγες πολυεθνικές
και το ανεξέλεγκτο χρηματοπιστωτικό σύστημα των αγορών.
Και επειδή τα κάστρα ως γνωστόν πέφτουν εκ των έσω, το παράδοξο της υπόθε-
σης  είναι  ότι  τελικά  το μεγαλύτερο -μέχρι το επόμενο- χτύπημα προς το
“όραμα της Ενωμένης Ευρώπης των… πολυεθνικών” επήλθε από την πα-
ραδοσιακή Μητρόπολη του καπιταλισμού! Μάλιστα, προεξάρχοντες της αμφι-
σβήτησης της πολιτικής της Ε.Ε. που “απορροφά” με ταχείς ρυθμούς κομμάτια
της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών, είναι ακροδεξιοί σχηματισμοί με επι-
κεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ και το πλέον συντηρητικό κομμάτι των συντηρητικών
Τόρις, με μπροστάρη τον πρώην Δήμαρχο του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, που
μετά την παραίτηση του Ντέιβιντ Κάμερον ανέλαβε χρέη Υπουργού Εξωτερικών.
Βέβαια, με μία δεύτερη ανάγνωση, ίσως αυτά τα φαινόμενα να μην ήταν και τόσο
περίεργα και μη αναμενόμενα… Πέραν της παραδοσιακής εχθρικής στάσης
ενός μεγάλου μέρους των Βρετανών, αλλά και των πολιτικών ηγετών τους
απέναντι στην Ε.Ε. (με χαρακτηριστική την αποστασιοποίηση από την
ΟΝΕ), η αμφισβήτηση στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη (βλ. Αυστρία, Ολ-
λανδία, αλλά και Γαλλία) εκφράζεται κατά κύριο λόγο εκ των (ακρο)δεξιών,
ενώ στον ευρωπαϊκό Νότο εκ των αριστερών (βλ. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία).
Παράλληλα, δεν είναι τυχαίο ότι υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε. ψήφισαν τα
απομονωμένα -οικονομικά και κοινωνικά- κομμάτια της αγγλικής επαρχίας,
που νιώθουν καταπιεσμένα από την παγκοσμιοποίηση, αποκομμένα τόσο
από την απόμακρη Ε.Ε. με τους ακατανόητους και μη αιρετούς θεσμούς της,
αλλά και από το πλούσιο και κοσμοπολίτικο Λονδίνο.

συνέχεια στη σελίδα 2

Μεγάλη νίκη για τα μέλη του Συνεταιρι-
σμού και την ιονική οικογένεια! Με μαζική
και δυναμική συμμετοχή, οι Συνεταίροι
αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση (28/5): 

Η Νέα Εποχή  του  
Συνετα ιρ ισμού  ε ίνα ι  Γεγονός !

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:
Υπόθεση ασφαλιστικής εξαπάτησης

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με μεγάλη συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων τόσο από την Αθήνα
όσο και από την περιφέρεια, διεξήχθη το Σάββατο 28/5 η Καταστατική
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συνεταιρισμού μας στον κινηματογράφο
“ODEON ΟΠΕΡΑ” (Ακαδημίας 57, Αθήνα). συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια στη σελίδα 8

Υπόθεση ο ικοπέδου  Κ ινέτας :  
Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α ε ν ά ν τ ι α  σ τ ο
ψ έ μ α κ α ι  τ η  δ ο λ ο π λ ο κ ί α

Τώρα που πλέον η απομείωση των επικουρικών συντάξεων έχει πάρει
σάρκα και οστά, δεν προτιθέμεθα να σας κουράσουμε υπενθυμίζοντάς σας
την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει  το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λόγω
αστοχιών, κακών επιλογών προσώπων, ανικανότητας και παραλείψεων
επί σειρά ετών. Εξ άλλου, όλα αυτά τα γνωρίζετε και τα αποτελέσματά τους
τα βιώνετε πλέον και στην... τσέπη σας. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήνουμε ασχολίαστες τις ανεύθυνες και απα-
ράδεκτες ενέργειες της τωρινής διοίκησης, που επιχειρεί να δώσει το τε-
λειωτικό  χτύπημα  στο  ταμείο  και  κατά  συνέπεια  στην  επικουρική  μας
ασφάλιση.
Αν οι συγκεκριμένοι κύριοι που απαρτίζουν τη μοιραία διοίκηση του ταλαι-
πωρημένου επικουρικού μας φορέα διακρίνονταν από ίχνος ευθιξίας και
φιλότιμου, θα έπρεπε την αμέσως επόμενη μέρα από την καταστροφική
επένδυση στην ΑΜΚ της ATTICA BANK που αφαίρεσε 55,5 εκατ. από
τα αιμορραγούντα διαθέσιμα του ταμείου, να είχαν όχι απλά παραιτηθεί,
αλλά να ένιωθαν ντροπή ακόμα και να... έβγαιναν από τα σπίτια τους, μην
τυχόν και συναντήσουν κάποιον “ευεργετηθέντα” συνάδελφο που βεβαίως
θα τους “στόλιζε” αναλόγως... συνέχεια στη σελίδα 5 

Εκλογές “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ” (14-20/5/16):
Σημαντικό Βήμα για την Ενότητα του χώρου μας

Διαβάστε επίσης στη σελίδα 3 :

Τη συνδικαλιστική ηθική και πρακτική του κου Κολλάτου, την έχουμε σχο-
λιάσει επανειλημμένως και κυρίως την έχει κρίνει αρνητικά και η συντρι-
πτική πλειονότητα των συναδέλφων. Δε θα σας απασχολήσουμε αυτήν τη
φορά με τη διαφορά νοοτροπίας, εμπειρίας και αποτελεσματικότητας που
διακρίνει τα στελέχη του συλλόγου μας σε σχέση με τον κύριο αυτόν και
τους συνεργάτες του που αποδίδουν μόνοι τους στους εαυτούς τους τον
τιμητικό τίτλο του συνδικαλιστή, καθόσον όλα αυτά σας είναι γνωστά. 
Ωστόσο, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για την αντισυναδελφική και
αντιδεοντολογική (οποία έκπληξις!) συμπεριφορά του που πηγάζει από την
αδυναμία του να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην ευθύνη που έχει αναλάβει
στο Σύλλογο Συνταξιούχων και που σύντομα θα φροντίσουμε όλοι μαζί να
του την αφαιρέσουμε. Ο κος Κολλάτος, τώρα που νιώθει να “πνίγεται” υπό
το βάρος των συνεχιζόμενων αποτυχιών που δεν μπορεί να διαχειριστεί,
προσπαθεί να γαντζωθεί από οπουδήποτε, με αποτέλεσμα να ξεπέφτει
ακόμα περισσότερο στα μάτια των συναδέλφων...
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Συνέχεια από σελ. 1
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η συνθηματολογία και η επιχειρηματολογία των
ευρωσκεπτικιστών κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους θύμιζε πλατφόρμα της
άκρας αριστεράς. Μίας αριστεράς που σίγουρα φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης που
“άφησε” στο χώρο της αμφισβήτησης να κυριαρχήσει η άκρα δεξιά. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο ένα φαινόμενο που δυστυχώς συναντάται σήμερα
σε όλο το Δυτικό Κόσμο, με την αδυναμία διαμόρφωσης εξελίξεων πάνω σε ιδεολο-
γική βάση με καθαρούς όρους και προϋποθέσεις. Έχει χαθεί το μέτρο και πλέον έχει
επικρατήσει η αδιαφορία και η ισοπέδωση ιδεολογιών και πολιτικών ταυτοτήτων.  

“Νάνοι” στα παπούτσια “Γιγάντων”
Η γενική διαπίστωση είναι ότι η παρακμή της Ευρώπης οφείλεται στη μετάλ-
λαξή της από Ευρώπη των λαών σε μία χρηματοοικονομικής αντίληψης κυ-
ριαρχία των αγορών. Σε μία καταστροφική αλληλεπίδραση, σε σημαντικό βαθμό
αυτή η “τερατογένεση” έχει να κάνει και με την απουσία ηγετικών φυσιογνωμιών
μεγάλου βεληνεκούς. Πολιτικοί “νάνοι” έχουν διαδεχθεί και προσπαθούν να χωρέ-
σουν στα παπούτσια γιγαντιαίων μορφών της ευρωπαϊκής πολιτικής και όπως είναι
φυσικό, αποτυγχάνουν παταγωδώς.
Άλλωστε, πέραν της “λειψανδρίας” σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η διαπίστωση
πλέον είναι εμφανής και στη χώρα μας. Ανεξαρτήτως ιδεολογικοπολιτικής τοποθέ-
τησης, νομίζω ότι λείπει από την πολιτική πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής που αποτέλεσε πυλώνα της μετεξέλιξης του ελληνικού κράτους. Ο Ανδρέας
Παπανδρέου που λατρεύτηκε όσο κανείς άλλος πολιτικός επί δεκαετίες στην Ελ-
λάδα και αρκούσε ένα νεύμα του για να συναρπάσει τα πλήθη.
Αλήθεια πόσο επίκαιρος είναι 40 χρόνια μετά, σχετικά με τις αναλύσεις του για την
πορεία της Ευρώπης; Είχε αποτυπώσει με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα τις
σημερινές “στραβοτιμονιές” που μας οδηγούν στο τέλμα, τονίζοντας τους κινδύνους
που εγκυμονούσε η “παράδοση των κλειδιών” στις πολυεθνικές, στις αγορές και
στην επικράτηση της αριθμητικής λογικής σε πολιτικές που αφορούν τον ανθρώπινο
παράγοντα και ολόκληρους λαούς. Δεκαετίες πριν, έθετε το βασανιστικό σήμερα
δίλημμα, ή θα τεθούν κανόνες λειτουργίας που θα δώσουν προτεραιότητα
στους πολίτες, ώστε να αποτελέσει μακροπρόθεσμα μία πραγματική Ευ-
ρώπη των λαών ή θα μετεξελιχθεί σε μία στυγνή, απρόσωπη και κυνική Ευ-
ρώπη των αγορών, των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου.
Η ελίτ των Βρυξελλών που εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα έχει απο-
μακρυνθεί από τους καταστατικούς σκοπούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχει
αποκοπεί από τα λαϊκά ερείσματα και θεμέλια της Ενωμένης Ευρώπης και στροβι-
λίζεται ανερμάτιστα μέσα σε ένα δικό της μικρόκοσμο αποτελούμενο από γραφει-
οκρατικούς  θεσμούς,  αντιλαϊκές  οπτικές  και  πρακτικές,  εσωτερικούς
ανταγωνισμούς, αδηφάγα ΜΜΕ και δημοσιογράφους-πιόνια, αλλά και μία ακόρεστη
δίψα για περισσότερη ισχύ, περισσότερη εξουσία και περισσότερο πλούτο. Δυστυ-
χώς, λόγω της έλλειψης παραγωγής πολιτικής και της υποχώρησης των ιδεολογιών,
το ευρωπαϊκό εγχείρημα οδηγείται σήμερα στην αμφισβήτηση, την αναποτελεσμα-
τικότητα και την κρίση διάσπασης, με το Brexit να αποτελεί την πιο σαφή μέχρι σή-
μερα -αλλά πολύ φοβούμαι όχι την τελευταία- εκδήλωση του φαινομένου.

Και τώρα, πού οδεύουμε;
Πέραν των εξελίξεων που θα δρομολογήσει το δημοψήφισμα για τη Μεγάλη Βρε-
τανία (μετακίνηση εργαζομένων, αγαθών και κεφαλαίων, νέες εμπορικές και άλλου
τύπου συμφωνίες, νομοθετικές διαδικασίες κ.ά.), πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό
θα έχει πολύπλευρες και άμεσες συνέπειες σε ευρύτερο επίπεδο, εφόσον βέβαια
ισχύσει και δεν προσπαθήσουν εν ευθέτω χρόνω να “βαπτίσουν το κρέας ψάρι” με
ένα νέο δημοψήφισμα ή με μία νέα συμφωνία για το καθεστώς της Μ.Β. εντός Ε.Ε.
Γιατί παρατηρώ ότι ήδη έχουν αρχίσει και αναπαράγονται και αυτές οι απόψεις…
Για την Ευρώπη οι συνέπειες του Brexit θα είναι καταλυτικές και εν πολλοίς απρό-
βλεπτες. Πρώτα απ΄ όλα θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση χώρας από την
Ένωση και την πρώτη ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου της Συνθήκης της Λι-
σαβόνας (άρθ. 50) που επιτρέπει κάτι τέτοιο (πληροφοριακά, το 1984 αποχώρησε
μια περιοχή, όχι χώρα, από την Ένωση – η Γροιλανδία). Η ολοκλήρωση όμως της
διαδικασίας αποχώρησης δε θα είναι εντελώς «αναίμακτη» επιχείρηση και θα διαρ-
κέσει χρόνια.
Βεβαίως, η πρώτη αντίδραση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι η
επιτάχυνση της ενοποίησης στους τομείς άμυνας, ΟΝΕ κ.ά.. Ωστόσο η Ένωση θα
βγει ακρωτηριασμένη και κυρίως θα έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο
που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν κάθε είδους εθνολαϊκιστικές δυνάμεις σε πολλές
χώρες μέλη. Ο μεγαλύτερος φόβος των ευρωπαϊστών είναι η δημιουργία ενός
φαινομένου “ντόμινο”. Το Brexit θα ωθήσει πιθανότατα και άλλες χώρες – αργά
ή γρήγορα – να ζητήσουν την έξοδο από την Ε.Ε.
Το πρώτο μεγάλο “κρας τεστ” ήταν στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στην
Ισπανία όπου η πολιτική αβεβαιότητα αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση τους
τελευταίους μήνες. Το αποτέλεσμα δε δίνει ξεκάθαρη νίκη σε κανένα κόμμα και η
προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης μέσα από δύσβατες συνεργασίες και ευκαι-
ριακές συνεννοήσεις που δε βασίζονται σε ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα, αναμέ-
νεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Το ίδιο πολιτικό τοπίο
διαμορφώνεται στην πλειονότητα των χωρών του Νότου, όπου υφίσταται έντονη
αμφισβήτηση είτε από την άκρα δεξιά είτε την άκρα αριστερά για το μοντέλο ευρω-
παϊκής διακυβέρνησης. Οι ευρωσκεπτικιστές στην Ολλανδία και την Αυστρία πα-
νηγυρίζουν και ήδη μιλούν για αντίστοιχα δημοψηφίσματα στις χώρες τους. Πλέον,
μετά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες και την προοπτική που φαινόταν να γεννά η ΟΝΕ,

φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα αφήσουμε πίσω την περίοδο της συνεχώς αυξανόμε-
νης ολοκλήρωσης και θα περάσουμε στην περίοδο της αποσύνθεσης.
Οι επιπτώσεις στη Μεγάλη Βρετανία θα είναι καθοριστικές. Θεωρώ βέβαιο ότι
άμεσα θα δημιουργηθούν αποσχιστικές τάσεις με αφετηρία την πιθανή διεξαγωγή
νέου δημοψηφίσματος στη Σκωτία για την παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και η συμπεριφορά του ιερατείου της Ευρώπης δεν
μπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση με τις επιπτώσεις τους και στη χώρα μας, που
θα διαμορφωθούν κατά καθοριστικό τρόπο από τις εκλογικές αναμετρήσεις που
επέρχονται τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία.
Δεδομένου ότι αυτό που επιζητά διαχρονικά η Ευρώπη είναι πλήρης δέσμευση
όλων των μελών της, καθώς μόνον έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλή-
σεις, η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε. είναι πολύ πιθανόν να πυροδοτήσει εχ-
θρική στάση έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Brexit αποτελεί ένα καίριο πλήγμα
στην συνοχή της Ε.Ε., θα σημάνει σημαντική απώλεια σε πρεστίζ (αφού αποχωρεί
οικειοθελώς η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία και τέταρτη χρηματοδότης) και θα ανα-
τρέψει την ισορροπία δυνάμεων, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τη γερμα-
νική ηγεμονία. Πιθανότατα η Ε.Ε. θα θελήσει να δείξει ένα σκληρό προσωπείο στην
Βρετανία προσπαθώντας να αποδείξει περίτρανα τις συνέπειες του Brexit στους
Βρετανούς και να αποθαρρύνει κάθε μελλοντικό υποψήφιο. Ως γνωστόν, «ανώδυνα
διαζύγια» δεν υπάρχουν και είναι πολύ πιθανόν η ρήση αυτή να πιστοποιηθεί και
σε αυτήν την περίπτωση. Τα σημάδια ήδη δεν είναι θετικά, αφού η πρώτη αντί-
δραση της Ε.Ε. ήταν “να φύγει η Βρετανία το συντομότερο δυνατόν”, στάση που
συνάδει περισσότερο με αντεκδίκηση, παρά με συνεργασία.
Η  Ε.Ε.  θα  πληγεί  και  οικονομικά  αφού  η  Βρετανία  ήταν  ο  τέταρτος
χρηματοδότης της, ενώ θα είναι δύσκολο να ασκήσει αποτελεσματική και αξιόπιστη
κοινή εξωτερική πολιτική.
Από την άλλη μεριά, κάποιες θεμελιακές διακρατικές ισορροπίες θα ανατραπούν
υπέρ της ισχυρότερης χώρας μέλους, της Γερμανίας. Σε αυτό το σημείο οφείλω να
τονίσω το “διπρόσωπο” ρόλο των ΗΠΑ που αφενός μεν επιθυμούν μία σταθερή
Ευρώπη προς το συμφέρον τους, αφετέρου δε, προτιμούν η σταθερότητα να
μη συνοδεύεται και από “υπέρμετρη” ισχυροποίηση, ιδιαιτέρως της Γερμα-
νίας, ώστε να μην καταστεί μελλοντικά σημαντικός ανταγωνιστής στην κούρσα για
την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.
Η υποβόσκουσα σύγκρουση ΗΠΑ και Γερμανίας οδηγεί την Υπερδύναμη σε
ενέργειες που υπονομεύουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και δεν είμαι και τόσο
σίγουρος ότι “τα έβαψε μαύρα” για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος…

Η ζωή θα συνεχιστεί, η Ευρώπη όμως;
Πάντως, το γεγονός ότι οι αγορές και το χρηματοοικονομικό σύστημα με τους πο-
λιτικούς εκφραστές του θα έτρωγαν το πιο ισχυρό “χαστούκι” από μία χώρα-ναό
του παγκοσμίου συστήματος των αγορών, στο οποίο περίοπτη θέση έχει το Σίτι
του Λονδίνου, νομίζω ότι αποτελεί τρόπον τινά και κάπως απλουστευτικά, “θεία
δίκη”.
Τα σημάδια της αμφισβήτησης είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από την αντισυ-
στημική εκλογή του “πολύ αριστερού” Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία των Εργατικών
και σειρά πήρε στη Μέκκα του παγκόσμιου καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, το φαινόμενο
του Μπέρνι Σάντερς, που αφύπνισε από το διαχρονικό λήθαργο μεγάλα κομμάτια
του αμερικανικού πληθυσμού και έβαλε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.
Επομένως, ελπίζω και πιστεύω συνάμα, ότι βρισκόμαστε στην αρχή ραγδαίων ανα-
κατατάξεων παγκοσμίως, που σε βάθος δεκαετίας θα οδηγήσουν σε ριζικές αλλαγές
ώστε στο άμεσο μέλλον να υφίσταται τεράστια απόσταση στο πολιτικό, οικονομικό
και κοινωνικό σύστημα σε σχέση με το status quo των τελευταίων ετών.
Η ελπίδα των λαών σίγουρα δε θα προκύψει από κάποια ουτοπική παγκόσμια επα-
νάσταση. Η ευχή η δική μου είναι να κυριαρχήσουν εκ νέου οι ιδεολογίες και
η πολιτική, καταβαραθρώνοντας την κυριαρχία των αγορών που είχε κατα-
στροφικά αποτελέσματα για την ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα για την Ευ-
ρώπη, να συνδεθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση με την πρόνοια, την
ισότητα και την ευημερία ώστε οι πολίτες να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι
ότι η Ε.Ε. είναι μία “καλή ιδέα”.
Πρόκειται για μία διαδικασία πολύπλοκη, χρονοβόρα και με παγίδες να καιροφυ-
λακτούν… Στην πορεία αυτών των εξελίξεων, υφίσταται ήδη ο μέγας κίνδυνος
να σπάσει το αυγό του φιδιού που εκκολάπτεται την τελευταία δεκαπενταετία.
Δεν είναι τυχαίο ότι το μεταναστευτικό αποτέλεσε αιχμή του δόρατος των Ευρω-
σκεπτικιστών που βρήκε μεγάλη απήχηση στα στρώματα που βρίσκονται στο πε-
ριθώριο  και  δυστυχώς  θεωρούν  ως  κύριους  υπεύθυνους  τους  “κακούς
μετανάστες”. Αν λειτουργήσουμε με ρατσιστικά, ξενοφοβικά, απομονωτικά έν-
στικτα και τελικά προσδώσουμε στην αντίδρασή μας νεοφασιστικά χαρακτη-
ριστικά, τότε πλέον η αλληλεγγύη θα αποτελεί παρελθόν, θα υψωθούν τείχη
και θα είναι ορατός ο κίνδυνος οι εφιάλτες ενός όχι και τόσο μακρινού πα-
ρελθόντος να κάνουν την επανεμφάνισή τους…
Βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις,
παρά μόνο με ψύχραιμη ματιά να κρίνει και να ελπίζει για το καλύτερο. Ας ελπί-
σουμε λοιπόν αυτή η κρίση και οι δεδομένες μεγάλες ανακατατάξεις να γίνουν μέσα
από μία ορθολογική διαδικασία και με όσο το δυνατόν λιγότερες αρνητικές επιπτώ-
σεις για τους λαούς. Εδώ θα είμαστε, η περίοδος είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα
και σίγουρα θα διαμορφώσει ένα ξεχωριστό πεδίο πολιτικοοικονομικών εξελίξεων.

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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Οι αρχαιρεσίες της Ιονικής Ενότητας που διεξήχθησαν 14-20/5/16 παράλ-
ληλα με τις διαδικασίες πανελλαδικής έγκρισης των τροποποιήσεων του
καταστατικού του συλλόγου μας, αποτέλεσαν σημείο-σταθμό που θα επιφέ-
ρουν ριζοσπαστικές αλλαγές στο χώρο της Ιονικής, δίνοντας νέα πνοή στη
μεγάλη ιονική οικογένεια.
Ο χώρος της Ιονικής και ο σύλλογός μας βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής και τα
ζητήματα που είχαν ανακύψει ήταν επιτακτική ανάγκη να απαντηθούν μέσω της
εκλογικής διαδικασίας και της ανάδειξης της βούλησης των συναδέλφων.
Αφενός μεν προέκυπτε η αναγκαιότητα ανανέωσης του στελεχιακού δυναμι-
κού του συλλόγου μας ώστε να αναλάβουν τα ηνία προσωπικότητες της ιονικής
οικογένειας που έχουν την ικανότητα, την εμπειρία και τη διάθεση να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις των καιρών που αναμένεται να τεθούν το αμέσως επόμενο
διάστημα. Αφετέρου δε τέθηκε το πανιονικό αίτημα να υπάρξει, στο μέτρο του
εφικτού, εκπροσώπηση από το σύνολο της επικράτειας για την καλύτερη δυ-
νατή και πιο αντιπροσωπευτική λειτουργία του συλλόγου μας ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των απανταχού Ιονικάριων.
Παράλληλα, υπήρξε και η άμεση αναγκαιότητα τροποποίησης του καταστατι-
κού του συλλόγου μας που θα οδηγήσει το χώρο της ιονικής σε μία νέα εποχή
ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Οι στόχοι που ετέθησαν πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών επετεύχθησαν στο
ακέραιο μετά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία.
Οι συνάδελφοι που εξελέγησαν αποτελούν μία ομάδα ανθρώπων που έχει το με-
ράκι και την ικανότητα να φέρει σε πέρας τις απαιτητικές διεργασίες που θα λάβουν
χώρα το επόμενο διάστημα. Το πιο σημαντικό σε αυτήν την εξέλιξη είναι η έγκριση
του νέου καταστατικού, που θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ενότητα του χώρου
της Ιονικής. 

Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου καταστατικού αφορούν την υιοθέτηση της
απλής αναλογικής για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, αλλά και
την εισαγωγή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την πολυπόθητη από
το σύνολο της ιονικής οικογένειας συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας με το
Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας που θα σημάνει μετά την
υλοποίησή της την αδιαίρετη και κοινή πορεία όλων των Ιονικάριων. 
Μετά τη σχεδόν ομόφωνη έγκριση των καταστατικών τροποποιήσεων από
τα μέλη του συλλόγου μας που προσήλθαν στις κάλπες, απομένουν μόνο οι τυ-
πικές διαδικασίες επικύρωσης του καταστατικού από τη Δικαιοσύνη, ώστε στη συ-
νέχεια αταλάντευτα και αποφασιστικά να βαδίσουμε στην υλοποίηση αυτού του
μείζονος εγχειρήματος που βρίσκει σύμφωνη τη συντριπτική πλειονότητα των
συνταξιούχων και εργαζομένων της Ιονικής. Επιπλέον, η συγχώνευση των δύο
συλλόγων θα σημάνει και το συνδικαλιστικό τέλος μίας θλιβερής και ανίκανης μει-
ονότητας που με τις ενέργειές της απαξίωσε το Σύλλογο Συνταξιούχων, τον μετέ-
τρεψε τον σε ένα δυσλειτουργικό μόρφωμα, συσσώρευσε προβλήματα επί σειρά
ετών, τον κατέστησε μνημείο ακραίας διαφθοράς και δυστυχώς προξένησε ανε-
πανόρθωτη ζημία στα ασφαλιστικά μας ζητήματα. 
Η αφετηρία της κορυφαίας αυτής υπόθεσης για την ενότητα του χώρου μας έχει
προσδιοριστεί για τις αρχές Σεπτέμβρη, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2016. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εγγύηση για την εξέλιξη αυτής της ση-
μαντικής διαδικασίας αποτελεί η νεοεκλεγείσα διοίκηση της Ιονικής Ενότητας, που
μπορεί αποτελεσματικά και υπεύθυνα να εκκινήσει άμεσα τις απαραίτητες ενέρ-
γειες και διεργασίες που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή της. 
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδι-
κασιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και την
έγκριση των καταστατικών τροποποιήσεων:

Ε κ λ ο γ έ ς  “ Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ ” :  Σημαντικό Βήμα για την Ενότητα του χώρου μας

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗφΟΙ
1 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 601
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 504

3 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 302

4 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 268

5 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 232

6 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 227

7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 222

8 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 214

9 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 211

10 ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 209

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

206

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗφΟΙ
1 ΜΠΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 202
2 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 181

3 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 179

4 ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 177

5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146

6 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 144

7 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 134

8 ΜΑΓΓΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ 123

9 ΣΚΟΥΦΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 119

10 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 117

11 ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 112

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗφΟΙ
1 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 402
2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 326
3 ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 276

ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗφΟΙ
1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 204
2 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186
3 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 164

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΝΑΠΛΗρΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤρΟΠΗΣ

ΑΝΑΠΛΗρΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤρΟΠΗΣ

ΚΕφΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 608 ΔΙΑΦΩΝΩ: 0
ΚΕφΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΛΗ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 608 ΔΙΑΦΩΝΩ: 0
ΚΕφΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟρΓΑΝΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 608 ΔΙΑΦΩΝΩ: 0
ΚΕφΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑρΧΑΙρΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 608 ΔΙΑΦΩΝΩ: 0
ΚΕφΑΛΑΙΟ Ε’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΗ ΟρΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 607 ΔΙΑΦΩΝΩ: 1
ΚΕφΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ: 607 ΔΙΑΦΩΝΩ: 1
Ως εκ τούτου η τροποποίηση του καταστατικού
της Ιονικής Ενότητας σε όλα τα παραπάνω άρθρα

εγκρίνεται με ποσοστό 99,5%.

Το νέο Δ.Σ. της Ιονικής Ενότητας συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση
και αποφάσισε να κατανείμει τα αξιώματα ως εξής: Η νέα διοίκηση της Ιονικής Ενότητας ευχαριστεί τους συνα-

δέλφους για τη μαζική συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικα-
σία και σας υπόσχεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμά-
των και συμφερόντων σας, πάντα με προσήλωση στις αξίες και
την παράδοση της μεγάλης ιονικής οικογένειας.  

Ε Γ Γ Ε Γ ρ Α Μ Μ Ε Ν Α  Μ Ε Λ Η  :  1 0 3 8  -  Ψ Η φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η  :  6 0 9  -  Ε Γ Κ Υ ρ Α  :  6 0 8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ φΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑρΑΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟφΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ φΩΤΕΙΝΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΤρΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΔρΙΩΤΗΣ ΓΕ-
ΩρΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕρΙΑ,
ΚΥρΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας μας
και σας το ανταποδίδουμε με την περαιτέρω αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας!

Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια για τον
εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας της Ιονικής Ενότητας (www.ionikienotita.gr),
θέτοντας ως στόχο την αναβάθμισή της στα πλαίσια της σύνδεσης με τις νέες
τεχνολογίες και της καλύτερης επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους.
Αισιοδοξία υπήρχε, ειλικρινά όμως, δεν περιμέναμε αυτό που ακολούθησε! Σε
λίγους μόλις μήνες, η ιστοσελίδα μας μετατράπηκε στην αγαπημένη καθημερινή
ενασχόληση των συναδέλφων, αναδεικνύοντας τη σημασία των νέων τεχνολο-
γιών επικοινωνίας και κυρίως τη δυναμική του συλλόγου μας! Έχουμε, όμως,
ένα “ελάττωμα”. Ιδιαίτερα στα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης, αυτή η
επιτυχία και η δυναμική που ανέπτυξε η ιστοσελίδα μας, αντί να μας καθησυ-
χάσει, μας… προκάλεσε να βάλουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!
Γι’ αυτό και αποφασίσαμε την περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας
μας, η οποία εκτός από την άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα
που απασχολούν τους Ιονικάριους, περιλαμβάνει 24ωρη ενημέρωση της επι-
καιρότητας από μία από τις κορυφαίες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της χώρας
ώστε να παραμένετε ενήμεροι για τις κύριες ειδήσεις που απασχολούν την Ελ-
λάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, καθημερινή προβολή όλων των εξώφυλλων των
κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων, καθημερινή παρουσίαση του
Εορτολογίου για να μην ξεχάσετε ποτέ τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και
την ενότητα “Σαν Σήμερα”, για μία άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική
ματιά στο παρελθόν, στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία!

Ιονική Ενότητα και στο facebook!
Η Ιονική Ενότητα δε θα μπορούσε να μείνει εκτός των κυρίαρχων πλέον
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την 1/9 εγκαινιάζουμε επίσημα τη σελίδα
μας στο facebook. Μπορείτε να αναζητήσετε τη σελίδα μας πληκτρολο-
γώντας “Ιονική Ενότητα” στη μηχανή αναζήτησης και στη συνέχεια κάνοντας
“like” θα γίνετε μέλος της σελίδας μας στο facebook ώστε να έχετε άμεση
ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο χώρο της Ιονικής. 
Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνετε ειδοποίηση για όλες τις νέες αναρτήσεις
στην ιστοσελίδα μας, θα μπορείτε να απολαύσετε το φωτογραφικό μας υλικό
από όλες τις εκδηλώσεις μας και ουσιαστικά να γίνετε κι εσείς μέλος της με-
γάλης οικογένειας του συλλόγου μας! 
Πιστεύουμε ότι με τις σύγχρονες τεχνολογίες κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να
ορθωθεί στην άμεση ενημέρωση και όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σ’
αυτήν την εξέλιξη. Μέσω της συμμετοχής μας στο facebook και της αναβάθ-
μισης της ιστοσελίδας μας φιλοδοξούμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους
συναδέλφους, με απώτερο στόχο ακόμα και ο τελευταίος Ιονικάριος να επι-
σκέπτεται τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις σε καθημερινή βάση.

Σας προσκαλούμε να γίνουμε
όλοι μαζί μία ομάδα!
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Συνέχεια από τη σελίδα 1 ΗΗ Ν έ αΝ έ α Ε π ο χ ήΕ π ο χ ή τ ο υτ ο υ Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύΣ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ε ί ν α ιε ί ν α ι Γ ε γ ο ν ό ςΓ ε γ ο ν ό ς !!
Σε συνεργασία με τη νομική συνεργάτιδά μας κα Αγγελική Καίσαρη είχαμε

οριοθετήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα καθιστούσαν το Συνε-
ταιρισμό έναν οργανισμό που θα λειτουργεί σε σύγχρονα πρότυπα και στη
διαδικασία τις θέσαμε στην κρίση του σώματος της Συνέλευσης.
Οι συνάδελφοι-μέλη του Συνεταιρισμού με υπευθυνότητα, απο-
φασιστικότητα και ευθυκρισία εκδήλωσαν τη βούλησή τους για
την έγκριση των καταστατικών τροποποιήσεων που πρότεινε η
διοίκηση, εγκαινιάζοντας τη Νέα Εποχή του Συνεταιρισμού μας!
Οι Συνεταίροι, έπειτα από ψηφοφορία, ανέδειξαν το Προεδρείο που διεύθυνε
τις διαδικασίες και αποτελείτο από τον Πρόεδρο, συνάδελφο Γιάννη Χρυσικό
και το Γραμματέα, συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο.
Ακολούθησε η τοποθέτηση του Προέδρου του Συνεταιρισμού, συνάδελ-
φου Νίκου Κάβουρα, ο οποίος βεβαίως χαίρει της καθολικής αναγνώρισης
και εκτίμησης των συναδέλφων. Ο συνάδελφος Ν. Κάβουρας αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα για την επαναδραστηριοποίηση του Συνεταιρισμού σε
σύγχρονα πρότυπα, ώστε να συνδράμει αποφασιστικά τα μέλη του στη δύ-
σκολη περίοδο της οικονομικής ασφυξίας και της αβεβαιότητας. Επιπλέον,
τόνισε ότι ο ίδιος δεν είναι συνδικαλιστής, αλλά δέχθηκε να αναλάβει την
προεδρία του Συνεταιρισμού ύστερα από απαίτηση δεκάδων συναδέλφων
μας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του εγχειρήματος και αναφέρθηκε
στην πρόθεσή του να συμβάλει στην ενότητα της ιονικής οικογένειας.
Και επειδή τα θλιβερά φαινόμενα των ημερών που προηγήθηκαν της διαδι-
κασίας από όσους επιδίωκαν για προσωπικούς, μικροσυνδικαλιστικούς λό-
γους να την ακυρώσουν, συνεχίστηκαν μέχρι και την έναρξη της Συνέλευσης,
δε θα μπορούσε να μην καταγγείλει τα απαράδεκτα δημοσιεύματα του κου
Κολλάτου και τις πιέσεις που δέχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμε-
νης νύχτας (!) με συνεχή τηλεφωνήματα από τον ανεκδιήγητο αυτόν κύριο,
που βέβαια δεν έλαβε καμία απάντηση, καθώς ο συνάδελφος Ν. Κάβουρας
δεν έχει καμία διάθεση να συνομιλεί μαζί του, ιδιαίτερα υπό αυτές τις συν-
θήκες, θέτοντας στην κρίση των συναδέλφων τη συμπεριφορά του…
Εν συνεχεία, ο γραμματέας του Συνεταιρισμού συνάδελφος Σαράντος Φι-
λιππόπουλος από κοινού με τα μέλη της διοίκησης συναδέλφους Γιάννη Σο-
φιανόπουλο  και  Νίκο  Πετρόπουλο,  πρότειναν  τις  καταστατικές
τροποποιήσεις,  τις  οποίες  το  προεδρείο  έθεσε  στο  Σώμα  προς
ψηφοφορία. Τα περισσότερα άρθρα έγιναν δεκτά με ομόφωνες αποφά-
σεις, πλην ελαχίστων στα οποία μειοψήφησαν σε άλλα ένα και σε άλλα

δύο μέλη του Συνεταιρισμού.

Ως είθισται το τελευταίο διάστημα, μοναδική παραφωνία της διαδικασίας
αποδείχθηκε η παρουσία του κου Κολλάτου, ο οποίος με τις ακραίες αντι-
δράσεις του εξόργισε το σύνολο των Συνεταίρων που βρίσκονταν στο χώρο
της Συνέλευσης. Επιχείρησε μάλιστα να αρπάξει αυθαίρετα και εκτός της
διαδικασίας το μικρόφωνο από το προεδρείο υπό τον εκκωφαντικό θόρυβο
των  μαζικών  αποδοκιμασιών  των  συναδέλφων,  στους  οποίους  μάλιστα
απευθύνθηκε αναφωνώντας “Σας έχω γραμμένους” (!!!), με αποτέλεσμα να
παρέμβουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας του χώρου και να τον μεταφέρουν προ-
σωρινά εκτός της αίθουσας. Η συμπεριφορά του καταδικάστηκε ομόφωνα
από το σύνολο του Σώματος της Συνέλευσης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα
φορά ότι αυτός ο κύριος αποτελεί ξένο σώμα για την ιονική οικογένεια.
Ένα ακόμα μελανό σημείο της διαδικασίας, που βέβαια δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να μειώσει την τεράστια επιτυχία της και τις σημαντικές αποφά-
σεις που ελήφθησαν, ήταν η κλοπή ενός ασύρματου μικροφώνου από τα
έδρανα στα οποία είχε τοποθετηθεί η διοίκηση του Συνεταιρισμού, προφανώς
από κάποιον που επιθυμούσε την αναβολή της διαδικασίας. Κάτι τέτοιο βέ-
βαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί, αλλά επειδή οι υπεύθυνοι του κινη-
ματογράφου  που  φιλοξένησε  τη  Γ.Σ.  ήταν  τυπικά  υποχρεωμένοι  ως  και
υπεύθυνοι φύλαξης να πληρώσουν το αντίτιμο του μικροφώνου, έπειτα από
πρόταση του Γραμματέα του Συνεταιρισμού συνάδελφου Σαράντου Φιλιπ-
πόπουλου, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση κάλυψης της δαπάνης από το Συ-
νεταιρισμό.

Συνάδελφοι,
Οι Συνεταίροι με τις αποφάσεις τους έδωσαν νέα πνοή στο Συνεταιρι-
σμό με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκσυγχρονι-
σμού και τροποποίησης του καταστατικού του. Η ιστορική Γ.Σ. της 28/5
θα αποτελεί ορόσημο για την προοπτική του Συνεταιρισμού και θα ση-
ματοδοτήσει μία νέα εποχή με αποτελεσματική λειτουργία και μεγάλες
δυνατότητες, για τα οποία θα κριθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που έδωσαν το παρών για τη μαζική
και δυναμική συμμετοχή τους, ιδιαίτερα δε αυτούς της περιφέρειας που απέ-
δειξαν τη δίψα τους για την επιτυχημένη έκβαση της Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης του Συνεταιρισμού μας. Όσο για τη συνέχεια, η διοίκηση υπό-
σχεται σε όλα τα μέλη του και το σύνολο της ιονικής οικογένειας ότι θα εργα-
στεί σκληρά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να σταθεί στο ύψος των
υψηλών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν μετά από την επιτυχία της μείζο-
νος αυτής διαδικασίας.

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για τον καθορισμό του ποσοστού
της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-
12-2013 για ατομική εισφορά ύψους 3% με απόφαση του Δ.Σ. του
ΤΑΥΤΕΚΩ και τη σύμφωνη γνώμη της αναλογιστικής αρχής για τους
συνταξιούχους της πρώην Ιονικής Τράπεζας, για τους οποίους έχει κα-
ταβληθεί και εργοδοτική εισφορά.
Συνάδελφοι, με το υπ’ αριθμ. 25/12.7.2016 έγγραφό μας προς το Δ.Σ. του
ΤΑΥΤΕΚΩ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, εν όψει του
καθορισμού του ποσοστού της εφάπαξ παροχής από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ,
ζητάμε να ληφθεί υπ’ όψη ότι εκτός από την ατομική μας εισφορά 3%
έχει καταβληθεί για εμάς και εργοδοτική εισφορά επί σειρά ετών.
Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας θα γίνει αποδεκτό από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
και από την αρμόδια αναλογιστική αρχή, ώστε να λάβουμε αυξημένο ποσο-
στό εφάπαξ. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το ανώτερο ποσοστό εφάπαξ ανέρχε-
ται σε 60% για όσους έχουν καταβάλει εισφορά 4% και για εμάς που έχουμε
καταβάλει 3% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφο-
ράς, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η πρότασή μας δεν γίνει αποδεκτή θα λά-
βουμε ποσοστό εφάπαξ 45%.
(Σας παραθέτουμε τμήμα της εγκυκλίου του Υπουργείου που αφορά τον υπο-
λογισμό του εφάπαξ που δικαιούμαστε με βάση το νέο νόμο:
• Τμήμα που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 :
αα. για τους μισθωτούς
i)για αυτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται
από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν
οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης
έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου,
ii)για αυτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως
άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Για την υλοποίηση της περίπτωσης αυτής, παρα-
καλούμε για την υποβολή γνώμης των Διοικητικών Συμβουλίων, το ταχύτερο δυνατό,
προκειμένου να διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για
να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσοστού.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μη-
νιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και
την 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου,
χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος
προσαυξαίνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο

έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από
την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετή-
σια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Για τον υπολογισμό του τμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα έως την 31η-
12-2013 απαιτείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013. Επειδή, ενδεχομένως, τα ταμεία
πρόνοιας θα έχουν συσσωρεύσει αιτήματα με στοιχεία αποδοχών για διαφορετικό διά-
στημα από το ανωτέρω (αναλόγως του καταστατικού τρόπου υπολογισμού τους), πα-
ρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παροχή των νέων
απαιτούμενων στοιχείων αποδοχών, όπως διευκολύνουν τους φορείς πρόνοιας παρέ-
χοντας, το ταχύτερο δυνατό, τα απαιτούμενα δεδομένα.
Ειδικά, στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί για
λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου του ή ασφαλισμένου με τα ίδια
έτη ασφάλισης. Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογισμός γίνεται
με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί).

Αυτή η προσπάθεια και πρότασή μας προς τους αρμόδιους θεσμούς γίνεται
για το εφάπαξ που θα μας δοθεί από την Πολιτεία και συγκεκριμένα από τον
κλάδο πρόνοιας και κινείται σε διαφορετικό επίπεδο από τα υπόλοιπα ζητή-
ματα που αφορούν το εφάπαξ, δηλαδή τις ομαδικές αγωγές σχετικά με την
εγγυητική ευθύνη της τράπεζας για την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμά-
των του κλάδου πρόνοιας και την εξέλιξη της εκδίκασης για τον καταλογισμό
σε βάρος της τράπεζας 27,1 εκατ. υπέρ του κλάδου πρόνοιας. Τα θέματα
αυτά εκτυλίσσονται παράλληλα και ο σύλλογός μας από κοινού με τους νο-
μικούς μας συνεργάτες συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση
αυτών των υποθέσεων και να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Συνάδελφοι, για το θέμα του εφάπαξ, καθώς επίσης και για τις εξελίξεις
στην υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει
ημερίδα ενημέρωσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην οποία θα συμμετά-
σχουν ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος κος Γιώργος Κουτρουμάνης, ο συνερ-
γάτης μας αναλογιστής  κος Βασίλης Μαργιός,  καθώς  και  οι  νομικοί  μας
σύμβουλοι κκ Αγγελική Καίσαρη και Ντέτα Πετρόγλου. Στην εκδήλωση θα
έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ερωτήσεις και να ενημερωθείτε για όλες τις
τρέχουσες εξελίξεις επί των σημαντικότερων εργασιακών και ασφαλιστικών
ζητημάτων που σας απασχολούν. Την ακριβή ημερομηνία θα σας τη γνω-
στοποιήσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας στα τέλη Αυγούστου.
Για πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλλουμε για
να λάβουμε αυξημένο ποσοστό εφάπαξ, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε
στην ιστοσελίδα μας (www.ionikienotita.gr) το από 25/12.7.16 έγγραφό μας
που αποστείλαμε στους αρμόδιους θεσμούς.

Ενημέρωση προς όλους τους συναδέλφους που περιμένουν να λάβουν εφάπαξ βοήθημα από το ΤΑΠΙΛΤ- ΤΑΥΤΕΚΩ
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Αντ' αυτού, συνεχίζουν ανενόχλητοι το διαλυτικό τους έργο και με το θρά-
σος να περισσεύει μεθοδεύουν την απαλλαγή τους από αυτήν την κατα-
στροφική  επένδυση.  Όχι  μόνο,  λοιπόν,  δεν  εξαφανίστηκαν,  αλλά
συγκάλεσαν Γ.Σ. δια αντιπροσώπων την οποία αναγνωρίζουν μόνο οι ίδιοι
και μάλιστα αποφάσισαν νέες καταστατικές τροποποιήσεις στη λογική της
ανταποδοτικότητας.
Θα μπορούσαμε υποθετικά να συμμετάσχουμε στο διάλογο για τη δυνα-

τότητα λειτουργίας και απόδοσης συντάξεων του ταμείου, ΑΝ δεν ήταν συ-
νομιλητές οι άνθρωποι που πριν ένα χρόνο δεσμεύονταν ότι θα επέστρεφαν
τις εισφορές των εργαζομένων και αντί επιστροφής εισφορών, έριξαν στον
Καιάδα 55,5 εκατ.! 

Το έγκλημα σε βάρος του ταμείου μας ήταν προμελετημένο. Είχαν
φροντίσει να συμπεριλάβουν στο νέο καταστατικό διατάξεις που θα τους
βοηθούσαν στους μελλοντικούς σχεδιασμούς τους. Οι υποτιθέμενες Γενικές
Συνελεύσεις να γίνονται δια αντιπροσώπων, ώστε μετά την τραγωδία της
επένδυσης να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις επιπτώσεις. Βλέπετε,
με το παλιό καταστατικό, δε θα μπορούσαν να μείνουν στις καρέκλες τους
ούτε μέρα παραπάνω μετά από μία τέτοια απαράδεκτη απόφαση, αφού θα
συγκαλείτο άμεσα Γ.Σ. με συλλογή υπογραφών και το Σώμα των συναδέλ-
φων θα καταδίκαζε απερίφραστα τις ενέργειές τους, αποδίδοντάς τους τις
ευθύνες που θα τους αναλογούσαν. Τελικά, η τροποποίηση του καταστατι-
κού δε στόχευε μέσω των νέων διατάξεων ούτε στον εκσυγχρονισμό ούτε
στη σωτηρία του ταμείου. Απώτερος στόχος τους ήταν να δρουν ανεξέ-
λεγκτοι, προχωρώντας χωρίς καταστατικές δεσμεύσεις στις καταστροφικές
τους επιλογές.
Επομένως εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για μείζονα ασφαλιστική εξαπά-

τηση εκ μέρους αυτών που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
σε αβαθή ύδατα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ουσιαστικά τους προκα-
λούμε αν θίγονται από το χαρακτηρισμό μας, να μας υποβάλουν μήνυση...
Η  Ιονική Ενότητα  λειτουργεί  με μοναδικό  γνώμονα  το συμφέρον  των

ασφαλισμένων συναδέλφων και όχι... a la carte. Όταν κάποιοι ανίδεοι δια-
κήρυτταν και προσέφευγαν στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για
να διπλασιάσουν τις αρχικά περικομμένες συντάξεις, εμείς στην εκδίκαση
ασκήσαμε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ταμείου, τονίζοντας ότι αυτή η
επιλογή θα ήταν ολέθρια για τη λειτουργία και την προοπτική του. Τότε βέ-
βαια, για να μην ξεχνιόμαστε, οι κκ Κολλάτος, Βέργος και Προκόπης που
επιχειρούσαν το διπλασιασμό των συντάξεων σε ένα ταμείο που είχε
“χτυπήσει κόκκινο” σύμφωνα με τους ισολογισμούς και τις αναλογι-
στικές του μελέτες, διαβεβαίωναν τους ασφαλισμένους ότι το ταμείο
έχει... 25 χρόνια ζωή! Είναι, λοιπόν, δυνατόν να μην αποδώσουμε εκ νέου
το χαρακτηρισμό της ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής, σε αυτήν την
περίπτωση, εξαπάτησης;
Αντίθετα, ο Σύλλογός μας κατά γενική ομολογία έχει επιδείξει από το πα-

ρελθόν ένα ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης των ασφαλιστικών μας θεμάτων
που αντιμετωπίζονται πάντα με σοβαρότητα, σύνεση και απουσία λαϊκισμών
και μεθοδεύσεων. Όταν η διορισμένη από τη Δικαιοσύνη διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποφάσισε το 2006 το διπλασιασμό των συντάξεων παρά το
γεγονός ότι υφίστατο δικαστική απόφαση Εφετείου που απαγόρευε τις αυ-
ξήσεις, ο νυν πρόεδρος της Ιονικής Ενότητας και τότε αντιπρόεδρος του
επικουρικού μας φορέα, συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος, είχε κατα-
ψηφίσει την πρόταση αυτή, χωρίς όμως να εισακουσθεί.

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο για την
απομάκρυνση και τιμωρία τους

Ωστόσο, έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι σταδιακά φτάνουμε στην
ολοκλήρωση του φαύλου κύκλου συνδικαλιστών και διοικήσεων που
είχαν διαποτιστεί από υπέρμετρο λαϊκισμό και είχαν πλήρη άγνοια
των ασφαλιστικών δεδομένων και των αναγκών του ταμείου.
Η διοίκηση των συνεχιζόμενων παρανομιών έχει φτάσει στο έσχατο ση-

μείο. Συνεχίζει απτόητη και πραγματοποιεί Γ.Σ. δια αντιπροσώπων ενώ
έχουν προσβληθεί:

η τροποποίηση του καταστατικού•
η διαγραφή των συνταξιούχων συναδέλφων μας •
η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της 1/3/15•

Και ενώ όλα αυτές οι δικαστικές διεκδικήσεις βρίσκονται εν εξελίξει,

έχουν το θράσος να διεξαγάγουν Γ.Σ. που εμείς και κανένας σώφρων
συνάδελφος δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει, τροποποιώντας εκ
νέου τα άρθρα του καταστατικού!
Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε διαβάζοντας για την αλαζονική τους

συμπεριφορά ότι δεν υπάρχει ελπίδα διεξόδου, εμείς θεωρούμε ότι βρισκό-
μαστε στην τελευταία πράξη του δράματος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με τους συγκε-
κριμένους τραγικούς πρωταγωνιστές, γιατί σκοπεύουμε με τις ενέργειές μας
να αναδείξουμε το μέγεθος της ανικανότητάς τους και των ευθυνών τους για
την ανεπίτρεπτη κατάσταση του επικουρικού μας ταμείου.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε υπεύθυνα ότι ακόμα και οι “φρέσκες”

ιδέες τους και όλα όσα ισχυρίζονται ότι θα υλοποιήσουν και ενεργοποιήσουν
με τις νέες τροποποιήσεις, είναι -πάλι- εκτός πραγματικότητας και είναι εν-
δεικτικές της άγνοιάς τους σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου
στο σύνολό τους. 

Κινούμαστε άμεσα για να λύσουμε το “Γόρδιο Δεσμό” του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Άλλωστε, το εκρηκτικό μείγμα άγνοιας, ανικανότητας και σκοπιμότητας

που τους καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνους και η προσπάθεια απαλλαγής
των ευθυνών τους, είναι τα βασικά αίτια για την επίμονη άρνηση της εκ-
πόνησης αναλογιστικής μελέτης που θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο σύλ-
λογός μας.  Εμείς  βέβαια,  δεν  πτοούμαστε  και  μετά  από  σχετική
δημοσιοποίηση αναζήτησης ενδιαφερομένων και κατάθεσης προτάσεων,
έχουμε ήδη αναθέσει στην εταιρεία “Prudential” του κου Βασίλη Μαργιού το
έργο εκπόνησης της μελέτης, που όταν ολοκληρωθεί, θα διαλύσει κάθε αμ-
φιβολία για τις ολέθριες επιλογές της ιδιότυπης ολιγαρχίας που διοικεί σή-
μερα το επικουρικό μας ταμείο.
Είναι φυσικό βέβαια να προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στις προ-

σπάθειές μας, αρνούμενοι να μας παραδώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για
την εκπόνηση της μελέτης, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ολοκλήρωσή
της θα σημάνει την πλήρη αποκάλυψή τους. Ήδη, κινούμε τις απαραίτη-
τες διαδικασίες για τη χορήγηση αυτών των στοιχείων μέσω της δι-
καστικής οδού και πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας
γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας μετά την εκ-
δίκαση της υπόθεσης.
Η ενεργοποίησή μας στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν εξαντλείται στην ανα-

λογιστική μελέτη. Το τελευταίο διάστημα οι νομικοί μας σύμβουλοι κκ
Αγγελική Καίσαρη και Σπύρος Αγγέλης από κοινού με τον οικονομικό
μας σύμβουλο κο Δημήτρη Τζάνα, προχωρούν στην τεκμηρίωση όλων
των στοιχείων και των διαδικασιών της επένδυσης, ώστε εν συνεχεία
να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά έναντι των υπεύθυνων αυτής της κα-
ταστροφικής για τα συμφέροντα του ταμείου επιλογής. 
Η διοίκηση του συλλόγου μας, ακολουθώντας το δρόμο της υπευθυνότη-

τας, της εμπειρίας, αλλά και της επιστημονικής επάρκειας των συνεργατών
μας, όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή τους, τους προειδοποίησε να μην υλο-
ποιήσουν αυτήν την ανεπίτρεπτη επένδυση, ωστόσο για μία ακόμα φορά
έπραξαν το αντίθετο. Αγνόησαν τις αγωνιώδεις παρακλήσεις μας, όπως
τώρα αρνούνται να μας παραδώσουν στοιχεία από τις αποφάσεις διοικητι-
κών συμβουλίων, τις εισηγήσεις της επενδυτικής επιτροπής, καθώς και τον
προσδιορισμό όσων πρωτοστάτησαν και εφάρμοσαν την καταστροφική
αυτή διαδικασία. Θα απαιτήσουμε άμεσα, με τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών μέτρων, τη χορήγηση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν την
απόφαση για την επένδυση των 55,5 εκατ. στην ΑΜΚ της ATTICA BANK
για να ενεργήσουμε αναλόγως προς τα συμφέροντα του ταμείου και των
ασφαλισμένων συναδέλφων.

Συνάδελφοι, 
Δυστυχώς, είμαστε πλέον απόλυτα πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει καμία ελ-

πίδα και προοπτική για το μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης με το υφι-
στάμενο ασφαλιστικό μόρφωμα που λέγεται ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Η θέση μας παραμένει ακλόνητη εδώ και χρόνια. Η μόνη οδός που
θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και να σημάνει προοπτική διασφάλισης
της επικουρικής μας σύνταξης για όλους τους συναδέλφους, εν ενερ-
γεία και συνταξιούχους, είναι η ένταξή μας στο ΕΤΕΑ.

Σας καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα διότι η ισοπεδωτική διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που κινδυνεύει να μην αφήσει τίποτα όρθιο, πρέπει με δικές μας
προσπάθειες και αγώνες αφενός μεν να λογοδοτήσει και να υποστεί τις συ-
νέπειες των πράξεών της και αφετέρου δε να κινήσουμε όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την απομάκρυνση των επικίνδυνων και ανάλγητων αυτών
ανθρώπων που μετέτρεψαν τον επικουρικό μας ασφαλιστικό φορέα σε βα-
σίλειο του λαϊκισμού, της ανικανότητας και της σκοπιμότητας.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Υπόθεση ασφαλιστικής εξαπάτησης

συνέχεια από σελίδα 1

Καμία ανοχή  απέναντ ι  σε  αυτούς  που  κατέστρεψαν την  προσδοκία•
απόδοσης  σύνταξης  σε  11 .000  ασφαλ ισμένους !
Συνδ ικαλιστ ική ,  μαζ ική  κα ι  δυναμ ική  εναντ ίωση κα ι  αντ ιμετώπ ιση•

με  κάθε  νόμ ιμο  μέσο  αυτού  του  μοναδ ικού  εν  Ελλάδ ι  ασφαλιστ ικού
φαινομένου  ε ξαπάτησης  που  λέγεται  δ ιο ίκηση του  ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στο ναδίρ και στον πάτο, δεν πάει παρακάτω...
Ο κος Κολλάτος νιώθει πλέον να σφίγγει ο κλοιός των διαδικασιών που
θα  τον  απομακρύνουν  επίσημα από  τα  κοινά  του  χώρου μας. Δε  θα
έπρεπε πάντως να αισθάνεται τόσο πανικόβλητος, αφού η αλήθεια είναι
ότι εξωθεσμικά, η ιονική οικογένεια τον έχει αποπέμψει εδώ και πολλά
χρόνια λόγω της συνεχούς εναντίωσής του σε υποθέσεις συναδέλφων
από την περίοδο που ακόμα υπηρετούσε στην τράπεζα.
Βέβαια, φαίνεται ότι επειδή είχε συνηθίσει σε αυτό το μοτίβο κατά τη
διάρκεια της “καριέρας” του, συνεχίζει να κινείται στα ίδια πλαίσια ακόμα
και τώρα που υποτίθεται ότι ασκεί συνδικαλιστική δραστηριότητα και δε
διστάζει να εναντιώνεται στα συμφέροντα των συναδέλφων και συνολικά
της ιονικής οικογένειας, ακόμα κι αν αυτό σηματοδοτεί τη στήριξή του σε
άσχετους με το χώρο μας...
Ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε προχωρήσει το 2011 στην πώληση πε-
ριουσιακού του στοιχείου (οικοπέδου) στην Κινέτα έναντι 820.000 ευρώ,
έπειτα και από σχετικό πόρισμα εκτίμησης των ορκωτών εκτιμητών ως
προς την αξία του. Λαμβάνοντας υπ' όψη τις αντικειμενικές αξίες της πε-
ριοχής και την περίοδο που έλαβε χώρα η αγοραπωλησία, νομίζουμε ο
καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι το τίμημα που κατεβλήθη από τους αγο-
ραστές ήταν ανέλπιστα υψηλό!
Ύστερα από παρέλευση πενταετίας από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η
ιδιοκτήτρια του συνορεύοντος οικοπέδου κινήθηκε εναντίον των νέων και
των παλαιών ιδιοκτητών σχετικά με τους όρους κατάτμησης και δόμησης
που διαμορφώθηκαν έκτοτε, για λόγους που η ίδια κρίνει ότι θίγονται τα
συμφέροντά της.
Πιστεύοντας ότι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, ο κος Κολλάτος προσπα-
θεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη δικαστική διαμάχη, που δεν έχει για μας
καμία ουσιαστική σημασία όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, παραποι-
ώντας τα γεγονότα ώστε να εμφανίζεται ότι η Ιονική Ενότητα πραγματο-
ποίησε την πώληση του οικοπέδου - ισχυρισμός απόλυτα ψευδής και
ανυπόστατος. 
Ο θρασύτατος αυτός κύριος, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι το οικόπεδο είναι
πολύ μεγάλης αξίας, ενώ η σημερινή του αξία δεν υπερβαίνει τις 150.000.
Αλήθεια κύριε παντογνώστη, αν επιχειρείτο σήμερα η πώληση, υπήρχε
η παραμικρή πιθανότητα το τίμημα της συμφωνίας να ήταν τόσο υψηλό;;;
Τα χρήματα από αυτήν την ομολογουμένως πολύ καλή συμφωνία αφενός
μεν αποτέλεσαν οξυγόνο για το Σύλλογο Εργαζομένων αυτήν την πεντα-
ετία και αφετέρου δε το μεγαλύτερο μέρος τους παραμένει στα ταμεία του
συλλόγου για να διατεθεί το επόμενο διάστημα υπέρ των συμφερόντων
της ιονικής οικογένειας. 

Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Πάντα με τους απέναντι!
Δεν περιμέναμε βέβαια τίποτα καλύτερο από τον άνθρωπο που κατά τη
διάρκεια της θητείας του στην προεδρία του Συλλόγου Συνταξιούχων έχει
σημειώσει ΜΟΝΟ ήττες, δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει καμία δικα-
στική υπόθεση προς όφελος των συναδέλφων και εν γένει δεν έχει δώσει
λύση σε κανένα από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους συνταξιού-
χους σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. 
Με αυτές του τις τοποθετήσεις προχωρά ένα βήμα περαιτέρω, αποδει-
κνύοντας ότι τον απασχολεί αποκλειστικά να εφαρμόζει πρακτικές δυσφή-
μισης με κάθε κόστος. Ουσιαστικά με το δημοσίευμά του συντάσσεται με
τον αντίδικο που άσκησε την αγωγή προδικάζοντας το αποτέλεσμα της
υπόθεσης και ισχυριζόμενος με θέρμη ότι θα ακυρωθεί η πώληση! Τι άλλο
να πούμε; Εκεί που νομίζουμε ότι από αυτόν τον κύριο τα έχουμε δει όλα,
καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσσει προς το χειρότερο! Μέχρι και να
συντάσσεται με όποιον στρέφεται εναντίον των συμφερόντων του συλ-
λόγου μας! 
Εξ άλλου, είναι γνωστό τοις πάσι ότι ποτέ δεν υποστήριζε τα συμ-

φέροντα της ιονικής οικογένειας ο κος Κολλάτος και αντίθετα μάλι-
στα τασσόταν ευθέως εναντίον τους, όπως ακριβώς έπραττε όταν
κατέθετε στις δικαστικές υποθέσεις που κινούσε η τράπεζα εναντίον
των συναδέλφων. Τώρα θα αλλάξει; Άλλωστε, οι κκ. Κολλάτος, Προ-
κόπης, Βέργος, Αναγνωστάκης, Καραδελή και Γκλαβοπούλου έκα-
ναν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτών που κατέθεσαν την αγωγή
κατά της πιο επωφελούς πώλησης για το σύλλογό μας και τους συ-
ναδέλφους μας.
Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε κε Κολλάτο;
Λίγη υπομονή συνάδελφοι και αυτά τα φαινόμενα σύντομα θα αποτελέ-
σουν παρελθόν. Όπως κάνουμε πάντα, θα τηρήσουμε στο ακέραιο την
υπόσχεση που σας έχουμε δώσει μετά από δική σας μαζική απαίτηση και
θα στείλουμε σπίτι του και συγκεκριμένα στο... χωριό του τον απαράδεκτο

αυτόν κύριο για να μπορέσει με την ησυχία του να εξασκηθεί στην... πα-
ραγωγή μαρουλιών που πιθανότατα εμπέδωσε κατά την ενασχόλησή του
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως έμμισθος ειδικός σύμβουλος, αν
και συνταξιούχος (άκουσον άκουσον) μετά την αποχώρησή του από την
τράπεζα!

Πέφτει η αυλαία για τον κο Κολλάτο
Πάγια είναι η τακτική του κου Κολλάτου να προσπαθεί να προσελκύσει
τα βλέμματα προβαίνοντας σε διασπαστικές ενέργειες όταν κοντοζυγώ-
νουν διαδικασίες που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. Εξ άλλου έχει
αποδείξει πολλάκις ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι η “πάρτη” του.
Δεν μπορεί διαφορετικά να εξηγηθεί η λυσσαλέα αντίδρασή του ενάντια
στο εγχείρημα επαναλειτουργίας του Συνεταιρισμού. Πρόκειται για μία φι-
λόδοξη προσπάθεια με εξαιρετικές προοπτικές που όμως προσπαθεί να
την υπομονεύσει μόνο και μόνο επειδή γνωρίζει ότι αφενός μεν δεν έχει
καμία θέση και ρόλο σε αυτό το νέο ξεκίνημα και αφετέρου δε, θα αναδειχθεί
η “δράση” των προηγούμενων διοικήσεων που είχαν αδρανοποιήσει το
Συνεταιρισμό και αρκετά μέλη τους είναι τώρα πλέον συνεργάτες του.
Και ενώ οδεύαμε προς τη διεξαγωγή της Συνέλευσης της 28/5, όπως
αντιλαμβάνεστε ο πανικός του τον οδήγησε, ως συνήθως, σε ακρότητες.
Το νέο τέχνασμα που σκαρφίστηκε ο πάντα προκλητικός κος Κολλάτος
ήταν να αποστείλει εξώδικο στον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, τον εκλεκτό
συνάδελφο Νίκο Κάβουρα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αποσπα-
σματικές του ενέργειες είναι η καλύτερη απόδειξη ότι πλέον έχει χάσει την
ψυχραιμία του, αφού ως γνωστόν ο συνάδελφος Κάβουρας χαίρει σεβα-
σμού στη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και συνταξιούχων
συναδέλφων μας από τη λειτουργία του σε σημαντικές διοικητικές θέσεις
της τράπεζας. Αυτήν την εκτίμηση την κέρδισε με το σπαθί του, μέσα από
τη συνεπή πορεία εργατικότητας και ήθους που τον διέκριναν πάντα. Είναι
γνωστό μάλιστα ότι ο συνάδελφος με διοικητικές του αποφάσεις και αλ-
λεπάλληλες εισηγήσεις ενίσχυε διαχρονικά τους συλλόγους μας. Αλλά η
συναδελφική αλληλεγγύη και εκτίμηση είναι βέβαια άγνωστα στοιχεία για
τον κο Κολλάτο αφού η δική του “καριέρα” είχε τα ακριβώς αντίθετα χα-
ρακτηριστικά...
Αν και ο κος Κολλάτος με την επίθεση σε βάρος ενός ευυπόληπτου συ-
ναδέλφου ουσιαστικά εξυπηρετεί τους σκοπούς μας, αφού απομακρύνε-
ται ακόμα περισσότερο από την καρδιά της ιονικής οικογένειας, ωστόσο
δεν μπορεί κανείς να “καταπιεί” εύκολα τέτοιες ενέργειες. Γιατί, πέραν του
γνωστού παρελθόντος του κου Κολλάτου σε σχέση με το λαμπρό παρελ-
θόν του Νίκου Κάβουρα, η ουσία είναι ότι όσα αναφέρει το εξώδικο είναι
εκτός πραγματικότητας ή μάλλον προφάσεις εν αμαρτίαις.
Η διοίκηση του Συνεταιρισμού, εκτελώντας απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, προχώρησε στην ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του έργου του
ελέγχου των πεπραγμένων των διοικήσεων που απαξίωσαν και ζημίωσαν
το  Συνεταιρισμό.  Μάλιστα,  στα  πλαίσια  αυτής  της  διαδικασίας  θα
ελεγχθούν όλες οι μέχρι και σήμερα διοικήσεις του Συνεταιρισμού.
Και βέβαια, εδώ εντοπίζονται και κάποιες βασικές μας διαφορές... Εμείς

κε Κολλάτο δεν παίζουμε, όπως εσείς κάνατε με το αντίστοιχο πό-
ρισμα των ορκωτών λογιστών για το Σύλλογο Συνταξιούχων! Εμείς
τα πορίσματα τα γνωστοποιούμε και μάλιστα δε φοβόμαστε να βρε-
θούμε και οι ίδιοι στο μικροσκόπιό τους!

Η μοναξιά και ο παραλογισμός του κου Κολλάτου
Ο κος Κολλάτος ένιωσε στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απέ-
ραντη μοναξιά. Οι συνάδελφοι τον αποδοκίμασαν μαζικά και ο ίδιος πα-
ραδομένος στη φρενήρη πορεία προς την πλήρη απαξίωση που έχει
πάρει το τελευταίο διάστημα, δε δίστασε να αγνοήσει τις φωνές διαμαρ-
τυρίας και να συνεχίσει τις τραγελαφικές του ακρότητες. 
Και επειδή ίσως γνώριζε εκ των προτέρων ότι οι ενέργειές του θα τον
απομονώσουν από το σύνολο του σώματος της Συνέλευσης, φρόντισε
να φέρει και οικεία πρόσωπα για να του συμπαρασταθούν στις μοναχικές
στιγμές...
Δυστυχώς, ο κύριος αυτός απέδειξε ότι δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο,
αφού δε δίστασε να εμπλέξει στα εξωφρενικά σχέδιά του ακόμα και
τον ανιψιό του, τον οποίο όπως γνωρίζετε έχει προσλάβει στο Σύλλογο
Συνταξιούχων. Φώναξε ένα νέο άνθρωπο για να τον βάλει στη δίνη των
ακροτήτων και των διενέξεών του. Προφανώς κατόπιν υποδείξεων του
κου Κολλάτου, ο συγκεκριμένος νέος  έφτασε μάλιστα μέχρι την είσοδο
της Συνέλευσης και είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τους υπαλλή-
λους της εταιρείας που είχε επιφορτιστεί με το έργο της φύλαξης του
χώρου.

σχόλια που καίνε...
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Δεν ξέρουμε εμείς τι να προσθέσουμε για έναν κύριο που ούτε την ίδια
του οικογένεια δε σεβάστηκε. Οι ενέργειές του δείχνουν έναν άνθρωπο
που έχει σαφέστατα πλέον χάσει την αίσθηση του μέτρου. 

Εκτός ορίων, εκτός ελέγχου... εκτός ιονικής οικογένειας!
Ενώ η μαζική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού εξελίχθηκε σε γιορτή
της ιονικής οικογένειας χάρη στα άκρως επιτυχημένα αποτελέσματά της,
δυστυχώς υπήρχαν και κάποια μελανά σημεία.
Η κλοπή του μικροφώνου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τη διε-
ξαγωγή της διαδικασίας αποτέλεσε μία ενέργεια που δε συνάδει με την
κουλτούρα των Ιονικάριων. Προφανώς το διεστραμμένο μυαλό που προ-
έβη σε αυτήν την ενέργεια θεωρούσε ότι χωρίς το μικρόφωνο δε θα ήταν
εφικτή η διεξαγωγή της διαδικασίας και στόχευε στην ακύρωση της Συνέ-
λευσης.
Ευτυχώς οι υπεύθυνοι της αίθουσας είχαν εφεδρικό μικρόφωνο με απο-
τέλεσμα να δοθεί άμεσα λύση σε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, την απώλεια
αυτήν θα τη χρεωνόταν η αρμόδια υπάλληλος που ήταν επιφορτισμένη
με την ευθύνη της αίθουσας. Ενώπιον αυτής της κατάφωρης αδικίας προς
μία υπάλληλο που δε γνώριζε ότι είχε να αντιμετωπίσει άτομα χωρίς κα-
νέναν ηθικό φραγμό που αμαυρώνουν το όνομα της ιονικής οικογένειας,
ο Γραμματέας του Συνεταιρισμού συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος
έκανε την πρόταση κάλυψης της δαπάνης από το Συνεταιρισμό, η οποία
έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα της Συνέλευσης. 
Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι...
εκκλησία, αλλά ακόμα και όταν οι αντιπαραθέσεις φτάσουν σε ένα οξύ-
τατο σημείο, υπάρχουν όρια. Όταν το επίπεδο χαμηλώνει από κάποιους
επικίνδυνα, σημαίνει ότι αυτά τα όρια έχουν πλέον ξεπεραστεί και η κα-
τάσταση μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, που δεν αρμόζουν σε
καμία περίπτωση στο επίπεδο των Ιονικάριων και τη συνδικαλιστική πρα-
κτική συνολικά.
Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι πρωτοφανείς ακρότητες είναι οι ύστατες πρά-
ξεις ενός δράματος που εξελίσσεται την τελευταία διετία στο χώρο της Ιο-
νικής. Σύντομα θα αποτελέσουν ένα θλιβερό παρελθόν που κανείς δε θα
θέλει να θυμάται και οι πρωταγωνιστές αυτών των ενεργειών θα εξοβελι-
στούν από την ιονική οικογένεια. 
Στο χέρι σας και το χέρι μας είναι.

“Κλειστόν λόγω... θέρους”
Μπορεί στην πατρίδα μας να είθισται τους καλοκαιρινούς μήνες να...
ακινητοποιούνται υπηρεσίες, θεσμοί και διαδικασίες για να ζήσουν όσοι
έχουν ακόμα την οικονομική ευχέρεια το... μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι,
ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν την υποχρέωση να συνε-
χίζουν να λειτουργούν και τους θερινούς μήνες της ραστώνης προκειμέ-
νου  να  μπορούν  εύκολα  οι  συνάδελφοι  να  ενημερώνονται  και  να
διεκπεραιώνουν τα αιτήματα και τις υποθέσεις τους. Εξ άλλου, οι εργα-
σιακές, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προκλήσεις δε γνωρίζουν ημε-
ρολόγια και ξεκούραση. 
Αυτά βέβαια, ισχύουν μάλλον για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
πλην μίας, που αντιστέκεται σθεναρά να ενταχθεί σε σοβαρά πλαίσια λει-
τουργίας και οργάνωσης. Αναφερόμαστε βέβαια στο Σύλλογο Συντα-
ξιούχων του κου Κολλάτου που ίσως είναι ο μοναδικός σύλλογος
εν Ελλάδι που βάζει ένδειξη “Κλειστόν λόγω θέρους”, για να μπορέ-
σουν προφανώς τα στελέχη του να... ξαποστάσουν τους καλοκαιρινούς
μήνες από τους “συνεχείς”, “κοπιαστικούς” και “επίπονους” αγώνες που
(ΔΕΝ!) έδωσαν καθ'όλη τη διάρκειας της χειμερινής σεζόν... 
Και καλά η διοίκηση που είναι ουσία και τύποις ανύπαρκτη, αλλά οι
υπάλληλοι που μισθοδοτούνται από το σύλλογο, δεν έχουν υποχρέωση
να πηγαίνουν στην εργασία τους το καλοκαίρι; Και λέμε οι υπάλληλοι,
γιατί εκτός της μίας υπαλλήλου που εργάζεται για αρκετά χρόνια στο σύλ-
λογο, ο κος Κολλάτος έχει προσλάβει και τον ανιψιό του. 
Θεωρούμε αδιανόητο ένας σύλλογος που εξαντλεί  τις εισφορές των
μελών του χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, να μην έχει τη στοιχει-
ώδη ευαισθησία να παραμένει ανοιχτός το καλοκαίρι για την εξυπηρέτηση
των συναδέλφων. Αυτή η... μόνιμη ραστώνη δεν οφείλεται τελικά στο κα-
λοκαίρι, αλλά στα νέα ήθη, τα “Κολλάτεια” ήθη που προσπαθεί να επιβά-
λει ο κύριος αυτός και που καθημερινά βαθαίνουν την απαξίωση του
Συλλόγου Συνταξιούχων. 

Ο... Μεγάλος Κολλάτος μας παρακολουθεί!
Συμβαίνουν κι αυτά στις συνδικαλιστικές οργανώσεις!
Πρόσφατα ο κος Κολλάτος προμηθεύτηκε ηλεκτρονικό μάτι για την εξω-
τερική πόρτα του Συλλόγου Συνταξιούχων ώστε σαν άλλος... Μεγάλος
Αδελφός να πραγματοποιήσει τις οργουελικές του ορέξεις και φαντασιώ-
σεις... Αυτού του είδους η τεχνολογία που συναντάται βεβαίως σε ιδιαίτε-
ρους  χώρους  που  πράγματι  χρήζουν  παρακολούθησης  για
ανεπιθύμητους επισκέπτες, εγκαινιάστηκε από τον κο Κολλάτο. 
Περιττό βέβαια να αναφέρουμε ότι τέτοιου είδους πειραματισμοί και τε-

χνάσματα δεν έχουν καμία θέση σε ένα συνδικαλιστικό σωματείο που
οφείλει να είναι ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους. Αλλά βλέπετε, αυτή
είναι η ιδέα που έχει ο κύριος αυτός για το συνδικαλισμό και τη συναδελ-
φική αλληλεγγύη. Το αδιανόητο της υπόθεσης είναι ότι ακόμα και οι ελά-
χιστοι συνάδελφοι που ακόμα ασχολούνται με αυτόν τον σύλλογο, όταν
προσέτρεξαν στα γραφεία του, δεν είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στα
εσωτερικά του, καθώς αν δε δώσει την έγκρισή του σαν άλλος “Με-
γάλος Αδελφός” ο τα πάντα παρακολουθών και εποπτεύων κος
Κολλάτος, κανείς δεν μπορεί να μπει στα... άδυτα του συλλόγου που
διοικεί! Φαίνεται με το παραδοσιακό ματάκι της πόρτας του... ξέφευγαν
μερικοί και τώρα εισήγαγε νέες τεχνολογίες, ώστε να μην εισέρχεται κανείς
εκτός των μελών του προεδρείου και των ελάχιστων φίλων τους. Ούτε να
εγγραφεί συνάδελφος έχει τη δυνατότητα, ούτε να επιδώσει κάποιο
έγγραφο, ούτε να υποβάλει ερωτήματα για τις υποθέσεις του, ούτε οι δι-
καστικοί επιμελητές να επιδώσουν εξώδικα κ.ο.κ. 
Τελικά, είτε λόγω θέρους, είτε λόγω αρνητικής ετυμηγορίας του

“Μεγάλου Αδελφού”, οι συνάδελφοι στο Σύλλογο Συνταξιούχων με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τρώνε πόρτα...
Κανείς βέβαια δεν περιμένει ένας σύλλογος τόσο χαμηλού επιπέδου να
χαρακτηρίζεται από έναν ιδανικό τρόπο λειτουργίας. Το πρόβλημα είναι
ότι έχει διανυθεί η απόσταση από αυτήν την πραγματικότητα μέχρι τη δια-
πίστωση της πλήρους απαξίωσης σε όλα τα επίπεδα! Εξ άλλου, τα πάντα
στη ζωή είναι συνυφασμένα, μία αλυσίδα. Η διοικητική ανυπαρξία έχει δε-
δομένα και τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις και στους στοιχειώδεις
κανόνες λειτουργίας. 
Επομένως, σιγά μην ασχοληθεί και να μη νοιαστεί ο κος Κολλάτος για
τους συναδέλφους! Για το αν έχουν προβλήματα που θα έπρεπε ο ίδιος
να συνδράμει στην επίλυσή τους μέσα από το θεσμικό του ρόλο, για το
αν αυτά μπορεί να εμφανίζονται ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι! Εξ άλλου,
από ένα λάθος και κακή εκτίμηση βρέθηκε εκεί και με την έλευση του φθι-
νοπώρου είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να το διορθώσουμε και να στεί-
λουμε όλη αυτήν την παρέα για μόνιμες διακοπές, έστω και αν θα έχει
τελειώσει το  αγαπημένο τους θέρος. Ή τουλάχιστον, την πλειονότητά
τους, γιατί ορισμένοι έχουν σοβαρούς, ανοιχτούς λογαριασμούς με
τη δικαιοσύνη, αλλά και σημαντικές εκκρεμότητες με το πόρισμα των
ορκωτών λογιστών και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία... Να είστε σίγου-
ροι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και δε θα μας
κάνει να πλήξουμε. 

Το “φάντασμα” του χώρου της Ιονικής
Σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε επανειλημμένως ενοχληθεί από τον κο
Βέργο που έχει προσπαθήσει να σας πείσει να του αποστείλετε ή κατα-
θέσετε  10  ευρώ  για  το  Σύλλογο-Φάντασμα  των  Βοηθηματούχων  και
έχουμε πολλάκις ασχοληθεί με τη φορτική επιμονή του και μέσα από τις
στήλες της εφημερίδας μας.
Πρόσφατα, λοιπόν, ένας αγανακτισμένος συνάδελφός μας αμέσως μετά
από την όχληση που δέχθηκε, τηλεφώνησε στο Σύλλογο Συνταξιούχων
για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά του κου Βέργου.
Η απάντηση από μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ήταν να
μην αγανακτεί γιατί ο συνάδελφος Βέργος πασχίζει για τα συμφέροντα
όλων των συνταξιούχων και επομένως καλό θα ήταν να του αποστείλει
την οικονομική ενίσχυση των 10 ευρώ. 
Κάτι βέβαια που γνωρίζαμε και επιβεβαιώνεται και από το προαναφερ-
θέν περιστατικό είναι ότι ο απαξιωμένος Σύλλογος Συνταξιούχων και
ο Σύλλογος-φάντασμα των Βοηθηματούχων αποτελούν συγκοινω-
νούντα δοχεία. Το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι κύριοι που
ζητούν την ενίσχυση του συνεργάτη τους, κατά το όχι πολύ μακρινό πα-
ρελθόν είχαν καταγγείλει το βίο και την πολιτεία του με ένα εξώδικο άκρως
καταδικαστικό  για  την  άσκηση  διοίκησης  και  διαχείρισης  από  τον  κο
Βέργο στο Σύλλογο Βοηθηματούχων. Και επειδή scripta manent, θα σας
το αποκαλύψουμε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ώστε ο κα-
θένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Τώρα εμείς να μην αναρωτηθούμε πώς νομιμοποιείται να ζητά οι-

κονομική ενίσχυση ένας ανύπαρκτος σύλλογος με μηδενική δράση,
που δεν έχει διενεργήσει εκλογές, δεν έχει δημοσιοποιήσει ισολο-
γισμό την τελευταία δεκαετία (!) και ενώ μάλιστα υφίσταται ένα πό-
ρισμα-καταπέλτης για τα πεπραγμένα των προηγούμενων
διοικήσεων στο Σύλλογο Συνταξιούχων με τον οποίο είχε συνεχείς
οικονομικές συναλλαγές;
Αλλά βέβαια δεν πρόκειται να μείνουμε απλά στις ρητορικές ερωτήσεις.
Το επόμενο διάστημα, μετά τον έλεγχο και την κάθαρση στο Σύλλογο
Συνταξιούχων, σειρά θα πάρει και ο Σύλλογος Βοηθηματούχων που έχει
μηδενικό απολογιστικό έργο λειτουργίας. Μάλιστα, εφιστούμε την προ-
σοχή σε όσους διορίστηκαν διοίκηση μετά το αποτυχημένο εγχείρημα των
εκλογών, ότι έχουν άμεση ευθύνη να εκκινήσουν άμεσα διαδικασίες διε-
ρεύνησης των οικονομικών του συλλόγου τους, γιατί διαφορετικά πολύ
φοβόμαστε ότι ο κος Βέργος θα τους συμπαρασύρει και οι ευθύνες θα
βαρύνουν όλους τους συμμετέχοντες.  
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Υπόθεση οικοπέδου Κινέτας: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ενάντια στο ψέμα και τη δολοπλοκία (συνέχεια από σελ.1)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλοπρόσαλλης κατάστασης στην οποία έχει πε-
ριέλθει, είναι η στήριξή του σε τρίτο μέρος που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη
πρωτίστως με τους αγοραστές του οικοπέδου του Συλλόγου Εργαζόμενων Ιονικής
στην Κινέτα που πωλήθηκε πριν από 5 χρόνια και δευτερευόντως για τυπικούς
λόγους και με το Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής, που ήταν ο πωλητής σε αυτήν
τη διαδικασία που εκτελέστηκε με απόλυτη διαφάνεια. Με λίγα λόγια, όπου γάμος
και χαρά, ο κος Κολλάτος πρώτος...

Όλη η αλήθεια για το ιστορικό της διαμάχης
Οι ανακρίβειες και οι αναλήθειες αποτελούν καθημερινή ενασχόληση του κου Κολ-
λάτου και δε θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό σε αυτήν την περίπτωση...
Ας ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, γνωστοποιώντας σας το
πλήρες ιστορικό, συμπληρωμένο από τα “μικρά κενά” και τις “λεπτομέρειες” που
παραλείπει να αναφέρει στα δημοσιεύματά του – και που βέβαια αποτελούν την
ουσία της υπόθεσης.
Από τις αρχές του 2010 ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής βρισκόταν σε μία
πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και έλαβε την απόφαση να εκκινήσει ανοιχτή
διαδικασία πώλησης του οικοπέδου που είχε στην ιδιοκτησία του στην Κινέτα Ατ-
τικής, δημοσιοποιώντας την πρόθεσή του στις εφημερίδες “Τα Νέα”, “Ελεύθερος
Τύπος”, “Χρυσή Ευκαιρία”, ενώ παράλληλα ανάρτησε και σχετική προκήρυξη στην
ιστοσελίδα του. Στην πρώτη διαδικασία ο πλειοδότης είχε προσφέρει ένα ση-
μαντικό ποσό για την αγορά του οικοπέδου, η οποία ωστόσο τότε δεν είχε κριθεί
ικανοποιητική από το Δ.Σ. του ΣΥΙΛΤΕ.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο σύλλογός μας είχε φροντίσει, όπως πάντα, να
κινηθεί με τρόπο που να εξασφαλίζει απόλυτα το αδιάβλητο της διαδικασίας, σε-
βόμενος τη σταθερή επιθυμία των συναδέλφων για ακεραιότητα των αγοραπω-
λησιών δημόσιου χαρακτήρα. Προς υλοποίηση αυτής της βούλησης, o Σύλλογος
Εργαζομένων αιτήθηκε τον επίσημο προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου εκείνη
την περίοδο τόσο από την Εταιρεία Αστικών Ακινήτων της Τράπεζας όσο και από
μία ακόμα ιδιωτική εταιρεία. Αμφότερες οι εκτιμήσεις προσδιόρισαν την αξία του
σε 800.000-850.000 ευρώ.
Την περίοδο εκείνη είχαν την αφετηρία τους και οι συντονισμένες προσπάθειες
για την ακύρωση της διαδικασίας που έγιναν από διάφορους “καλοθελητές” που
δήθεν κόπτονται για το συμφέρον των συναδέλφων, ενώ στην πραγματικότητα η
μόνη τους επιδίωξη ήταν να αφαιρέσουν την οικονομική αυτοτέλεια από το σύλ-
λογό μας, το μοναδικό θεματοφύλακα των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των
Ιονικάριων που συνεχίζει απτόητος να βάζει τροχοπέδη στα σχέδια εργασιακής
και ασφαλιστικής εξόντωσης των συναδέλφων της Ιονικής.
Αρχικά, λάβαμε εξώδικο στο οποίο εκφραζόταν η διαφωνία για την πώληση του
οικοπέδου τόσο από το σύλλογο του κου Γκιάτη όσο και από το Σύλλογο Συντα-
ξιούχων με επικεφαλής τότε τους κκ Ντίνο και Βέργο. Επιπλέον, το γεγονός που
πράγματι αναδεικνύει με σαφήνεια τα παρασκηνιακά παιχνίδια που εκτυλίχθηκαν
και την πραγματική σκοπιμότητα εκείνων που μας είχαν αποστείλει τα εξώδικα,
είναι ότι η Εταιρεία Αστικών Ακινήτων της Τράπεζας,  χωρίς εμείς να έχουμε κατα-
θέσει σχετικό αίτημα, απέστειλε με αυθαίρετο και άκρως προβοκατόρικο τρόπο
νέα εκτίμηση που ανέβασε την αξία του οικοπέδου στο 1.130.000 ευρώ, με σκοπό
προφανώς να αποτρέψει την πώλησή του. Η νέα εκτίμηση μάλιστα έφερε την υπο-
γραφή των ίδιων λειτουργών που είχαν διενεργήσει την πρώτη, ενώ αξίζει να το-
νιστεί ότι η δεύτερη εκτίμηση έγινε μετά από περίπου 1 χρόνο, όταν, όπως όλοι
γνωρίζετε, οι τιμές των ακινήτων όσο εξελισσόταν και βάθαινε η κρίση, είχαν αρ-
χίσει να παίρνουν τον κατήφορο...
Μετά από αυτήν την ωμή παρέμβαση της τράπεζας για να οδηγηθεί ο σύλλογός
μας σε οικονομικό αδιέξοδο, προσφύγαμε στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, του
οποίου η εκτίμηση ήταν ταυτόσημη (800.000-850.000 ευρώ) με τις αρχικές εκτι-
μήσεις της Εταιρείας Αστικών Ακινήτων και της ιδιωτικής εταιρείας. Μετά από
αυτήν την εξέλιξη, ο σύλλογός μας προχώρησε στην πώληση του οικοπέδου απο-
δεχόμενος την υψηλότερη προσφορά που ανερχόταν σε 820.000 ευρώ. 
Ερχόμενοι στο σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της καθόλα νόμιμης και
αδιάβλητης αγοραπωλησίας, εμφανίστηκε ο αντίδικος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης συ-
νορεύοντος με το πωληθέν οικόπεδο, υποβάλλοντας μήνυση και αγωγή εναντίον
των διαδικασιών των συμβολαίων και των διαδικασιών κατάτμησης. Ωστόσο, να
προσθέσουμε ότι όταν πουλήσαμε το οικόπεδο, ο σημερινός αντίδικος είχε αφομοι-
ώσει 30 τ.μ. από πράξεις εφαρμογής που ποτέ δεν κοινοποιήθηκαν στο σύλλογο. 
Ο κος Κολλάτος, όπου γάμος και χαρά πάντα πρώτος, από κοινού με τους συ-
νεργάτες του κκ Βέργο, Καραδελή, Γκλαβοπούλου, Αναγνωστάκη και Προκόπη,
βρήκαν την ευκαιρία να αναμιχθούν σε μία υπόθεση του παρελθόντος, την οποία
δε διαχειρίστηκαν οι ίδιοι, δεν έχουν καμία γνώση της και δεν τους επηρεάζει με
κανένα τρόπο και έσπευσαν να κάνουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του αντιδίκου.
Η απόφασή τους να σύρουν το Σύλλογο Συνταξιούχων σε αυτήν την υπόθεση ου-
σιαστικά έγινε με απόλυτα αυθαίρετο τρόπο αφού δε δικαιολογήθηκε ποτέ από
καμία γνωμοδότηση νομικού που να αναλύει το έννομο συμφέρον του συλλόγου
να παρέμβει, αφού πράγματι δεν υπήρχε τέτοιο, ενώ παράλληλα δεν ελήφθη ποτέ
καμία σχετική απόφαση από το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Μάλιστα, γνωρίζοντας και το κατακριτέο περιεχόμενο της πράξης τους, δεν είχαν
το σθένος να υπερασπιστούν δημοσίως την αυθαίρετη επιλογή τους, προσπα-
θώντας να παρουσιάσουν σε σχετικά δημοσιεύματά τους ότι τρόπον τινά “υπο-
χρεώθηκαν” να ταυτιστούν με τον αντίδικο και να στραφούν εναντίον του συλλόγου
μας και του αγοραστή του οικοπέδου. Δεν έπεισαν κανέναν...

Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται!
Πράγματι, για θέματα κατατμήσεων στη διαδικασία των συμβολαιογραφικών πρά-
ξεων, ο εισαγγελέας παραπέμπει επτά άτομα με κλητήριο θέσπισμα για εκδίκαση
της υπόθεσης στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Σε μία από

τις έξι πράξεις παραπομπής συμπεριλαμβάνονται οι συνάδελφοι Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος (τότε Πρόεδρος του ΣΥΙΛΤΕ) και Φάνης Κυριόπουλος (τότε γεν. Γραμ-
ματέας  του  ΣΥΙΛΤΕ).  Οι  κκ  Κολλάτος,  Βέργος,  Γκλαβοπούλου,  Καραδελή,
Αναγνωστάκης και Προκόπης δημοσίευσαν στην εφημερίδα  του Συλλόγου
Συνταξιούχων, στην ιστοσελίδα τους, αλλά και σε site, ένα κείμενο με τον τίτλο
“ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ”, ενώ σημει-
ωτέον κανένας συνάδελφος δεν παραπέμπεται ως μέλος της Ιονικής Ενότητας
και επιμελώς δεν αναφέρεται ότι η παραπομπή είναι στο Πλημμελειοδικείο Αθη-
νών. Για αυτά τα ζητήματα το επόμενο διάστημα οι συνάδελφοί μας επιφυλάσ-
σονται για την κατάθεση μηνύσεων και αγωγών κατά όλης αυτής της ομάδας που
προσέβαλε την τιμή και την υπόληψή τους.
Αυτή η υπόθεση σύντομα θα εξελιχθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων και γνωρί-
ζοντας τον καθόλα νόμιμο τρόπο που ενεργήσαμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα δικαιω-
θούμε απόλυτα. Επιπλέον, απαντάμε και στους αυτόκλητους δήθεν υπερασπιστές
των συμφερόντων των Ιονικάριων που στην πραγματικότητα βρίσκονται στο πε-
ριθώριο της ιονικής οικογένειας, ότι έπειτα από την πάροδο της πενταετίας που
μεσολάβησε από την πώληση του οικοπέδου, όλοι οι συνάδελφοι έχουν πειστεί
απόλυτα ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας με ένα τόσο υψηλό τίμημα πέρα από
κάθε προσδοκία μας, υπήρξε μία μεγάλη επιτυχία του ΣΥΙΛΤΕ που ωφέλησε τα
μέγιστα όλους τους συναδέλφους. Η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε σε μία
περίοδο που ο σύλλογός μας με τους 300 ηρωικούς συναδέλφους είχε εξαντληθεί
οικονομικά από τους πολυετείς δικαστικούς αγώνες και τις μεγάλες νίκες σε βάρος
της τράπεζας, δίνοντάς μας τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια για να συνεχίσουμε
απτόητοι να στηρίζουμε τους συναδέλφους ακολουθώντας το μονοπάτι των με-
γάλων επιτυχιών.
Παράλληλα, αυτήν την πενταετία μεσολάβησε η όξυνση της κρίσης που το 2011
βρισκόταν στις απαρχές της, με αποτέλεσμα να απομειωθεί σε σημαντικό βαθμό
η αξία του οικοπέδου. Σήμερα, προκαλούμε οποιονδήποτε να εξετάσει πωλήσεις
σε ανάλογη θέση και με αντίστοιχη επιφάνεια οικοπέδου. Σας διαβεβαιώνουμε ότι
δεν ξεπερνούν τις 100-150.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως προνοητική
και επιτυχημένη την απόφασή μας.

Ατυχής η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων σύγκρισης
Ουσιαστικά, αυτή η υπόθεση είναι ενδεικτική της συνδικαλιστικής πρακτικής και
ηθικής που υπηρετεί ο κος Κολλάτος και οι συν αυτώ.  Επειδή πάντα οι πωλήσεις
που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα -πόσο μάλλον από ένα συνδικαλιστικό
σωματείο- περιβάλλονται από ένα πέπλο καχυποψίας, προσπαθούν σήμερα να
εκμεταλλευτούν αυτήν την ατμόσφαιρα και να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μία
διένεξη στην οποία καμία ουσιαστική ανάμιξη δεν έχει ο σύλλογός μας και αφορά
τον αγοραστή του οικοπέδου και τον αντίδικό του που έχει εφαπτόμενο οικόπεδο.
Ας μας απαντήσει λοιπόν ο κος Κολλάτος, τι προσπαθεί να κερδίσει εμπλέκοντας
το Σύλλογο Συνταξιούχων σε αυτήν τη δικαστική διαμάχη; Ποια είναι τα κίνητρά
του, πέραν της γνωστής του συμπεριφοράς; Επιθυμεί την ακύρωση της αγορα-
πωλησίας και την επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων, ώστε να πληγώσει ανεπανόρθωτα τον ιστορικό σύλλογο που αποτελεί
ζωτικό κομμάτι και υπερασπιστή των εν ενεργεία συναδέλφων μας; Αυτό θα πει
“συναδελφική συμπεριφορά”...
Προσπαθεί ο κος Κολλάτος ουσιαστικά να ρίξει λάσπη σε μία απολύτως καθαρή και
ακέραια διαδικασία που υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για τους συναδέλφους μας σε
μία κρίσιμη στιγμή για το σύλλογό μας. Οι πράξεις του βέβαια δε μας παραξενεύουν
καθόλου, αφού ο ρόλος του είναι γνωστός τοις πάσι. Ο συνδικαλιστής που σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα αναμίχθηκε με τα κοινά του χώρου μας, είχε καταστροφικό
ρόλο στο ναυάγιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και στην υπόθεση διαφάνειας και εξυγίανσης του
Συλλόγου Συνταξιούχων και είναι υπόλογος απέναντι στους συναδέλφους για τόσες
και τόσες αστοχίες και λανθασμένες επιλογές, επιχειρεί να δημιουργήσει μία σύγ-
χυση που θα τον ευνοήσει όταν έρθει η ώρα να λογοδοτήσει. Προσπαθεί να
συγκρίνει ανόμοιες καταστάσεις και να “τσουβαλιάσει” πρόσωπα και πράγματα...
Η αλήθεια όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την ανερυθρίαστη προσπάθεια
δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων.

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο!
Κύριε Κολλάτο, σας προκαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη δημοσιοποίηση του
πορίσματος των ορκωτών λογιστών για την οικονομική διαχείριση των προηγού-
μενων διοικήσεων του Συλλόγου Συνταξιούχων που έχετε αποκρύψει από τους
συναδέλφους και να απαντήσετε χωρίς περιστροφές αν υπάρχει μέλος της διοί-
κησής σας που παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων για κακουργηματικές πράξεις διαφθοράς σε βάρος του
ταμείου υγείας και που του έχει επιβληθεί εγγύηση 30.000 ευρώ, απαγόρευση εξό-
δου από τη χώρα και παρουσία κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
του και τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό και να αφήσετε τη δημιουργία εντυπώσεων
σε υποθέσεις που δεν υπάρχει ούτε φωτιά, αλλά ούτε καν καπνός.
Αναφορικά δε με τις αιτιάσεις σας για τα οικονομικά του συνεταιρισμού, σας συνι-
στούμε λίγη υπομονή και σύντομα το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για το Συ-
νεταιρισμό θα ολοκληρωθεί. Εμείς δεν πρόκειται να το εξαφανίσουμε σαν άλλος...
Χουντίνι. Θα το δημοσιοποιήσουμε στο σύνολό του τόσο στην εφημερίδα όσο και
στην ιστοσελίδα μας για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.
Επιπλέον, να είστε σίγουρος ότι εμείς που αποκαλύψαμε το σκάνδαλο του ταμείου
υγείας, θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο ώστε να βγουν στην επιφάνεια και
όσοι είχαν περιφερειακό ρόλο...
Κύριε Κολλάτο, όσο και αν προσπαθείτε να... ταιριάξετε μήλα με πορτοκάλια για
να αποποιηθείτε των ευθυνών σας, σας τονίζουμε ότι...

Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο!
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημε-
ρίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της αποστεω-
μένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προ-
τάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλιστικός χώρος.

Το αυγό επωάστηκε, έσπασε και το φίδι έρπεται 
για να δηλητηριάσει εκ νέου την Ευρώπη

Η ακροδεξιά κατάρα της Ευρώπης πιστοποιείται πλέον και... επίσημα, μέσα από
τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στην Αυστρία και στην
Κύπρο. Στη μεν Αυστρία ο Νόρμπερτ Χόφερ, υποψήφιος του “κόμματος των
Ελευθέρων” που ίδρυσε ο στρατηγός των SS, κατήλθε στις προεδρικές εκλογές
και έχασε οριακά για μόλις τρεις χιλιάδες ψήφους και αφού συνασπίστηκαν την
ύστατη στιγμή όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στηρίζοντας τον υποψήφιο
των Πρασίνων, Αλεξάντερ Βαν Ντερ Μπέλεν. Ωστόσο, ο εφιάλτης δεν έχει ακόμα
τελειώσει, αφού η Ακροδεξιά προσέβαλε τη διαδικασία λόγω παρατυπιών σχε-
τικών με το άνοιγμα των επιστολικών ψήφων και πέτυχε την επανάληψη των
εκλογών. Μάλιστα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις φέρνουν το ακροδεξιό κόμμα
πρώτο στις προτιμήσεις των Αυστριακών με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα
κόμματα. Ο Χόφερ θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός επι-
κεφαλής ευρωπαϊκού κράτους μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο...   
Στη δε Κύπρο που έχει δοκιμαστεί μαρτυρικά από τη διχοτόμηση της Μεγαλο-
νήσου και έχει βιώσει τις συνέπειες της κατοχής και του φασισμού, εισήλθε στη
Βουλή το αδερφό κόμμα της Χρυσής Αυγής, το φασιστικό-νεοναζιστικό ΕΛΑΜ,
το οποία μάλιστα αρχικά είχε καταθέσει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο να ανα-
γνωριστεί ως Χρυσή Αυγή και μετά την απόρριψη εμφανίστηκε με αυτό το όνομα. 
Πλέον, δεν υπάρχουν δικαιολογίες και όλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι το
αυγό έσπασε και το φίδι έχει αρχίσει να έρπεται επικίνδυνα προς τις θέσεις
εξουσίας. Το αυγό επωάστηκε μέσα από την παραίτηση από τις θεμελιώ-
δεις ανθρωπιστικές αξίες, την ισοπεδωτική οικονομική λιτότητα, την απάν-
θρωπη αντιμετώπιση των μεταναστών. Το φίδι έκανε την επανεμφάνισή
του στη χώρα μας και είναι έτοιμο να δηλητηριάσει την “Ευρώπη των
λαών” που δημιουργήθηκε ώστε να μην επικρατήσει ποτέ ξανά ο φασι-
σμός...
Αυτές οι εξελίξεις βέβαια δεν προέκυψαν ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα των
πολιτικών που εξελίσσονται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια από δήθεν,
αλλά στην πράξη ανύπαρκτους, ανίκανους ηγέτες που δεν “οίδασιν τι ποι-
ούσιν” σε συνδυασμό βέβαια με την πολιτική ανερυθρίαστης επέμβασης
της Υπερδύναμης σε όλο τον πλανήτη, διαταράσσοντας τις ισορροπίες
προς όφελος συγκεκριμένων οικονομικών και στρατιωτικών κύκλων.
Βέβαια, το Ιερατείο της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει την κεφαλή του στη Γερμανία.
Εκεί δημιουργούνται οι σχεδιασμοί και λαμβάνονται οι αποφάσεις που μας οδη-
γούν στην καταστροφή. 
Η Ευρώπη σέρνεται πλέον πίσω από το άρμα της Γερμανίας που φαίνεται να
κερδίζει το στοίχημα που έχει βάλει για την καθυπόταξη της Γηραιάς Ηπείρου
εδώ και δύο αιώνες... Η εκκίνηση και το τέλος των δύο Παγκοσμίων Πολέμων
εκτυλίχθηκαν στη Γερμανία και η προσπάθεια ανάσχεσής της μέσω της δημι-
ουργίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος αποδεικνύεται ότι είχε σαθρά δημοκρα-
τικά θεμέλια που κινδυνεύουν να γίνουν σκόνη. Η ευρωπαϊκή υπερδύναμη βρήκε
τον τρόπο να ελέγξει πιο “έξυπνα” τους υποτακτικούς της. Δε χρειάζεται η αν-
θρωποφάγος, χρονοβόρα και αμφίρροπη πολεμική αναμέτρηση. Η οικονομική,
πολιτική και πολιτιστική χειραγώγηση είναι αρκετή και πιο αποτελεσματική!
Και επειδή η ιστορία έχει το κακό συνήθειο να επαναλαμβάνεται, η περίοδος
εκείνη με τη σημερινή έχει αρχίσει να έχει σημαντικές ομοιότητες, αφού εκ νέου
ο φασισμός σηκώνει κεφάλι στην εσωτερική πολιτική τάξη των ευρωπαϊκών κρα-
τών, όχι τόσο ως αποτέλεσμα άμεσης και βίαιης επιβολής, αλλά ως αποτέλεσμα
επιλογής των μαζών, συχνά μέσω και αδιάβλητων εκλογικών αναμετρήσεων... 
Όπως και τότε, οι πολιτικοί ηγέτες αποδεικνύονται ανεπαρκείς, φλύαροι και άτολ-
μοι να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο! Εμείς τονίζουμε ότι αν δεν αφυπνιστούν
οι λαοί της Ευρώπης, αν δεν καταλάβουν σύντομα τις ολέθριες συνέπειες για τις
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις που σηματοδοτεί η άνοδος της ακρο-
δεξιάς, ίσως βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές με διαφορετικούς πρωταγωνιστές...

Η κυβέρνηση που έβλεπε τα τραίνα να μην περνούν
Βέβαια, ένας ακόμα παράγοντας που συνέδραμε στην ανάδειξη των ακροδεξιών
δυνάμεων στην Ευρώπη είναι και η τελείως λανθασμένη διαχείριση του προ-
σφυγικού από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που το αντιμε-
τώπισαν αποκομμένο ουσιαστικά από την ανθρωπιστική ουσία του. Η ρητορική,
αλλά και η πρακτική, των περισσότερων επίσημων θεσμών το αντιμετώπισε ως
ένα μείζον “οικονομικό πρόβλημα” που θα διαταράξει τις “ισορροπίες” εντός των
ευρωπαϊκών τειχών και θα διαβρώσει την υποτιθέμενη ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Μόνο που αυτή η ταυτότητα είχε στις απαρχές της θεμέλια τον ανθρωπισμό και την
αλληλεγγύη και όχι τους στυγνούς οικονομικούς υπολογισμούς και τη μισανθρωπία... 
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, είχαμε αναφερθεί εκτενώς στη θε-
τική πλευρά της διαχείρισης του προσφυγικού από την ελληνική κυβέρνηση, η
οποία αν μη τι άλλο ήταν από τις λίγες που ανέδειξε την ανθρωπιστική πλευρά
του, γεγονός που πέρασε και στους Έλληνες πολίτες. 
Στηλιτεύσαμε όμως και την απουσία οργάνωσης που μας έκανε ρεζίλι διεθνώς.
Και σε αυτό το κομμάτι, αναλογιζόμενοι και την κρίσιμη συγκυρία που βρίσκεται
η πατρίδα μας, σίγουρα η κυβέρνηση παίρνει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό. 
Δεν είναι δυνατόν έπειτα από τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις που η κυβέρνηση

προσπαθούσε απεγνωσμένα να κλείσει τη διαπραγμάτευση, υπογράφοντας τε-
λικά ένα ακόμα μνημόνιο, να δείχνει σημάδια κενού εξουσίας εντός της χώρας.
Γιατί μπορεί να “έπεσαν οι υπογραφές”, αλλά τώρα ξεκινά η διαχείριση των συμ-
φωνηθέντων και σίγουρα η εικόνα της κυβέρνησης δεν είναι αυτή μίας δυναμι-
κής και ικανής ομάδας ηγετικών φυσιογνωμιών που θα οδηγήσουν το καράβι
σε ασφαλή ύδατα, βγάζοντάς μας από την άγρια φουρτούνα...
Ενώ σύσσωμοι οι Έλληνες αξιωματούχοι και τα επιτελεία τους κατέβαλαν όλες
τους τις δυνάμεις για την “πολυπόθητη” υπογραφή του τρίτου μνημονίου, πα-
ραμέλησαν να κρατήσουν ανοιχτή τη διασύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό,
μέσω των σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων, με τη συνακόλουθη απώλεια
εκατομμυρίων. Σε μία περίοδο που συντάξεις και μισθοί “πετσοκόβονται” για να
κλείσει η αξιολόγηση, μόνο σώφρων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η συγκεκρι-
μένη κατάσταση. 
Γιατί δεν είναι δυνατόν οι χιλιάδες πρόσφυγες που αναζήτησαν αρχικά καταφύ-
γιο στη χώρα μας, στη διαδρομή για ένα καλύτερο αύριο, με τα απόλυτα δίκαια
αιτήματά τους, να αφήνονται από κοινού με διάφορους υποκινητές να αποκλεί-
ουν τους οδικούς άξονες της Μακεδονίας και τη σιδηροδρομική σύνδεση της
χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη. 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, εξίσου όμως και της αντιπο-
λίτευσης που ασχολείται με τις τηλεοπτικές άδειες και όχι με ζητήματα ου-
σίας που πραγματικά και ουσιαστικά αγγίζουν την κοινωνία και το λαό.
Ιδού κύριοι της αντιπολίτευσης λαμπρό πεδίο δόξης! Οφείλετε να καταγγείλετε
την αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ και την παντελή έλλειψη σχεδιασμού που χαρακτηρί-
ζει την κυβέρνηση σε κορυφαία θέματα και όχι να μένετε προσκολλημένοι σε
ζητήματα που τελικά αναδεικνύουν και τη δική σας ανεπάρκεια! 
Ποιος θα το περίμενε αλήθεια, ότι η Ελλάδα θα παρέμενε αποκομμένη για ένα
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι σε περίοδο πολέμου, αλλά εν καιρώ ειρήνης,
με μία αριστερή κυβέρνηση στο πηδάλιο! Και βεβαίως δεν περιορίζουμε την κα-
ταγγελία μας αποκλειστικά στους πρόσφυγες, αλλά αναρωτιόμαστε, αν ο καθέ-
νας αφήνεται, ουσιαστικά, να εγκλωβίζει βασικούς, λειτουργικούς τομείς του
κράτους, πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να ορθοποδήσει; Ποια είναι τελικά η
μέριμνα της Πολιτείας για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα; Δυστυχώς, αυτοί
οι χειρισμοί μόνο αγανάκτηση και ανασφάλεια μπορούν να προκαλέσουν στον
πολίτη. Ας υπάρξει επιτέλους λίγη σοβαρότητα μήπως και κάποια στιγμή βγούμε
από αυτό το σκοτεινό τούνελ...

Ο πολιτικός αμοραλισμός επικεφαλής της Ευρώπης
Η λέξη παρακμή μοιάζει πολύ... light για να περιγράψει την ακραία κατάπτωση
της πολιτικής στην Ευρώπη, όταν ένας πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
που στη συνέχεια αναβαθμίστηκε και επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος της
Κομισιόν, ο Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, προσλαμβάνεται πλέον από τον αμερι-
κανικό επενδυτικό και τραπεζικό κολοσσό Goldman Sachs...
Για όσους έχουν ασθενή μνήμη, ο κύριος αυτός, ένα κορυφαίο στέλεχος της ευ-
ρωπαϊκής νομενκλατούρας και γραφειοκρατίας που έχει συμπαρασύρει την Ευ-
ρώπη στην παρακμή, ήταν που στη διάρκεια της θητείας του στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποσιωπούσε τα ελλείμματα της Ελλάδας με αποτέλεσμα να βυ-
θίζεται σταδιακά στη δίνη της χρεοκοπίας.
Αφού, λοιπόν, τελείωσε η θητεία του και παρήλθε το εικοσάμηνο που ορίζει ο
κανονισμός, έσπευσε να αποδεχτεί τη θέση που του προσέφερε η Goldman
Sachs, ως συμβούλου της αμερικανικής τράπεζας για τα ευρωπαϊκά θέματα και
ειδικότερα τις επιπτώσεις του Brexit. Προφανώς, τον “πεφωτισμένο” αυτόν Ευ-
ρωπαίο “ηγέτη” δεν τον απασχόλησε η σημειολογία αυτής της κίνησης. Για τον
ίδιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού τήρησε τους τύπους και η πρόσληψή
του κινείται πλέον μέσα στα πλαίσια του νόμου. 
Εδώ όμως, δε θα εξετάσουμε τι είναι νόμιμο ή τι είναι ηθικό (πλειστάκις αυτά τα
δύο δεν συμπίπτουν). Θα εξετάσουμε την ύψιστη ύβριν που αποτελεί αυτή η
κίνηση και που δυστυχώς στη σύγχρονη Ευρώπη δεν αποτελεί ένα σπάνιο φαι-
νόμενο, παρά μάλλον τον κανόνα. Πρόκειται για ένα γραφικό και επικίνδυνο πο-
λιτικό κλόουν με ανάρμοστη και ασεβή συμπεριφορά προς τους ευρωπαϊκούς
λαούς, που το άθλιο παράδειγμά του μιμούνται άφθονοι γραφειοκράτες, γιάπη-
δες και golden boys των Βρυξελλών, οι οποίοι εξουσιάζουν πλέον την υποτιθέ-
μενη “Ευρώπη των λαών”.
Την πρόσληψη του Μπαρόζο από την Goldman Sachs και συνολικά το πολιτικό
κατεστημένο είχε το θάρρος να κατακρίνει μονάχα ο Γάλλος Πρόεδρος Φραν-
σουά Ολάντ και ορισμένοι Γάλλοι Υπουργοί. Αν η Ευρώπη δεν απαλλαγεί από
αυτούς τους ακραίους τυχοδιώκτες που παριστάνουν τους πολιτικούς και με-
τρούν τις ζωές των ανθρώπων μόνο με νούμερα, κερδοφορίες και συμφέρον,
τότε δεν έχει καμία ελπίδα να ξεπεράσει την κρίση που τη μαστίζει, να ανακάμ-
ψει και να εισέλθει επιτέλους σε ένα σταθερό και προοδευτικό καθεστώς λει-
τουργίας των θεσμών και των κρατών-μελών της.
Ίσως κάποιοι αναρωτηθείτε αν είναι ορθολογικό να χαρακτηρίζουμε τη συνολική
λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών από την απαράδεκτη συμπεριφορά ενός
προσώπου. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Αντί-
θετα είναι πράγματι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη και
στα πολυδαίδαλα γραφεία των Βρυξελλών και μάλιστα από ένα πρόσωπο που
ουσιαστικά κατείχε το ανώτατο ευρωπαϊκό αξίωμα. Η Ευρώπη στο σύνολό
της λειτουργεί με πλήρη αναξιοκρατία, ενώ τις θέσεις μείζονος σημασίας
έχουν καταλάβει άνθρωποι με αμοραλιστική προσωπικότητα που δεν
έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. 
Αυτήν την Ευρώπη πρέπει να πολεμήσουν οι λαοί. Από αυτούς τους... χαρ-
τογιακάδες που κυριαρχούν στις  τράπεζες και  τις χρηματαγορές πρέπει να
απαλλαγούμε. Αν δεν επέλθει εκ νέου η γνήσια πολιτική αντιπαράθεση, η
σύγκρουση των ιδεολογιών, η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων σε ένα πο-
λιτισμένο κλίμα με γνώμονα πάντα το περίφημο “κοινό καλό”, τότε το μέλλον
της Ευρώπης διαγράφεται ζοφερό, της δε χώρας μας ακόμα χειρότερο...
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Δεν είναι ούτε νέος (74 ετών), ούτε εμφανίσιμος, ούτε επικοινωνιακός. Αλλά ούτε
και μαύρος σαν τον Ομπάμα ή γυναίκα σαν την αντίπαλό του ώστε να ζητά την
ψήφο των Αμερικανών εν είδει συμβολισμού.
Ο υπερήλικας “Δον Κιχώτης” γερουσιαστής, αειθαλής και δυναμικός, έρχεται να
σταθεί ως αντίπαλος δίπλα σε όσα αντιπροσωπεύει η “συστημική” Χίλαρι. Σο-
σιαλιστής σκανδιναβικού τύπου και φίλος του Τσόμσκι, σε μία χώρα που θεωρεί
τον Ντόναλντ Τραμπ πρότυπο δυναμικού άντρα και ηγέτη. Δεν ενέκρινε τον πό-
λεμο του Ιράκ, αποδοκιμάζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Λατινική
Αμερική, τις διακρίσεις κατά των ομοφυλοφίλων, το λειψό σύστημα πρόνοιας και
υγείας, τις παρακολουθήσεις πολιτών, την τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στους φτω-
χούς και τους πλούσιους. 
Το γεγονός ότι έχει δοκιμαστεί στην πράξη τον καθιστά ακόμα πιο “επικίνδυνο”:
υπήρξε ένας από τους καλύτερους δημάρχους της Αμερικής εξασφαλί-
ζοντας στέγη για το λαό με κοινοτική βοήθεια και κάνοντας την πόλη του, το
Μπέρλινγκτον, πρότυπο για όλους. Ο αμερικάνικος Τύπος και ισχυρό μέρος της
κοινής γνώμης τον αντιμετώπισαν αρχικά ως μία γραφική φιγούρα. Ο ίδιος είχε
εντελώς διαφορετική άποψη και πλέον οι αντίπαλοί του έχουν φτάσει στο σημείο
να χρησιμοποιούν απροκάλυπτα όλες τις προπαγανδιστικές πρακτικές φίμωσής
του. Ευτυχώς, κάποιες... δεκάδες εκατομμύρια συμπολιτών και συμπατριωτών
του δεν επηρεάζονται και συνεχίζουν να στηρίζουν δυναμικά τον αγώνα του, ελ-
πίζοντας ότι ο Μπέρνι Σάντερς και κυρίως οι θέσεις και οι απόψεις του
ήρθαν για να μείνουν. 

Μαθήματα ιστορίας
Γέννημα θρέμμα Νεοϋορκέζος, μεγαλωμένος στο Μπρούκλιν
από Πολωνοεβραίο πατέρα, αναμείχθηκε με το Σοσιαλιστικό
Κόμμα Αμερικής, το φοιτητικό αντιπολεμικό κίνημα και το κί-
νημα για τα πολιτικά δικαιώματα από τη δεκαετία του 1960, ενώ
σπούδαζε πολιτικές επιστήμες στο Σικάγο και πριν καν ακόμη
ξεκινήσει η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Το 1968 εγκαταστάθηκε στο Βερμόντ, από όπου ξεκινά την
πολιτική του διαδρομή το 1981 όταν εκλέγεται δήμαρχος στην
πόλη Μπέρλιγκτον. Την πρώτη φορά κέρδισε με 10 (!) ψήφους
διαφορά. Έκτοτε επανεκλέχθηκε στην ίδια θέση τρεις φορές απέναντι σε αντι-
πάλους και από τα δύο παραδοσιακά κόμματα, μετατρέποντας την πόλη του σε
ένα μικρό παράδεισο, σύμφωνα με μετρήσεις ικανοποίησης και βιοτικού επιπέ-
δου των κατοίκων.
- Ο “πανκ” υποψήφιος
Η δημαρχία του χαρακτηρίστηκε από αντισυμβατικά περιστατικά που απείχαν από
την πεπατημένη. Κάλεσε τον Νόαμ Τσόμσκι να μιλήσει στο Δημαρχείο και ταξίδεψε
στη Νικαράγουα για να συναντηθεί με τον Ντάνιελ Ορτέγκα των Σαντινίστας.
Μάλιστα, ο μέχρι πρόσφατα υποψήφιος για την Προεδρία της Υπερδύναμης,
δημιούργησε ένα από τα σημαντικότερα στέκια της πανκ, της πιο έντονα πολι-
τικοποιημένης  και  οργισμένης μουσικής  της αμφισβήτησης, στις  ανατολικές
ακτές των ΗΠΑ!
Αδιαφορώντας για τις απαγορεύσεις των ομοσπονδιακών αρχών, που δεν επέ-
τρεπαν τη χρήση κτιρίων του Δημοσίου για μουσικές εκδηλώσεις, ο Σάντερς
ύστερα από σχετικό αίτημα μίας νεαρής δημοτικού συμβούλου, παραχώρησε τα
γραφεία της υπηρεσίας ύδρευσης της πόλης σε ομάδες πολιτικοποιημένων παι-
διών που το μετέτρεψαν σε συναυλιακό και εκθεσιακό χώρο. Αυτή η δεσποινίς
επρόκειτο σύντομα μάλιστα να γίνει η δεύτερη και μέχρι σήμερα σύζυγός του...
Η θητεία του στο Δήμο όμως είχε και άλλες “ιδιαιτερότητες”: του χάρισε τη φήμη
τόσο του αριστερού πολιτικού, όσο και του ικανού διαχειριστή! Θερμός
υποστηρικτής των εργατικών συνδικάτων, ο αντισυμβατικός Δήμαρχος εισήγαγε
ένα κρατικά επιδοτούμενο κοινοτικό πρόγραμμα στέγασης που άλλαξε τη φυ-
σιογνωμία του κέντρου της πόλης και ανακούφισε τα χαμηλά και μεσαία κοινω-
νικά στρώματα. Αντίστοιχα, ο διαχειριστής Σάντερς κατάφερε να ισορροπήσει
τον προϋπολογισμό της πόλης και να τη μετατρέψει σε μια από τις πιο όμορφες,
πράσινες και βιώσιμες πόλεις των ΗΠΑ.  
Το 1990 γίνεται το πρώτο ανεξάρτητο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων
μετά από σαράντα χρόνια και επανεκλέγεται τέσσερις φορές. Μία από τις λίγες
αυθεντικά ασυμβίβαστες φωνές στο Κογκρέσο, επέκρινε τους πολιτικούς και των
δύο κομμάτων για υποταγή στη διεφθαρμένη λογική της Ουάσινγκτον. Με την
εκλογή του το 2006 ως γερουσιαστής, συνδέθηκε με όλα τα μεγάλα ζητήματα
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Πιστεύει στην παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, στη δωρεάν εκπαίδευση και υγειονομική
περίθαλψη για όλους, στην αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων
και σε βάρος της πλουτοκρατίας. Συν τοις άλλοις δηλώνει “ευθαρσώς” Σοσιαλιστής στη Μέκκα
του παγκόσμιου καπιταλισμού. Σαν πολύ “προοδευτικός”, “μεταρρυθμιστής” και “αριστερός” δεν
ακούγεται; Και όμως, ήταν ο βασικός αντίπαλος της Χίλαρι Κλίντον για να λάβει το χρίσμα ώστε
να θέσει υποψηφιότητα εκπροσωπώντας τους Δημοκρατικούς για την προεδρία των ΗΠΑ!

που απασχόλησαν τις ΗΠΑ, από την εισοδηματική ανισότητα και την προάσπιση
της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, μέχρι τη στήριξη των δικαιωμάτων των
ομοφυλοφίλων, αλλά και την καταδίκη του διαβόητου “Πατριωτικού Νόμου” και
του πολέμου στο Ιράκ.  Το 2012 ο επανεκλέχθηκε με ποσοστό 71%! Ωστόσο,
έγινε γνωστός στο ευρύ παναμερικανικό κοινό εκτινάσσοντας τη δημοτικότητά
του χάρη στη δημόσια πολιτική του σύγκρουση με την πλουτοκρατία και την υπο-
στήριξή του στο κίνημα Occupy Wall Street.
Στις 30 Απριλίου του 2015 ανακοίνωσε το τέλος την ανεξάρτητης πολιτικής του
σταδιοδρομίας και την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψήφιου
Προέδρου των ΗΠΑ με τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος. «Δεν πιστεύω
πως οι άντρες και γυναίκες που υπερασπίστηκαν την αμερικάνικη Δημοκρατία
αγωνίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα σύστημα στο οποίο οι δισεκατομμυρι-
ούχοι ελέγχουν την πολιτική διαδικασία», δήλωνε την ίδια μέρα, θέτοντας το πο-
λιτικό στίγμα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Είναι ο Μπέρνι Σάντερς αυτός που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό
στις Η.Π.Α.;
Η κεντρική πολιτική σκηνή των Η.Π.Α ίσως να μην είναι ποτέ ξανά η ίδια. Ο γε-
ρουσιαστής του Βερμόντ μετέτρεψε μια προαποφασισμένη εκλογική αναμέτρηση
σε αμφίρροπο πολιτικό αγώνα, μιλώντας για την ανάγκη μίας “πολιτικής επανά-
στασης” και επιβάλλοντας μια εξόχως ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση.

- Προοδευτική ιδεολογία και άμεση ρητορική στην
καμπάνια
Ο Σάντερς από την αρχή της εκστρατείας του χρησιμοποίησε
άμεση ρητορική. Η πρότασή του περιλαμβάνει ένα σύγχρονο
“New Deal”, προσπαθώντας να  συνδεθεί με την αμερικανική
κεντροαριστερή παράδοση και τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ, τον
πολιτικό που οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα καλύτερο μέλλον μετά
από την κρίση του 1929.
Η καμπάνια του εστίασε σε χρόνια προβλήματα που αντιμετω-
πίζει καθημερινά η κοινωνία, όπως τη δωρεάν παιδεία στα δη-
μόσια  πανεπιστήμια,  την  ενίσχυση  της  δωρεάν  δημόσιας

ασφάλισης για όλους, την κοινωνική ισότητα για τον έγχρωμο πληθυσμό και τον
αυστηρό έλεγχο της αγοράς όπλων. 
Ως προτεραιότητα στο οικονομικό του πρόγραμμα έθεσε την ανακατανομή του
πλούτου, την αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και στις μεγάλες
επιχειρήσεις, τον κρατικό έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Wall
Street και τη θέσπιση κατώτατου μισθού στα 15 δολάρια την ώρα. Μιλά για το
«οικονομικό κατεστημένο» που ελέγχει τα εκλογικά αποτελέσματα, την πληρο-
φόρηση, την κατανομή του πλούτου. Τάχθηκε επίσης υπέρ της ενίσχυσης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της θέσπισης κοινών εργασιακών δικαιωμά-
των. Οι σαφείς θέσεις του ενάντια στην οικονομική ανισότητα στις ΗΠΑ προκα-
λούν  τη  συσπείρωση  όλου  του  οικονομικού  κατεστημένου.  Όπως  ο  ίδιος
δήλωσε, «αν ήμουν στέλεχος hedge fund δεν θα με ψήφιζα».
Λάβρος κατά των πάσης φύσεως ανισοτήτων, υιοθέτησε προοδευτικές απόψεις
σε θέματα όπως η απελευθέρωση της χρήσης της μαριχουάνας και η νομική θέ-
σπιση του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στα δι-
καιώματα των γυναικών.
Σε ευρωπαϊκή αναλογία θα μπορούσε να είναι ένας πράσινος σοσιαλδημοκρά-
της, έχοντας πολλές αναφορές στο σκανδιναβικό μοντέλο κράτους πρόνοιας και
στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Απευθύνεται όχι μόνον στους φτω-
χούς εργάτες, αλλά και στη μεσαία τάξη, σε όλους αυτούς που έχασαν τα σπίτια
τους και την ασφάλισή τους μετά την κρίση του 2008. Έχοντας θίξει ζητήματα
από καιρό ξεχασμένα από την αμερικανική πολιτική σκηνή, προσέγγισε τους
απολιτίκ ψηφοφόρους και τους επανάφερε στο προσκήνιο, ενώ τα ποσοστά
δημοφιλίας του στους νέους είναι συντριπτικά!
- Η “Μεταμόρφωση” της Χίλαρι
Πολλοί θεωρούν ότι το πραγματικό του κίνητρο και συνάμα επιτυχία είναι ότι κα-
τάφερε να στρέψει τη Χίλαρι Κλίντον “προς τα αριστερά” σε θέματα όπως το
εμπόριο, η κλιματική αλλαγή και η υγεία. 
Θέτοντας φλέγοντα ζητήματα στον προεκλογικό αγώνα και προτείνοντας ριζο-
σπαστικές λύσεις, ο Σάντερς έφερε πολλές φορές την Κλίντον σε δύσκολη θέση,
καθώς φάνηκε απροετοίμαστη και ανήμπορη να ανταποκριθεί στον πρακτικό
του λόγο. Στο στρατόπεδο της Χίλαρυ, πέραν του μοναδικού επιχειρήματος για

“Τα λέει καλύτερα από μένα”, μοιάζει
να σκέφτεται η Χίλαρι Κλίντον…
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την πιθανή ανάδειξη ‒για πρώτη φορά‒ μίας γυναίκας στο προεδρικό αξίωμα,
πλέον καταβάλλουν απίστευτη ενέργεια για την οικειοποίηση των πολιτικών μη-
νυμάτων του αντιπάλου τους και τον προσεταιρισμό των υποστηρικτών του.
- Η λαϊκή συμμετοχή απαντά στα εμπόδια από το κατεστημένο 
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το γεγονός ότι το εγχείρημά του στηρίχθηκε
αποκλειστικά στους ψηφοφόρους του, χωρίς τη χρηματική υποστήριξη μεγάλων
εταιρειών και συγκροτημάτων. Ο Σάντερς απέδειξε ότι οι μικρές
δωρεές από τους ψηφοφόρους μπορεί να είναι αρκετές για να
στηρίξουν μια προεδρική εκστρατεία, χωρίς την εξάρτηση από
πανίσχυρα λόμπι και δωρητές. 
Οι θερμότεροι υποστηρικτές του Σάντερς έχουν το προφίλ του
νέου, με χαμηλό εισόδημα και συχνά γόνου μεταναστών. Πρώτος
σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με εξαίρεση τους ψηφοφόρους
άνω των 65 ετών και αυτούς με εισόδημα άνω των 200.000 δο-
λαρίων. Οι νεότεροι και οι πιο φτωχοί επενδύουν στον 74χρονο
Σάντερς. Οι υπόλοιποι στρατεύονται με τη Χίλαρυ, γεγονός που
μάλλον δεν επαφίεται στο φεμινισμό τους... 
Ο Σάντερς συγκέντρωσε διπλάσιες οικονομικές συνεισφορές από το προηγού-
μενο ρεκόρ του Ομπάμα, πραγματοποιώντας μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από
τον Τραμπ και την Κλίντον. Έχοντας μόνον το 1/23 (!) της τηλεοπτικής προβολής
του Τραμπ, ο Σάντερς είχε να αντιμετωπίσει πρώτα την Κλίντον που του επιτί-
θετο με επιχειρήματα παρόμοια με τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και το περί-
πλοκο σύστημα ανάδειξης υποψήφιου των Δημοκρατικών, μέσα στο οποίο η
Κλίντον είχε όλο το μηχανισμό να τη στηρίζει χωρίς κανένα πρόσχημα. 
Αυτό που συμβαίνει όμως με το κίνημά του ίσως να μην έχει προηγούμενο
στην ιστορία της παραπληροφόρησης των πολιτών από μέρους των κα-
θεστωτικών ΜΜΕ! Και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά σε ολάκερο
τον πλανήτη!
Παρά το γεγονός ότι συγκέντρωνε τεράστια πλήθη, σπάζοντας κάθε ιστορικό
ρεκόρ λαϊκής συμμετοχής σε προεκλογικές εκδηλώσεις στις ΗΠΑ και ενώ όλα
αυτά μπορούν να επηρεάσουν το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας Υπερ-
δύναμης και ολόκληρου του πλανήτη, υπήρξε παγκοσμίως απόλυτη σιωπή!
Αυτή η χωρίς προηγούμενο συνωμοσία σιωπής και παραπληροφόρησης, στην
οποία όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα από διαρροές συμμετείχε και η ηγεσία
του Δημοκρατικού Κόμματος που ευνόησε με διάφορους τρόπους την υποψη-
φιότητας της Κλίντον σε σχέση με του Σάντερς, εξηγείται μόνον αν λάβουμε
υπόψη το ιστορικών διαστάσεων διακύβευμα αυτής της υπόθεσης: Στις ΗΠΑ
συντελείται μία αληθινή κοινωνική και πολιτική κοσμογονία.
- Άφεση αμαρτιών στο “Δαίμονα” του Σοσιαλισμού
Ήδη θεωρείται μοναδικό κατόρθωμα στη νεότερη πολιτική αμερικανική ιστορία
το γεγονός ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει υψηλότατη δημοτικότητα αποδεχόμε-
νος τον όρο "σοσιαλιστής" που επί δεκαετίες δαιμονοποιήθηκε συστηματικά ως
απόρροια του ψυχρού πολέμου. 
Κάθε χρόνο, το αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster ανακοινώνει  τη λέξη η
οποία αναζητήθηκε διαδικτυακά περισσότερο από κάθε άλλη. Για το 2015, η
λέξη «σοσιαλισμός» είναι αυτή που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον!
Η περίπτωση του σοσιαλιστή Σάντερς έχει πολλά κοινά με αυτήν του σοσιαλιστή
Τζέρεμυ Κόρμπιν, του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία. Ακριβώς
όπως ο Τύπος στη Βρετανία αντιμετώπισε τον Κόρμπιν αρχικά ως μη-εκλόγιμο,
τα αμερικανικά ΜΜΕ στην πλειονότητά τους αντιμετώπισαν τον Σάντερς ως... χα-
μένο από χέρι. Ο Μπέρνι Σάντερς όμως μετατράπηκε στον αμερικανό Κόρμπιν,
απευθυνόμενος στο μέσο Αμερικανό και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
- Ριζοσπαστικοποίηση της νέας γενιάς των Αμερικανών
Παρ’ όλα αυτά, το επίτευγμα του Σάντερς δε συνίσταται απλά στην ένταξη του
όρου «σοσιαλισμός» ξανά στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Ένα μεγάλο ερώ-
τημα πλανιέται πια πάνω από το πολιτικό τοπίο της Υπερδύναμης και κατ' επέ-
κταση  ολάκερο  τον  κόσμο:  άραγε  ο  πρωτοφανής  λαϊκός  ξεσηκωμός  που
προκαλεί η καμπάνια του Μπέρνι Σάντερς θα μπορέσει να μετατραπεί σε οργα-
νωμένο λαϊκό κίνημα; Ο ίδιος δεν σταματά να διαλαλεί ότι «αυτή η καμπάνια δεν
είναι για να εκλεγεί πρόεδρος ο Μπέρνι Σάντερς. Είναι για να δημιουργηθεί σε
αυτή τη χώρα ένα πολιτικό, λαϊκό κίνημα». 
Η καπιταλιστική κρίση του 2008, η πλήρης επικράτηση των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών και η καταστολή που συνεπάγονται, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους
στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Με δεδομένη αυτήν τη δυναμική, πολλοί είναι
πλέον  αυτοί  που  δείχνουν  να  αντιλαμβάνονται  πως  μια «πολιτική επανά-
σταση», όπως την εννοεί ο γερουσιαστής του Βερμόντ, είναι επιβεβλημένη. 
Αντίστοιχα, η υποψηφιότητα του Τραμπ διαθέτει κάποια επίπλαστα αντισυστη-
μικά χαρακτηριστικά που όμως πείθουν τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους.
Αν και πάμπλουτος, δηλώνει έτοιμος να συγκρουσθεί με το πολιτικό κατεστη-
μένο, ενώ δεν εξαρτάται από άλλους. Καθόλου αβάσιμος δεν είναι ένας παραλ-
ληλισμός της διεύρυνσης της εκλογικής επιρροής του ακροδεξιού μεγιστάνα με
αυτή της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και του ρόλου των συστημικών ΜΜΕ. Οι
πρωτοφανείς για τις ΗΠΑ συγκρούσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ οπαδών του
Τραμπ και υποστηρικτών του Σάντερς, καταδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τη ριζο-
σπαστικοποίηση των Αμερικανών τόσο προς τα δεξιά, όσο και προς τα αριστερά.
Η απρόσμενα ισχυρή υποψηφιότητα του Μπέρνι Σάντερς αντανακλά μία διαφο-
ρετικού τύπου και βέβαια πιο αυθεντική αντισυστημική αντίδραση. Επιθυμεί να
βγάλει από το περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής όλες τις καταπιε-
σμένες ομάδες, ώστε μαζί να συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμή τους και
να μπουν στην πολιτική διαδικασία, δημιουργώντας ένα μαζικό κίνημα των άφω-
νων και άβουλων, κάνοντας πράξη την «πολιτική επανάσταση» που ευαγγε-
λίζεται ο γερουσιαστής από το Βερμόντ! 

Φυσικά, το εγχείρημα της δημιουργίας ενός τέτοιου οργανωμένου λαϊκού κινή-
ματος είναι γιγάντιο και φοβερά δύσκολο και δεν εξαρτάται μόνο από την όποια
καλή διάθεση και πρόθεση του Μπέρνι Σάντερς που προειδοποιεί τους οπαδούς
του να μην πιστεύουν σε «σωτήρες», αλλά μόνο στις δικές τους δυνάμεις.
Το εξαιρετικά ελπιδοφόρο είναι ότι πληθαίνουν οι κάθε λογής δικτυώσεις και λοι-
πές οργανωτικές δομές των υποστηρικτών του που προσανατολίζονται να συ-
νεχίσουν να υπάρχουν και μετά τις προεδρικές εκλογές. Μια πρόχειρη ματιά στο

διαδίκτυο αρκεί για να πάρει κανείς μια πρώτη γεύση αυτής της
αληθινής οργανωτικής, ριζοσπαστικής «κοσμογονίας» με τους
συμμετέχοντες να νιώθουν ότι λαμβάνουν μέρος σε κάτι “ιστο-
ρικό”.
Εξ άλλου, οι περισσότερες από τις προτάσεις του δεν θα
υλοποιηθούν, αλλά σημασία έχει ότι ο λόγος του καθίσταται
μέρος της εξίσωσης. 

Ένας Αμερικανός σοσιαλιστής στο πλευρό της
Ελλάδας

Οι θέσεις του Σάντερς για τη διεθνή κατάσταση και ειδικά το ελληνικό πρόβλημα
χρέους είναι αντίστοιχα προοδευτικές. Οι δεκάδες τοποθετήσεις και δημόσιες
ενέργειες υπέρ της απελευθέρωσης των Ελλήνων πολιτών από τα δεσμά του
χρέους από μέρους ενός Αμερικανού πολιτικού πρώτου μεγέθους παραμένουν
εντελώς άγνωστες στη χώρα μας, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν ένας πολύτιμος
σύμμαχός μας. 
Ο Σάντερς, είχε «επιτεθεί» στο ΔΝΤ και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς στηρίζοντας
το “ΟΧΙ” στο δημοψήφισμα, καθώς επέβαλαν στην Ελλάδα “υπερβολικά μέτρα
λιτότητας”. «Σε μια περίοδο απίστευτης ανισότητας στον πλούτο, οι συντάξεις
των ανθρώπων στην Ελλάδα δεν πρέπει να κοπούν περαιτέρω για να πληρω-
θούν μερικές από τις πιο μεγάλες τράπεζες και μερικοί από τους πιο πλούσιους
χρηματιστές παγκοσμίως», σημείωνε.
Έχει συνυπογράψει επιστολή προς το ΔΝΤ και έχει στείλει μια ακόμη αντίστοιχη
επιστολή στην πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν,
στην οποία κάνει αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και ζητά από
τη Fed να υποβάλει ενστάσεις στην ΕΚΤ. Χαρακτηρίζει μάλιστα στην επιστολή
του "ολέθριο σφάλμα" να ξεχαστεί τι συμβαίνει όταν μια δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση δεν κατορθώνει να ανακουφίσει τα οικονομικά δεινά του λαού της.
"Πρέπει να θυμόμαστε ότι (στην Ελλάδα) περιμένει με το όπλο παρά πόδα η νε-
οναζιστική Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να έρθει στην εξουσία ο
φασισμός σε μια ευρωπαϊκή χώρα, εξαιτίας της απροθυμίας μας να ανατρέψουμε
τις επιβλαβείς πολιτικές της λιτότητας".
Ακόμη, ο Σάντερς ζητά από τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις να
προσφέρουν στην Ελλάδα νέους όρους αποπληρωμής του χρέους, οι οποίοι θα
επιτρέψουν στην οικονομία να ανακάμψει από τη ζημιά που έχει υποστεί από
το 2008.

Η κληρονομιά που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί
Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό "Rolling Stone" αφηγήθηκε ότι η σύζυγός του
τού θυμίζει συνέχεια ότι οι αναφορές του στα προβλήματα του σημερινού κόσμου
κάνουν τους πάντες απαισιόδοξους. Φαίνεται όμως ότι αρκετοί Aμερικανοί που
δε θέλουν να μείνουν άλλο στο περιθώριο, βρίσκουν αυτή την απαισιοδοξία
πολύ ανανεωτική.
Η παρουσία του Σάντερς αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα παγκοσμιο-
ποιημένο πολιτικό πλαίσιο: Αν τον τοποθετήσουμε στη διεθνή σκακιέρα πλάι
στον Βρετανό Κόρμπιν, αντιλαμβανόμαστε ότι στις μητροπόλεις του παγκόσμιου
καπιταλισμού έχει ανοίξει μια συζήτηση που αμφισβητεί εμφατικά τα τρέχοντα
δεδομένα. Οι τελευταίες εκλογικές εξελίξεις στη Νότια Ευρώπη συμπληρώνουν
μια εικόνα που σε καμία περίπτωση δεν περιγράφει την κατάρρευση του καπι-
ταλισμού, ενδέχεται όμως να σκιαγραφεί τη μεγαλύτερη ελπίδα του πλανήτη
μπροστά σε τόσες κρίσεις και αδιέξοδα συσσωρευμένα που δημιούργησε η επι-
κράτηση του νεοφιλελευθερισμού τις τελευταίες δεκαετίες. 
Το φαινόμενο Σάντερς, γνήσιο τέκνο της οργής και της ριζοσπαστικοποίησης
στις ΗΠΑ, πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
- Η παρακαταθήκη του στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα
Αν και όπως ήταν αναμενόμενο, τελικά έχασε την κούρσα για το χρίσμα των Δη-
μοκρατικών, ο σοσιαλιστής Μπέρνι Σάντερς κατάφερε όσα λίγοι στην πρόσφατη
ιστορία των ΗΠΑ: Μοιάζει από τις περιπτώσεις ανθρώπων που δε θα υπολογίσει
το πολιτικό κόστος, παραμένοντας σταθερός στις απόψεις, τις αξίες και τις αρχές
του. Ενθουσίασε τους πιο νέους και δυναμικούς ψηφοφόρους με μια «αντισυ-
στημική» ατζέντα, μίλησε για οικονομική ισότητα και κυριάρχησε στη συζήτηση
για την αλλαγή στη χρηματοδότηση της πολιτικής στην Αμερική. Αυτή είναι η
βαριά πολιτική κληρονομιά του 74χρονου γερουσιαστή από το Βερμόντ.

Ο Μπέρνι Σάντερς έχει ήδη κερδίσει...
ΕΙΠΕ:

Εάν μια τράπεζα είναι πολύ ισχυρή για να καταρρεύσει τότε είναι πολύ ισχυρή•
για να υπάρχει.
Είναι πλέον ξεκάθαρο πως δεν ελέγχει το Κογκρέσο τη Wall Street αλλά η•
Wall Street το Κογκρέσο.
Το δικαίωμα ενός Αμερικάνου πολίτη στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί•
να είναι ανάλογο με το ύψος του τραπεζικού του λογαριασμού.
Οι εθισμένοι στις ουσίες είναι άρρωστοι, όχι εγκληματίες.•
Η έκτρωση πρέπει να είναι απόφαση της γυναίκας και όχι της Κυβέρνησης.•
Οι νέοι πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν παιδεία υψηλού επιπέδου ανε-•
ξάρτητα από το εισόδημά τους. Τι το ριζοσπαστικό έχει αυτό;

Έφτασε η ώρα για μία
πραγματική πολιτική επα-
νάσταση στις Η.Π.Α.;
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Νομική κάλυψη: Αρμάος Μάριος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,
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Δικαστικές αποφάσεις
ΒΑρΚΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 608/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παντελής
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
10.124,63 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
Με την υπ αριθμ. 131/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε  ότι  η  Τράπεζα  οφείλει  στο  συνάδελφό  μας
Οδυσσέα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 62.913,06 € νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΤΟΤΙΕφ ΕΙρΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 254/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ει-
ρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 39.324,46 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ  ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3603/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χαρά-
λαμπο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 51.676,48€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 850 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑφρΟΔΙΤΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1102/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Αφροδίτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 45.645,04€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.300 Ευρώ.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Με την υπ αριθμ. 3524/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε  ότι  η  Τράπεζα  οφείλει  στη  συνάδελφό  μας
Αθηνά για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 50.544,90 € νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.100€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1101/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Κώστα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 43.116,38€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.300€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΟΥΛΓΑρΑΚΗΣ  ΣΤΑΥρΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 537/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  ο  συνάδελφος  Σταύρος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2009 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
6.009,77 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 450 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1882/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη –προ-
ερχόμενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφό μας
Παναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 57.637,07€ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΕΤρΑΚΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 563/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου  Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  ο  συνάδελφος  Άγγελος
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2009  και  ότι  του  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
6.107,50 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 240€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3646/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
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 33.333,53 € νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓρΕΤΣΙΣΤΑΣ  ΔΗΜΗΤρΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Δημήτρη για
αποζημίωση  του  άρ.  8  Ν.  3198/1955  (παλαιότερος  Ν.
2112/1920)το ποσό των 26.403,98€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.800 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 524/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 36.247,56€ νομιμοτόκως και για μη λη-
φθείσες άδειες των ετών 2010-2012 το ποσό των 2.200€ νομι-
μοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ αριθμ. 1096/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε  ότι  η  Τράπεζα  οφείλει  στο  συνάδελφό  μας
Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 42.106,54 € νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΜΟρΟΛΟΓΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 271/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευαγγελία
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Α΄  από
1.1.2007  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
7.591,70 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑΥρΙΝΙΔΟΥ  ΧΑΪΔΩ
Με την υπ’ αριθμ. 2116/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  η  συνάδελφος  Χάϊδω
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Β΄  από
1.1.2009  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
2.460,42 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 500 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΑΧΟΣ ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5716/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Χαράλαμπος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2004 και ότι
του οφείλονται μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως, καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των
2.000  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
του δαπάνη 400 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΔρΕΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥρΟΥΛΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σταυ-
ρούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 11.622,26€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 212/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Ιωάννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 18.026,65€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Με την υπ αριθμ. 3157/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Αθα-
νάσιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 33.779,68 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.800€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 5611/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Μιχάλη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 38.942,64€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΗΜΝΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 797/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Ματίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.636,40€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΑρΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ αριθμ. 4049/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε  ότι  η  Τράπεζα  οφείλει  στη  συνάδελφό  μας
Ιωάννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 26.054,79 € νομιμοτόκως συμψη-
φιστικά με τη δικαστική της δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νο-
μικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 333/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αι-
κατερίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.120,61€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπό-
θεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ΔΗΜΗΤρΑ
Με την υπ’ αριθμ. 448/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε  ότι  η  συνάδελφος Δήμητρα
έπρεπε  να  προαχθεί  στο  βαθμό  του  Τμηματάρχη  Β΄  από
1.1.2010  και  ότι  της  οφείλονται  για  μισθολογικές  διαφορές
1.230,21 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 500 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ρΟΥΒΑΚΗ  ΔΗΜΗΤρΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1128/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Δήμητρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.723,36€ νομιμοτόκως και για μη
ληφθείσες άδειες των ετών 2010-2012 το ποσό των 2.395€ νο-
μιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Με την υπ αριθμ. 725/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κων-
σταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 36.553,23 € νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΜΠΕρΕΤΣΟΥ  ΣΟφΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου Αθη-
νών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνω-
ρίσθηκε  ότι  η  Τράπεζα  οφείλει  στη  συνάδελφο  Σοφία  για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 25.092,28€ νομιμοτόκως και για ειδικό επίδομα
κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης 93,91 € νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία  87 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Πα-
ναγιώτης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα της Θεσσαλονίκης Ίωνος Δραγούμη,
Ερμού και Οδού Λαγκαδά. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΖΑΧΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Πανα-
γιώτης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα  Αμπελοκήπων, στο Κεντρικό, επί σειρά
ετών στη Διεύθυνση Επιθεώρησης, διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Πειραιά
και Νήσων και Διευθυντής στη Διεύθυνση Εργασιών και Καταστημάτων. Τον διέ-
κρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο μοναχογιό του Βασίλη καθώς
και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑρΥΜΠΟΠΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η  συνταξιούχος συνάδελφός μας Ελένη,

σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου μας Απόστολου. Υπηρέτησε στο

Κεντρικό Κατάστημα. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στην κόρη της και συνάδελφό μας Μαρίνα Βετσοπούλου καθώς και στους οι-
κείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΛΙΜΠρΑΝΤΗΣ ΑΥρΗΛΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αυρή-
λιος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα της Φίλωνος Πειραιώς. Τον διέκρινε το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλ-
λυπητήρια.

ρΕΪΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ιωάν-
νης. Υπηρέτησε ως κλητήρας στο Κατάστημα της Καλύμνου. Αξέχαστος και αγα-
πητός στους συναδέλφους και ήταν από τους πρώτους που προσελήφθησαν
στο Κατάστημα.Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...


