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Σημείωμα εκδότη
Επιστροφή στη  Φύση

H βιομηχανική επανάσταση αρχικά και εν συνεχεία η
δίχως προηγούμενο τεχνολογική πρόοδος κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα, μετέβαλαν ριζικά τη ζωή και
την καθημερινότητα του ανθρώπινου είδους. Αλλά όχι
πάντα με θετικό τρόπο... Το τίμημα της ανθρώπινης
προόδου μοιάζει να είναι η βαθμιαία καταστροφή του
περιβάλλοντος. Πρόκειται όμως για ένα αναπόδραστο
αποτέλεσμα ή για κακή διαχείριση των νέων τεχνολο-
γιών; Προσωπικά πιστεύω ότι μία πιο υπεύθυνη περι-
βαλλοντολογική πολιτική είναι εφικτή, ειδικά στην
εποχή μας που ακόμα και οι πλέον δύσπιστοι έχουν
πειστεί ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα που
απειλεί άμεσα τον πλανήτη μας.
Η μόλυνση του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια βρί-
σκεται στο προσκήνιο και αποτελεί αντικείμενο έρευνας
και -υποτυπώδους ακόμα- διεθνούς συνεργασίας. Οι
εκφράσεις “τρύπα του όζοντος”, “φαινόμενο του θερμο-
κηπίου”, “εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα” κ.ά. είναι
πάντα επίκαιρες και έχουν αποτυπωθεί στη συνείδηση
του καθενός. Ο σύγχρονος πολιτισμός, στη διάρκεια
των τελευταίων δεκαετιών, διέπραξε σοβαρότατα
σφάλματα, κυρίως στον τομέα της υποταγής της φύσης
για τη συντήρησή του και την αχαλίνωτη προαγωγή του
υλικού του βίου. Η αλλοίωση του φυσικού πλαισίου, η
ασυλλόγιστη σπατάλη των ανανεώσιμων φυσικών
πόρων, η ρύπανση, με άλλα λόγια, του εδάφους, των
υδάτων και του αέρα έχει επισύρει τεράστια προβλή-
ματα στον πλανήτη μας, καθώς είναι δεδομένο ότι
πλέον: 

Η ύπαιθρος αποψιλώνεται και καταστρέφεται•
Το ζωικό βασίλειο φθείρεται συστηματικά•
Η ατμόσφαιρα, το έδαφος και το νερό μολύνονται•
Τα φυσικά αποθέματα του πλανήτη μειώνονται•
χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για την αναπλήρωσή
τους

Αυτή η χωρίς προηγούμενο υπο-
βάθμιση της χλωρίδας και της πα-
νίδας, αυτή η αδίστακτη
απαλλοτρίωση της φύσης, του το-
πίου και της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, προβλημάτισαν λαούς
και κυβερνήσεις και προκάλεσαν

ανησυχία, δέος και άγχος. Ωστόσο, οι παγκόσμιες προ-
σπάθειες και σκέψεις για την αντιμετώπιση αυτών των
καταστρεπτικών φαινομένων βρίσκονται ακόμα σε εμ-
βρυακό στάδιο, αφού παραμένουν δέσμιες του παγκο-
σμιοποιημένου φιλελευθερισμού που δεν αφήνει
περιθώρια για... ανούσιες “παρεκκλίσεις”, όπως η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η θέσπιση και εφαρμογή
κοστοβόρων μέτρων, όπως π.χ. ο περιορισμός εκ-
πομπής ρύπων κ.ά.

συνέχεια στη σελίδα 2

Ο Λ Ο Ι  !Ο Λ Ο Ι  !
στις 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

που διοργανώνει η 

ΙΙ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ
Θα αναλυθούν από τους ασφαλι-
στικούς μας συνεργάτες Ασφαλι-
στικά και Εργασιακά ζητήματα 

ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΤΗ 13/12•

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ•
ΠΕΜΠΤΗ 15/12

ΤΡΙΚΑΛΑ, ΒΟΛΟΣ,•
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12
συνέχεια στη σελ. 4

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 7/11 
η καταβολή του εφάπαξ!

Διαβάστε επίσης:
- Ματιές στο παρελθόν! Στη νέα στήλη της εφημερίδας
μας ξεκλειδώνουμε το χρονοντούλαπο της Ιονικής Τρά-
πεζας, με φωτογραφικά ντοκουμέντα που θα κάνουν
τους παλαιότερους να θυμηθούν και τους νεότερους
να... θαυμάσουν! ....................................................... Σελ. 4
- Τίτο, ευχή και κατάρα: Η τραγωδία της Ενωμένης
Γιουγκοσλαβίας - Του Λάμπρου Μεραντζή .......... Σελ. 5
- Η πρώτη εξόρμηση της νέας χρονιάς στο Μπάνσκο
της Βουλγαρίας! ............................................................... Σελ. 8
- Κορνήλιος Καστοριάδης: Ο Φιλόσοφος της
Αυτονομίας ............................................................ Σελ. 10-11

Συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνω-
στοποιήσουμε ότι από τη Δευτέρα 7/11 άρ-
χισε η καταβολή του εφάπαξ!
Οι ενέργειες της Ιονικής Ενότητας διαδρα-
μάτισαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη
της διαδικασίας απόδοσης του εφάπαξ.
Το εμπεριστατωμένο υπόμνημα του συλλόγου
μας που εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογι-
στική Αρχή και διαβιβάστηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ
από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθόρισε το νέο, αυξημένο ποσοστό απόδοσης
του εφάπαξ. Εν συνεχεία η τράπεζα δημιούρ-
γησε την απαραίτητη μηχανογραφική εφαρ-

μογή υπολογισμού της απόδοσης, κατόπιν της
υπ’ αριθμ. 34/14.10.16 σχετικής επιστολής μας
προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
την οποία σας έχουμε γνωστοποιήσει μέσω της
ιστοσελίδας μας.
Ήδη, ολοκληρώθηκε η καταβολή του εφά-
παξ στους συναδέλφους που διαθέτουν
πιστοποιημένα δικαιολογητικά αναπη-
ρίας (των ιδίων ή προστατευόμενων
μελών τους), καθώς και στους αποχωρή-
σαντες το 2013 και από τη Δευτέρα 5/12
ξεκινά η καταβολή με απόλυτη σειρά προ-
τεραιότητας για τους συναδέλφους που
αποχώρησαν το 2014.

συνέχεια στη σελ. 3

Διεκδικούμε με ομαδικές
αγωγές την ένταξή μας

στο ΕΤΕΑ και την 

αποκατάσταση των 

περικοπών στις επικου-
ρικές μας συντάξεις

Τα αίτια και οι υπεύθυνοι του προ-
διαγεγραμμένου ναυαγίου του επι-
κουρικού μας ταμείου και κατά
συνέπεια των επικουρικών μας
συντάξεων, έχουν αναλυθεί επα-
νειλημμένως μέσα από τις ανακοι-
νώσεις, την εφημερίδα και την
ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Η
ανεύθυνη και ανίκανη διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εξυπηρετώντας αλλό-
τρια συμφέροντα και έχοντας επι-
διώξεις που ήταν δεδομένο ότι θα
απέβαιναν σε βάρος των ασφαλι-
σμένων, οδήγησε τον επικουρικό
μας φορέα σε αδιέξοδο. 
Αφού δεν κατέστη εφικτό να προ-
στατευτεί από τους επιτήδειους και
να αποφευχθεί η διάλυση του επι-
κουρικού μας φορέα, το μείζον
θέμα στο εξής είναι ποιες ενέρ-
γειες θα ακολουθήσουν για την
προάσπιση των συμφερόντων
των ασφαλισμένων συναδέλφων
και τη διασφάλιση μίας αξιοπρε-
πούς σύνταξης.

“Κάθε άνθρωπος έχει ένα θεμελιώδες δικαίωμα
για ένα περιβάλλον ποιότητας που επιτρέπει μια
ζωή αξιοπρέπειας και υγείας”. 
~ Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο
Περιβάλλον, Στοκχόλμη

συνέχεια στη σελ. 3

Η Γη νοσεί
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Συνέχεια από σελ. 1

Η ισοπεδωτική επικράτηση της “ιδεολογίας του κέρδους” σε βάρος του σεβασμού προς
το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή έκρηξη και τη μείωση της ενεργει-
ακής και αγροτικής παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργούν ένα τρομακτικό
και άμεσο κίνδυνο για την επιβίωση, όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και κάθε έμβιου ορ-
γανισμού πάνω στον πλανήτη γη.

- Ανανεώσιμες πηγές
Η επιστήμη βέβαια και η τεχνολογία παρέχουν ελπιδοφόρες
προοπτικές για τη διάσωση του φυσικού πλούτου του πλα-
νήτη μας. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται πολύς λόγος για τις
εναλλακτικές/ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή,
υδραυλική κ.λπ.), ώστε σταδιακά να αντικαταστήσουν τους
επιβλαβείς τρόπους παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα.
Ωστόσο, η πραγματικότητα μας έχει διδάξει ότι αφενός μεν
οι απόπειρες αυτές αναπτύσσονται στο περιθώριο που τους

έχουν αφήσει οι μεγάλες ενεργειακές πολυεθνικές και αφετέρου δε, τουλάχιστον με τη
σημερινή τους μορφή, δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν το σύνολο
των ανθρώπινων αναγκών που “τρέχουν” με φρενήρεις ρυθμούς. 
Επομένως, τι πρέπει να γίνει;

ΔΑΣΟΣ – Πηγή ζωής
Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος, ούτε έχω καμία εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες
και τεχνικές καταπολέμησης της μόλυνσης του περιβάλλοντος και επέκτασης της βιώ-
σιμης ανάπτυξης. 
Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι στο επίκεντρο των προσπαθειών πρέπει να τεθεί
ΤΟ ΔΑΣΟΣ, που πιθανώς είναι το σημαντικότερο από τα στοιχεία που απαρτίζουν το
φυσικό μας περιβάλλον. Τα δάση είναι τεράστιες βιοκοινωνίες που λόγω της δομής και
των διαστάσεών τους διαδραματίζουν σπουδαιότατο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου
καθώς:
- Συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του οξυγόνου και
του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

- Προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και αυξάνουν τη γονιμότητά του, εφόσον
οι ρίζες των δένδρων συγκρατούν το νερό της βροχής, αλλά και τα θρεπτικά συστατικά
που περιέχονται σε αυτό.

- Αποτελούν κατοικία για χιλιάδες ζώα και φυτά, καθώς και ένα μέρος όπου καθένας
από εμάς μπορεί να απολαύσει την ομορφιά και την ηρεμία που προσφέρει η φύση.

- Εκτός από το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν στην οικολογική αλυσίδα, έχουν μεγάλη
οικονομική σημασία (ξύλο, χαρτί, παραγωγή ενέργειας).

Απαιτείται μόνιμη, σταθερή, μακρόπνοη και βιώσιμη λύση
Κι επειδή, καλώς ή κακώς, ζούμε σε έναν κόσμο που κινείται γύρω από το χρήμα,
θεωρώ ότι μοναδική δυνατότητα να επέλθει ισορροπία στη διαχείριση των περιβαλ-
λοντολογικών προβλημάτων είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού που
θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους, ακέραιους επιστήμονες, που θα αφεθούν να ερ-
γαστούν μακριά από κυβερνήσεις και συμφέροντα υπονόμευσης και θα τους παρα-
σχεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για να ολοκληρώσουν το έργο τους, στο οποίο
περίοπτη θέση θα έχει μία πλανητική προσπάθεια αναδάσωσης. 
Εκατομμύρια στρέμματα δάσους καταστρέφονται καθημε-
ρινά όχι μόνο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την
αλόγιστη ανθρώπινη σπατάλη, αλλά και από τις βίαιες κλι-
ματικές αλλαγές και τις τεράστιες πυρκαγιές που δεν έχει
καταστεί εφικτό να αντιμετωπιστούν. 
Η πολύ απλή σκέψη που μπορεί ο καθένας μας να κάνει,
λέει ότι ένα δέντρο κάθε μέρα απορροφά διοξείδιο του άν-
θρακα και απελευθερώνει οξυγόνο. Η φύση εκ προοιμίου
έχει δώσει τις λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν, αλλά εμείς πασχί-
ζουμε να τις αγνοούμε! 
Οι ευεργετικές επιπτώσεις ενός πλανητικού προγράμματος αναδάσωσης θα βάλουν
φρένο στην ερημοποίηση του πλανήτη που εξελίσσεται άκρως επικίνδυνα, θα δώσουν
τη δυνατότητα εμπλουτισμού και προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και σταδιακά
θα αποκαταστήσουν το οικοσύστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό, επαναφέροντας την ισορ-
ροπία στη φύση και επομένως στη ζωή μας.
Οι ad hoc παγκόσμιες διασκέψεις δεν μπορούν παρά να δίνουν (όταν το κάνουν) ευ-
καιριακές και ανεπαρκείς λύσεις σε ένα μείζον ζήτημα που γεννά καθημερινά νέες πτυ-
χές και προβληματισμούς. Απαιτείται η μόνιμη αντιμετώπιση, με έναν ισχυρό,
ανεξάρτητο, παγκόσμιο θεσμό, με τη σύμφωνη γνώμη και στήριξη όλων των εμπλεκό-
μενων κρατικών και επιχειρηματικών φορέων, ώστε να αντλήσει και τα απαραίτητα
κονδύλια για να μπορέσει να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς του και να καταστεί απο-
τελεσματικός.
Η μεταστροφή των συνειδήσεων για την πρόκληση παγκόσμιου ενδιαφέροντος
είναι ένα στοίχημα που σε μεγάλο βαθμό έχει κερδηθεί, ενώ παράλληλα... λεφτά
υπάρχουν αν οι πολυεθνικές εταιρείες – κολοσσοί που είναι υπεύθυνες κατά
κύριο λόγο για την περιβαλλοντική καταστροφή, υποχρεωθούν σε ένα πάγιο
τέλος καταβολής για αυτόν το σκοπό από τα κέρδη τους. Είναι δεδομένο ότι κανέ-
νας από αυτούς τους τεράστιους κολοσσούς δεν πρόκειται να αφήσει άκοπα τα εδραι-
ωμένα συμφέροντά του. Ωστόσο, η δημιουργία ενός παγκόσμιου θεσμού που θα
καταρτίσει μία σοβαρή ατζέντα συζήτησης και η μαζική κινητοποίηση που θα αναδείξει
τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε κορυφαία ζητήματα σε επίπεδο πολιτικής, μπορεί
πράγματι να δημιουργήσει μία θετική προοπτική. 

Πιθανώς, η πρότασή μου να μοιάζει σαν ένα απλό ευχολόγιο, αλλά κακά τα ψέματα, η
δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού και η προσπάθεια πλανητικής αναδάσωσης μπορεί
να απαιτούν καθολική προετοιμασία και εξαιρετική οργάνωση, αλλά μου μοιάζει ένα
πολύ πιο εφικτό πλάνο, από τις συμφωνίες για τους περιορισμούς των ρύπων σε
παγκόσμιο επίπεδο, που θα ήταν ιδανικό μεν να ευοδωθούν, αλλά θεωρώ ότι δεν υφί-
σταται καμία τέτοια δυνατότητα.

Τι γίνεται στην Ελλάδα
Η χώρα μας αντιμετωπίζει κάθε χρόνο τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές που εξα-
φανίζουν χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ωστόσο, αναδάσωση ουσιαστικά στην
Ελλάδα δε γίνεται. Θεωρητικά, αναδασώνουμε κάπου 40.000 στρέμματα το χρόνο, όταν
σύμφωνα με τα στοιχεία στη Βουλγαρία και την Ισπανία π.χ. αναδασώνονται ετησίως
500.000 και 1.000.000 στρέμματα, αντίστοιχα. 
Μέχρι σήμερα, ακόμα και η περιορισμένης έκτασης αναδάσωση που πραγματοποιείται
από κρατικούς φορείς, λόγω έλλειψης κονδυλίων γίνεται αποσπασματικά, απουσία επι-
στημονικής προσέγγισης και εν τέλει αναποτελεσματικά. Ακόμα κι αν υποθέταμε ότι όλα
τα φυτά που φυτεύονται ευδοκιμούν, οι πυρκαγιές καταστρέφουν κάθε χρόνο πολύ με-
γαλύτερη έκταση από αυτή που αναδασώνεται. Η πολιτεία δεν έχει εκτιμήσει την τρέ-
χουσα και μελλοντική αξία του δάσους για τη χώρα μας. Κάποια στιγμή πρέπει να λάβει
την ιστορική απόφαση της εκτεταμένης αναδάσωσης, προβλέποντας συνάμα και τις
σχετικές δαπάνες και την υιοθέτηση ενός πλήρους καταρτισμένου και λειτουργικού σχε-
δίου για την πραγμάτωσή της.

“Συνταγή αναδάσωσης”
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μία σημαντική προ-
σπάθεια από τους Δήμους και οι επιλογές αυτές
σίγουρα είναι ενδιαφέρουσες και αξίζουν την προ-
σοχής και στήριξής μας, κυρίως σε επίπεδο ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης της νέας γενιάς. 
Επειδή, όμως, προσωπικά έχω γνώση αυτών των
ζητημάτων, ασχολούμενος ερασιτεχνικά με την
καλλιέργεια, τολμώ να πω ότι αυτές οι απόπειρες
γίνονται σε απόλυτα λάθος βάση και απαιτείται ρι-
ζική μεταρρύθμισή τους.

Οι οργανωμένες μέχρι σήμερα αναδασώσεις βασίζονται σε φυτά που έχουν μεγαλώσει
στο προστατευμένο περιβάλλον των θερμοκηπίων και λαμβάνουν χώρα κυρίως την
άνοιξη. Πρόκειται για μία αποδεδειγμένα λανθασμένη επιλογή της περιόδου αναδάσω-
σης, διότι στη συνέχεια τα φυτά που είναι εθισμένα στο διαρκές πότισμα στα θερμοκή-
πια, θα βρεθούν εκτεθειμένα στη φύση  σε ένα οκτάμηνο ανομβρίας και υψηλών
θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα το 80% να ξεραίνονται. 
Πειραματιζόμενος, ακολούθησα τη δική μου μέθοδο και συνειδητοποίησα ότι η υπόθεση
της αναδάσωσης απαιτεί την τήρηση ορισμένων απλών οδηγιών και προϋποθέσεων. 
Αρχικά, πρέπει να διενεργείται από το Σεπτέμβρη ως το Φλεβάρη. Τα “υλικά” μίας καλής
αναδάσωσης δεν είναι παρά μία βαριά, ένας πάσαλος ενός μέτρου, ο σπόρος και ελα-
φρύ χώμα. Ο πάσαλος εισέρχεται μισό μέτρο εσωτερικά στο έδαφος που πρέπει να
μην είναι πετρώδες, ρίχνουμε το σπόρο και σκεπάζουμε με χώμα. Ο χρόνος που χρει-
άζεται συνολικά η ολοκλήρωση αυτής της απλής διαδικασίας είναι το 1/4 του χρόνου
που απαιτείται για την αναδάσωση με φυτά από θερμοκήπια!
Επιπλέον, υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, καθώς τα προερχό-
μενα από θερμοκήπιο φυτά δεν μπορούν να εναρμονιστούν σύντομα με τους κανόνες
της φύσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος, ενώ στην άλλη περίπτωση θα υπάρξει
αυτοφυής ανάπτυξη του σπόρου σε ικανό βάθος στα πλαίσια ενός φυσιολογικού συ-
στήματος, που το χειμώνα θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το σύνολο του ριζικού
συστήματος και να ανταπεξέλθει στους επερχόμενες υψηλές θερμοκρασίες. 
Όλα αυτά βέβαια, στα πλαίσια μίας στρατηγικής για την αναδάσωση που θα έχει κα-
ταρτιστεί από εξειδικευμένους επιστήμονες. Μερικές φορές και ιδιαίτερα όταν αναφε-
ρόμαστε στη φύση, η πιο απλή λύση είναι συνάμα η καλύτερη, αλλά και η πιο δύσκολη
να υλοποιηθεί.

Αποφασιστική, συντονισμένη και μαζική δράση
Ο άνθρωπος έχει ήδη καταστρέψει ποσοστό τριών τετάρτων από τα δάση της Γης.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ενίσχυση της πε-
ριβαλλοντικής συνείδησης ενισχύει τις ελπίδες
αναγέννησής τους. Την ίδια στιγμή, ακόμη και
μεγάλοι βιομηχανικοί επενδυτές δέχονται πιέ-
σεις για την ανάγκη διατήρησης του δασικού
πλούτου, επιλέγοντας βιώσιμες λύσεις εκμετάλ-
λευσης και αναδάσωσης. Παρά ταύτα, οι περι-
βαλλοντικές οργανώσεις καλούν σε μεγαλύτερη
κινητοποίηση, προειδοποιώντας ότι οι υπάρ-
χουσες πρωτοβουλίες ίσως αποδειχθούν άκαρ-
πες, αν δε συνοδεύονται από αποφασιστική και συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο
επίπεδο για τη διάσωση του περιβάλλοντος. 
Καταλήγοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τελικά, το βασικό κίνητρο για την οικονομική
ανάπτυξη είναι η ευημερία του ανθρώπου, αλλά και το βασικό κίνητρο για τη διαφύλαξη
του περιβάλλοντος είναι η ευημερία του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό τα παραπάνω δύο
ενδιαφέροντα πρέπει να συγκλίνουν και όχι να συγκρούονται. 

“Μόνο όταν το τελευταίο δέντρο έχει πεθάνει και ο τελευταίος ποτα-
μός δηλητηριαστεί και το τελευταίο ψάρι πιαστεί, θα συνειδητοποι-
ήσουμε πως δεν μπορούμε να φάμε τα λεφτά.” ~  Ινδιάνικη Παροιμία 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

E π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ η Φ ύ σ η

Το ΔΑΣΟΣ πρέπει να τεθεί στο επί-
κεντρο των προσπαθειών

Η γη παράγει αρκετά για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες
κάθε ανθρώπου, όχι όμως
την απληστία του

Μαχάτμα Γκάντι 

Αν το κλίμα ήταν τράπεζα,
θα το είχατε ήδη σώσει

Ούγκο Τσάβεζ
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Α π ό λ υ τ η  δ ι κ α ί ω σ η  τ ω ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν  μ α ς
Αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τις ενέργειές μας που οδήγησαν στον καθορι-
σμό του αυξημένου ποσοστού απόδοσης του εφάπαξ και στην ομαλή εκκίνηση
καταβολής του, αφού ο γραμματέας του συλλόγου μας, συνάδελφος Νίκος
Αλεξόπουλος και ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος Γιώργος Κουτρουμά-
νης συνέταξαν το εμπεριστατωμένο υπόμνημα που είχαμε αποστείλει στο
Υπουργείο, το ΤΑΥΤΕΚΩ και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τον επαναϋ-
πολογισμό του ποσοστού του εφάπαξ, το οποίο και υπήρξε ο καταλυτι-
κός παράγοντας που οδήγησε στην πλήρη δικαίωση των αιτημάτων μας!

Ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  μ α ς
γ ι α  τ η ν  π λ ή ρ η  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ  ε φ ά π α ξ  
Ωστόσο, η μείζονα προσπάθειά μας στην υπόθεση του εφάπαξ εστιάζεται στην
πλήρη αποκατάστασή του μέσω των καταλογισμών 27 εκατ. ευρώ και της
εγγυητικής ευθύνης της ALPHA BANK για την κάλυψη των ελλειμμάτων του
κλάδου πρόνοιας μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζόμενου προ-
ερχόμενου εκ της Ιονικής. Ο σχεδιασμός που έχουμε καταρτίσει και οι ενέργειές
μας εξελίσσονται με συνεχείς δικαιώσεις που αποτελούν τα σκαλοπάτια που
θα οδηγήσουν στο μεγάλο μας στόχο. 

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις αποφάσεις του Διοικητικού Εφε-•
τείου Αθηνών που έκριναν νόμιμες τις αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΤΑΠΙλΤ με τις οποίες είχαν καταλογιστεί σε βάρος της ALPHA BANK
ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών και οδηγούν στην πλήρη
δικαίωση του αιτήματός μας να υλοποιήσει επιτέλους η τράπεζα την
υποχρέωσή της για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών που είχε

αποφύγει. Η έκδοση αυτών των αποφάσεων συνιστά μία πολύ μεγάλη
επιτυχία και αποτελεί σημείο καμπής στην υπόθεση του εφάπαξ που θα
γεννήσει κι άλλες νίκες, καθώς με αυτήν την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος
για να δικαιωθεί το αίτημα των 2.000 χιλιάδων ασφαλισμένων της
Ιονικής για την πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ! Ξεκινάμε με τον
καταλογισμό ποσού 1 εκατ. ευρώ, το οποίο αποφάσισε το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ
τον Ιούνιο του 2006 και δεν υλοποιήθηκε ποτέ ούτε από τους αρμόδιους
λειτουργούς του ΤΑΠΙΛΤ ούτε και μετέπειτα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο είχε απορρίψει πρωτοδί-
κως τις αγωγές του ΤΑΥΤΕΚΩ σε βάρος της τράπεζας, για τις οποίες
ωστόσο ασκήθηκε έφεση τόσο από το ΤΑΥΤΕΚΩ, όσο και από το σύλλογό
μας. Με αυτές τις αποφάσεις μας δίνεται η δυνατότητα να πιέσουμε και να
υποχρεώσουμε την τράπεζα να ξεκινήσει διάλογος και μελέτες από κοινού
με τους νομικούς και ασφαλιστικούς μας συμβούλους για τη δημιουργία
ενός φορέα που θα καλύψει την απόδοση πλήρους εφάπαξ για όλους τους
ασφαλισμένους που προέρχονται από την Ιονική, όπως άλλωστε είχε δε-
σμευτεί η τράπεζα όταν εντάχθηκε ο κλάδος κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ.
Στις 21/11 έλαβε χώρα στο ΣτΕ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως που•
υπέβαλε αφενός μεν ο Σύλλογός μας για να προασπίσει τα συμφέροντά
του και αφετέρου δε η Τράπεζα κατά αποφάσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ που αφο-
ρούν την υπόθεση του εφάπαξ. Ο νομικός μας συνεργάτης δρ. Απόστολος
Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση θεωρεί ότι παρά τις
εγγενείς σοβαρές νομικές δυσχέρειές της και της ιδιαίτερης πολυπλοκότη-
τας των νομικών ζητημάτων που τίθενται, η εξέλιξη της συζήτησης ήταν
ικανοποιητική και έχουμε βάσιμες ελπίδες να δικαιωθούμε.

Ξεκ ίνησε  τη  Δευτέρα  7 /11  η  καταβολή  του  εφάπαξ !
συνέχεια από σελ. 1

Διεκδ ικούμε  με  ομαδ ικές  αγωγές
την  ένταξή  μας  στο  ΕΤΕΑ κα ι  την

αποκατάσταση των περ ικοπών
στ ις  επ ικουρ ικές  μας  συντάξε ι ς

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 
Κ α θ ώ ς ,  ο ι  ρ α γ δ α ί ε ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  μ α ς  δ ι κ α ι ώ ν ο υ ν ,  π ρ έ π ε ι  ό λ ο ι  γ ι α  τ ο  δ ι κ ό  σ α ςΚ α θ ώ ς ,  ο ι  ρ α γ δ α ί ε ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  μ α ς  δ ι κ α ι ώ ν ο υ ν ,  π ρ έ π ε ι  ό λ ο ι  γ ι α  τ ο  δ ι κ ό  σ α ς••
σ υ μ φ έ ρ ο ν  ν α  σ υ ν τ α χ θ ε ί τ ε  μ ε  τ η  μ ο ν α δ ι κ ή  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή  π ρ ό τ α σ η  κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η ςσ υ μ φ έ ρ ο ν  ν α  σ υ ν τ α χ θ ε ί τ ε  μ ε  τ η  μ ο ν α δ ι κ ή  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή  π ρ ό τ α σ η  κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η ς
κ α ι  δ ι ά σ ω σ η ς  τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  σ ύ ν τ α ξ η ς  γ ι α  τ η ν  έ ν τ α ξ ή  μ α ς  σ τ ο  Ε Τ Ε Α !  κ α ι  δ ι ά σ ω σ η ς  τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  σ ύ ν τ α ξ η ς  γ ι α  τ η ν  έ ν τ α ξ ή  μ α ς  σ τ ο  Ε Τ Ε Α !  
Σ α ς  κ α λ ο ύ μ ε  ό λ ο υ ς  ν α  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε τ ε  μ α ζ ι κ ά  σ τ ι ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς  π ο υ  θ αΣ α ς  κ α λ ο ύ μ ε  ό λ ο υ ς  ν α  σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε τ ε  μ α ζ ι κ ά  σ τ ι ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς  π ο υ  θ α••
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι  ο  σ ύ λ λ ο γ ό ς  μ α ς ,  α λ λ ά  κ α ι  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  π ο υπ ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι  ο  σ ύ λ λ ο γ ό ς  μ α ς ,  α λ λ ά  κ α ι  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  π ο υ
α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  κ α ι  τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  α σ φ ά λ ι σ η ςα φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  κ α ι  τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ η ς  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ή ς  μ α ς  α σ φ ά λ ι σ η ς

Η Ιονική Ενότητα, πρωτοπόρα πάντοτε στους αγώνες των συναδέλφων,
έχοντας αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, δε βιάστηκε να προβεί σε
ανούσιες και ανώφελες κινήσεις. Από την πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε
την αρνητική τροπή που λαμβάνουν οι εξελίξεις, εξετάσαμε όλες τις πτυχές
της υπόθεσης σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κο Γιώργο
Κουτρουμάνη και με τους ασφαλιστικούς μας συνεργάτες για να βρούμε την
καλύτερη δυνατή λύση και να καταρτίσουμε την κατάλληλη στρατηγική για
τη διασφάλιση των συμφερόντων μας. 
Το αποτέλεσμα της ενδελεχούς διεργασίας μας είναι ότι ο σύλλογός
μας πρέπει να εκκινήσει διαδικασία κατάθεσης ομαδικών αγωγών για
την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ που είναι η διαχρονική θέση του συλλόγου
μας και αποτελεί τη μοναδική προοπτική που θα κατοχυρώνει την επι-
κουρική μας ασφάλιση:

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει καταστεί ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης από το•
1984. Μέσω των ομαδικών αγωγών θα επιδιώκεται η η ένταξη των
συναδέλφων στο ΕΤΕΑ, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία,
καθώς υφίστανται και αντίστοιχες περιπτώσεις ταμείων που εντάχθηκαν
στο ΕΤΕΑ κατά το παρελθόν και μάλιστα υπό δυσμενέστερες συνθήκες
και δεδομένα. 
Μετά τις πρωτοφανείς περικοπές που έχουν υποστεί οι επικουρικές μας•
συντάξεις, πολλοί συνάδελφοι έχουν φτάσει στο σημείο να λαμβάνουν
ένα “φιλοδώρημα” 25-50 ευρώ! Μέσω της διαδικασίας των ομαδικών
αγωγών για την ένταξη στο ΕΤΕΑ, επιδιώκουμε να λαμβάνουμε το
αντίστοιχο ποσό σύνταξης που ορίζεται από τις διατάξεις του.
Ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας•
συνεργάτες έχει θεμελιώσει ένα ολοκληρωμένο σκεπτικό και έχει κατο-
χυρώσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την κατάθεση των ομαδικών αγωγών,
που θεωρούμε ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να δικαιωθεί στα ελληνικά
δικαστήρια.

Σήμερα, μετά την επαλήθευση της “ελεύθερης πτώσης” του επικουρικού μας
ταμείου, ο σύλλογός μας είναι δεδομένο ότι διαθέτει τη μοναδική σοβαρή
και αξιόπιστη πρόταση διάσωσης της επικουρικής μας σύνταξης. Χωρίς με-
γάλα λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις, όπως απλόχερα αρέσκονται να σας δί-
νουν κάποιοι άλλοι που ποτέ δεν πέτυχαν τίποτα άλλο από την περαιτέρω  

καταβύθιση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και αφού, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε από-
λυτα στις δυσοίωνες προβλέψεις μας για την κατακρήμνιση των επικουρι-
κών μας συντάξεων, σας καλούμε προς όφελός σας να εμπιστευτείτε την
αποτελεσματικότητα που έχουμε επιδείξει στο παρελθόν και να συμμετά-
σχετε στις ομαδικές αγωγές για την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, που θα διασφα-
λίσουν αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους συναδέλφους.
Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας
(www.ionikienotita.gr) αφού διαρκώς θα παραθέτουμε λεπτομέρειες και
εξελίξεις για αυτόν το μεγάλο δικαστικό αγώνα που εκκινούμε. Για περαι-
τέρω διευκρινίσεις και απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή
διαδικτυακά με το σύλλογό μας, ώστε να σας διαφωτίζουν οι εξειδικευμένοι
ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι. 
Επιπλέον, όλες οι ενέργειες για τη διάσωση της επικουρικής σύνταξης γί-
νονται σαφώς προς το δικό σας συμφέρον, οπότε είναι ξεκάθαρο και απο-
τελεί προτεραιότητά μας αφενός μεν να είστε πλήρως ενημερωμένοι και
καταρτισμένοι αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
και αφετέρου δε, να μας παρέχετε την υποστήριξή σας στο εγχείρημα έντα-
ξης του επικουρικού μας φορέα στο ΕΤΕΑ.
Αξιολογώντας αυτό το θέμα ως ύψιστης σημασίας, ο σύλλογός μας θα
πραγματοποιήσει ημερίδες ενημέρωσης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη
Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και το Βόλο (βλ. σελ. 4 του παρόντος φύλ-
λου). Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και εν ενεργεία συναδέλφους
να δώσετε το παρών στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργανώνει ο
σύλλογός μας την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 16:30 μ.μ. στον Κινηματο-
γράφο “ODEON ΟΠΕρΑ” (Ακαδημίας 57, Αθήνα) στην οποία θα αναλυ-
θούν από τους ασφαλιστικούς μας συνεργάτες και τη διοίκηση του
συλλόγου μας η αναγκαιότητα, τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις έντα-
ξης του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, αλλά και όλα τα ασφαλιστικά και εργα-
σιακά ζητήματα που σας απασχολούν. Αντίστοιχες ημερίδες
ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν στη λάρισα (Πέμπτη 15/12, 11:00
π.μ., Αμφιθέατρο Πινακοθήκης), στη Θεσσαλονίκη (Πέμπτη 15/12, 16:30
μ.μ., Εργατικό Κέντρο, Αριστοτέλους 32) και σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και
Βόλο (Παρασκευή 16/12). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας.
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Συνέχεια από σελ. 1

Ημερίδες ενημέρωσης του συλλόγου μας για ασφαλιστικά και εργαΗμερίδες ενημέρωσης του συλλόγου μας για ασφαλιστικά και εργα --
σιακά ζητήματα σε Αθήνα (13/12), Θεσσαλονίκη και Λάρισα (15/12),σιακά ζητήματα σε Αθήνα (13/12), Θεσσαλονίκη και Λάρισα (15/12),

Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο (16/12) Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο (16/12) 

Μ α τ ι έ ς  σ τ ο  Π α ρ ε λ θ ό ν !Μ α τ ι έ ς  σ τ ο  Π α ρ ε λ θ ό ν !

Συνάδελφοι,
Επειδή οι εξελίξεις στα ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα είναι ρα-
γδαίες, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση των τελευταίων ασφαλιστικών νόμων,
τις απανωτές μειώσεις των επικουρικών και κύριων συντάξεών μας και
όσα αφορούν συνολικά την υπόθεση του εφάπαξ, σε συνδυασμό μάλιστα
με την παραφιλολογία και τις συγκρουόμενες πληροφορίες που σας βομ-
βαρδίζουν τα ΜΜΕ και διάφοροι αδαείς από το συνδικαλιστικό χώρο, είναι
λογικό να βρίσκεστε σε σύγχυση. 
Ο σύλλογός μας, που πάντα δίνει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα ενημέ-
ρωσης ασφαλιστικού και εργατικού ενδιαφέροντος και αξιολογώντας αυτό
το θέμα ως ύψιστης σημασίας, θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα
ημερίδες ενημέρωσης προκειμένου να ρίξουμε άπλετο φως σε όλες αυτές
τις σημαντικές εξελίξεις που προαναφέραμε, παρουσία των ασφαλιστικών
μας συνεργατών.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους και εν ενεργεία συναδέλφους
να δώσετε το παρών στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργανώνει
ο σύλλογός μας την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 16:30 μ.μ. στον
Κινηματογράφο “ODEON ΟΠΕρΑ” (Ακαδημίας 57, Αθήνα) στην
οποία θα αναλυθούν από τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κο Γιώργο

Κουτρουμάνη και τους συναδέλφους Ν. Αλεξόπουλο και Μ. Φιλιπ-
ποπούλου όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα που σας
απασχολούν.
Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη λάρισα την
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Πινα-
κοθήκης, στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα
16:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο (Αριστοτέλους 32) και σε Τρίκαλα,
Καρδίτσα και Βόλο (Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου).
Απευθύνουμε ξεχωριστό κάλεσμα στους συνταξιούχους και εν ενεργεία
συναδέλφους της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας να δώσουν το παρών
στις ημερίδες για την έγκυρη ενημέρωσή τους.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε
ερωτήματα, να ζητήσετε διευκρινίσεις και να λύσετε τις απορίες σας, λαμ-
βάνοντας απαντήσεις από τους πλέον αρμόδιους και πλήρως καταρτι-
σμένους συνεργάτες μας.
Σε μια εποχή δεινών και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων μας, που επι-
κρατούν η παραπληροφόρηση και η άγνοια, θεωρούμε σημαντικό να συμ-
μετάσχετε σε αυτές τις διαδικασίες για να παραμένετε ενημερωμένοι και
να λαμβάνετε με ορθά κριτήρια τις αποφάσεις που σας αφορούν. 

ΟΛΟΙ στις ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ που διοργανώνει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
γιατί 

Η  Γ Ν Ω Σ Η  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Ν Α Μ Η !Η  Γ Ν Ω Σ Η  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Ν Α Μ Η !

ΑΘΗΝΑ
- Τρίτη 

13 Δεκεμβρίου 
- Κινηματογράφος
“ODEON ΟΠΕΡΑ” 

(Ακαδημίας 57)
- ώρα 16:30 

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΒΟΛΟΣ
- Παρασκευή 

16 Δεκεμβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
- Πέμπτη 

15 Δεκεμβρίου
- Εργατικό Κέντρο 
(Αριστοτέλους 32) 

- ώρα 16:30
ΛΑΡΙΣΑ
- Πέμπτη 

15 Δεκεμβρίου
- Αμφιθέατρο 
Πινακοθήκης
- ώρα 11:00

Ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου μας, Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος, δίνει τα υπέροχα δώρα που έκαναν τους
μικρούς και μεγάλους Ιονικάριους χαρούμενους! 

Η συνάδελφος Νάντια Κολοκοτρώνη... το έχει ρίξει
στο χορό μαζί με την κορούλα της Τατιάνα (δεξιά με
το ροζ φόρεμα) και άλλη μία μικρή Ιονικάρια!

Πλήθος μικρών μας φίλων προσέρχονταν στις χριστου-
γεννιάτικες εκδηλώσεις της Ιονικής

ΧΧ ΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟ ΥΥΓΓ ΕΕΝΝ ΝΝΙΙΑΑ ΤΤΙΙΚΚ ΕΕΣΣ
ΕΕΚΚ ΔΔΗΗ ΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΙΙΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΣΣ  ΤΤΡΡΑΑΠΠ ΕΕΖΖΑΑ ΣΣ
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Ήμουν από τους τυχερούς που συμμετείχαν στην
πρόσφατη, ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσα,
εκδρομή του συλλόγου στις χώρες που απάρτιζαν

την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Η εμπειρία μοναδική, αλλά η γνωριμία των πο-
λύπαθων περιοχών και των λαών τους μου άφησε ανάμικτα συναισθήματα και σκέψεις
για το δράμα που βίωσαν μόλις πριν από λίγα χρόνια.
Η ανάμιξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (Ε.Ε., Η.Π.Α., ΝΑΤΟ) και η διαπλοκή των
συμφερόντων τους, αποτέλεσε σίγουρα ένα σοβαρό παράγοντα  της τραγωδίας που
είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της Γιουγκοσλαβίας έπειτα από εκατόμβες
θυμάτων. Ωστόσο, όταν κάποιος αναφέρεται στην πρώην Λαϊκή Ομοσπονδιακή Δη-
μοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, ένα όνομα του έρχεται πρώτα στο μυαλό: Γιόζιπ
Μπροζ Τίτο. Ο ηγέτης της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας που αμέσως μετά το θάνατό
του ξεκίνησαν οι πρώτοι τριγμοί, που εν τέλει ξέσπασαν σε ένοπλη σύρραξη με την
κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού.
Διαβαίνοντας τα σοκάκια των βομβαρδισμένων πόλεων και καταγράφοντας και ξεση-
κώνοντας ταυτόχρονα από τις αναμνήσεις μου τις αντιδράσεις αυτών των περήφανων
λαών, έπιασα τον εαυτό μου να συλλογίζεται και να αναρωτιέται αν η συνδρομή και
μόνο του εξωτερικού, ιμπεριαλιστικού παράγοντα ήταν δυνατή για να καταρρεύσει σε
τόσο μικρό χρονικό διάστημα η πάλαι ποτέ κραταιά, ενωμένη Γιουγκοσλαβία, που μά-
λιστα θεωρείτο από κάποιους ως πρότυπο σοσιαλιστικού μοντέλου. Ήταν όμως αυτή
η πραγματικότητα ή μήπως ήταν η βιτρίνα που έκρυβε επιμελώς στις αποθήκες των
ψυχών αυτών των λαών βαθιές διαιρέσεις και διχόνοια, που ο Τίτο με τις πολιτικές
του εξέθρεψε και δεν μπόρεσε ποτέ να αντιμετωπίσει;
Πόσο επιτυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σοσιαλιστικό κράτος που στηρίζει την
-υποτυπώδη όπως αποδείχτηκε- συνοχή του σε ένα μόνο πρόσωπο; Με το θάνατο
του στρατάρχη Τίτο αρχικά και τη γεωπολιτική κοσμογονία που επέφεραν η πτώση
του Τείχους του Βερολίνου και η διάλυση της ΕΣΣΔ, τα συναισθήματα που υπέβοσκαν
βγήκαν με ορμή και οργή στην επιφάνεια. Το μίσος που σάρωσε με την πολεμική του
κραυγή την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία, οδηγώντας σε μία ανελέητη σύγκρουση
και έξωθεν επέμβαση, δεν μπορεί παρά να είχε τα βαθύτερα αίτιά του στη στρεβλή
οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση που βίωναν αυτοί οι λαοί επί σειρά δε-
καετιών και εξέθρεψε τη μισαλλοδοξία και τον εθνικισμό στις καρδιές τους.
Ποια ήταν, λοιπόν, τα σφάλματα στα οποία υπέπεσε ο Τίτο στη σχεδόν τεσσαρα-
κονταετή διακυβέρνησή του και δεν επέτρεψαν στη Γιουγκοσλαβία να οδηγηθεί σε
έναν επιτυχημένο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, δημιουργώντας αυτές τις αντιθέσεις
που ξέσπασαν βίαια μετά το θάνατό του;

“Τιτοϊσμός”
Η Γιουγκοσλαβία υπό τον Τίτο ακολούθησε το δικό της,
“μέσο δρόμο” τόσο σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, όσο
και στον οικονομικό τομέα, με την υιοθέτηση ενός μοντέ-
λου που συνδύαζε στοιχεία του σοσιαλιστικού με το κα-
πιταλιστικό. Ένας δρόμος που μπορεί αρχικά να φάνηκε
θελκτικός και αποτελεσματικός, αλλά σταδιακά έδειξε
τους δεδομένους περιορισμούς του και απέτυχε.
Ο Τίτο είχε δημιουργήσει ένα προσωπολατρικό σύ-
στημα με το οποίο “έκρυβε κάτω από το χαλί” όλες τις διαφωνίες. Δεν είχε τη διορατι-
κότητα ή την επιθυμία να αφήσει πίσω του μηχανισμούς που θα διατηρούσαν ενωμένη
τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Αντί να προσπαθήσει να κτίσει μία ενιαία ταξική συ-
νείδηση, η αποκέντρωση που επιχείρησε για να κάμψει τις φωνές διαμαρτυρίας και
να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία, συνέβαλε τελικά στις εθνικιστικές τάσεις.

Αποκεντρωτικό, πολυδαίδαλο, δυσλειτουργικό σύστημα
Σύνταγμα 1971 & 1974•

Χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής του Τίτο και κομβικά στην τραγική εξέλιξη της ενι-
αίας Γιουγκοσλαβίας ήταν τα Συντάγματα του 1971 και 1974. Με την αναθεώρηση του
συντάγματος το 1971 ο Τίτο έκανε παραχωρήσεις προς τις δημοκρατίες σε επίπεδο
χαλάρωσης του ομοσπονδιακού ελέγχου στους τομείς της άμυνας και της εξωτερικής
πολιτικής, χωρίς να έχει προηγουμένως εφαρμόσει τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα
και μεταρρυθμίσεις για να αμβλυνθούν οι διαφορές τους.
Οι σπόροι του εθνικισμού έκαναν την εμφάνισή τους στο Σύνταγμα του 1974.

Το Κοσσυφοπέδιο
και η Βοϊβοντίνα
ανακηρύχθηκαν ισό-
τιμες και αυτόνομες
περιοχές, συνδρά-
μοντας στην αναζω-
πύρωση του
σερβικού εθνικι-

σμού, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε δικαίωμα βέτο στις 6 Δημοκρατίες και πολύπλοκο
σύστημα λήψης αποφάσεων, που τελικά παρέλυσε την ενωμένη Γιουγκοσλαβία, βγά-
ζοντας στην επιφάνεια τους διαξιφισμούς για το μοίρασμα της οικονομικής πίτας. Το
Σύνταγμα έδωσε δικαίωμα αποχώρησης στις Δημοκρατίες και σε μία χώρα που το
σύμβολο ενότητας δεν ήταν η κοινή ταξική συνείδηση αλλά ο ηγέτης της, με το θάνατό
του, ενεργοποιήθηκε.

“Ο τρόπος του Τίτο”:
Εθνικός κομμουνισμός –> Ημικαπιταλισμός –> Εθνικισμός

Ο “ιδιαίτερος” σοσιαλιστικός δρόμος του Τίτο•
Μετά τη ρήξη με τον Στάλιν (1948) στον τομέα της εσωτερικής λειτουργίας της οικο-
νομίας ο “εθνικός κομμουνισμός” του Τίτο αποδείχθηκε “ημικαπιταλισμός”.
Προώθησε ένα σύστημα αποκεντρωτικό, με ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και
τον έλεγχο των ουσιωδών πόρων να βρίσκεται στα χέρια των δημοκρατιών, με απο-
τέλεσμα να μην προχωρά η ανασυγκρότηση και ομογενοποίηση της οικονομίας. Ο

ονομαστικός μόνο έλεγχος του δημόσιου τομέα χωρίς ριζικές αλλαγές στις σχέσεις
παραγωγής, δεν ήταν παρά κρατικός καπιταλισμός με όλες τις συνέπειές του. Στον
αγροτικό τομέα η ιδιωτική πρωτοβουλία είχε αφεθεί περίπου ανενόχλητη, στη βιομη-
χανία επετράπησαν σταδιακά οι επενδύσεις ξένου κεφαλαίου, οι μικρές ιδιωτικές επι-
χειρήσεις ήταν νόμιμες και για τα τελικά αγαθά η αγορά λειτουργούσε σε μεγάλο
βαθμό ελεύθερη. Για να αντιμετωπιστεί ο περιορισμός των μισθών και η αντίδραση
των συνδικάτων, ο Τίτο εισήγαγε το σύστημα της αυτοδιαχείρισης.

Αυτοδιαχείριση και εσωτερικές αντιθέσεις•
Σύμφωνα με αυτό, τα εργατικά συμβούλια διαμόρφωναν τον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό. Παρά τις εκτεταμένες ονομαστικές εξουσίες,
ωστόσο, οι αποφάσεις των συμβουλίων επηρεάζονταν σε μεγάλο
βαθμό από τους διευθυντές των επιχειρήσεων που διορίζονταν από
την Ένωση Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας και προέρχονταν συνή-
θως από την τοπική κομματική ελίτ που απέκτησε μεγάλη δύναμη.
Ακόμα και στην πιο ριζοσπαστική μορφή εργατικής αυτοδιαχείρισης,
η παραγωγή δεν μπορεί να είναι άμεσα κοινωνική, αλλά ιδιωτική σε
σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, οξύνοντας και πάλι τις ανισότητες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εργατικά συμβούλια υποκατέστησαν τα
συνδικάτα και δημιούργησαν διαιρέσεις μεταξύ των εργαζομένων
(χειρωνακτική και πνευματική εργασία, μισθολογικό χάσμα, γεωγρα-
φική διαίρεση). Δημιουργήθηκαν αντιθέσεις ανάμεσα στις δημοκρα-
τίες με τεράστιο χάσμα στο οικονομικό, βιοτικό επίπεδο και στην
ανεργία.
Ουσιαστικά, το σύστημα της αυτοδιαχείρισης των εργατών δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις για έναν οικονομικό εθνικισμό. Σε κάθε ομόσπονδη γιουγκοσλαβική δημοκρα-
τία διαμορφώθηκε μία κομματική και γραφειοκρατική ελίτ που προσέλαβε εθνικά
χαρακτηριστικά. Η εδαφική αποκέντρωση της οικονομίας σε συνδυασμό με την αυ-
τοδιαχείριση είχαν δημιουργήσει χωριστές αγορές εργασίας και κεφαλαίου σε κάθε
δημοκρατία και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός αποτέλεσε την πηγή των εθνικιστικών
διαφορών.

Εξωτερικός δανεισμός•
Στην πράξη οι εργάτες δεν μπορούσαν να επωμισθούν την ευθύνη του του επιχειρη-
σιακού σχεδιασμού. Το σύστημα της αυτοδιαχείρισης δεν ήταν σε θέση να αντιμετω-
πίσει τα μακροοικονομικά προβλήματα, τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά μόνο στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γιουγκοσλαβία είχε ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο από
το 1952 έως το 1983 (με εξαίρεση το 1965) καταφεύγοντας σε συνεχή εξωτερικό δα-
νεισμό από το ΔΝΤ (είχε την ευχέρεια λόγω του στρατηγικού της “μέσου” ρόλου). 

“Γεωπολιτική τραμπάλα” ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή
Η ηγεσία της Γιουγκοσλαβίας βάσισε τη στρατηγική της
στην εκμετάλλευση του Ψυχρού Πολέμου, προσεταιρι-
ζόμενη κατά περίσταση ή και ταυτόχρονα, πότε τη μία
και πότε την άλλη πλευρά. Εξ άλλου, η συμμαχία της
Γιουγκοσλαβίας ήταν κομβικής σημασίας για τον έλεγχο
στα Βαλκάνια και με τη συμμετοχή και ηγετική της θέση
στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, κατάφερε να έχει επιρροή
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ουσιαστικά, η Γιουγκοσλαβία
στήριξε την οικονομική και πολιτική της ανεξαρτησία
στον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων.
Η στρατηγική αυτή σαφώς επέφερε πλεονεκτήματα,
αλλά δεν μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Με την
κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και την απώλεια του στρατηγικού της ρόλου, μία
χώρα που είχε μάθει να βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια και επι-
βίωσή της στο εμπόριο με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές και τον εξωτερικό δανεισμό,
βρέθηκε εκτεθειμένη στις ορέξεις των νέων, απόλυτων πλανητικών αφεντικών.

Νοσταλγία και σκληρή πραγματικότητα
Με άλλα λόγια, στη Γιουγκοσλαβία εφαρμόστηκε ένα ιδιότυπο σύστημα ημικαπιταλι-
στικής οικονομίας που επιβίωσε χάρη στη σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοή-
θεια και το εμπόριο με την καπιταλιστική Δύση. Ο κυρίαρχος μηχανισμός του
γιουγκοσλαβικού μοντέλου διεύρυνε τις περιφερειακές ανισότητες και εξέτρεφε
τους εθνικισμούς. Για το λόγο αυτό η διάλυση της ομοσπονδίας ήταν πολύ πιο
τραγική σε σχέση με τις αντίστοιχες άλλων σοσιαλιστικών χωρών (π.χ. ΕΣΣΔ,
Τσεχοσλοβακία).

Σε μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας, παρατηρείται το φαινόμενο της νοσταλγίας της
εποχής του Τίτο και της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας.
Είναι λογικό, αφού μετά τη διάλυσή της, πέρασαν με-
γάλα δεινά με τον πόλεμο και πλέον “απολαμβάνουν”
τα αποτελέσματα της φιλελευθεροποίησης της οικο-
νομίας. Εξ άλλου, για μια μεγάλη χρονική περίοδο, η
Γιουγκοσλαβία είχε σημαντική θέση στο παγκόσμιο
στερέωμα και η οικονομική κατάσταση των περισσό-

τερων κατοίκων και τα βασικά αγαθά βρίσκονταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο – σίγουρα
καλύτερο από το σημερινό.
Ωστόσο, η στρατηγική του Τίτο είχε περιορισμούς και η πορεία της προς την αποτυχία
ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο στρατάρχης Τίτο υπήρξε μία σημαντική προσωπικότητα
παγκόσμιας ακτινοβολίας, αλλά η επίπλαστη ευημερία βασιζόταν σε ασταθείς και
εξαρτημένους παράγοντες (“μέσος” δρόμος σε οικονομία και διεθνές στάτους) και οι
συνέπειες αυτού του πολιτικού τυχοδιωκτισμού εξερράγησαν και αποτέλεσαν τα αίτια
της αιματοβαμμένης σύγκρουσης για τη διάσπαση που ακολούθησε…

Υ.Γ.1. Δεν θα συγχωρήσω τον Τίτο για την ξεδιάντροπη στάση του στο ζήτημα της από-
φασής του για σφράγισμα των συνόρων της Γιουγκοσλαβίας, στερώντας τη δυνατότητα
να εισέλθουν οι υποχωρούντες αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο έδα-
φός της. Παρακολουθούσε απαθής τη σφαγή. Είχε έρθει σε ρήξη με την τότε ΕΣΣΔ και
την ηγεσία της και δεν συμπεριφέρθηκε σαν ”Παρτιζάνος”!
Υ.Γ.2. Δυστυχώς παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του… Κροάτης παρά Γιουγκοσλά-
βος!!!

Λάμπρος  Μεραντζής

ΤΤ ίί ττ οο ,,   εευυ χχήή   κκαα ιι   κκαα ττ άά ρρ αα ::

Η τραγωδία της 

Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας

Η ρήξη με τον Στάλιν δεν άρ-
γησε να έρθει

Ο Τίτο “ακροβατούσε” ανάμεσα
σε Δύση και Ανατολή. Εδώ με τον
Φιντέλ Κάστρο που έφυγε από τη
ζωή πριν από λίγες μέρες.

Το μοντέλο της
αυτοδιαχείρι-
σης ανέδειξε
τους περιορι-
σμούς του και
απέτυχε
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το τρίο Στούτζες και ο μπατζανάκης...
Κάποτε το τρίο Στούτζες μας διασκέδαζε στις κινηματογραφικές αίθου-

σες με τις απίστευτες φάρσες που σκάρωνε επί της οθόνης. Δυστυχώς,
το “τρίο Στούτζες της Ιονικής” μας προκαλεί... κλαυσίγελο με την κατη-
φορική διαδρομή που ακολουθεί με προορισμό την κάθε άλλο παρά
ηρωική έξοδο από τα συνδικαλιστικά πράγματα του χώρου μας... Ο κος
Βέργος, ο κος Βασιλάκης και ο κος Κολλάτος, συνεπικουρούμενοι από
τον... μπατζανάκη του τελευταίου, τον κο Τσιότρα, προσέφυγαν στη δι-
καιοσύνη για να ακυρώσουν το νέο καταστατικό του Συνεταιρισμού που
με τις τελευταίες δύο διοικήσεις του έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες
προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και έχει μπει στις ράγες για τη δυ-
ναμική επανεκκίνησή του, μετά την απαξίωση στην οποία τον είχαν οδη-
γήσει ο κος Βέργος και οι συνεργάτες του... 
Μπορεί να μην έχουν την παραμικρή ελπίδα να πετύχουν το στόχο τους

και για μία ακόμα φορά να αναλώνουν άσκοπα το χρόνο τους, ωστόσο,
το “τρίο Στούτζες της Ιονικής” είναι γνωστό για τις κωμικοτραγικές κατα-
στάσεις που συνηθίζει να δημιουργεί. 
Ό,τι και να συμβαίνει πάντως, η διοίκηση του Συνεταιρισμού δεν πτοεί-

ται από τους... ανύπαρκτους και συνεχίζει ακάθεκτη τις διεργασίες επα-
νεκκίνησής του με ταχείς ρυθμούς. 

Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι!
Είναι να απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν να διοικούν το Σύλλογο Συντα-

ξιούχων επί σειρά ετών αόρατοι, αυτοαποκαλούμενοι συνδικαλιστές.
Μετά από την “παλιοσειρά” με τους κκ Βέργο και Ντίνο, η σκυτάλη πέ-
ρασε στα τωρινά “ξεφτέρια” κο Κολλάτο, κα Καραδελή, κο Αναγνωστάκη
και ΣΙΑ που είναι άξιοι συνεχιστές των προκατόχων τους, τιμώντας την
παράδοση της αδράνειας και της αναποτελεσματικότητας. 
Σε μία κρίσιμη περίοδο για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιού-

χων, δυστυχώς στο τιμόνι του Συλλόγου Συνταξιούχων έχουν βρεθεί οι
πλέον ακατάλληλοι άνθρωποι. Το σκάνδαλο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μαίνεται και
εξελίσσεται, με τις επικουρικές συντάξεις να σημειώνουν “ελεύθερη
πτώση”. Και ποια ήταν η μοναδική αντίδραση των αυτοαποκαλούμενων
συνδικαλιστών; Να φέρουν το θέμα στο Δ.Σ. και να αποφασίσουν να κά-
νουν μηνύσεις και αγωγές – αλήθεια σε ποιον; Και ποιο ήταν το αποτέ-
λεσμα αυτής της “αντίδρασης”; ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗλΙΚΟΝ!
Χωρίς να είναι εύκολο να μπει κανείς στο μυαλό αυτών των άσχετων,

καταλήγουμε σε δύο εκδοχές για τη στάση τους. Είτε είναι παντελώς
ανίκανοι, όπως προκύπτει και από το συνολικά ανύπαρκτο έργο τους
όσο ασκούν διοίκηση στο Σύλλογο Συνταξιούχων, είτε η παρέα που
κινεί τα νήματα στο ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ τους χρησιμοποιεί σκοπίμως ώστε να
περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, μήπως καταφέρουν να απο-
συμπιέσουν αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν
τα σχέδιά τους...
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια, μοναδικός θεματοφύλακας των δικαιω-

μάτων και συμφερόντων των απανταχού Ιονικάριων, δεν πρόκειται να
τους αφήσει. Με τις τελευταίες ενέργειές μας ανακινήσαμε το θέμα
που έλαβε μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ και έφτασε μέχρι τη Βουλή και
εντός του επόμενου διαστήματος θα προχωρήσουμε στην κατά-
θεση τεκμηριωμένης μηνυτήριας αναφοράς και αγωγής εναντίον
όσων ευθύνονται για τις καταστροφικές επιλογές της διοίκησης του
ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ.
Μάλιστα, ο αθεόφοβος κος Κολλάτος έχει το θράσος να αντιπαραβάλλει

τη δράση (;) του με την αντίστοιχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, κατηγο-
ρώντας μας για ολιγωρία, όταν επί 9 μήνες ήταν δεμένα τα χέρια μας λόγω
της αποχής των δικηγόρων! Επειδή εδώ δεν είμαστε... αλάνα να κερδίζει
αυτός που φωνάζει και χειρονομεί, η δικαιοσύνη πρέπει να έχει καθορι-
στικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις και όλες οι ενέργειές μας είχαν σαν
προαπαιτούμενο την ταυτόχρονη δικαστική εκκίνηση της υπόθεσης.
Εξ άλλου, προκαλούμε αυτούς τους “αόρατους” που βαυκαλίζονται

για την πιο αθόρυβη “επανάσταση” που έγινε ποτέ, να μας παρου-
σιάσουν τα αποτελέσματά της. Δυστυχώς, το μόνο που “πέτυχαν”
ήταν να φτάσουν οι επικουρικές μας συντάξεις στον πάτο! Ακόμα
ένα δείγμα της ανεπάρκειάς τους... 
Ας αφήσουν λοιπόν τώρα να αναλάβει δράση η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που

γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, έχει σχεδιασμό και
αν μη τι άλλο έχει να επιδείξει έργο και αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικό-
τητα σε σειρά υποθέσεων.

“Η θεωρία του χάους” του κου Κολλάτου
Οι... πατέντες του κου Κολλάτου δεν έχουν τελειωμό! Εδώ και περίπου

10 μήνες εφαρμόζεται το “Κολλάτειο σύστημα” στα πρακτικά του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων και δη στα οικονομικά. Και τι σημαίνει αυτό; Οι δα-
πάνες δεν αναγράφονται στα πρακτικά, εγκρίνονται ή απορρίπτονται
χωρίς να γίνεται αναφορά ποιες είναι αυτές, το ύψος τους, ποιοι υπερ-
ψήφισαν, ποιοι καταψήφισαν, τίποτα! Μέσα στην παραζάλη του για την
εφαρμογή της... θεωρίας του χάους στο σύλλογο, ίσως να μην αντι-
λαμβάνεται ότι αυτό το φαινόμενο αποτελεί όχι μόνο κραυγαλέα κατα-
στατική, αλλά και νομική παράβαση, ή για κάποιον άλλο λόγο εφαρμόζει
αυτήν την πρακτική. 
Βέβαια, την τεράστια ευθύνη για αυτήν την κατάσταση έχει ο ταμίας του

συλλόγου κος Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης, που επί σειρά μηνών είναι
ουσιαστικά ωσεί παρών. Για να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος της ατα-
ξίας που επικρατεί στα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου, φανταστείτε
ταμειακές συμφωνίες οι οποίες έρχονται προς ενημέρωση στο Δ.Σ. χωρίς
καμία σφραγίδα, στις οποίες αφενός μεν δεν περιγράφεται πουθενά σε
τι αφορούν τα τιμολόγια και οι αποδείξεις και αφετέρου δε, οι αναλήψεις
από το λογαριασμό του συλλόγου χρεώνονται ως έξοδα!!!
Ό,τι και να συμβαίνει πάντως, στο “βασίλειο” του κου Κολλάτου στο Σύλ-

λογο Συνταξιούχων έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Ένας επιπρόσθετος
λόγος αυτός ο άνθρωπος να μας αδειάσει τη γωνιά και σύντομα να απο-
τελέσει μία θλιβερή συνδικαλιστική ανάμνηση (φράση κομμένη και ραμ-
μένη στα μέτρα του). 
Επειδή αυτός ο κύριος επιχειρώντας τους λεονταρισμούς του, έχει το

θράσος να αναφέρεται σε διαφάνεια και οικονομική αταξία για πολλούς
και δη για την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και καθώς η γυναίκα του Καίσαρα δεν
αρκεί να είναι, αλλά οφείλει να φαίνεται τίμια, εμείς έχουμε μία πρόταση:
Προτείνουμε σε αυτόν τον κύριο μέχρι την αποπομπή του από το
Σύλλογο Συνταξιούχων, να δημοσιοποιήσουμε από κοινού τις δα-
πάνες αναλυτικά του κάθε συλλόγου από τη μέρα που -λόγω και
δικών μας αστοχιών- βρέθηκε στο Σύλλογο Συνταξιούχων μέχρι σή-
μερα. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι πού πάνε
τα 140.000 ευρώ ετησίως από τις εισφορές τους, παρά το γεγονός
ότι δεν παρουσιάζεται έργο, σε αντίθεση με την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
που όπως γνωρίζετε δεν έχει εισφορά ούτε ένα ευρώ.
Αυτή μας η πρόταση έχει κατατεθεί στο τραπέζι δημοσίως και κατά το

παρελθόν και εξυπακούεται πως δε λάβαμε καμία απάντηση. Ωστόσο,
θα την επικαιροποιήσουμε, επεκτείνοντάς την και προς το σύμμαχο του
κου Κολλάτου, τον κο Γκιάτη, ώστε να μπορούν να αντιπαραβάλλουν
οι εργαζόμενοι στην τράπεζα τη χρησιμότητα των ελάχιστων εσόδων του
ΣΥΙΛΤΕ σε σχέση με τον πακτωλό χρημάτων και εισφορών που λαμβάνει
ο Σύλλογος Προσωπικού της ALPHA BANK του κου Γκιάτη.
Εντάξει, τον ανύπαρκτο Σύλλογο Βοηθηματούχων του κου Βέργου, δεν

τον βάζουμε καν στη συζήτηση. Πρόκειται για μία ιδιάζουσα περίπτωση
ενός... μονοπρόσωπου συλλόγου, στον οποίο ο κος Βέργος αποφασίζει,
εισπράττει και διαχειρίζεται και είναι άλλου... παπά ευαγγέλιο...

Τα “μεγάλα πνεύματα” συναντιούνται...
Χαρακτηρίσαμε προηγουμένως τον κο Γκιάτη συνεργάτη του κου

Κολλάτου. Όχι, δεν κάναμε λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε αν τα μάθατε,
αλλά τα δύο μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν (και πολύ άργησαν
έχουμε να προσθέσουμε)!
Πλέον, δεν πρέπει να φοβάστε για την προοπτική και τις εξελίξεις στο

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Ο κος Γκιάτης έβαλε τον κο Κολλάτο να τον προσκαλέσει σε
σύσκεψη για να λύσουν το θέμα του επικουρικού μας φορέα. Αντιλαμβά-
νεστε πλέον ότι με τη συμπόρευση των δύο... τοτέμ του συνδικαλισμού,
καλούνται οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να... ράψουν μεγαλύτερες τσέ-
πες για να αντέξουν τις παχυλές συντάξεις που θα ακολουθήσουν... Ο
εργοδοτικός συνδικαλισμός που έχει προκαλέσει απανωτά δεινά στο
χώρο μας ταυτίζεται πλέον με τον καιροσκοπικό συνδικαλισμό των
ύβρεων και των συκοφαντιών που πρεσβεύει ο κος Κολλάτος.
Το τελευταίο βέβαια, αφορά το ίδιο το σκάνδαλο της υπόθεσης του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού ο κος Γκιάτης είναι ο ηθικός αυτουργός της επένδυ-
σης, έχοντας τεχνηέντως δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα με τις ανα-
κοινώσεις του στις οποίες διαβεβαίωνε (εξαπατούσε θα λέγαμε εμείς)
τους εν ενεργεία ότι θα τους επέστρεφε τις εισφορές τους, φτάνοντας
ακόμα και στο σημείο να ζητά να του γνωστοποιήσουν το i-ban του λο-
γαριασμού τους για τη δήθεν πίστωση! Βέβαια, σύντομα κατέστη σαφές
ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο, αλλά η “δουλειά” του κου Γκιάτη είχε γίνει...
Ενώ εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν αλλεπάλληλες ανακοινώσεις

σε αυτήν την κατεύθυνση - η μία μάλιστα μόλις της επομένη της κατα-
στροφικής επένδυσης - ο κος Γκιάτης καθοδήγησε τους συνεργάτες

σχόλια που καίνε...
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του στη διοίκηση του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ να επενδύσουν στην ΑΜΚ της
ATTICA BANK το 50% των ρευστών διαθεσίμων του ταμείου χωρίς
καμία προηγούμενη μελέτη και στην ανακοίνωσή του θριαμβολογούσε
ότι αυτή η εξέλιξη θα θωράκιζε το ταμείο... Τα αποτελέσματα και οι συ-
νέπειες στις επικουρικές μας συντάξεις, σας είναι πλέον γνωστά...
Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τίποτα από τα

γεγονότα που μας δικαιώνουν ΑΠΟλυΤΑ. Απλά να τονίσουμε ότι αυτή
η υπόθεση δε θα περάσει στα ψιλά και θα φροντίσουμε εμείς για αυτό.
Ήδη οδηγείται στη δικαιοσύνη ώστε ο κάθε κατεργάρης να κάτσει στον
πάγκο του και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους πρέπει για την κατάρ-
ρευση της επικουρικής μας σύνταξης και την “εξαέρωση” των διαθεσίμων
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Οι φαντασιόπληκτοι θέλουν και ε-φάπα-ξ!
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας “Ο Συνταξιούχος της Ιονικής”, ο

κος Κολλάτος γνωστοποίησε στους συναδέλφους που ανέμεναν την κα-
ταβολή του εφάπαξ, ότι είχε επισκεφθεί τη διοίκηση του ταμείου, λαμβά-
νοντας τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρούσαν άμεσα οι διαδικασίες.
Πλέον η κατάσταση του κου Κολλάτου πολύ φοβούμαστε ότι έχει
ξεπεράσει τα όρια της θρασύτητας και αγγίζει τη φαντασιοπληξία! 
Προσπαθώντας να ιδιοποιηθεί την επιτυχία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ,

δε διστάζει να κατασκευάσει συναντήσεις και φανταστικούς διαλόγους!
Μάλιστα, έχει το θράσος να παραθέτει και την επιστολή αποδοχής των
θέσεών μας από την πλευρά του Υπουργείου! Σας υπενθυμίζουμε ότι ο
γραμματέας του συλλόγου μας, συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος
και ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος Γιώργος Κουτρουμάνης συνέ-
ταξαν το εμπεριστατωμένο υπόμνημα που είχαμε αποστείλει στο
Υπουργείο, το ΤΑΥΤΕΚΩ και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τον επα-
ναϋπολογισμό του ποσοστού του εφάπαξ, το οποίο και υπήρξε ο
καταλυτικός παράγοντας που οδήγησε στην πλήρη δικαίωση των
αιτημάτων μας!
Πιστεύουμε ότι πλέον όλοι οι συνάδελφοι έχουν συνειδητοποιήσει το

μέγεθος της άγνοιας του κυρίου Κολλάτου που έχει αποδειχθεί από την
αδράνειά του σε σειρά υποθέσεων και το πιθανότερο είναι να αντιμετώ-
πισαν με χιούμορ και όχι οργή το δημοσίευμά του. 

Δεν μπορούμε όμως να μη σχολιάσουμε την αμετροέπεια αυτού του
ανθρώπου που δυστυχώς δεν έχει όρια.  
ΜΗΔΕΝ εις το πηλίκον!

Μέχρι τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης επιστολής αγνοούσε•
την υπόθεση του εφάπαξ και δεν είχε προβεί στην παραμικρή κίνηση
από το 2013 που βρίσκεται στο Σύλλογο Συνταξιούχων για να υπε-
ρασπιστεί τα δικαιώματα των συναδέλφων! Τώρα όμως, έχει το θρά-
σος να “διαφημίζει” τη ΜΗΔΕΝΙΚΗ συμβολή του στην αίσια έκβαση
της υπόθεσης, την οποία χειρίστηκε ΑΠΟΚλΕΙΣΤΙΚΑ η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ!

Η “χαμένη” υπόθεση του εφάπαξ
Όχι μόνο δεν ενεργοποιήθηκε στοιχειωδώς έστω για τα αυτονόητα•

και καθ'όλα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, αλλά προσπάθησε να
τους αποτρέψει από τη διεκδίκησή τους!! Όταν το 2014 βρέθηκε στο
ταμείο ασφάλισης για να μοιράσει αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο
Συνταξιούχων στους συναδέλφους που περίμεναν στη σειρά για την
κατάθεση των δικαιολογητικών προκειμένου να συμμετάσχουν στη
διαδικασία εθελουσίας εξόδου, διαμήνυε σε όλους τους τόνους να
αδιαφορούν και να μη συμμετάσχουν σε καμία διαδικασία που τους
προτείνουν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο Φιλιππόπουλος, γιατί “η υπό-
θεση του εφάπαξ είναι χαμένη”! Τα ίδια υποστήριζε μέσα από την
ιστοσελίδα και την εφημερίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων. Ευτυχώς,
ελάχιστοι είναι αυτοί που του δίνουν σημασία...

Οι συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η απόδοση του εφάπαξ
που έχει ξεκινήσει πλέον και γίνεται με πιο ευνοϊκούς όρους από αυ-
τούς που καθόριζε ο τελευταίος νόμος του Υπουργείου, οφείλεται
αποκλειστικά στην μεγάλη προσπάθεια της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ και των συνεργατών της. 

Αλήθεια, τώρα πια τι έχει να πει ο κύριος αυτός για τη... χαμένη
υπόθεση του εφάπαξ και τις προσπάθειες του συλλόγου μας;;;

Ούτε για το “θεαθήναι”
Οι προσπάθειές μας για την πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ συ-•

νεχίζονται και ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Όταν ξεκι-
νήσαμε αυτόν τον αγώνα με γνωμοδότηση των νομικών συνεργατών
του συλλόγου μας κας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και κας Ντέτας
Πετρόγλου, για να θεμελιώσουμε την εγγυητική ευθύνη της τράπεζας
για την πλήρη κάλυψη του συνόλου του εφάπαξ μέχρι την αποχώ-

ρηση και του τελευταίου εργαζομένου προερχόμενου εκ της Ιονικής,
ο κος Κολλάτος και οι συνεργάτες του κκ Βέργος και Καραδελή που
υποτίθεται εκπροσωπούν το Σύλλογο Συνταξιούχων, δεν κούνησαν
ούτε το δακτυλάκι τους προς αυτήν την κατεύθυνση, έστω και για
τους τύπους! Εξυπακούεται βέβαια, ότι αυτήν την υπόθεση την κί-
νησε αποκλειστικά η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ειδάλλως αυτοί οι μαθη-
τευόμενοι μάγοι του συνδικαλισμού δε θα είχαν πάρει χαμπάρι ότι
υφίστατο αυτή η προοπτική που θα ωφελήσει το σύνολο των συνα-
δέλφων μας!

Ο “χαϊδεμένος”
Αυτός ο κύριος λοιπόν, υποτίθεται ότι προασπίζεται τα δικαιώματά•

μας από την καρέκλα του στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Δυστυχώς,
δεν το κάνει ούτε κατά διάνοια όσο επιτυχημένα υπερασπιζόταν τις
θέσεις της τράπεζας σε βάρος των συναδέλφων κατά το παρελθόν!
Βλέπετε, η “στήριξη” του κου Κολλάτου στους συναδέλφους είναι
γνωστή παλαιόθεν. Όταν οι συνάδελφοί μας στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ (Ν.
Κάβουρας Πρόεδρος, Σ. Φιλιππόπουλος και Γ. Χρυσικός μέλη)
συγκρούονταν με την τράπεζα, υπερψηφίζοντας τις εισηγήσεις κα-
ταλογισμών από τον τότε διευθυντή του ταμείου συνάδελφο Ν. Αλε-
ξόπουλο σε βάρος της και υπέρ του κλάδου πρόνοιας ύψους 61 εκατ.
ευρώ (εκ των οποίων τα 39,7 έχουν ήδη εισπραχθεί) που αποτελούν
τον καταλύτη για τις περαιτέρω διεκδικήσεις μας στην υπόθεση του
εφάπαξ, την ίδια περίοδο ο κος Κολλάτος παρουσιαζόταν ως μόνιμος
μάρτυρας υπερασπιζόμενος τις θέσεις της τράπεζας σε εκδικάσεις
βλαπτικών μεταβολών των συναδέλφων ή και σε άλλες περιπτώσεις.
Γι' αυτό και η διοίκηση, εκτιμώντας τις πολύτιμες υπηρεσίες που της
προσέφερε, του έδωσε 280.000 ευρώ μπόνους εθελουσίας εξό-
δου, όταν οι συνάδελφοί μας αγωνίζονται δικαστικά με πρωτοβουλίες
του συλλόγου μας για να τους καταβληθεί ακόμα και η νόμιμη απο-
ζημίωση του Ν2112!

Οι “σοφοί” με τα τέσσερα “Α”: 
Ανικανότητα, Απειρία, Άγνοια και Αμάθεια

Διάφοροι “άκαπνοι” στο συνδικαλιστικό χώρο, επιχειρούν να μας κά-
νουν μαθήματα συνδικαλιστικής λειτουργίας, πρακτικής και αποτελεσμα-
τικότητας, αναφορικά με τη μείζονα απόφαση που έλαβαν τα στελέχη του
συλλόγου μας το 2004 για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με τους όρους
του καταστατικού του, επιχειρηματολογώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ζη-
μιώθηκε το ΙΚΑ και επωφελήθηκε σημαντικά η τράπεζα! 
Εφόσον θέλουν να μεταφέρουν το πεδίο της σύγκρουσης στη στάση

του καθενός απέναντι στην τράπεζα, τις αποφάσεις που κληθήκαμε να
λάβουμε και τα αποτελέσματά τους, απαντάμε σε αυτούς που 

δεν έχουν δοκιμαστεί στο συνδικαλιστικό καμίνι, •
δεν έχουν εναντιωθεί ποτέ στην τράπεζα, •
προσέτρεξαν να επαναπαυθούν υπό τις φτερούγες του εργοδοτικού•

συνδικαλισμού αμέσως μετά το ξεπούλημα της Ιονικής για να έχουν
την ευκαιρία να κάνουν καριέρα, 

ότι
Τα ευεργετικά αποτελέσματα της σημαντικής αυτής επιλογής του συλ-

λόγου μας και του τότε προέδρου του ΣΥΙΛΤΕ, συνάδελφου Σαράντου
Φιλιππόπουλου, είναι εμφανή σήμερα: Σε αντίθετη περίπτωση θα είχε
υλοποιηθεί η επανειλημμένη επιδίωξη της τράπεζας για ένταξη του
ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ χωρίς το καταστατικό του, γεγονός που θα είχε κατα-
στροφικές συνέπειες για τους συναδέλφους από το 2004 και εντεύθεν,
αφού οι όροι συνταξιοδότησής τους θα ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς και δεν
θα είχαν καμία σχέση με το ασφαλιστικό καθεστώς που διατηρήθηκε
ακριβώς λόγω της επιτυχημένης ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με τους
όρους του καταστατικού του. 
Μαθήματα από τους απόντες, τους “άκαπνους” και τους άσχετους δε

δεχόμεθα! Η πιο όμορφη στιγμή της θεωρίας είναι η πράξη και η πράξη
αυτή έχει κριθεί θετικά από τους Ιονικάριους, αφού με την πάροδο των
χρόνων δικαιώθηκε απόλυτα και ουσιαστικά η κορυφαία αυτή επιλογή. 

* Μέχρι σήμερα έχουμε δείξει επιείκεια και υπέρμετρη ανεκτικότητα στις προκλήσεις
ενός γραφικού κυρίου που δυστυχώς τη δεκαετία του ‘90 είχε αποσπαστεί στο Σύλλογο
Εργαζομένων σαν ειδικός συνεργάτης, χωρίς να έχει ποτέ εκλεγεί, επιφορτισμένος και
με τη φροντίδα του μικρού ταμείου. Ο κύριος αυτός έχει στο ενεργητικό του δραστηριό-
τητες απείρου κάλλους. Παροιμιώδης είναι ο έλεγχος που έκανε για τη διαμονή στελέ-
χους του συλλόγου στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” που εκτός της κάλυψης των εξόδων,
πλήρωνε και τις ταινίες αισθησιακού περιεχομένου που απολάμβανε ο εν λόγω σύμ-
βουλος! Αυτό είναι μόνο ένα μικρό στιγμιότυπο από τη μεγάλη εικόνα της παρακμής
που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα
στοιχεία, γιατί σήμερα αυτός ο κύριος έχει πλέον εξελιχθεί σε “μέγα επαναστάτη” και εμ-
φανίζεται ως αρχάγγελος της κάθαρσης του συνδικαλισμού! Τον συμβουλεύουμε να έχει
κατά νου ότι η σοβαρότητα και η αυτοκριτική είναι αναγκαιότητα, γιατί καμιά φορά εξαντλείται
η ανεκτικότητα και αν αρχίσουμε να δημοσιοποιούμε όλα τα ντοκουμέντα για την περίοδο
δραστηριότητάς του, είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί σε ιδιαιτέρως δυσμενή θέση!
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Η πρώτη εξόρμηση της νέας χρονιάς! 
Εκδρομή του συλλόγου μας 5 - 8 / 1 / 2017 στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας!  

Θα επισκεφθούμε βεβαίως και την πρωτεύουσα και
μεγαλύτερη πόλη της Βουλαγαρίας, τη Σόφια που
βρίσκεται στο δυτικό μέρος της χώρας, στις πλαγιές
του όρους Βίτοσα και αποτελεί το βασικό διοικητικό,
βιομηχανικό και συγκοινωνιακό κέντρο της  χώρας.
Η πόλη της Σόφιας έχει αδελφοποιηθεί με την
Αθήνα, καθώς και με πολλές άλλες πρωτεύουσες.
Θα απολαύσουμε τον καθεδρικό ναό του Αλέξαν-
δρου Νιέφσκι, το Εθνικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο,
το τζαμί Μπάνια, την άσβεστη φλόγα του άγνωστου
στρατιώτη και το ναό της Αγίας Σοφίας, τη Ροτόντα του Αγίου Δημητρίου και
το Ναό  του Αγίου Νικολάου (Ρώσικη εκκλησία).
Ένας σημαντικός προορισμός της Βουλγαρίας που θα γνωρίσουμε από
κοντά είναι η όμορφη λουτρόπολη Σαντάσκι. Κτισμένη ανάμεσα σε δύο πο-
ταμούς, τον Μπάνσκα και τον Μπρστίτζα, έχει πάρει το όνομά της από τον
Βούλγαρο επαναστάτη Γιαν Σαντάσκι. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρατη-
ρήσουμε το δέντρο στην κεντρική πλατεία 500 ετών, δίπλα σε ένα αρχαίο
μαρμάρινο συντριβάνι και να επισκεφθούμε την πολύ ενδιαφέρουσα  αγορά
της  πόλης. Στο σχεδιασμό μας είναι στα πλαίσια του ταξιδιού μας να επισκε-
φθούμε επίσης και τη λίμνη Κερκίνη, ένα σημαντικό υδροβιότοπο της χώρας
μας που προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί περιοχή του
Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000».
Όσο για τις περίφημες ιονικές βραδιές που περιλαμβάνουν πάντοτε οι εκ-
δρομές μας, σας γνωρίζουμε ότι θα είναι μαζί μας οι συνάδελφοι-τραγουδι-
στές Ιπποκράτης Ξυλάς και Πλούταρχος Κούσουλας που όλοι πλέον
γνωρίζετε ότι αποτελούν εγγύηση για ατέλειωτο ιονικό κέφι και διασκέδαση!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας
(www.ionikienotita.gr) ή να επικοινωνείτε με το σύλλογό μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ενήλικες και παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα νέου τύπου (με λα-
τινικούς χαρακτήρες) ή και διαβατήριο.

ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗ!

Θέλουμε πάντα να βρίσκεστε σε ταξιδιωτική διάθεση και ετοιμότητα και έτσι,
λίγες μέρες μετά την επιστροφή του “Βαλκανικού Εξπρές” και καθώς το 2016
μας αποχαιρετά, σας παρουσιάζουμε την πρώτη εξόρμηση του συλλόγου μας
για τη νέα χρονιά!
Μετά την απόλυτα επιτυχημένη δραστηριότητα της Επιτροπής Πολιτισμού και
Ψυχαγωγίας του συλλόγου μας για το 2016 με εκδρομές που θα παραμείνουν
χαραγμένες στις μνήμες των συναδέλφων και μετά από τις “πιέσεις” που
δεχθήκαμε από πολλές, “ταξιδιάρες ψυχές” της Ιονικής, αποφασίσαμε ότι για
να μπει καλά ο νέος χρόνος, θα πρέπει από τις πρώτες κιόλας μέρες να πραγ-
ματοποιήσουμε την επόμενη εξόρμησή μας που θα γίνει το τετραήμερο
5-8 Ιανουαρίου 2017 σε έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προ-
ορισμούς της Ευρώπης, το Μπάνσκο της Βουλγαρίας! Με “ορμητήριο”
το Μπάνσκο θα επισκεφθούμε τόσο την πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας,
Σόφια, όσο και άλλα ενδιαφέροντα μέρη και αξιοθέατα και θα γνωρίσουμε τις
φυσικές ομορφιές των γύρω περιοχών:
Θα φτάσουμε οδικώς στη Βολυγαρία μέσω του συνοριακού σταθμό του Προ-
μαχώνα και θα συνεχίσουμε για το Μπάνσκο που κατά τη χειμερινή περίοδο,
θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων και τους
υπόλοιπους μήνες, ένας από τους καλύτερους φυσιολατρικούς προορισμούς.
Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πίριν,
το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο
μνημείων παγκόσμιας φυσικής κληρονο-
μιάς της UNESCO. Θα επισκεφθούμε τη
μονή της Ρίλα, για να δούμε από κοντά το
μοναδικό μοναστήρι και το μουσείο της Ρίλα
με τα ανεκτίμητα κειμήλια του μοναστηριού.
Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 10ο αιώνα και
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πολιτι-
σμικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία
της Βουλγαρίας και σημαντικό τουριστικό
αξιοθέατο τόσο για τη Βουλγαρία, όσο και για τη Νότια Ευρώπη. Το 1976 ανα-
κηρύχθηκε εθνικό ιστορικό μνημείο της Βουλγαρίας και το 1983 χαρακτηρί-
στηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Α π ο χ α ι ρ ε τ ο ύ μ ε  κ α ι  σ υ λ λ υ π ο ύ μ α σ τ ε . . .
Ε κ ο ι μ ή θ η  ο  “ μ ά γ κ α ς  ά γ ι ο ς ”  Ε κ ο ι μ ή θ η  ο  “ μ ά γ κ α ς  ά γ ι ο ς ”  

Εκοιμήθη ο συνάδελφός μας Αποστόλης Νάνης, που για
όσους δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, σας ενημε-
ρώνω ότι υπηρέτησε στο Κεντρικό, στη Ναυαρίνου στον Πει-
ραιά και στο Βόλο. Ο συνάδελφος ήταν μία ιδιαίτερη
περίπτωση ανθρώπου. Αφενός μεν επρόκειτο για μία ύπαρξη
που αβίαστα ανέδυε μία αυθεντική αγνότητα, αφετέρου δε
ήταν ένας άνθρωπος που ρούφηξε τη ζωή μέχρι το μεδούλι
και την έζησε σαν ένας πραγματικός μάγκας, με έντονη δρα-
στηριότητα και ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του, φτά-
νοντας πολλές φορές στα άκρα και εξαντλώντας τα όρια μίας
συνηθισμένης ζωής.
Όμως ο Αποστόλης υπήρξε μάγκας “με τα όλα του” όχι μόνο
λόγω του έντονου βίου του, αλλά και γιατί στάθηκε άξιος συ-
νάδελφος και φίλος και η καθαρότητα του βλέμματος και των
πράξεών του σίγουρα δε συναντώνται πλέον συχνά.
Από ένα σημείο της ζωής του κι έπειτα, αποφάσισε να αναζη-
τήσει διέξοδο στο Θεό, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Ένα
συγκλονιστικό γεγονός που διηγείτο συχνά ο ίδιος και συνέβη
προ εικοσαετίας, του άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή.
Γυρνώντας από νυχτερινή διασκέδαση τις πρώτες πρωινές
ώρες, όπως συχνά συνήθιζε, πήρε ένα ταξί και έπιασε συζή-
τηση με τον οδηγό. Μία αγγελική φιγούρα με γαλήνια μορφή
που κρατούσε ένα κομποσκοίνι καθ’όλη τη διάρκεια της δια-
δρομής. Αυτό το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
του μίλησε για πολλές από τις προσωπικές και οικογενειακές
υποθέσεις του εκλιπόντος συναδέλφου μας και πτυχές της
ζωής του που μονάχα ο ίδιος θα μπορούσε να γνωρίζει. Του
συνιστούσε μάλιστα να αλλάξει τρόπο ζωής και να αφοσιωθεί
στην πίστη. Ήταν βεβαίως ένα πραγματικό σοκ που αιφνι-
δίασε το συνάδελφο και τον έβαλε σε σκέψεις. Ο Αποστόλης
τον ρώτησε αν θα μπορούσε άμεσα να τον συναντήσει για να
συζητήσουν εκτενέστερα, αλλά ο οδηγός του είπε ότι δεν πρό-
κειται να τον βρει σε κανένα ταξί, αλλά σε ένα συγκεκριμένο
σημείο που υπάρχει μία εικόνα στο Άγιο Όρος στη Μονή
Εσφιγμένου. Ο συνάδελφος μετά από αυτήν τη συγκλονιστική
συνάντηση που άγγιξε την ψυχή του, ζήτησε άδεια από την
τράπεζα, πήγε στο Άγιο Όρος και βρήκε την εικόνα που απει-
κόνιζε τη μορφή του οδηγού. Ήταν ο Άγιος Νικόδημος. Έκτοτε
η ζωή του άλλαξε ριζικά.
Ακολουθούσε πιστά την εκκλησία του παλαιού ημερολογίου
και συχνά επισκεπτόταν το Άγιο Όρος. Ο Θεός έγινε σημείο
αναφοράς του και ο ίδιος χάραξε μία νέα ρότα στο πολυδαί-
δαλο μονοπάτι της ζωής του.
Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο είχε την ατυχία να προσβληθεί
από τη σύγχρονη μάστιγα, αφού διαγνώσθηκε με καρκίνο. Αν
και μαχητής και ερωτευμένος με τη ζωή, πλέον η κοσμοθεωρία
του είχε αλλάξει και του επίτασσε μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση
της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει. Μάταια καταβάλ-
λαμε προσπάθειες συγγενείς, φίλοι και γνωστοί να τον πεί-
σουμε να ακολουθήσει την ιατρική οδό για να προσπαθήσει

να καταπολεμήσει την ασθένεια.
Αλλά ο Αποστόλης δεν ήταν συμβατικός άνθρωπος. Δεν επι-
θυμούσε να παλέψει για τη ζωή του μέσω της επιστήμης. Θε-
ωρούσε ότι το μόνο που μπορούσε να τον βοηθήσει ήταν η
πίστη του κι έτσι παρά τις έντονες προσπάθειές μας, δεν κα-
ταφέραμε να τον πείσουμε…
Ακόμα όμως και σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, απέδειξε τη
δύναμη της ψυχής και της πίστης του, καθώς αποφάσισε να
εγκαταλείψει τα εγκόσμια για να γίνει ο μοναχός Αρέθας στη
Μονή Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος. Ακόμα και την ύστατη
στιγμή, έκανε αυτό που του “επέβαλε” η καρδιά του. Κατευ-
θύνθηκε εκεί που τον οδήγησε η ψυχή του, ώστε να δώσει τη
μάχη του με τον τρόπο που ήθελε. Κι έτσι έγινε. Δε λύγισε κα-
θόλου και τελικά κατέληξε την Κυριακή 30 Οκτωβρίου.
Ο Αποστόλης έφυγε όπως αρμόζει σε κάθε γνήσιο μάγκα: Όρ-
θιος, περήφανος, εκεί που επέλεξε το ένστικτό του. Ο ξεχωρι-
στός αυτός συνάδελφός μας τώρα πλέον θα χορεύει το
ζεϊμπέκικο που τόσο τον ευχαριστούσε στη “γειτονιά των
αγγέλων” και ιδιαίτερα το αγαπημένο του τραγούδι “Μες τον
Πράσινο το Μύλο” της Μαριώς.
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια εκ μέρους
όλων των συναδέλφων στην αδελφή του Αιμιλία και το γαμπρό
του Σπύρο. 
Νιώθω τυχερός που γνώρισα αυτόν τον αυθεντικό “μάγκα άγιο”
και είχα την τιμή να με θεωρεί φίλο του. Είμαι σίγουρος ότι στο
εξής με το χορό του θα σείονται οι ουρανοί, όπως γινόταν κάθε
φορά που σηκωνόταν να χορέψει στις εκδηλώσεις μας! 

Σαράντος Φιλιππόπουλος

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟυλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Κώστας. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Γενικών
Λειτουργιών, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Δραστηριοτήτων και
ως υπεύθυνος Τμήματος Συμψηφισμού Επιταγών στο Κεντρικό.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύ-
ζυγό του Δέσποινα και τους γιους του Χρήστο και Λάμπρο,
καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλ-
λυπητήρια. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟυλΟυ ΟλΓΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών η συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Όλγα. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατάστημα και
στα Καταστήματα Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης. Την διέκρι-
ναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στο σύζυγό της Χρή-
στο και τα τρία παιδιά της, Ευρυπίδη, Μιχάλη και Ραλλιώ, καθώς
και  στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΑΝΩλΗΣ ΔΗΜΗΤρΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Δημήτρης. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα της
Καλαμπάκας, των Ιωαννίνων και της Ρόδου. Τον διέκριναν το

ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαριέττα
και την κόρη του Βαλσαμούλα, καθώς και  στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΗΤΣΙΑλΗΣ ΓΙΩρΓΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Γιώργος. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Καταστη-
μάτων, στο Κατάστημα Νέας Φιλαδέλφειας σαν εργαζόμενος και
Διευθυντής και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Φίλωνος, Ψυ-
χικού, Ζωγράφου, Αχαρνών, Συγγρού και Ιλισίων. Τον διέκριναν
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ειρήνη
και στις κόρες του Λουΐζα, Αντωνία και Κατερίνα, καθώς και
στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑρΑΜΑΝΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Χρήστος. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα Νέας
Σμύρνης και Χαλκίδας. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στη σύζυγό του Πηνελόπη και τα δύο του παιδιά,
Αλέξη και Ευφροσύνη, καθώς και  στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑλΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Μιχάλης. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα Χανίων.
Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύ-
ζυγό του Γεωργία, το γιο του Μιχάλη, καθώς και  στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΦρΟΣυΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Κώστας. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατάστημα,
στο Λογιστήριο και στο Εμπορικό. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Χρυσούλα και το γιο
του Αντώνιο, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βα-
θειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑλΟΓΕρΟΠΟυλΟΣ ΣΩΣΙΠΑΤρΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνταξιούχος συνάδελ-
φός μας Σωσίπατρος. Είχε υπηρετήσει ως υπάλληλος και διευ-
θυντής στα καταστήματα της Κέρκυρας. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά
του Φρόσια και Θεόδωρο, καθώς και  στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΦΕλΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤρΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97 ετών ο συνταξιούχος συνά-
δελφός μας Δημήτρης. Είχε υπηρετήσει ως πρώτος Διευθυντής
στο Κατάστημα Αίγινας και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Κο-
ρυδαλλού και Μεγάρων, Υποδιευθυντής στο Κατάστημα Κηφι-
σιάς και επίσης υπηρέτησε στα Καταστήματα Ελευσίνας,
Ναβαρίνου και Περιστερίου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ευμορφία και τις κόρες του
Ειρήνη και Βασιλική, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

Το Μπάνσκο αποτελεί κορυφαίο χειμε-
ρινό προορισμό

Στη Σόφια δεσπόζει ο καθε-
δρικός ναός του Αγίου Αλέ-
ξανδρου Νιέφσκι
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Πολιτική και ΠολιτικοίΠολιτική και Πολιτικοί
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

Ο πρωθυπουργός πρόσφατα αποφάσισε να προχωρήσει στον
ανασχηματισμό της Κυβέρνησης. Πρόκειται παραδοσιακά για
μία κλασική κίνηση τακτικής εξαγοράς πολιτικού χρόνου. Προ-
σεγγίζοντας και αποτιμώντας με ψυχραιμία το έργο του προ-

ηγούμενου κυβερνητικού σχήματος και συνολικά της μέχρι τώρα παρουσίας του
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, καταλήγουμε ότι η “πρώτη φορά αριστερά”, όπως αρέ-
σκονται να αυτοαποκαλούνται στο μεγαλύτερο πόλο του κυβερνητικού συνασπι-
σμού, συνοδεύτηκε και σημαδεύτηκε από συντετριμμένες αυταπάτες.
Τόσο μετά τις πρώτες εκλογές που έφεραν στην εξουσία το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και μετά
τις επόμενες κερδισμένες εκλογές, μετά την υπογραφή του μνημονίου, η διαπί-
στωση είναι για μία ακόμα φορά ότι οι αβάσιμες και ανεύθυνες υποσχέσεις, τα ψεύ-
τικα τα λόγια τα μεγάλα, είναι βέβαιο ότι δημιουργούν αδιέξοδα που εν καιρώ
κανείς τα βρίσκει μπροστά του. Όταν επί πενταετία ο ΣΥΡΙΖΑ ανέμιζε με στόμφο
την αντιμνημονιακή σημαία, είναι λογικό σήμερα να μην μπορεί να  διαχειριστεί ένα
αυστηρό μνημόνιο, με το λαό να νιώθει πλέον εξαπατημένος.
Η τακτική κίνηση του ανασχηματισμού λοιπόν ήταν επιτακτική για την κυβέρνηση
που δεν προτίθεται σύντομα να πάει σε εκλογές. Από ό,τι φάνηκε η επιλογή των
νέων υπουργών βασίστηκε στην επιτακτική ανάγκη να κλείσει σύντομα το τελευταίο
μέρος της αξιολόγησης από τους δανειστές και έγινε με κριτήριο την απόλυτη εναρ-
μόνιση με την υλοποίηση του μνημονιακού προγράμματος, αφού ουσιαστικά απο-
μακρύνθηκαν και οι τελευταίοι διαφωνούντες.
Εμείς, έχοντας βγάλει τις κομματικές παρωπίδες, ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο
για κάθε κυβέρνηση, ώστε να οδηγήσει τη χώρα σε ένα καλύτερο αύριο. Η επιθυμία
και επιδίωξη των απλών πολιτών που δεν έχουν προκαταλήψεις και εμμονές είναι
να πετύχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως, δε διαφαίνεται αυτή η προοπτική. Όπως
έγινε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει δια-
χειριζόμενη ένα αυστηρό μνημόνιο.
Βέβαια, αναρωτιόμαστε αν υπάρχει άλλη λύση. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα,
είναι η απάντηση. Γιατί αν ο πολιτικός κόσμος συνειδητοποιούσε έγκαιρα και
με υπευθυνότητα την κρισιμότητα της κατάστασης όταν εισερχόμασταν στην
κρίση, ίσως η εισαγωγή κάποιων πράγματι απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και
η εφαρμογή ορισμένων μέτρων από μία κυβέρνηση ευρείας συγκρότησης, θα
μπορούσε να είχε ισορροπήσει την κατάσταση και η χώρα μας να μην είχε
οδηγηθεί τα επόμενα χρόνια στην απόλυτη φτωχοποίηση.
Η πραγματικότητα βέβαια δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την παραδοχή. Η αντιπο-
λίτευση -όποια κι αν ήταν ή είναι μέχρι σήμερα αυτή- υπονόμευε σθεναρά την κυ-
βέρνηση με αυξημένους πολιτικούς τόνους και πλέον, μετά από 6,5 χρόνια
μνημονίων, το αποτέλεσμα είναι μηδέν εις το πηλίκον. 
υπάρχει σαφώς και η πιο “τολμηρή”, αλλά καθ΄όλα λογική και με βάσιμα επι-
χειρήματα επιλογή της εξόδου από τη νομισματική ένωση και με μία νέα, οι-
κονομική και νομισματική αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας να πορευτεί σε ένα
διαφορετικό δρόμο για τη σωτηρία του λαού μας. Ωστόσο, μία τόσο μείζονα
απόφαση θα πρέπει να έχει την υποστήριξη της μεγάλης πλειονότητας του λαού,
ενώ μέχρι σήμερα αυτή η πρόταση ουσιαστικά κατατίθεται αφενός μεν με κάποια
επιχειρήματα μόνο από κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αφετέρου
δε μέσω αποσπασματικών θέσεων της ακροδεξιάς, που σίγουρα αμφότερες οι τά-
σεις δεν μπορούν να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού.
Με το χάσμα Βορρά-Νότου και Κέντρου-Περιφέρειας να μεγαλώνει εντός της Ε.Ε.,
η μεγάλη ελπίδα είναι μήπως η δυσαρέσκεια που δημιουργεί οδηγήσει σε συνει-
δητοποίηση ότι η σημερινή αρχιτεκτονική του ευρώ αντιτίθεται στον καταστατικό
στόχο της Ένωσης για την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών και μετουσιωθεί σε αί-
τημα για ανατροπή της κατάστασης, μέσω ριζικών μεταρρυθμίσεων στην οικονο-
μική και κοινωνική πολιτική που ασκείται στην κυριαρχούμενη από το
νεοφιλελεύθερο χρηματοπιστωτικό σύστημα Ε.Ε.

Η δικτατορία απετράπη, ζήτω η δικτατορία!
Νομίζουμε ότι διαβάζοντας κανείς τον τίτλο του άρθρου, αυτόματα το μυαλό του
πάει στην Τουρκία, καθώς περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος χώρας.
Ίσως μερικοί να είχαν την ψευδαίσθηση όταν απέτυχε το πραξικόπημα στην Τουρ-
κία, ότι ο Ερντογάν θα στρεφόταν σε μία πιο εξισορροπημένη πολιτική, επιτρέ-
ποντας στο πολιτικό σύστημα να λειτουργήσει με δημοκρατικούς όρους και κανόνες
που παραπέμπουν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Φευ!
Όσοι ενστερνίστηκαν αυτήν την άποψη ήταν δυστυχώς εκτός πραγ-
ματικότητας. Γιατί ο Νεοσουλτάντος, όπως δικαιολογημένα αποκα-
λείται ο Ερντογάν, σε όλη την πορεία της διακυβέρνησής του,
επιχειρεί με προσεκτικά και μελετημένα βήματα να αλλοιώσει τον
κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας που για ένα περίπου αιώνα λει-
τούργησε σε αυτό το πλαίσιο με την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατα-
τούρκ. Επηρεασμένος από την ιδεολογικοθρησκευτική του
ψυχοσύνθεση και μεγαλομανία, με έναν πράγματι αποτελεσματικό μέχρι σήμερα
σχεδιασμό, οδηγεί την Τουρκία σε ένα φλογερό και επικίνδυνο μονοπάτι, που όμως
στο τέλος του θα έχει αξεπέραστα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.
Αυτήν τη στιγμή, η δημοκρατία στην Τουρκία είναι αλυσοδεμένη και βασανί-
ζεται αλύπητα. Βουλευτές, αντιφρονούντες και δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται,
εκφοβίζονται, φυλακίζονται, αντιπολιτευτικές εφημερίδες κλείνουν, οι απροκάλυπτες
διώξεις είναι καθημερινό φαινόμενο και ο κρατικός μηχανισμός στελεχώνεται από
έμπιστους του Νεοσουλτάνου.
Η Ελλάδα που έχει μία παραδοσιακή αντιπαλότητα με την Τουρκία, καθώς ακόμα
υφίστανται ανοιχτές υποθέσεις στις γεωπολιτικές μας σχέσεις, οφείλει να κα-
ταγγέλλει συνεχώς και με σφοδρότητα τα δεινά που υφίσταται ο τουρκικός λαός
και να παρακινήσει στην ίδια κατεύθυνση την Ε.Ε. που μέχρι στιγμής επιδεικνύει
μία χλιαρή αντίδραση, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι πρόκειται για μία πολυπληθή χώρα
που βρίσκεται στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης και συνορεύει με τις ταραγ-
μένες περιοχές της Μέσης Ανατολής. 

Η κατάσταση στην Τουρκία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική για τη χώρα μας, αφού
βαίνει προς πλήρη αποσταθεροποίηση και οι γείτονες έχουν παράδοση να εξωτε-
ρικεύουν τις εσωτερικές τους εντάσεις, με τις συνεχείς, προκλητικές αναφορές του
Νεοσουλτάνου στη Συνθήκη της Λωζάνης να αποδεικνύουν αυτήν την πραγματι-
κότητα. Για πρώτη φορά μετά την περίοδο του Κεμάλ Ατατούρκ, η Τουρκία με τις
επιλογές και τις αποφάσεις της βρίσκεται σε ρήξη με όλες τις περιφερειακές της
χώρες. Όλα αυτά τα δεδομένα συνδυαστικά την καθιστούν άκρως επικίνδυνη και
απρόβλεπτη. 
Για αυτό, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως σε προηγούμενα άρθρα μας, ο
τομέας της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας πρέπει να έχει οικουμε-
νικά χαρακτηριστικά και ενιαία διαχείριση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αν και
βέβαια δε διαφαίνεται καμία τέτοια προοπτική. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή οι
ηγέτες της πατρίδας μας θα αφήσουν παράμερα τους μικροπολιτικούς τακτικι-
σμούς και θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα μίας τέτοιας επιλογής, ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής στη χώρα
μας. Ένας θεσμός που είναι συνυφασμένος με την προοπτική και την επιβίωση
της χώρας και θα χαράξει μία συναινετική στρατηγική που δε θα επιδέχεται ριζικών
παρεμβάσεων κατά την εναλλαγή των πολιτικών δυνάμεων στην εξουσία.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ! 
Για μία ακόμα φορά τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων δεν
μπόρεσαν να αποτυπώσουν τη λαϊκή οργή, το λαϊκό
παλμό που παλλόταν κάτω από τις φαντασμαγορικές συ-
ναυλίες και τα σόου που προδίκαζαν τη Χίλαρι Κλίντον
ως τη νέα πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν μπόρεσαν να ανιχνεύ-
σουν την υπόγεια επιθυμία του αμερικανικού λαού να
χτυπήσει το σύστημα (“τη μηχανή” όπως αντίστοιχα το
αποκαλούν οι Αμερικάνοι), που εν τέλει μεταφράστηκε

στο φαινόμενο της αποχής μεγάλου μέρους των προοδευτικών δυνάμεων και της
συσπείρωσης γύρω από τον “αντισυστημικό” Ντόναλντ Τραμπ των χαμηλής μόρ-
φωσης και οικονομικής επιφάνειας απογοητευμένων στρωμάτων του πληθυσμού. 
Σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των εκτιμήσεων, ο Τραμπ είναι ο νέος
πλανητάρχης. Αυτό το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει σοκ και δέος παγκο-
σμίως και οφείλουμε να αναλύσουμε τα αίτιά του. Ένας συνδυασμός παραγόντων
συνετέλεσαν στην ήττα της Χίλαρι Κλίντον, με βαρύνουσα σημασία να έχει η
κλήση της από το FBI για τα απόρρητα e-mail που διακινούνταν χωρίς την τή-
ρηση των κανόνων ασφαλείας όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών και επιπροσθέ-
τως η προκλητική, ακραία ταύτιση του μιντιακού, πολιτικού και οικονομικού
κατεστημένου με την Κλίντον, που τελικά γύρισε μπούμερανγκ. 
Ουσιαστικά, μέσα σε διάστημα 1,5 έτους, είχαμε το τρίτο επεισόδιο ενός “τιμωρη-
τικού” φαινομένου απευθυνόμενο από τα λαϊκά στρώματα προς τις υποστηριζό-
μενες από τους κατεστημένους θεσμούς και ΜΜΕ ελίτ, αρχικά μετά από την
καταδίκη τους στη χώρα μας για τη στάση που κράτησαν προ του δημοψηφίσμα-
τος, αλλά και εν συνεχεία για την αντιμετώπιση που επέδειξαν εντός και εκτός Βρε-
τανίας οδηγώντας στην ψήφο αγανάκτησης υπέρ του Brexit.
Και επειδή πολλές φορές υπάρχει η τάση να “καθαγιάζεται” η λαϊκή ετυμηγορία
ενός εκλογικού αποτελέσματος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ψήφος σε
έναν ακροδεξιό, ρατσιστή, μισογύνη, υποτιθέμενα και μόνο φαινομενικά ρι-
ζοσπάστη μεγιστάνα, μπορεί μεν να αιτιολογείται, αλλά σε καμία περίπτωση
δε δικαιολογείται! Εξ άλλου, τα παραδείγματα της παγκόσμιας και ελληνικής ιστο-
ρίας αποτυχημένων λαϊκών επιλογών που οδήγησαν σε αδιέξοδα και μεγάλες κα-
ταστροφές, είναι δυστυχώς υπεράριθμα. 
Μετά από το καθοδηγούμενο επίσης από ακροδεξιές δυνάμεις Brexit, το πρωτο-
φανές αυτό αποτέλεσμα που φέρνει στη θέση του προέδρου της υπερδύναμης
έναν εμφανώς επικίνδυνο, αλλοπρόσαλλο και ημιμαθή μεγιστάνα, αποδεικνύει την
παρακμή αυτού του κόσμου, που πρόκειται να βιώσει απρόβλεπτες καταστάσεις
και μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αλυσιδωτές αντιδράσεις και αποσταθερο-
ποίηση. Οδηγούμαστε πλέον σε αχαρτογράφητα ύδατα που κανένας πολιτικός
αναλυτής και καμία σταθερά του παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνι-
κού στάτους δεν μπορεί με αξιοπιστία να προσδιορίσει.
Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί και μία πρόσθετη ανησυχία για την πατρίδα μας που
βρίσκεται εν μέσω πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης και γεω-
πολιτικά στον κυκλώνα της πιο ταραγμένης περιοχής του κόσμου. Η χιονοστιβάδα
των εξελίξεων που μπορεί να προκύψει και να επισύρει περαιτέρω αποσταθερο-
ποίηση της παγκόσμιας τάξης, δυστυχώς θα μπορούσε να συμπαρασύρει και τη
χώρα μας στο πυρ το εξώτερον!
Ωστόσο και χωρίς να θέλουμε να χρυσώσουμε το χάπι, είναι χαρακτηριστικό ότι
μεγάλη μερίδα σχετικά προοδευτικών δυνάμεων συνειδητοποίησαν πως σε ό,τι
αφορά σε κρίσιμα θέματα όπως ο πόλεμος στη Συρία, το περιβάλλον και οι
διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου, δεν υπήρχε η παραμικρή διαφορά στις
θέσεις των δύο υποψηφίων και για αυτό αποστασιοποιήθηκαν από την Κλίντον. 
Αν συνυπολογίσει κανείς και τη ριζοσπαστικοποίηση τεράστιου τμήματος του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ που εκφράστηκε μέσω του Μπέρνι Σάντερς (ασχέτως της στή-
ριξης που αυτός παρείχε τελικά στην Κλίντον), ο Τραμπ και η Κλίντον
αποτελούσαν την απάντηση ενός χρεοκοπημένου συστήματος που πνέει τα λοί-
σθια. Η Κλίντον δεν ήταν σίγουρα το πρόσωπο που θα απορροφούσε τους κρα-
δασμούς της δυσαρέσκειας του αμερικανικού λαού που για να τιμωρήσει τελικά
αυτό το καταρρέον και διεφθαρμένο σύστημα, στράφηκε προς τον Τραμπ, ο
οποίος πιστεύουμε ότι σύντομα θα “ξεφουσκώσει”.
Και επειδή πάντοτε ουδέν κακόν αμιγές καλού, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι
για πρώτη φορά στις ΗΠΑ προέκυψαν ζητήματα ακραίας πόλωσης και ιδεολογι-
κών αναζητήσεων. Ο σπόρος του Μπέρνι Σάντερς και ο αξιοπρεπέστατος αγώνας
που διεξήγαγε απέναντι στην Κλίντον έχοντας το σύνολο του συστήματος απέναντί
του, αφήνει ένα παράθυρο ελπίδας ανοιχτό για τη συνέχεια. Η αναφορά μας στο
φαινόμενο Σάντερς και την πολιτική, κοινωνική, κινηματικής μορφής, επανάσταση
που επέφερε στις ΗΠΑ έγινε έγκαιρα, παρουσιάζοντας τον αυθεντικό κομιστή ενός
νέου πολιτικού μηνύματος με πραγματικά ριζοσπαστικές θέσεις πριν από λίγους
μήνες μέσα από την εφημερίδα (Φύλλο 54) και την ιστοσελίδα του συλλόγου μας.
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“Υστερόγραφο στην ασημαντότητα”
Αφορμή για αυτό το αφιέρωμα αποτέλεσαν οι... ιδεολογι-
κοπολιτικές ζυμώσεις μέσα από τις πολυετείς συζητήσεις
μεταξύ μελών της διοίκησης του συλλόγου μας και του
συναδέλφου Άρη Μπουτουρέλη, που απέστειλε μία συ-
νέντευξη του Κορνήλιου Καστοριάδη στο Γάλλο δημοσιο-
γράφο Ντανιέλ Μερμέ με τίτλο “Υστερόγραφο στην
Ασημαντότητα”, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΙΟ-
ΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο
www.ionikienotita.gr). 
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μία εισαγωγή -όσο αυτό
είναι εφικτό- στη σκέψη του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου,
μέσα από μερικά αποσπάσματα της συνέντευξης, αλλά και
αποσπάσματα άλλων άρθρων και συνεντεύξεών του.

Ο Καστοριάδης άσκησε έντονη κριτική στις σύγχρο-
νες, εκφυλισμένες, λεγόμενες αντιπροσωπευτικές
ψευδο-δημοκρατίες (όπως τις χαρακτηρίζει), σημει-
ώνοντας ότι η πολιτική έχει καταστεί πλέον μηδαμινή
και αυτή η απώλεια της σημασίας της αλληλοεπηρε-
άζεται με την “ασημαντότητα” στις τέχνες, τη φιλοσο-
φία και τη λογοτεχνία.
- “Απ’ όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου – κρί-
σεις, αντιφάσεις, αντιθέσεις, τομές -, εκείνο που με εντυ-
πωσιάζει περισσότερο είναι η ασημαντότητα.”
- “Οι πολιτικοί είναι ανίσχυροι. Το μόνο που μπορούν να
κάνουν είναι να «πηγαίνουν με το ρεύμα», δηλαδή να
εφαρμόζουν μια υπερφιλελεύθερη πολιτική, η οποία είναι
της μόδας. Στόχος τους είναι: είτε η παραμονή τους στην
εξουσία, είτε η επιστροφή τους σ’ αυτήν. Και για να τον πε-
τύχουν, είναι ικανοί για όλα.”
- “Σήμερα, στις ψευδο-δημοκρατίες μας, η άνοδος στην
εξουσία προϋποθέτει να κολακεύει κανείς την κοινή γνώμη
ή να έχει τηλεοπτική φωτογένεια.”
- “Χρησιμοποίησα τον όρο «ψευδο-δημοκρατία», διότι ανέ-
καθεν πίστευα και πιστεύω ότι η λεγόμενη «αντιπροσω-
πευτική δημοκρατία» δεν είναι αληθινή δημοκρατία.” 
- “Οπωσδήποτε, υπάρχει ενδογενής σχέση ανάμεσα στη
μηδαμινή πολιτική αυτού του είδους – ουσιαστικά, πρόκει-
ται για το μη γίγνεσθαι της πολιτικής – και στην ασημαντό-
τητα που χαρακτηρίζει τους άλλους τομείς· την
ασημαντότητα στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στη λογοτεχνία.
Είναι το πνεύμα του καιρού μας.  Όλα οδηγούν στην αση-
μαντότητα.”

Η χαμένη έννοια του πραγματικού “πολίτη”
- “Πώς δημιουργείται, λοιπόν, ο καλός πολίτης; [...] Ας
πάμε στην Αθήνα του 5ου και του 4ου π.χ. αιώνα. Για τους
Αθηναίους εκείνους της εποχής κάθε πολίτης, ανεξαιρέτως
κάθε πολίτης, είναι ικανός να κυβερνήσει (θυμίζω ξανά τη
διατύπωση του Αριστοτέλη: «πολίτης είναι ο ικανός να κυ-
βερνήσει και να κυβερνηθεί»).”

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξε ένας από τους πιο διακε-
κριμένους στοχαστές του 20ού αιώνα και από τους σπουδαι-
ότερους αντιπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής διανόησης

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Κορνήλ ιος  Καστορ ιάδης :  Κορνήλ ιος  Καστορ ιάδης :  Ο Φιλόσοφος  της  Αυτονομ ίαςΟ Φιλόσοφος  της  Αυτονομ ίας

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξε ένας από
τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ού αιώνα.
Οικονομολόγος, ψυχαναλυτής, καθηγητής και
βεβαίως φιλόσοφος, σημάδεψε με τη σκέψη και
τα κείμενά του τους επαναστατικούς κύκλους της
εποχής μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο Παρίσι, όπου πέρασε το μεγαλύτερο διά-
στημα της ενήλικης ζωής του, ήταν ο συνιδρυτής
του περιοδικού “Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα”. Η
πολιτική του θεώρηση για την “Αυτονομία” κυ-
ριαρχεί και ωριμάζει μέσα στο πέρασμα των χρό-
νων για να εκφραστεί ολοκληρωμένη στο
πρωτοποριακό του έργο “Η Φαντασιακή Θέ-
σμιση της Κοινωνίας”, ενώ ασχολείται εκτετα-
μένα με το φαινόμενο της αρχαιοελληνικής
δημοκρατίας, που κατά τον ίδιο, δεν πρέπει να
αποτελέσει πρότυπο, αλλά έμπνευση για μία
σύγχρονη δημοκρατία.

- “Στην αρχαία Αθήνα, λοιπόν, τις πολιτικές αποφάσεις τις
παίρνει ο λαός και όχι οι ειδικοί. Υπάρχουν όμως και εξειδι-
κευμένες δραστηριότητες. Τι έκαναν, τότε, οι πολίτες της αρ-
χαίας Αθήνας σε σχέση με αυτό το θέμα;  Δημιούργησαν τις
εκλογές. Για τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και μόνον γι’
αυτές! Να ποιο είναι το νόημα των εκλογών. Διότι εκλογές ση-
μαίνει εκλογή των καλύτερων.”
- “Πώς επιτυγχάνεται η εκλογή των καλύτερων; Εδώ υπεισέρ-
χεται ο όρος «εκπαίδευση του λαού». [...] Ο λαός καλείται να
επιλέξει, να εκλέξει. Όμως, προκειμένου να έχει ουσία η
γνώμη – η «δόξα» – των πολιτών για τα κοινά, θα πρέπει να
έχει καλλιεργηθεί. Αλλά με ποιον τρόπο καλλιεργούν τη
«δόξα» τους τη σχετική με τη διακυβέρνηση οι Αθηναίοι πολί-
τες; Μα βεβαία κυβερνώντας! Ως εκ τούτου, η αθηναϊκή δη-
μοκρατία – και αυτό είναι το σημαντικό – αποτελεί μια
υπόθεση εκπαίδευσης και αγωγής των πολιτών. (Αυτή η καί-
ριας σημασίας διάσταση, καθώς όλοι γνωρίζουμε, λείπει εντε-
λώς σήμερα). [...] Όμως, η σύγχρονη παιδεία δεν έχει καμιά
απολύτως σχέση με αυτό το αίτημα. Στο σχολείο, ουσιαστικά,
παίρνουμε εξειδικευμένες γνώσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα.”
- “Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως στραμμένο στα
κοινά. [...] Κάτι τέτοιο, προϋποθέτει νέους θεσμούς που να
επιτρέπουν - και όχι να αποτρέπουν, όπως οι σήμερα
ισχύοντες - την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.”

Η σαρωτική επιθυμία για το “απεριόριστο” οδηγεί στην
οκνηρία και την αποχή. Για τον Καστοριάδη, ελευθερία
είναι η αυτοπεριοριζόμενη δράση.

- “Πρέπει όμως να μάθουμε – και αυτό έχει πολύ μεγάλη ση-
μασία – να αυτοπεριοριζόμαστε, τόσο ως άτομα όσο και ως
σύνολο. Η καπιταλιστική κοινωνία σήμερα είναι μια κοινωνία
που από κάθε άποψη οδεύει προς την καταστροφή της· μια
κοινωνία ανίκανη να αυτοπεριοριστεί.”
- “Το φαντασιακό της εποχής μας είναι το φαντασιακό της απε-
ριόριστης επέκτασης και της συσσώρευσης άχρηστων πραγ-
μάτων… Δηλαδή, μία τηλεόραση σε κάθε δωμάτιο, ένας
ηλεκτρονικός υπολογιστής σε κάθε δωμάτιο και ούτω καθεξής.
Σ’ αυτό το φαντασιακό στηρίζεται το σύστημα. Και είναι αυτό
ακριβώς που πρέπει να καταστραφεί. Υπάρχει μια υπέροχη
φράση του Θουκυδίδη: «πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην

Πρόσφυγας, φυλακισμέΠρόσφυγας, φυλακισμέ--
νος, διωκόμενος, μετανάνος, διωκόμενος, μετανά--
στης, επαναστάτης: Μίαστης, επαναστάτης: Μία
ζωή στην “εξορία”ζωή στην “εξορία”
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη το 1922 και βρέθηκε στην
Αθήνα μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Οργανώθηκε από μι-
κρός σε κομμουνιστικές
οργανώσεις και φυλακίζεται την
περίοδο της μεταξικής δικτατο-
ρίας. Σπουδάζει νομικά και οικο-
νομικά και την περίοδο της
Κατοχής εντάσσεται στην τρο-
τσκιστική ομάδα του Σπύρου
Στίνα με αποτέλεσμα τη δίωξή
του τόσο από τις δυνάμεις Κατο-
χής όσο και από το ΕΑΜ.
Το 1944 δημοσιεύει το πρώτο
του δοκίμιο για τον Μαξ Βέμπερ
και το 1945 εγκαθίσταται στο
Παρίσι με υποτροφία της Γαλλι-
κής Κυβέρνησης. Έκτοτε, η γαλ-
λική πρωτεύουσα θα αποτελέσει
το επίκεντρο της ζωής και των
δραστηριοτήτων του. 
Στο Παρίσι δημιουργεί την
ομάδα «Σοσιαλισμός ή Βαρβα-
ρότητα» που εκδίδει το ομότιτλο
περιοδικό που ασκεί δριμύτατη
κριτική στο σοβιετικό μαρξιστικό
μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζει
«γραφειοκρατικό καπιταλισμό».
Ο ίδιος αρθρογραφεί με ψευδώ-
νυμο (Πιερ Σολιέ, Πολ Καρντάν
κ.ά.), υπό τον φόβο της απέλα-
σης. Κεντρικός όρος στο στο-
χασμό του Καστοριάδη είναι
«η αυτονομία» της οποίας στό-
χος είναι η συνειδητοποίηση της
αυτοθέσμισης της κοινωνίας και
ο σοσιαλιστικός μετασχηματι-
σμός μέσω της αυτόνομης δρά-
σης και της μεταβίβασης της
εξουσίας σε μαζικούς οργανι-
σμούς των παραγωγικών τά-
ξεων.
Το 1966 η ομάδα διαλύεται και
το περιοδικό παύει να εκδίδεται.
Ωστόσο, τα κείμενα και η σκέψη
της ομάδας και κυρίως του Κα-
στοριάδη αποτελούν βασική
πηγή έμπνευσης των εξεγερμέ-
νων φοιτητών του Μάη του '68.
Το 1970 αποκτά τη γαλλική υπη-
κοότητα, αρθρογραφεί πλέον
επώνυμα και γίνεται ευρύτερα
γνωστός.
Τη δεκαετία του '70 στρέφεται
προς την ψυχανάλυση και η σύ-
ζευξή της με την κοινωνική θεω-
ρία αποτυπώνεται στο
σημαντικότερο βιβλίο του «Η
Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινω-
νίας» (1975). 
Το 1979 γίνεται διευθυντής
σπουδών στην «Ανωτάτη Σχολή
για τις Κοινωνικές Επιστήμες»,
ενώ το 1989 αναγορεύθηκε επί-
τιμος διδάκτορας στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Πέθανε στο Πα-
ρίσι στις 26 Δεκεμβρίου 1997,
από επιπλοκές εγχείρησης ανοι-
χτής καρδιάς, σε ηλικία 75 ετών.
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οκνηρία και την ελευθερία»! Η ελευθερία είναι
δραστηριότητα. Μία δραστηριότητα, η οποία
γνωρίζει τα όριά της, ξέρει να αυτοπεριορίζεται.
Η ελευθερία γνωρίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα,
αλλά επίσης γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τα κάνει
όλα. Αυτό είναι, για μένα, το μεγάλο πρόβλημα
της δημοκρατίας και του ατομικισμού.”
Ενδε ικτ ικά  αποσπάσματα  από
συνεντεύξε ι ς  κα ι  κε ίμενά  του

Η Τεχνολογία της υποδούλωσης•
- “Ο καπιταλισμός δημιούργησε μια καπιταλιστική
τεχνολογία που δεν είναι καθόλου ουδέτερη. [...]
Το πραγματικό νόημα αυτής της τεχνολογίας δεν
είναι καν να αναπτύξει την παραγωγή για την πα-
ραγωγή· Είναι κατά πρώτο λόγο να κυριαρχήσει
πάνω στους παραγωγούς και να τους υποτάξει.”
- “Η συνειδητή μεταμόρφωση της τεχνολογίας θα
είναι το κεντρικό καθήκον μιας κοινωνίας ελεύθε-
ρων εργαζομένων[…] Οι εργαζόμενοι, όταν ανα-
λάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση της παραγωγής, θα
αρχίσουν να προσαρμόζουν τα μηχανήματα…
στις δικές τους ανάγκες, ανάγκες ανθρώπινων
όντων. Η εργασία θα πάψει να είναι «το βασίλειο
της αναγκαιότητας», θα γίνει ένα πεδίο στο οποίο
οι άνθρωποι ασκούν τη δημιουργική δύναμή
τους.”

Για την εκπαίδευση•
- “Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μία δημο-
κρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. [...] Και
δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «Υπουρ-
γείο Παιδείας», ή εν πάση περιπτώσει όχι κυρίως
γι’ αυτήν, ούτε για μια νιοστή «εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση», με τη οποία, υποτίθεται, θα προ-
σεγγίζαμε περισσότερο τη δημοκρατία. Η παιδεία
αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου και τελει-
ώνει με το θάνατό του. Συντελείται παντού και
πάντα. Οι τοίχοι της πόλης, τα βιβλία, τα θεά-
ματα, τα γεγονότα εκπαιδεύουν τους πολίτες -
σήμερα δε κατά κύριο λόγο «παρεκπαιδεύουν».”

Για την τηλεόραση •
- “Κάτι που βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότη-
τας για ένα εικοσιτετράωρο, γίνεται τελείως ασή-
μαντο (παύει να υπάρχει) ακριβώς μετά από
αυτό το εικοσιτετράωρο... Λατρεία του εφήμερου,
η οποία καταλήγει στην πιο ακραία συρρίκνωση
του χρόνου.”
- “Αυτό που στην αμερικανική τηλεόραση ονομά-
ζεται attention span (δηλαδή ο ωφέλιμος χρόνος
προσοχής του θεατή) πριν από μερικά χρόνια
ήταν 10 λεπτά. Στη συνέχεια, βαθμιαία, έπεσε σε
πέντε λεπτά, σε ένα λεπτό και, τώρα, είναι μόλις
10 δευτερόλεπτα... Προφανώς, αυτό είναι το
μόνο πράγμα που ο θεατής είναι ικανός να αφο-
μοιώσει.
Αυτό, όμως, είναι και αληθές και ψευδές. Οι άν-
θρωποι είναι ακόμη ικανοί να παρακολουθήσουν
ένα λόγο με επιχειρήματα και με κάποια χρονική
διάρκεια. Όμως, είναι, επίσης, αληθές ότι το σύ-
στημα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης «καλ-
λιεργούν» (δηλαδή, παραμορφώνουν με τρόπο
συστηματικό) τους ανθρώπους, ούτως ώστε να
μην είναι σε θέση τελικά να ενδιαφερθούν για κάτι
το οποίο έχει διάρκεια μεγαλύτερη από κάποια

δευτερόλεπτα...”
- “Υπάρχει εδώ μια συνομωσία, όχι με την αστυ-
νομική αλλά με την ετυμολογική έννοια του όρου:
όλα «συν-ομνύουν», όλα τείνουν προς την ίδια
κατεύθυνση, την κατεύθυνση μιας κοινωνίας
στην οποία κάθε κριτική χάνει την αποτελεσματι-
κότητά της.”

Σύγχρονος απολιτίκ άνθρωπος - κατα-•
ναλωτής
Ο Καστοριάδης ήταν απαισιόδοξος για
το σύγχρονο άνθρωπο-καταναλωτή. Πί-
στευε πως το σύγχρονο καπιταλιστικό
σύστημα δημιουργεί ανθρώπους πολι-
τικά απαθείς, που το μόνο που τους εν-
διαφέρει είναι η αύξηση της
κατανάλωσης.

- “O τύπος του ανθρώπου με την ανεξάρτητη
κρίση και το ενδιαφέρον για τα ζητήματα γενικής
εμβέλειας… σήμερα επαναμφισβητείται […].Δεν
ισχυρίζομαι ότι έχει εξαφανιστεί πλήρως, αλλ’ αντι-
καθίσταται βαθμιαία και γρήγορα από έναν άλλο
τύπο ανθρώπου, επικεντρωμένου στην κατανά-
λωση και την απόλαυση, απαθή μπροστά στις
γενικές υποθέσεις, κυνικό στις σχέσεις του με την
πολιτική, τις περισσότερες φορές ηλιθίως επιδο-
κιμάζοντα και κομφορμιστή. Ζούμε σε μια εποχή
βαθύτατου και γενικευμένου κομφορμισμού…”
- “Οι σημερινοί πολιτικοί θεσμοί δεν έχουν μήπως
ως τελικότητα να απομακρύνουν τους πολίτες
από τις δημόσιες υποθέσεις και να τους πείσουν
ότι είναι ανίκανοι να ασχολούνται μ’ αυτές; Καμιά
σοβαρή ανάλυση δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι
τα καθεστώτα που αυτοανακυρήσσονται «δημο-
κρατικά», είναι στην πραγματικότητα αυτό που
κάθε κλασικός πολιτικός φιλόσοφος θα ονόμαζε
καθεστώτα ολιγαρχίας .”

Για την πολιτική ζωή στην Ελλάδα και τις•
πολιτικές ευθύνες του ελληνικού λαού

- “Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς, γιατί οι Έλ-
ληνες, που σκοτώνονταν εννέα χρόνια για να
απελευθερωθούν από τους Τούρκους, θέλησαν
αμέσως μετά ένα βασιλιά; ... Σύμφωνα με την πα-
ραδοσιακή «αριστερή» άποψη, όλα αυτά τα επέ-
βαλαν η Δεξιά, οι κυρίαρχες τάξεις και η μαύρη
αντίδραση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα
αυτά τα επέβαλαν στον ελληνικό λαό ερήμην του
ελληνικού λαού; ... Δεν ήξερε τι ήθελε, τι ψήφιζε,
τι ανεχόταν;”
- “Πράγματι, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει εποχή
που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω και στοιχει-
ωδώς, τα δικαιώματά του. Και η ευθύνη, για την
οποία μίλησα, εκφράζεται με την ανευθυνότητα
της παροιμιώδους φράσης: «εγώ θα διορθώσω
το ρωμέικο;». -Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις
το ρωμέικο, στο χώρο και στον τομέα όπου
βρίσκεσαι.”

Σχετικά με το ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης, το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εξέδωσε την Α.Π.Φ. 80000/οικ.48653/1865/30-
11-2016 εγκύκλιο που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
μας (www.ionikienotita.gr). Σας επισημαίνουμε τα εξής: 
Μετά την ενδελεχή εξέταση της εγκυκλίου από τους
ασφαλιστικούς μας συμβούλους, ερμηνεύοντάς τη και
επιφυλασσόμενοι αναμένοντας και την εφαρμογή της,
συμπεραίνουμε ότι όσον αφορά το ανώτατο ατομικό
όριο καταβαλλόμενης σύνταξης των 2.000 ευρώ, ελάχι-
στοι συνάδελφοι το υπερβαίνουν μετά την αφαίρεση
των μνημονιακών κρατήσεων.
Οι συνάδελφοι που λαμβάνουν μικτή σύνταξη έως και 2.500
ευρώ, από παραδείγματα που συνέταξαν οι ασφαλιστικοί
μας σύμβουλοι, δε θίγονται από το ανώτατο όριο καταβαλ-
λόμενης σύνταξης των 2.000 ευρώ.
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, περίπου μόλις 10 έως 15
συνάδελφοι που λαμβάνουν περισσότερα από 2.500 ευρώ
μικτή σύνταξη θα υποστούν μία μικρή μείωση στο καταβαλ-
λόμενο ποσό έως και 50 ευρώ. Το ΙΚΑ, όπως πληροφορη-
θήκαμε, καταβάλλει προσπάθεια να εφαρμόσει την
παραπάνω εγκύκλιο με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2017 που θα
καταβληθεί στις 23-12-2016 και από την επόμενη σύνταξη
να ξεκινήσει και η αναδρομική παρακράτηση των διαφορών
από 1-6-2016.
Αντίθετα, από την ως άνω εγκύκλιο αυτό που θα πρέπει
να μας ανησυχεί είναι η τελευταία παραγράφος που
αφορά την αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα
με τις νέες διατάξεις των άρθρων 14,33,73Α και 96 του
Ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). 
Συνάδελφοι, απομονώστε τους ανεύθυνους που βασιζόμε-
νοι σε δημοσιεύματα των ΜΜΕ διασπείρουν τον πανικό υπο-
στηρίζοντας ότι το πλαφόν των 2.000 ευρώ βλάπτει μία
μεγάλη ομάδα συναδέλφων. Αυτά τα καταστροφολογικά δη-
μοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Η Ιονική Ενότητα έχει αποδείξει διαχρονικά με την υπεύθυνη
στάση της ότι δε βασίζεται σε αβάσιμα δημοσιεύματα, αλλά
στην έγκυρη ανάλυση των ασφαλιστικών μας συμβούλων
που γνωρίζουν σε βάθος τα ασφαλιστικά μας ζητήματα.
Εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και
δεν ωφελούν οι κινδυνολογίες είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω
εξυπηρέτησης μικροσυνδικαλιστικών συμφερόντων.
Να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του συλλό-
γου μας, τη μοναδική έγκυρη πηγή ενημέρωσης των ζητη-
μάτων που σας απασχολούν.

Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στην καθοριστικής σημασίας για
την επιβίωση του Συλλόγου Εργαζομένων πώληση του οι-
κοπέδου του στην Κινέτα προ πενταετίας. Επρόκειτο για μία
απόφαση που έδωσε “οξυγόνο” στο ΣΥΙΛΤΕ το 2011 σε πεί-
σμα του εργοδοτικού συνδικαλισμού, ώστε να συνεχίσει
απρόσκοπτα να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συνα-
δέλφων. Τόσο το τίμημα που εξασφαλίσαμε εν μέσω της
κρίσης όσο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, απο-
τελούν παράδειγμα διάφανης και χρηστής διαχείρισης. 
Ο κος Κολλάτος έχει προσπαθήσει κατ' εξακολούθηση μέσω
δημοσιευμάτων του να συκοφαντήσει τη συγκεκριμένη δια-
δικασία, οδηγώντας μάλιστα το Σύλλογο Συνταξιούχων να
ταυτιστεί με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών του γειτονικού
οικοπέδου που ήρθαν σε δικαστική διαμάχη με τους αγορα-
στές του οικοπέδου του συλλόγου μας, στρεφόμενος κατ'
ουσίαν εναντίον του Συλλόγου Εργαζομένων, πιστεύοντας
ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανατραπεί η πώληση.
Ωστόσο, οι συνεχείς, αβάσιμες αιτιάσεις του σύντομα
θα καταρρεύσουν, καθώς η δικαστική αντιδικία έχει ει-
σέλθει στην τελική της φάση και βρισκόμαστε προ της
έκδοσης σημαντικών δικαστικών αποφάσεων που αφο-
ρούν την υπόθεση.
Ωστόσο, αν και η δικαιοσύνη θα δώσει τελικά την απάντηση
που αρμόζει στον κο Κολλάτο επί της συγκεκριμένης υπό-
θεσης, δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την κατάσταση
παρακμής στην οποία έχει οδηγήσει το Σύλλογο Συνταξιού-
χων με την απόκρυψη του πορίσματος των ορκωτών λογι-
στών για την τεράστια ζημιά που υπέστη ο σύλλογος την
περίοδο 2011-13. Επιπλέον, σύμφωνα με τις συνδικαλιστι-
κές αρχές που πρεσβεύουμε, σε μια εποχή κρίσης και αμφι-
σβήτησης των θεσμών, θεωρούμε αδιανόητο να παραμένει
στη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων άτομο που διώ-
κεται για σοβαρά κακουργήματα, αλλά και να κατασπατα-
λώνται οι υπέρογκες, ετήσιες εισφορές 140.000 ευρώ των
συναδέλφων χωρίς κανένα αντίκρυσμα!
Η άμεση απομάκρυνση αυτών που διέσυραν το συνδικαλι-
σμό του χώρου μας και απαξίωσαν το Σύλλογο Συνταξιού-
χων, αποτελεί μονόδρομο! Η νοσηρή κατάσταση στο
σύλλογο έχει ξεπεράσει κάθε όριο και πλέον δεν υπάρχει
άλλη επιλογή από τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για
μομφή και έκπτωσή τους, όπως θα ενημερωθείτε αναλυ-
τικά στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

Ελάχιστοι συνάδελφοι θίγονται από το ανώτατο
όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης (Ν. 4387/2016
άρθρο 13 που έχει εφαρμογή από 1-6-2016)

ΕΙΠΕ:
Ζούμε στην κοινωνία των λόμπι και•
των χόμπι
Ο άνθρωπος είναι εκείνο το τρελό•
ζώο, του οποίου η τρέλα ανακά-
λυψε τη λογική
Δε φιλοσοφούμε για να σώσουμε•
την επανάσταση, αλλά για να σώ-
σουμε τη σκέψη μας και τη συνε-
νοχή μας

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξε ένας φι-
λόσοφος που το έργο του μέσα από τη διε-
πιστημονικότητα και την πολυεδρικότητά
του κατάφερε να είναι οικουμενικό.
Η συμμετοχή του σε ποικίλες πολιτικές και
φιλοσοφικές συγκρούσεις, αλλά και η σύ-
ζευξη γνωστικών πεδίων όπως της φιλοσο-
φίας, της πολιτικής, της ψυχανάλυσης, της
οικονομίας και της βιολογίας, τον καθι-
στούν έναν από τους σημαντικότερους φι-
λοσόφους του 20ού αιώνα. 
Ο ίδιος θεωρούσε ότι τα γραπτά του λει-
τουργούσαν σαν τα μηνύματα που πετάει
κανείς στη θάλασσα κλεισμένα σε μπουκά-
λια, ελπίζοντας ότι ίσως φθάσουν κάποτε
σε κάποια φιλόξενη όχθη...

“Τι θα απομείνει από τη φιλοσοφία
του 20ού αιώνα;”, ρώτησαν κάποτε
τον Γάλλο φιλόσοφο Εντγκάρ
Μορέν.
“Το έργο του  Κορνήλιου Καστο-
ριάδη!” απάντησε.

Οι συκοφαντίες συνεχίζονται, 
αλλά η κλεψύδρα της υπομονής εξαντλήθηκε!
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ΜΑυρΟΕΙΔΗ  ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1018/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Βασιλική
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2009 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολο-
γικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποί-
ηση της ηθικής της βλάβης 10.000 € νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

λΑΖΑρΟΠΟυλΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 434/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο μας Γιώργο
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 67.297,02 € νομιμοτόκως καθώς και
1.500,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

λυΤρΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ' αριθμόν 1423/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Γιώργο για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
41.845,58 € νομιμότκως, κηρύσσοντας μάλιστα την απόφαση
προσωρινώς εκτελεστή για το χρηματικό ποσό των 20.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμ-
μένος.

ΠΑΠΑΔΟΠΟυλΟυ  ΒΙΟλΕΤΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1532/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Βιολέτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.880€ νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΚλΑΒΟυΝΟΣ  ΠΑΤρΟΚλΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1607/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Πάτροκλο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 43.086,64€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.250 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΑΤΕρΑΚΗΣ  ΝΙΚΟλΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 898/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Νίκο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 30.283,33€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.200€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ρΟΔΟΠΟυλΟυ ΑρΓυρΩ
Με την υπ’ αριθμ. 3927/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αργυρώ για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 23.445,24€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑυρΟΣ  ΚΟρΝΗλΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 5460/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο μας Κορνήλιο
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 43.448,30 € νομιμοτόκως καθώς και
500,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

λΟυλΑΔΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 875/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Κώστας έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2010 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
4.463,05 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕυΤΕρΑΙΟΣ  ΣυΜΕΩΝ 
Με την υπ΄ αριθμ. 1617/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προ-
ερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο
Συμεών για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)το ποσό των 22.974,20€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 690 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 513/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Πανα-
γιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 38.461,14€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑρΓυρΟυ  ΕΙρΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 334/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ειρήνη
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2009 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
1.004,17 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 100 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΕΙΜΑρρΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1209/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
μας Γιώργο ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 49.137,90 € νομιμοτόκως
καθώς και 1.010,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΒΑΣΙλΟΠΟυλΟυ ΕλΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 910/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ελένη ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.205,36 € νομιμοτόκως, καθώς και
600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΠΑΠΑΔΟΠΟυλΟΣ   ΠΑΝΟΣ
Με την υπ’  αριθμ. 1531/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Πάνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 36.246,16€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.000€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑλΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5717/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2005 και ότι του
οφείλονται μισθολογικές διαφορές, καθώς και για χρηματική ικα-
νοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
770 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΖΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 675/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Δημήτρης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2008 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.523,96 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΚΚΙΝΕλΗΣ ΧρΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αρ. 125/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο μας Χρήστο
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 38.390,00 € νομιμοτόκως, καθώς και
2.300,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΠρΕΜΕΤΗ ΜΑρΙΑ  
Με την υπ’ αρ. 2478/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
μας Μαρία ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.146,16 € νομιμοτόκως
καθώς και 1.100,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟυ-ΤΣΟλΑΚΑΚΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1683/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 27.648,68€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟυλΟυ   ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1097/2016 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 41.587,08€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.400 Ευρώ. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΚΟρΗ  ΠΑρΑΣΚΕυΟυλΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1945/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παρα-
σκευούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 16.248,88€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 800€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΓΟρΑΣΤΟυ  ΒΙΚΤΩρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1950/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Βικτωρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.384,12€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΕΤρΟυλΑ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1963/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 36.839,25€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.500€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΤΕΒΕρΙΚΟυ ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 5505/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Χριστίνα
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 37.394,80 € νομιμοτόκως καθώς και
600,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΤΣΟλΙΑΚΟυ ΦΑΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1964/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Φανή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 42.440,90€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.700€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1531/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Κώστα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 46.181,76€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΕΦΑλΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΑρΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2147/2016 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 35.525,61€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.200€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟυΒΕρΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ αριθμ. 3156/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας
Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 24.238,79 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.200€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΚΟυΤΟυλΑΚΟΣ  ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2184/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο
Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 44.265,48€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΚΟλΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2187/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Αθανασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955  (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 36.092,6€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

λΙΑΤΣΟΣ  ΘΕΟΔΩρΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2269/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Θοδωρή για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 42.776,89€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.


