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Επιστολή του προέδρου της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ,  συνάδελφου Σαράντου Φιλ ιππόπου-
λου,  προς τα μέλη του Δ.Σ.  του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Ο ι  ζω έ ς  μ α ς
“ α δ ε ι α ν έ ς ” ,

αλλά δε μας πειράζει
αφού...

“Επιβιώνουμε” μέσα
από τις ζωές των

Άλλων
Κυρίες-οι,

Ο σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και
συνταξιούχους στην Alpha Bank που προέρχονται από
την πρώην Ιονική Τράπεζα. Διαχρονική πεποίθησή μας
είναι ότι ο συνδικαλισμός δεν πρέπει να περιορίζεται
στα στενά όρια της διεκδίκησης των αιτημάτων των
εργαζομένων, αλλά να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο
της κοινωνίας, που εκπαιδεύει και διαμορφώνει συνει-
δήσεις. 

Παρόμοιος και εξόχως σημαντικός είναι και ο ρόλος
που έχετε αναλάβει με τη συμμετοχή σας στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σε μία περίοδο βαθιάς
και παρατεταμένης κρίσης των θεσμών και των αξιών
που συνθέτουν την εθνική, πολιτισμική και πολιτική
μας ταυτότητα. Από τη σημαίνουσα θέση σας είστε επι-
φορτισμένοι με την τεράστια ευθύνη της υπεράσπισης
της ελευθεροφωνίας και του ελέγχου, στα πλαίσια μίας
ευνομούμενης δημοκρατικής Πολιτείας, της νομιμότη-
τας και της λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου
στη χώρα μας, που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες
έχει διαμορφωθεί με όρους διαπλοκής, εξυπηρέτησης
συμφερόντων και αναξιοπιστίας. 

Αν ο ι χ τ ή Ε π ι σ τ ο λ ή  -  Κ ά λ ε σ μ α
Συνάδελφοι,

Είμαστε μαχόμενα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων που δυστυχώς επί σειρά
ετών βρίσκεται υπό ένα καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας από ανθρώπους ανάξι-
ους να διευθύνουν τις τύχες του, με πλέον πρόσφατη τη νυν διοίκηση του κου
Κολλάτου. Αποφασίσαμε να απευθυνθούμε μέσω αυτής της δημόσιας τοπο-
θέτησης προς όλους τους συναδέλφους, γιατί επιτέλους βλέπουμε τις αχτίδες
να κάνουν δειλά δειλά την εμφάνισή τους στην άκρη αυτού του πολυετούς,
σκοτεινού τούνελ.

Ανοιχτή Επιστολή:  Σε  απευθείας  Μετάδοση
από το  Δρόμο του Αγώνα

σελίδες 4-5

Σημείωμα εκδότη

Δ ώ σ τ ε  Πν ο ή  σ τ ο
Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό  μ α ς  !
-Πραγματοποιήθηκε η  ετήσια Γε-
νική Συνέλευση στις  26/4/2017

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  ξ α ν ά  Η  Ι Ο Ν Ι Κ Η  ξ α ν ά  
σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ο υ  Α Γ Ω Ν Α !σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ο υ  Α Γ Ω Ν Α !

Ο ι  κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς  μ α ς  
Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι  κ α ι  Δ ι ε υ ρ ύ ν ο ν τ α ι  !

Συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστημα ήταν ξεχωριστό για την ιονική οικογένεια,
αφού αντήχησε ξανά στους δρόμους ο αγωνιστικός παλμός και η δυ-
ναμική φωνή της Ιονικής! Εκατοντάδες συνταξιούχοι και εργαζόμενοι
συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο Πανιονικό κάλεσμα του συλλόγου
μας, δίνοντας δυναμικό παρών επί 3 εβδομάδες έξω από το Κεντρικό
της Alpha Bank στην οδό Σταδίου 40, διεκδικώντας όσα δικαιωματικά
μας ανήκουν και η διοίκηση προσπαθεί παράνομα να μας στερήσει!

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Σ ΤΑ Χ Ε Ρ Ι Α Μ Α Σ !

σελίδες 8-9

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 ώρα 10 π.μ.  στο “ ΤΙΤΑΝΙΑ”

Ο ιστορικός Συνεταιρισμός μας επανέρχεται
δυναμικά στο προσκήνιο για να προσφέρει
στα μέλη του σημαντικές υπηρεσίες εν
μέσω της εκτεταμένης περιόδου οικονομι-
κής κρίσης που έχει καταστήσει επιτακτική
ανάγκη πλέον τη δημιουργία νέων οικονο-
μικών δομών αλληλεγγύης και την οργά-
νωσή μας ως πολίτες και εργαζόμενοι σε
συλλογικά μορφώματα. σελίδα 3

σελίδα 2

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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συνέχεια από σελ. 1

Το έργο που έχετε να φέρετε εις πέρας είναι άκρως απαιτητικό και πολύπλοκο, λαμ-
βάνοντας υπ' όψη την ανεξέλεγκτη δύναμη που έχουν αποκτήσει τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα

μετά την άκρατη ιδιωτικοποίηση του
χώρου της ενημέρωσης και τους μηχανι-
σμούς προπαγάνδας που διαθέτουν για
τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, φαινό-
μενο που αποτελεί έναν από τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους για τη δημοκρατία μας
λόγω της αλλοτρίωσης που μπορεί να επι-
φέρει στην ελληνική κοινωνία και δη στη
νέα γενιά της πατρίδας μας. 

Στο βωμό του κέρδους, της τηλεθέασης,
της εξυπηρέτησης συμφερόντων και επηρεασμού της κοινής γνώμης, τα κατεστημένα
πλέον ΜΜΕ έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα σε βάρος της κοινωνίας, των θεσμών
και τελικά της ζωής μας, που μέχρι στιγμής καμία θεσμική Αρχή δε στάθηκε ικανή να
αναχαιτίσει ή να περιορίσει, ώστε η “σιωπηρή πλειοψηφία” του ελληνικού λαού να
νιώσει προστατευμένη απέναντι στην ασυδοσία της προπαγάνδας και της “ιδεολο-
γίας του κέρδους” και του άκρατου καταναλωτισμού.

Ένας λαός φυλακισμένος στο... μνημονιακό “Survivor”
Αφορμή για τη συγκεκριμένη επιστολή λάβαμε από την προβολή της εκπομπής
“Survivor” που μεταδίδεται με μεγάλη τηλεθέαση αυτήν την περίοδο και αποτελεί,
πιστεύουμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποβάθμισης της ποιότητας του τη-
λεοπτικού προϊόντος, αλλά και της μετάλλαξης που έχει υποστεί η κοινωνία μας μέσα
από τις διεργασίες της αχαλίνωτης κυριαρχίας των ιδιωτικών ΜΜΕ τα τελευταία πε-
ρίπου 30 χρόνια.

Πρόκειται για μία εκπομπή που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία
των “reality show” που κομίζει αρνητικά πρότυπα και υπο-
αξίες στους τηλεθεατές, που ως επί το πλείστον μάλιστα
είναι νεαρής ηλικίας. Ένα ακραία διαστροφικό, ανταγωνι-
στικό, "αθλητικό παιχνίδι", στο οποίο ανώνυμοι και διάση-
μοι αποκομμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον, διεκδικούν
μέχρι “τελικής πτώσεως” το έπαθλο που συνήθως είναι
η... τροφή ! Αφού δεν έχει άρτο, πάρτε θεάματα... με άρτο!
Παραβιάζοντας την προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα
των συμμετεχόντων, συγχρόνως μας καθιστά “ηδονοβλε-
ψίες” μιας ζωής και περιπέτειας που ίσως να θέλαμε να ζήσουμε
οι τηλεθεατές, για να ξεφύγουμε από τη μιζέρια που μας περιβάλλει.

Η σχέση της συγκεκριμένης και των παρόμοιων εκπομπών με το κοινό είναι αλληλο-
τροφοδοτούμενη: αφενός μεν δημιουργούν κίβδηλα πρότυπα και εξωτερικεύουν τα
χειρότερα ένστικτα, τον ατομικισμό και το ναρκισσισμό που ολοένα και περισσότερο
χαρακτηρίζουν τις δυτικές κοινωνίες και αφετέρου δε, η τεράστια αποδοχή τους είναι
ενδεικτική της παρακμής της πολιτισμικής μας ταυτότητας. 

Η ανάγκη μας να ανήκουμε κάπου και να συνυπάρχουμε με άλλους σε ομαδικές συν-
θήκες, αντί να ικανοποιείται μέσα από την πραγματική κοινωνικοποίηση και συμμε-
τοχή στα κοινά, με τις συνακόλουθες θετικές συνέπειες για τη λειτουργία της Πολιτείας
μας, βρίσκει την ανταπόκρισή της σε τηλεοπτικά “σκουπίδια”, τα οποία παρακο-
λουθεί από “ασφαλή απόσταση” ο τηλεθεατής, χωρίς να χρειάζεται να... κουνήσει
το δαχτυλάκι του (εκτός αν χρειαστεί να πατήσει το κουμπί για να ανοίξει η τηλεό-
ραση, ο υπολογιστής, το ραδιόφωνο κ.ο.κ...). Παράλληλα, γίνεται παρατηρητής της
“ζωής των άλλων” και η όποια κοινωνικοποίησή του εξαντλείται στο σχολιασμό,
με όρους φανατισμού μάλιστα, με άλλους αδρανείς τηλεθεατές-οπαδούς. Ο γηπεδικός
και κομματικός χουλιγκανισμός έχει αλλάξει πλέον πεδίο έκφρασης και έχει μεταφερ-
θεί στον καναπέ του σπιτιού μας ή στην οθόνη του υπολογιστή μας, ενδεικτικό και
αυτό του αυξανόμενου ατομικισμού. 

Στα πλαίσια μάλιστα μίας κοινωνίας που βρίθει περιορισμών, απουσίας εναλλακτικών
και προοπτικής, το “σκέφτομαι άρα υπάρχω” αντικαταστάθηκε με το “κατανα-
λώνω άρα υπάρχω” και η απώλεια της δυνατότητάς μας να καταναλώνουμε όπως
πριν, μας καθιστά εξόριστους και περιττούς, απομονωμένους, ανήμπορους και οργι-
σμένους. Ο ματαιωμένος εγωισμός του τηλεθεατή, μέτοχου της κατά τα άλλα ναρ-
κισσιστικής, αλλά συνάμα φτωχοποιημένης κοινωνίας μας, ανακουφίζεται μερικά
μέσω της ταύτισης με τους παίκτες στο γυαλί. Γιατί αυτοί μοιάζουν να λειτουργούν
ως προικισμένοι αντιπρόσωποί μας. Μας υποκαθιστούν σ’ ένα παρόμοιο με το δικό

μας αγώνα όπου πρέπει να ικανοποι-
ηθούν οι ουσιώδεις ανάγκες: της
ασφάλειας, της κοινωνικής αποδοχής,
της αυτοεκτίμησης και της αυτοπραγ-
μάτωσης. Έναν αγώνα που, όμως,
λαμβάνει χώρα κάπου ανάμεσα στα
διαλείμματα για διαφημίσεις πληθώ-
ρας καταναλωτικών αγαθών (!).

Το “Survivor” μας “διδάσκει” ότι για την “επιβίωση” μπορεί κανείς να πατά επί
πτωμάτων ανερυθρίαστα. Η προδοσία του διπλανού και τα πισώπλατα μαχαιρώματα
είναι πταίσματα που επιβραβεύονται με τηλεθέαση, από την οποία πλουτίζουν πανί-
σχυρα media και πολυεθνικές. Με άλλα λόγια: ατομικισμός, προδοσία, αλληλοε-
ξόντωση, απαξίωση των άλλων, κατάρρευση των ηττημένων, αποκλεισμός των
αδύναμων… Σας θυμίζει μήπως κάτι;;;; 

Είναι το τρίπτυχο “Απάθεια - Άρτος και θεάματα - Ατομικισμός” που πρέπει να
εμπεδώσουν οι τηλεθεατές τόσο στο χρόνο ψυχαγωγίας τους, όσο και στην καθημε-
ρινότητά τους...

“Ο θάνατος σου η ζωή μου” είναι το νέο κυρίαρχο ιδεολόγημα, σε έναν κόσμο

που προκρίνει την τυφλή υπακοή στους άνωθεν και το χαφιεδισμό για την επιβίωση
(και όχι την αξιοπρεπή ζωή) στα στενά όρια που επιβάλλει ο αόρατος και πανταχού
παρών big brother, αντί για την αμφισβήτηση
των κανόνων και της κόλασης που αυτοί επιβάλ-
λουν. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα
και άλλα αντίστοιχης χαμηλής ποιότητας, προ-
βάλλονται την εποχή της φτώχειας, της εξα-
θλίωσης και της παρακμής. Η κοινωνία μας ζει
το δικό της... survivor, στο οποίο επιβιώνουν οι
πιο εύκολα προσαρμόσιμοι στις νέες συνθήκες.
Για τους υπόλοιπους υπάρχει ο υποβιβασμός, η
απόρριψη και τελικά ο εξοστρακισμός τους. Δυ-
στυχώς οι αναλογίες είναι ανατριχιαστικά προ-
φανείς...

Να μη  συνηθ ίσουμε  στη  βαρβαρότητα
Η ανεκτικότητα πλέον των πολιτών που ακόμα ελπίζουμε σε μία ορθολογική κοινω-
νία, με κανόνες λειτουργίας και αξίες, έχει εξαντληθεί, αφού έχουμε υποστεί στο πα-
ρελθόν αντίστοιχα “φαινόμενα big brother”. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα εισαγόμενα
συνήθως μοντέλα -μάλιστα σε υποβαθμισμένη ποιότητα σε σχέση με το εξωτερικό-
αποτελούν μέρος της παραπλάνησης και του αποπροσανατολισμού που προσπαθούν
να μας επιβάλουν, με στόχο να καθηλώσουν και καθυποτάξουν κάθε δυνατότητα δη-
μιουργίας και αντίστασης, με την προβολή και επικράτηση στους κόλπους της νεο-
λαίας ενός αποχαυνωμένου προτύπου καταναλωτή-ανθρώπου (με αυτήν τη σειρά

και όχι αντίστροφα).

Μία νεολαία που βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και
πολιτισμικής παρακμής, χωρίς να ευθύνεται, και αν συνεχί-

ζουμε να τους σερβίρουμε μόνο μιζέρια, απαξίωση και
αθλιότητες από τα πανίσχυρα ΜΜΕ, θα μετατρέψουμε την
ήδη δύσκολη ζωή τους σε μία αποπνικτική διαδικασία που
νομοτελειακά θα έχει τραγικές συνέπειες για την κοινωνία
μας. 

Σκοπός βέβαια της παρούσας επιστολής δεν είναι άλλος από
το να σας παρακινήσουμε να ενεργήσετε θεσμικά στα πλαίσια

των αρμοδιοτήτων σας, για τη μεταστροφή της θλιβερής κατά-
στασης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου της χώρας. Οι αξίες που επι-

βάλλονται μέσα από την τηλεοπτική εικόνα είναι απόλυτα αντίθετες με αυτές που
επιχειρούμε κοπιωδώς να εμπνεύσουμε τη νεολαία και τα παιδιά μας. Δεν πρόκειται
“απλά για ένα παιχνίδι”, είναι η επιβολή του βάρβαρου, παράλογου, παρηκμασμέ-
νου πολιτισμού του κυρίαρχου συστήματος.
Γι' αυτό έχετε χρέος να τις στηλιτεύσετε με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Να γίνετε
μπροστάρηδες σε μία μάχη ενάντια στα “τη-
λεοπτικά σκουπίδια”, προβάλλοντας τις
αξίες της αλληλεγγύης, της συλλογικότη-
τας, του σεβασμού του Άλλου, της φιλίας,
του γνήσιου αθλητικού πνεύματος, του
αληθινού αγώνα για μία δίκαιη κι ανθρώ-
πινη κοινωνία. Είναι καθήκον σας να σκε-
φτείτε εκτός της πεπατημένης, να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να προβείτε σε
ενέργειες, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις, που θα βάλουν μία τάξη στην ασυδοσία
των διαπλεκόμενων ΜΜΕ και θα αφυπνίσουν το νωχελικό τηλεθεατή-πολίτη. Γιατί
εν τέλει, αυτός ακριβώς θα πρέπει να είναι ο στόχος και το καθήκον που επιβάλλει η
σπουδαία θεσμική σας θέση. 

Εμείς έχουμε την ελπίδα ότι πράγματι παρακινείστε από αγνή επιθυμία και ανιδιοτελή
κίνητρα για να υπηρετήσετε το θεσμό και περιμένουμε αφενός μεν την αντίδρασή σας
και αφετέρου δε, αν δεν προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα, να μας δώσετε μία
απάντηση.

“Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με
τανκς,  από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση”.

Umberto Eco 1932-2016, Ιταλός συγγραφέας 

Με εκτίμηση 

Σαράντος Φιλιππόπουλος 

Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας

“ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”

Ο ι  ζ ω έ ς  μ α ς  “ α δ ε ι α ν έ ς ”,  
α λ λ ά  δ ε  μ α ς  π ε ι ρ ά ζ ε ι  α φ ο ύ . . .

“ Ε π ι β ι ώ ν ο υ μ ε ”  μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  ζ ω έ ς  τ ω ν  Ά λ λ ω ν
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διασμό υλοποίησης και εφαρμογής του. 

-  Διεύρυνση μελών
Μία μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε είναι η όσο το δυνατόν μείζονα διεύρυνση
των μελών του Συνεταιρισμού μας για την αποτελε-
σματικότερη και πλέον συμφέρουσα λειτουργία του.
Ο μεγάλος μας στόχος είναι η επιδίωξη εγγραφής στο
Συνεταιρισμό της συντριπτικής πλειονότητας των συ-
ναδέλφων, καθώς και ατόμων από το συγγενικό ή φι-
λικό τους περιβάλλον, όπως επίσης και η διεύρυνση
των μελών του με σύναψη συνεργασιών και με άλλους
τραπεζικούς χώρους.

Ανεπανάληπτη προσφορά πακέτων
κινητής τηλεφωνίας

Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα
τηλεπικοινωνιών μέσα από τη συνεργασία με
την εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (HRS mobile)” , που εξασφάλισε
ο Συνεταιρισμός για όλα τα μέλη του

Η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυ-
ξανόμενη σημασία τους στην καθημερινότητά μας,
μας έκανε να στραφούμε για την πρώτη μας συνερ-
γασία στην εταιρία “HRS mobile” για την προ-
σφορά ιδιαιτέρως ανταγωνιστικών πακέτων κινητής
τηλεφωνίας που δεν μπορείτε να βρείτε στην αγορά
και δε διατίθεται σε μεμονωμένους καταναλωτές. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας μας, καλούμε
τα μέλη να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του
Συνεταιρισμού ώστε να ενημερωθούν για την ανεπα-
νάληπτη προσφορά και να προχωρήσουν στη σύ-
ναψη ατομικών συμβάσεων με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς
όρους που δεν παρέχονται στην αγορά, τόσο προς
όφελος των συνεταίρων όσο και προς όφελος του Συ-
νεταιρισμού μας, αφού με τα πρώτα έσοδα θα ξεκινή-
σει άμεσα η κάλυψη των υπηρεσιών υγείας.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία πολύ καλή αρχή που
θα ανοίξει το δρόμο και για τις επόμενες συμφωνίες.

Αλληλεγγύη - Διαφάνεια - Αποτελεσμα-
τικότητα για έναν Πανιονικό Σκοπό
Είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειονότητα των
συναδέλφων θα αγκαλιάσουν αυτή τη νέα πανιονική
προσπάθεια που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο Αλλη-
λεγγύη – Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα, η οποία
πιστεύουμε ότι μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελής
για όλους. Δυστυχώς, μία μικρή μειοψηφία -οι ίδιοι
άνθρωποι που είχαν οδηγήσει το Συνεταιρισμό στην
απαξίωση και στα όρια της διάλυσης- συνεχίζουν να
αντιστρατεύονται αυτήν την εξαιρετική πρωτοβου-
λία, φοβούμενοι ότι τυχόν επιτυχία της θα φανερώσει
για μία ακόμα φορά την ανεπάρκειά τους. Ωστόσο, οι
ελάχιστοι που εναντιώθηκαν στην επαναλειτουργία
του Συνεταιρισμού, δεν είχαν τη δυνατότητα να προ-
καλέσουν κάποιο σοβαρό εμπόδιο, παρά μία μικρή
καθυστέρηση.

Λόγω της αρνητικής διαχείρισης του παρελθόντος
είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις
των συναδέλφων. Επομένως η λειτουργία του Συνε-
ταιρισμού θα πρέπει στο εξής να χαρακτηρίζεται, ιδι-
αίτερα στα οικονομικά του στοιχεία, από διαύγεια και
εξωστρέφεια.

Παράλληλα, επειδή το συνεταιριστικό εγχείρημα της
Ιονικής έχει περάσει από... Συμπληγάδες κατά το πρό-
σφατο παρελθόν με ανεπαρκείς και επιζήμιες διοική-
σεις και προς αποκατάσταση του αισθήματος
δικαιοσύνης των μελών του, προσκαλέσαμε ορκω-
τούς ελεγκτές για την περίοδο 2002-2016 (συμπερι-
λαμβανομένης και της προηγούμενης διοίκησης που
προερχόταν από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ), που θα κα-
ταθέσουν λεπτομερή έκθεση στην επόμενη διοίκηση
για τα πεπραγμένα αυτής της περιόδου.

Το συγκεκριμένο πόρισμα θα αναρτηθεί σύντομα εξ
ολοκληρία στην ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(www.ionikienotita.gr) και μετά από αυτήν την εξέ-
λιξη, θα τεθεί υπό την κρίση των μελών του Συνεται-

ρισμού στην επόμενη Γενική Συνέλευση, που θα απο-
φασίσει αν πρέπει να αναζητηθούν περαιτέρω ευθύ-
νες.

Ετήσια Τακτική 
Εκλογοαπολογιστική 

Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου καταστατικού,
πρέπει να αντικατασταθεί η προηγούμενη πενταμελής
διοίκηση του Συνεταιρισμού με εννεαμελή. Εν όψει
αυτής της καταστατικής ανάγκης, το Δ.Σ. συγκάλεσε
Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 26-4-
2017 στην Αθήνα, στον κινηματογράφο "ODEON
ΟΠΕΡΑ", οδός Ακαδημίας 57. Στη διαδικασία οι συ-
νεταίροι αποτύπωσαν την επιθυμία τους για τη δυνα-
μική  επαναλειτουργία του Συνεταιρισμού
υπερψηφίζοντας το διοικητικό και οικονομικό απολο-
γισμό και την προκήρυξη αρχαιρεσιών για τις 15 &
16 Μαΐου 2017 τόσο στην Αθήνα όσο και την περι-
φέρεια. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν
μαζικά στις κάλπες και να αναδείξουν τη νέα, ιστο-
ρική διοίκηση του Συνεταιρισμού, πρώτη εκλεγ-
μένη με βάση το νέο καταστατικό, που θα έχει τη
μείζονα ευθύνη να θέσει σε στέρεες βάσεις την επα-
ναλειτουργία του, ώστε όλοι μαζί να δρομολογή-
σουμε τις εξελίξεις για το μέλλον. 

Συνάδελφοι,

Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Συ-
νεταιρισμού, θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενή-
μερους για όλες τις εξελίξεις και για όλες τις
συνεργασίες που θα συνάψουμε μέσω της ιστοσε-
λίδας της Ιονικής Ενότητας.

Το συνεταιριστικό εγχείρημα αποτε-
λεί υπόθεση όλων μας! Σας καλούμε να
συνδράμετε ο καθένας ξεχωριστά και
να δώσετε πνοή στην επαναλειτουρ-
γία του ιστορικού Συνεταιρισμού μας! 
Εμείς από την πλευρά μας ως διοίκηση
είμαστε ενθουσιασμένοι και αισιόδο-
ξοι με τις προοπτικές  πο υ  α ν ο ί γο ν -
τα ι  μ πρ ο στά  μ ας  κα ι  ζ η τά μ ε α πό
όλους εσάς να στηρίξετε αυτήν την
προσπάθεια!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Κάβουρας    Σ. Φιλιππόπουλος

σ υ ν ε ΤΑ ι ρ ι σ μ ο σ

Δ ώ σ τ ε Π ν ο ή
στο Συνετα ιρ ισμό μας !
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Σε αυτήν τη βάση και έχοντας ως οδηγό τις προανα-

φερθείσες προϋποθέσεις, αποφασίσαμε να αναλά-
βουμε την προσπάθεια για την επαναλειτουργία του
Συνεταιρισμού μας σε πλαίσια διαφάνειας και με απο-
κλειστικό γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων.
Ύστερα από μία μακρά και επίπονη πορεία εξυγίαν-
σης και αφού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδι-
κασίες τροποποίησης του καταστατικού του ώστε να
είναι ικανό να εξυπηρετήσει τη λειτουργία του εγχει-
ρήματος σε σύγχρονα πρότυπα, πλέον ο Συνεταιρι-
σμός μπαίνει ανεπιστρεπτί σε μία σταθερή τροχιά
λειτουργίας.

Συνάδελφοι, όπως είχαμε δεσμευθεί απέναντί σας,
η λειτουργία του Συνεταιρισμού μας παίρνει σάρκα
και οστά. 
Η διοίκηση σας ζητά να τον στηρίξετε προς όφελος
δικό σας και των συναδέλφων σας ώστε να θεμελιω-
θεί σταδιακά ο Συνεταιρισμός σε ένα στέρεο και απο-
τελεσματικό οικοδόμημα αλληλεγγύης και από την
πλευρά της σας υπόσχεται ότι θα πράξει τα δέοντα
ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποστηρικτι-
κές δομές, να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι και να γί-
νουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή τους,
που θα οδηγήσουν σύντομα στην πλήρη και αποτε-
λεσματική έναρξη της λειτουργίας του: 

- Σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη
καταναλωτικών αναγκών
Οι συνεταιριστικές πρωτοβουλίες στην εκτεταμένη
περίοδο της κρίσης έχουν ανεξερεύνητες -ιδιαίτερα
στη χώρα μας- και ανεξάντλητες προοπτικές για την
πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε χα-
μηλότερες τιμές, που σε περίπτωση ορθής, οργανω-
μένης, μεθοδικής και χρηστής λειτουργίας, μπορούν
να αποφέρουν ιδιαίτερα οφέλη στους συμμετέχοντες.
Φιλοδοξία μας είναι ο Συνεταιρισμός να λειτουργήσει
πλέον σε επαγγελματικά πρότυπα, με εξειδικευμένα
στελέχη, ειδικά επιφορτισμένα για την αναζήτηση και
παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών,
που σίγουρα θα βελτιώσουν τις αγοραστικές δυνατό-
τητες των μελών, θα τους βοηθήσουν να ανταποκρι-
θούν στις καταναλωτικές τους ανάγκες με μεγάλες
εκπτώσεις και προσφορές και θα αποτελέσουν μία
σημαντική συνδρομή στο περιβάλλον της κρίσης και
στο πεδίο της αλληλέγγυας οικονομίας.

-  Εκσυγχρονισμός – ηλεκτρονική
λειτουργία
Το όραμα όλων των στελεχών δεν είναι απλά η ανα-
σύσταση του ιστορικού μας Συνεταιρισμού, αλλά η
προσπάθεια να λειτουργήσει σύμφωνα με τα πλέον
σύγχρονα πρότυπα ώστε να μπορέσει πραγματικά να
ικανοποιήσει τις σημερινές καταναλωτικές ανάγκες.
Σε αυτήν την προσπάθεια και καθώς ζούμε στην
εποχή των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και της πλη-
ροφόρησης, κεντρικό ρόλο θα έχει η συνεχής ενημέ-
ρωση των μελών του και η εύκολη πρόσβαση στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει. Στα πλαί-
σια αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται ήδη υπό επε-
ξεργασία η δημιουργία φιλικής προς το χρήστη
ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού, μέσω της οποίας θα
γίνεται η παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και προϊόντων και η παραγγελία τους, ενώ επίσης στα
σχέδιά μας βρίσκεται και ο σχεδιασμός ειδικών εντύ-
πων ενημέρωσης που θα αποστέλλονται στα μέλη. 

-  Π α ν ε λ λ ή ν ι ο  Δ ί κ τ υ ο  Π α ρ ο χ ή ς
Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  Υ γ ε ί α ς
Εξ αρχής σας έχουμε ενημερώσει ότι
ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για
να ληφθεί η απόφαση  επαναλειτουρ-
γίας του Συνεταιρισμού είναι η φιλοδο-
ξία μας να συμβάλει τα μέγιστα στην
κάλυψη των αναγκών της υγείας των
μελών του, καθώς όλα τα έσοδά του από
τις προμήθειες θα προορίζονται για τη
δημιουργία πρότυπων υπηρεσιών κάλυ-
ψης της υγείας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. 
Άμεση προτεραιότητά μας είναι η σύμβαση με ασφα-
λιστική, εταιρεία που θα καλύπτει τους συναδέλφους
που έχουν απολέσει τη συμπληρωματική ασφαλιστική
κάλυψη από την τράπεζα από το 2014 και εντεύθεν
(που διεκδικείται από το σύλλογο με αγωγή κατά της
τράπεζας, αλλά στο μεσοδιάστημα απαιτείται η κά-
λυψη αυτής της ομάδας των συναδέλφων από το Συ-
νεταιρισμό μας).

Εν συνεχεία, ο βασικός μας στόχος είναι η παροχή
ενός προγράμματος κάλυψης όλων των αναγκών της
υγείας, που ήδη βρίσκεται σε πλήρη επεξεργασία και
σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το αναλυτικό σχε-

- Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική
Συνέλευση στις 26/4/2017

Η ιστορική Υπη-

ρεσία Εθελοντικής

Αιμοδοσίας της Ιο-

νικής ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΞΑΝΑ ΖΩΗ!

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλό-
γου μας επανεκκίνησε την κοινωνική της προσφορά! 

H ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει έλθει σε συμφωνία με
το Σύλλογο Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας
“Αγία Λαύρα” για κοινή πορεία σε επίπεδο Υπηρε-
σίας Αιμοδοσίας και Συνεταιρισμού στην Πάτρα.

Επειδή το αίμα δεν έχει υποκατάστατα και η
Εθελοντική Αιμοδοσία σώζει ζωές...

Α σ  Το  κ Α ν ου μ ε  ολο ι !Α σ  Το  κ Α ν ου μ ε  ολο ι !
*** Γνωστοποιήστε σε τυχόν αιμοδοσίες σε κρατικά νοσοκομεία
τον κωδικό υπηρεσίας της αιμοδοσίας “13495” ώστε αυτόματα
το αίμα να πιστωθεί στο αποθεματικό της υπηρεσίας μας.
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βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στη στελέχωση των
ταμείων τους που έχουν συγχωνευτεί στο ΙΚΑ.
Μόνον η Alpha Bank εμμένει στην αδιάλλακτη στάση
της, παρά τα αλλεπάλληλα έγγραφα αιτήματα του
ΙΚΑ, η οποία ουσιαστικά εδράζεται στην άρνησή της
να καλύψει τα ελλείμματα και τις υποχρεώσεις της
προς τον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μας.

Οι εκατοντάδες αποφάσεις συνταξιοδότησής μας
που παραμένουν σε εκκρεμότητα στα συγχωνευ-
μένα ταμεία του ΙΚΑ, μας στερούν παράλληλα το δι-
καίωμα για το εφάπαξ βοήθημα και αυτό προφανώς
είναι που επιδιώκει η "τετραρχία" της Διοίκησης
της Alpha Bank για να μην τρέχουν και μεγαλώνουν
τα ελλείμματα του Κλάδου Πρόνοιας του ταμείου
μας, τα οποία έχει την υποχρέωση να καλύπτει η ερ-
γοδότρια Alpha Bank, τόσο με βάση την εγγυητική
ευθύνη την οποία έχει συμβατικά αναλάβει προς
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όσο και για λόγους ίσης μεταχείρισής
τους προς τους παλαιούς εργαζόμενους (εν ενερ-
γεία) της τράπεζας ΠΙΣΤΕΩΣ.

Στους εργαζόμενους της τράπεζας ΠΙΣΤΕΩΣ
η Alpha Bank κατέβαλε το καλοκαίρι του 2016
εφάπαξ βοήθημα από τον προϋπολογισμό της -
μέσω του ΤΑΠ - ύψους 70.000 & 80.000 ευρώ,
100.000 ευρώ, 120.000 ευρώ, 150.000 ευρώ μέχρι
και 197.400 ευρώ, ήτοι ανώτατο ποσό 210 μι-
σθούς προς 940 ευρώ έκαστος!
Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η χορήγηση των
τεράστιων ποσών του εφάπαξ βοηθήματος χαρα-
κτηρίστηκε και ονομάστηκε ως "επιστροφή ει-
σφορών εντόκως", ενώ ουδέποτε κατέβαλαν
εισφορά για την αιτία αυτή οι παλαιοί εργαζόμε-
νοι (εν ενεργεία) της τράπεζας ΠΙΣΤΕΩΣ.

Τρίτη εβδομάδα μας βρίσκει στο πεζοδρόμιο της
Σταδίου 40 και είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι η "τε-
τραρχία" της Διοίκησης της Alpha Bank δεν πρόκει-
ται να ενσκήψει με τη δέουσα σοβαρότητα στα
δίκαια αιτήματά μας και αυτό συνιστά μια πολύ δυ-
σάρεστη εξέλιξη τόσο για τα επαγγελματικά μας
συμφέροντα, όσο και για την εικόνα της ίδιας της
τράπεζας.

Κατόπιν τούτου, παύουμε οριστικά και τε-
λεσίδικα να απευθυνόμαστε στην εκτελε-
στική "τετραρχία" της Διοίκησης
της Alpha Bank και στρέφουμε αγωνιστικά
την προσοχή και τα αιτήματά μας προς τις
Διοικήσεις των αρμοδίων ασφαλιστικών
φορέων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ. Άλλωστε το
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρί-
σκεται απέναντί μας:

Α) Ήδη, από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ζητάμε, αλλά και
προτείνουμε, λύσεις για την στελέχωση του Κλάδου
Σύνταξής μας στο ΙΚΑ, ώστε να εκδοθούν άμεσα οι
εκατοντάδες συνταξιοδοτικές αποφάσεις μας που
παραμένουν για τρία χρόνια σε εκκρεμότητα λόγω

ανεπαρκούς στελέχωσης, με απόλυτη ευθύνη της Δι-
οίκησης της Alpha Bank.

Β) Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ ζητάμε:

1. Την άμεση εκτέλεση κατά
της Alpha Bank των τελεσίδικων εφετειακών
αποφάσεων για την είσπραξη των 21 εκατ.
ευρώ καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών και πρόσθετων τελών παλαιότερων ετών
υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας.

2. Τη βεβαίωση υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας του
Ταμείου μας του ποσού των 21 εκατ. ευρώ εις
βάρος της Alpha Bank στο ΚΕΑΟ με όλες τις συ-
νακόλουθες συνέπειες εις βάρος της οφειλέ-
τριας Alpha Bank και όσον αφορά την
ασφαλιστική της ενημερότητα.

3. Την αναζήτηση ποινικών ευθυνών των
υπεύθυνων λειτουργών της
εργοδότριας Alpha Bank βάσει της κείμενης
νομοθεσίας περί μη καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών στον Κλάδο Πρόνοιας του
Ταμείου μας. 

4. Τη σύνταξη των ισολογισμών του Κλάδου
Πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ του ΤΑΥΤΕΚΩ των ετών
2012,2013,2014,2015 και 2016 που παραμένουν
σε εκκρεμότητα ώστε να προσδιοριστεί και να
καταλογιστεί από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ και το
ποσό των ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας
του Ταμείου μας της περιόδου 2012-2016 εις
βάρος της εργοδότριας Alpha Bank. Το ποσό
των 27 εκατ. ευρώ που έχει ήδη καταλογισθεί
από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ εις βάρος
της Alpha Bank αφορά τα ελλείμματα μέχρι και
το 2011.

5. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ να εκτελέσει την απόφαση
του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ που παραμένει σε εκκρεμό-
τητα εδώ και 11 χρόνια, από τον Ιούνιο του
2006 και να καταλογίσει με απόφασή του εις
βάρος της εργοδότριας Alpha Bank και υπέρ του
Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας το ποσό των
καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών για
τις αμοιβές των εργαζομένων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ που περιλαμβάνονται στην εν λόγω
απόφαση του ΤΑΠΙΛΤ. Για το ποσό που έχει πα-
ραγραφεί λόγω της καθυστέρησης από το 2006
να αναζητηθούν οι ευθύνες των υπαιτίων
υπαλλήλων και να αποδοθούν με βάση το Δη-
μοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

6. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ να προχωρήσει άμεσα και
σε νέους καταλογισμούς καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών εις βάρος της εργοδό-
τριας Alpha Bank και υπέρ του Κλάδου Πρό-
νοιας του Ταμείου μας και για το χρονικό
διάστημα από το 2000 και εντεύθεν επί των
πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των
εργαζομένων της Alpha Bank που προέρχονται
από την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, βάσει των διατάξεων
του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.

Όλοι όσοι δώσαμε το παρών έξω από το Κεντρικό, εκεί όπου χτυπούσε η
καρδιά της ιονικής οικογένειας, είμαστε περήφανοι για το δίκαιο, ανυπο-
χώρητο και δυναμικό αγώνα που δώσαμε, καταφέρνοντας αυτό το διά-
σημα να περάσουμε το μήνυμα της μαχητικής μας διάθεσης σε χιλιάδες

συμπατριώτες μας.

Έπειτα από 3 εβδομάδες κινητοποιήσεων, δυστυχώς, η διοίκηση της τρά-
πεζας συνέχισε σταθερά στον αδιέξοδο δρόμο της περιφρόνησης των θε-
σμών, της αποφυγής ανάληψης των ευθυνών της και της αναλγησίας
απέναντι στα καθ' όλα δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματά μας.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, διαβλέποντας την αμετακίνητη, αδιάλλακτη στάση
της τράπεζας, απευθύνεται πλέον στους θεσμούς της ελληνικής Πολιτείας
που οφείλουν να απαντήσουν:

Τελικά λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα;•

Πρέπει να εκτελούνται οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων;•

Προστατεύονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα;•

Ποιος κάνει κουμάντο σε αυτόν τον τόπο; Οι εκπρόσωποι της Πολι-•
τείας ή οι τραπεζίτες;

Δεν μπορούμε να επικαλούμεθα τη νομιμότητα “à la carte”…
Ή θα λειτουργούν οι συντεταγμένοι θεσμοί της Πολιτείας ή θα λει-
τουργούν οι νόμοι της ζούγκλας!
Ακολουθεί Ανοιχτή Επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενο πολίτη που επιθυμεί να εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους και
να μην επικρατούν οι νόμοι που επιβάλλει η ζούγκλα της εργοδοσίας και
η οποία κοινοποιήθηκε στους ανώτερους θεσμικούς πολιτειακούς παρά-
γοντες:

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Σ ε  Α π ε υ θ ε ί α ς  Μ ε τ ά δ ο σ η
α π ό  τ ο  Δ ρ ό μ ο  τ ο υ  Α γ ώ ν α  !  

Ο σύλλογός μας συνεχίζει τον αγώνα του έξω από
το κεντρικό κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου
40, για την προάσπιση των συμφερόντων των
εργαζομένων και συνταξιούχων της Ιονικής Τρά-
πεζας και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Εμείς οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι•
της Alpha Bank που προερχόμαστε από την ΙΟ-
ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ διαδηλώνουμε για τρίτη συνε-
χόμενη εβδομάδα μπροστά στο Κεντρικό
Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40.

Για τρίτη εβδομάδα ερχόμαστε αντιμέτωποι με•
τα αποτελέσματα και τις δυσμενείς συνέπειες
των στρατηγικών επιλογών της Διοίκησης της
εργοδότριας Alpha Bank.

Για τρίτη εβδομάδα βρισκόμαστε μπροστά στα•
αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει για εμάς τους
προερχόμενους από την ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η
"τετραρχία" της Διοίκησης της εργοδότριας Al-
phaBank, η οποία παραμένει προσκολλημένη
στον μικρόκοσμο και τον ιδεαλισμό της μι-
κρής Alpha Τραπέζης Πίστεως, με αποτέλεσμα
να μη λαμβάνει υπ’όψη και να παραβλέπει τις
ανάγκες της σύγχρονης Alpha Bank, με τα τερά-
στια μεγέθη και τους χιλιάδες εργαζομένους
διαφορετικής προέλευσης.

Είμαστε πλέον απολύτως βέβαιοι ότι η "τετραρχία"
της Διοίκησης της Alpha Bank δεν είναι σε θέση να
αξιολογήσει και να προωθήσει την κάλυψη των
συμβατικών υποχρεώσεων της τράπεζας, ύψους 48
εκατ. ευρώ, προς τον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου
μας και γι’ αυτό:

Πρώτον: Η Alpha Bank αρνείται να καταβάλει τα 21
εκατ. ευρώ καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων, που οφεί-
λει στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μας βάσει
τελεσίδικων εφετειακών αποφάσεων και βάσει των
διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του
Ν. 3232/2004.

Δεύτερον: Η Alpha Bank αρνείται επίσης να καταβάλει
τα 27 εκατ. ευρώ που οφείλει στον Κλάδο Πρόνοιας
του Ταμείου μας, βάσει καταλογιστικών αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ που αφο-
ρούν την κάλυψη των ελλειμμάτων του Κλάδου,
λόγω της εγγυητικής ευθύνης που έχει αναλάβει η
εργοδότρια τράπεζα από 6-5-2003 και μέχρι την
αποχώρηση από την Alpha Bank και του τελευταίου
εργαζόμενου της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Τρίτον: Η Alpha Bank αρνείται να στελεχώσει τον
Κλάδο Σύνταξής μας στα ενοποιημένα ταμεία του
ΙΚΑ. Αντιθέτως, τόσο η Εθνική Τράπεζα, όσο και η
τράπεζα Πειραιώς έχουν αρκούντως ανταποκριθεί,

H IONIKH ξανά στους δρόμους του ΑΓΩΝΑ !
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7. Tο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το
Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
ώστε τα ως άνω ποσά να διατεθούν αποκλειστικά για την αναπροσαρμογή
του εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόνοιας του
ΤΑΠΙΛΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ βάσει των
οποίων καταβάλλονται και τα ως άνω ποσά εισφορών εργαζομένων και
εργοδότη.

ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ, έξω από το κεντρικό της Alpha Bank - και θα
είμαστε και μετά την Κυριακή του Θωμά μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της Τρά-
πεζας έξω και μέσα στο HILTON - για να καταγγείλουμε και να διατυμπανίσουμε
τις ευθύνες της εκτελεστικής "τετραρχίας" της Διοίκησης της Alpha Bank για την
απαλλοτρίωση των επαγγελματικών μας εργασιακών και ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων.

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΔΩ, διατυμπανίζοντας πώς και ποιοι οδήγησαν
την Alpha Bank στο σημείο να μην είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις
της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Θα μείνουμε εδώ για να καταγγείλουμε την Εκτελεστική Διοίκηση
της Alpha Bank γιατί απαλλοτριώνει όχι μόνο τα δικά μας συμφέροντα, αλλά
και τα συμφέροντα των μετόχων.

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΔΩ και θα ζητάμε για την Alpha Bank :

Διοίκηση βάσει επαγγελματικών και αξιοκρατικών κριτηρίων έξω και πέρα
από τα "καινοφανή" καθεστώτα ιδιοκτητών - υπαλλήλων, για να σταματή-
σει το "Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει" και να πάψουν να υφίστανται οι πα-
θογένειες που οδήγησαν:

στις "ατυχείς" στρατηγικές στη διαχείριση κεφαλαίων•

στην "τραπεζική μαγεία" της χρηματοδότησης με "αέρα"•

στον υπερδανεισμό φιλικών επιχειρήσεων•

στο επίπεδο μόχλευσης του 2008 που ήταν σε ποσοστό μεγαλύτερο και•
από αυτό της Lehman Brothers

στη "μεταφορά" των μετοχοδανείων των οποίων οι όροι "ούτε πλη-•
ρούνταν ούτε τηρούνταν" κατά το σλόγκαν της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών της ίδιας της τράπεζας

στα τεράστια ποσά ετησίων αποδοχών των διοικούντων και στα τερά-•
στια ποσά bonus μέχρι 100% των αποδοχών τους ως επιβράβευση εαυ-
τών και αλλήλων (Γ.Σ. 3/4/2008 – 3.600.000€ αποδοχές και επιβράβευση
– bonus μέχρι 100% των ετήσιων αποδοχών τους)

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ στην Alpha Bank

κύριε Δραγασάκη, κύριε Στουρνάρα και κύριε Ντράγκι

Δεν είναι τυχαίο που η εργοδότρια Alpha Bank ζήτησε πρώτη το 2008 να ενταχθεί
στις πρόνοιες του νόμου Αλογοσκούφη λαμβάνοντας κεφαλαιακή ενίσχυση,
αλλά και ενίσχυση ρευστότητας για να μην οδηγηθεί σε εκκαθάριση.

Συνάδελφοι,
Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας. Δεν υποχωρούμε και ο
αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τη δικαίωσή μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος      Νίκος Αλεξόπουλος

Αποδέκτες:

1. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας

2. Οι Πρόεδροι των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

3. Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης και για την ενημέρωση της εθνι-
κής αντιπροσωπείας

4. Ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη
κ. Αλέξανδρος Φλαμπουράρης

5. Ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιος
Πετρόπουλος

6. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης και τα μέλη του Δ.Σ.

7. Ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ κ. Αθανάσιος Καποτάς και τα μέλη του Δ.Σ.

8. Ο Διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι

9. Ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος κ. Ιωάννης Στουρνάρας

10. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ράπανος

Ο ι  κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι α ς  μ α ς  Σ υ ν ε χ ί ζο ν τ α ι  &  Δ ι ε υ ρ ύ ν ο ν τ α ι

Η διοίκηση του συλλόγου μας αποφάσισε μετά το πέρας των εορτών του
Πάσχα να επικεντρωθεί στη γνωστοποίηση των θέσεων και των αιτημά-
των μας στα κόμματα της Βουλής, στους εκπροσώπους του ελληνικού
λαού στο Κοινοβούλιο και στους αρμόδιους διοικητικούς φορείς ΕΦΚΑ και
ΕΤΕΑΕΠ, για την ανάληψη από πλευράς τους των πρόσφορων πολιτικών,
διοικητικών και δικαστικών ενεργειών. Η ενημέρωση και συνεργασία με
τους αρμόδιους και ανώτερους θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες
για την κατάφωρη αδικία που έχουμε υποστεί από την
εργοδότρια Alpha Bank, που πλέον έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα,
αγνοώντας τις αποφάσεις των θεσμών της ελληνικής Πολιτείας, θα
βρίσκεται στο εξής στον πυρήνα των κινητοποιήσεών μας ώστε να 

συντονιστεί καλύτερα ο Αγώνας μας  και να καταστεί πιο αποτελε-
σματικός, αποσκοπώντας στην επιτυχημένη έκβαση των διεκδική-
σεών μας. 
Ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους διευθυντές των αρμόδιων
ασφαλιστικών φορέων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, ενώ παράλληλα είχαμε συ-
ναντήσεις και έχουμε προωθήσει σε κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου
ολοκληρωμένους φακέλους που αναδεικνύουν τα απόλυτα τεκμηριωμένα
και δίκαια αιτήματά μας.

Ά κ ρ α  τ ω ν  Μ Μ Ε  σ ι ω π ή !
Παρά την προσπάθεια που καταβάλαμε για την ενημέρωση της κοινής
γνώμης, γνωρίζαμε βεβαίως ήδη από την προκήρυξη των κινητοποι-
ήσεών μας ότι τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ που “βομβαρδίζουν” με... ρυθμούς
πολυβόλου το κοινό με διαφημίσεις της Alpha Bank  και επιβιώνουν με τα
δάνειά της, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντα της οικονομικής
ολιγαρχίας, δε θα “έμπαιναν στον κόπο” να προβάλουν τις κινητοποι-
ήσεις μας, τις θέσεις και τα αιτήματά μας. Για τους “τηλεκατευθυνόμε-
νους” των τραπεζιτών που έχουν υποβαθμίσει στα... Τάρταρα το
σημαντικό λειτούργημα της δημοσιογραφίας, η καθημερινή παρουσία
των συναδέλφων μας έξω από το Κεντρικό στο κέντρο της πρωτεύουσας
ήταν “αόρατη” και δεν αποτελούσε “θέμα”.
Ωστόσο, αφενός μεν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους έστω και λι-
γοστούς δημοσιογράφους που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
και ασκώντας με συνείδηση το επάγγελμά τους, προέβαλαν τον Αγώνα
μας και αφετέρου δε, οφείλουμε να σημειώσουμε την έντονη δυσαρέ-
σκεια και απογοήτευσή μας για τη στάση της Δημόσιας Ραδιοτηλεό-
ρασης που ήταν εκκωφαντικά απούσα και η οποία εκφράστηκε με
σχετική επιστολή που απευθύναμε προς τη διοίκηση της ΕΡΤ.

Γ ι ά ν ν η ς  κ ε ρ ν ά ε ι  Γ ι ά ν ν η ς  π ί ν ε ι !
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τα υπέρογκα bonus που έλαβαν μεγαλο-
στελέχη της Alpha Bank (μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος κος
Δ. Μαντζούνης) για την εξόφληση των προσωπικών (!) τους δανείων, ση-
ματοδοτούν μία εισαγγελική έρευνα για απιστία, σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των χρημάτων που έλαβαν οι τράπεζες με τις ανακεφαλαι-
οποιήσεις στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Σύμφωνα με το έγγραφο της εισαγγελίας, το 2008 με απόφασή του το Δ.Σ.
(μέλη του οποίου ήταν κάποιοι από τους ευεργετηθέντες) έδωσε bonus
ύψους 11,9 εκατ. ευρώ!

Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας
Ας μην ελπίζουν οι διοικούντες την τράπεζα ότι η αλλαγή στρατηγικής θα
σημάνει την εξασθένιση των κινητοποιήσεών μας. Σκοπεύουμε να ανα-
δείξουμε την υπόθεσή μας, αλλά και να καταγγείλουμε την αναλγησία της
τράπεζας και την επικίνδυνη διοίκησή της, την οποία δεν πρόκειται να
αφήσουμε σε ησυχία μέχρι να υποχωρήσει ενώπιον των δίκαιων αιτημά-
των μας και της αταλάντευτης στάσης μας! Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο
δυναμικά το επόμενο διάστημα και όπως έχει γίνει πλέον κατανοητό, οι
υποσχέσεις των συλλόγων μας δεν αποτελούν κενό γράμμα, αλλά υλο-
ποιούνται στο ακέραιο! 

Διεκδικούμε με τα βασικά αιτήματά μας την ανάληψη από μέρους της•
τράπεζας των νόμιμων υποχρεώσεών της και τη συμμόρφωσή της με
τις δικαστικές και θεσμικές αποφάσεις

Δε ζητάμε τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή των νόμων, των•
τελεσίδικων αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης και την επι-
κράτηση της λογικής

Επαγγελματικό management για την ομαλή λειτουργία συνολικά του•
τραπεζικού συστήματος με λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης 

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι πλέον δεν υπάρχει άλλη επιλογή και
πισωγύρισμα:

Υ.Γ. Ένα Μεγάλο, Πανιονικό, Συναδελφικό “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” στους μόνιμους
συναγωνιστές μας που καθημερινά ένωναν τις φωνές τους έξω από το
Κεντρικό και ύψωσαν τείχος προστασίας του Αγώνα μας, προσθέτοντας
σημαντικά κεφάλαια στην αγωνιστική παράδοση της Ιονικής!

Η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  μ ε  τ η ν  τ ρ ά π ε ζ α  μ ε
κά θ ε  μ έ σ ο  ε ί ν α ι  ε π ι τ α κ τ ι κ ή ,  θ α  έ χ ε ι
δ ι ά ρ κ ε ι α  κ α ι  κ α τ ά  τ α  κ ο ι ν ώ ς  λ ε γ ό -
μ ε ν α . . .  δ ε  θ α  α φ ή σ ο υ μ ε  τ η  δ ι ο ί κ η σ η
σ ε  χ λ ω ρ ό  κ λ α ρ ί  μ έ χ ρ ι  τ η ν  α π ό λ υ τ η
δ ι κα ί ω σ η  τ ω ν  α ι τ η μ ά τ ω ν  μ α ς !
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

σχόλια που καίνε...
Το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο
Στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank για την
εκλογή διοίκησης, η παράταξη του εργοδοτικού συνδικαλισμού του κου Γκιάτη
έλαβε το “ταπεινό” 95,19% των ψήφων των συναδέλφων που συμμετείχαν
στις εκλογές! Ορισμένοι εξεπλάγησαν και άλλοι αιφνιδιάστηκαν από το συντρι-
πτικό ποσοστό που ανέδειξε σε παντοδύναμη για μία ακόμα φορά την παρά-
ταξη του εργοδοτικού συνδικαλισμού.

Αλήθεια όμως, προς τι η έκπληξη;;;
Εμείς θεωρούμε αυτήν την εξέλιξη άκρως φυσιολογική και είχαμε προβλέψει ότι
αυτά θα ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο τρόπος διεξαγωγής τους δια-
σφαλίζει εξ άλλου την παντοδυναμία του εργοδοτικού συνδικαλισμού και
απλώς δίνει μία κίβδηλη αίσθηση δημοκρατικής λειτουργίας στους ανυπο-
ψίαστους εργαζόμενους. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα στα καταστήματα και
στην πράξη δεν υφίσταται καμία δυνατότητα εξασφάλισης της συμμετοχής και
παρουσίας των συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλά και του ελέγχου της δια-
δικασίας. 

Βέβαια, όσοι έχουν στοιχειώδη ενασχόληση με τις συνδικαλιστικές διεργασίες
του χώρου μας, γνωρίζουν ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Κάποιοι το
έστησαν, προέβησαν επιμελώς σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και
το ανέδειξαν. Οι λόγοι ήταν συγκεκριμένοι. Στα πλαίσια της διάλυσης των ερ-
γασιακών μας δικαιωμάτων, δεν έπρεπε να τίθεται σε αμφισβήτηση η πο-
λιτική των διοικήσεων στις μεγάλες τράπεζες. Και δυστυχώς, οφείλουμε να
παραδεχτούμε ότι με εξαίρεση ελάχιστες αδέσμευτες φωνές, ο στόχος επε-
τεύχθη. 

Οι αρχιτέκτονες αυτού του “αρρωστημένου” οικοδομήματος που απογυμνώ-
νει το συνδικαλισμό από την ουσία και τους σκοπούς ύπαρξής του (εξ άλλου η
σταδιακή και θεσμική εξαφάνισή του είναι ο απώτερος στόχος), είναι λίγο πολύ
γνωστοί σε όλους μας και δυστυχώς διατηρούσαν κορυφαίες συνδικαλιστικές
θέσεις στο παρελθόν. Οι τραγικές συνέπειες αυτού του τύπου του μη-συνδικα-
λισμού που οδήγησαν στην πλήρη απαξίωσή του, είναι εμφανείς πλέον με τη
λαίλαπα των αντεργατικών μέτρων που βρίσκουν μηδενική αντίσταση. Και το
πλέον άδικο είναι ότι αυτές τις συνέπειες της αναξιοπιστίας και της παρακμής
τις υφιστάμεθα όλοι ανεξαιρέτως. 

Και δυστυχώς, τολμούμε να γίνουμε προφήτες κακών εξελίξεων και να προβλέ-
ψουμε ότι αν δεν ανατραπεί αυτό το συνδικαλιστικό μοντέλο και δεν ανα-
κτηθεί η συνδικαλιστική αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η μοίρα των
εργαζομένων προμηνύεται ακόμα πιο ζοφερή, αφού θα αφεθεί στο έλεος
των εργοδοτών-εκμεταλλευτών. 

Έγκλημα και  τιμωρία
Ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε -και συνεχίζει αδιάκοπα μέχρι σήμερα-
ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής είναι γνωστός σε όλους σας, αφού οι πε-
ρισσότεροι που κρατάτε αυτό το φύλλο στα χέρια σας, το πιθανότερο είναι ότι
έχετε ευεργετηθεί από τη δράση του και την αντίσταση που προέβαλε στις
αδηφάγες ορέξεις της εργοδοσίας με σκοπό τη συνεχή υποβάθμιση των
προερχομένων από την Ιονική τα τελευταία 17 “πέτρινα” χρόνια.

Οι επιτυχίες του μπορούν να λογιστούν ως συνδικαλιστικοί άθλοι που έφερε
εις πέρας με επιτυχία, καθώς έγιναν υπό συνθήκες καταπίεσης, δίωξης και συ-
νεχούς αποψίλωσής του, αφού οι περισσότερες συνδικαλιστικές παρατάξεις και
τα μέλη τους αποδυνάμωσαν το σύλλογό μας, οδηγούμενοι στο σύλλογο του
εργοδοτικού συνδικαλισμού. Και αν τα περισσότερα μέλη είχαν το άλλοθι ότι η
αποχώρησή τους έγινε πράγματι έπειτα από στυγνούς “εκβιασμούς” στους
οποίους δεν είχαν τη δύναμη και το ψυχικό σθένος να αντισταθούν, αντίστοιχα
υπήρξαν συνδικαλιστικά στελέχη που είτε από άγνοια κινδύνου είτε επιδιώ-
κοντας να κάνουν καριέρα, ακολούθησαν το ίδιο δρομολόγιο προκειμένου
να “σηκώσουν το λάβαρο της επανάστασης” στον εργοδοτικό σύλλογο...
Δυστυχώς, αυτήν τη λανθασμένη εκτίμηση και τακτική επέλεξε και η ΕΣΑΚ,
που άσχετα αν κάποιος διαφωνεί με το κοινωνικοπολιτικό της ιδεολογικό πλαί-
σιο, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι πρόκειται για μία ταξική συνδικαλιστική
οργάνωση με μεγάλη συνεισφορά στις αγωνιστικές διεκδικήσεις για τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων.

Ωστόσο, η πρόθεση στα πλαίσια του πολιτικού και συνδικαλιστικού στίβου πολ-
λές φορές είναι αδιάφορη και συχνά τα πάντα καθορίζονται από το αποτέλε-
σμα. Η μοίρα όσων εντάχθηκαν στο σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού
ήταν κοινή και η ΕΣΑΚ δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, αφού οι κανόνες
του παιχνιδιού είναι συγκεκριμένοι και οριοθετημένοι στα μέτρα και σταθμά
των συμφερόντων της εργοδοσίας.

Αφού λοιπόν το σύστημα, χάριν της κίβδηλης συνδικαλιστικής ειρήνης εργοδο-
τών – εργαζομένων, την ανέχτηκε προσωρινά, εκλέγοντας ορισμένους αντιπρο-
σώπους της, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που πλέον θεωρεί ότι δεν την έχει
ανάγκη ούτε στα πλαίσια της νομιμοποιητικής βάσης που του προσέφερε μέχρι
σήμερα, με αποτέλεσμα στις πρόσφατες εκλογές να μην εκλεγεί ούτε ένας
σύμβουλος της ΕΣΑΚ στο ενδεκαμελές Δ.Σ. 
Η εσφαλμένη τακτική της ΕΣΑΚ βέβαια έπληξε το συνδικαλιστικό κίνημα
του χώρου μας αποδυναμώνοντας το σύλλογό μας από τον αγώνα, τη
δράση και τα στελέχη της σε μία περίοδο που η συσπείρωση ήταν αναγκαία.
Το χειρότερο δε, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προσέφεραν νομιμοποιητική
βάση στην πλέον αρνητική έκφραση του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Το συνδικαλιστικό έγκλημα της αποχώρησης από το σύλλογό μας έμεινε
προσωρινά μόνο ατιμώρητο, αλλά πλέον αυτή η επιλογή οδηγήθηκε στην
απαξίωση και τον εκφυλισμό...

Δείξε μου τους φίλους σου. . .
Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στο σύλλογό μας μία ακόμα αγωγή από τον κο Κολ-
λάτο, τον κο Βέργο, την κα Καραδελή, την κα Γκλαβοπούλου, τον κο Προκόπη
και τον κο Αναγνωστάκη και τους
μόλις 29 ακολούθους τους, από
τους 4.500 συναδέλφους της Ιονι-
κής, με σκοπό να διεκδικήσουν μερί-
διο από τα περιουσιακά στοιχεία της
ιονικής οικογένειας. Ουδεμία έκ-
πληξη, αφού από την πρώτη στιγμή
της παρουσίας του κου Κολλάτου
στο Σύλλογο Συνταξιούχων, η μόνη
πραγματική δραστηριοποίηση του
ίδιου και της ισχνής μειοψηφίας που τον στηρίζει, είναι η συνεχής προπαγάνδα
και δικομανία εναντίον του συλλόγου των απανταχού Ιονικάριων, της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Πού να βρει χρόνο μετά να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα
που ταλανίζουν τους συναδέλφους και χρήζουν συνδικαλιστικής ενεργοποί-
ησης και αντιμετώπισης...
Για την ομάδα Κολλάτου, Βέργου, Καραδελή, Γκλαβοπούλου, Προκόπη και Ανα-
γνωστάκη δε χρειάζεται πλέον να σχολιάσουμε τίποτα. Έχουμε επανειλημμένως
αναφερθεί σε αυτούς και δε θέλουμε να γινόμαστε κουραστικοί, όλοι οι συνά-
δελφοι γνωρίζουν τα πεπραγμένα τους και σύντομα θα λάβουν την απάντηση
που τους αξίζει μέσω συντεταγμένων διαδικασιών.

Δε θα αναφερθούμε περαιτέρω στο περιεχόμενο του δικογράφου, αφού όσα
ισχυρίζεται η ομάδα του κου Κολλάτου είναι εκτός τόπου, χρόνου και πραγ-
ματικότητας, αλλά είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε το ποιόν μερικών από τους
υποστηρικτές του κου Κολλάτου και αν τελικά, πέραν από παράνομο, είναι ηθικό
και δίκαιο να ζητούν μερίδιο από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία...

Ανάμεσά τους εξέχοντα ρόλο έχει ο κος Π. Τάτσης, ο “επαναστάτης” που
εγκατέλειψε το Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής, αναζητώντας την τύχη
του στον εργοδοτικό σύλλογο...
Αντίστοιχα, ο κος Ν. Σούρλας ήταν εκ των φανατικών υποστηρικτών της διοί-
κησης του Συλλόγου Συνταξιούχων με επικεφαλής τους κκ Ντίνο και Βέργο.
Μήπως κε Σούρλα πρέπει πρώτα να ψάξετε αλλού για κακοδιαχείριση και
ασυδοσία, μετά το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών για τα οικονομικά πε-
πραγμένα της διοίκησης που με πάθος υποστηρίζατε και ύστερα να διεκδι-
κήσετε μερίδιο από τα περιουσιακά μας στοιχεία;
Στο δικόγραφο εμφανίζεται και το όνομα του κου Θεόδωρου Χρηστίδη, μάλλον
άγνωστο στους περισσότερους, για τον οποίο όμως, όσοι βρισκόμαστε επί σειρά
ετών στις επάλξεις του συνδικαλισμού, γνωρίζουμε ότι όχι μόνο δεν είχε ανα-
πτύξει συνδικαλιστική δράση, αλλά αντίθετα υπήρξε μόνιμα απεργοσπάστης
σε όλες τις κινητοποιήσεις του συλλόγου!

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ράμματα για τη γούνα ορισμένων από τους “πι-
στούς” του κου Κολλάτου, που σίγουρα κάνουν πράξη την παροιμία όμοιος
ομοίω αεί πελάζει... 
Όσο για τους υπόλοιπους, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια και ιδιαίτερα μετά την
εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και την έκδοση της σχετικής απόφασης, γιατί
η υπόθεση τότε θα αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον και ίσως να έχει και δικα-
στική συνέχεια...

Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας σε... ιονική μετάφραση
Τα ρεκόρ ψεύδους καταρρίπτει το ένα μετά το άλλο ο κος Κολλάτος στα έσχατα
της παρουσίας του στα συνδικαλιστικά τεκταινόμενα του χώρου μας. Εξ άλλου,
οι υπερβολές, τα μυθεύματα και η προπαγάνδα αποτελούν την πλέον χαρακτη-
ριστική ένδειξη κάθε παρακμάζουσας κατάστασης, που είναι έτοιμη να καταρ-
ρεύσει σαν ένα ώριμο (σάπιο) φρούτο...

Αναφέραμε σε πρόσφατο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ότι ο κος Κολλάτος αρνείται να εγγράψει στο Σύλλογο Συνταξιούχων τους
συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους που αποχώρησαν από το 2014 και εντεύ-
θεν και τους θεωρεί συνδικαλιστικούς του αντιπάλους.

Ο σύλλογός μας έχει στη διάθεσή του αδιάσειστα στοιχεία για αυτήν την αδια-
νόητη πρακτική του κου ΤΙΠΟΤΑ, σύμφωνα με τα οποία από την εθελούσια
έξοδο του 2014 και εφεξής, έχουν αποχωρήσει περί τους 800 συναδέλφους,
εκ των οποίων ο κος Κολλάτος αποδέχτηκε στο... κλειστό club που έχει με-
τατρέψει το Σύλλογο Συνταξιούχων, μονάχα τους 112!

Εκτός βέβαια από αυτούς που αποκλείστηκαν από τον κατά φαντασίαν μονάρχη
του συλλόγου, υπήρξαν πολλοί που δεν είχαν την επιθυμία να εγγραφούν,
ακριβώς λόγω της παρουσίας του, ωστόσο οι περισσότεροι δεν πέρασαν τον
έλεγχο ιδεολογικών φρονημάτων του κου Κολλάτου και δεν τους ενέγραψε
επειδή τους θεωρεί ως de facto ή εν δυνάμει συνδικαλιστικούς αντιπάλους...

Βέβαια, ο ίδιος σε πρόσφατο δημοσίευμά του, έσπευσε να μας διαψεύσει (εδώ
γελάμε!), αναφέροντας ότι για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, έχουν
εγγραφεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων 402 συνάδελφοι.

Δύο τινά υπάρχουν: Είτε ψεύδεται απροκάλυπτα, λειτουργώντας όπως πάντα
με σκοπιμότητα και αδιαφορώντας για την αλήθεια και την ομαλή συνδικαλι-
στική λειτουργία, είτε λόγω και των εορτών, έχασε τα αυγά και τα πασχάλια!

Ευτυχώς βέβαια η περίοδος που διανύουμε παρομοιάζει με τις τελευταίες μέρες
της Πομπηίας, μεταφερόμενες σε... ιονικό περιβάλλον, αφού η συνεχής κατά-
πτωση, υποβάθμιση και αποτελμάτωση που έχει επιφέρει η σημερινή διοίκηση
στο Σύλλογο Συνταξιούχων θα αποτελέσει σύντομα με απόλυτη βεβαιότητα θλι-
βερό συνδικαλιστικό παρελθόν.
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σχόλια που καίνε...
Σημεία θλιβερών συνδικαλιστικών καιρών 

Η εμπλοκή της κας Καραδελή στο σκάνδαλο του ταμείου υγείας είναι γνωστή
αφού δικάζεται με άλλους 9 κατηγορούμενους για βαρύτατα αδικήματα, σε δίκη
που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών,
στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής μόλις 4 συνεδριάσεις που
αφορούν δικαστικές και νομικές πτυχές της υπόθεσης. Τα κωλύματα και οι πα-
ρελκυστικές τακτικές που χρησιμοποίησαν οι συνήγοροι μερικών κατηγορουμέ-
νων δε βρήκαν επιτυχή ανταπόκριση και η αναβολή της δίκης απεφεύχθη.

Είναι σαφής η σφοδρή επιθυμία
όλων των συναδέλφων να προχω-
ρήσει απρόσκοπτα η δίκη ώστε να
αποδοθεί η δικαιοσύνη και εφόσον
αποδειχθούν οι κατηγορίες, να τι-
μωρηθούν οι υπαίτιοι για το σκάν-
δαλο του ταμείου υγείας μας, το
οποίο είχε μετατραπεί σε εστία δια-
φθοράς και προσωπικού πλουτι-
σμού. Πλέον περιμένουμε την εξέλιξη
της διαδικασίας και σε επόμενες συνε-
δριάσεις την ολοκλήρωση της δίκης
για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους

λεηλάτησαν το ταμείο υγείας με βαρύτατες συνέπειες για τους ασφαλισμέ-
νους. 

Αυτά είναι ζητήματα που θα λύσει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία περιβάλ-
λουμε με την εμπιστοσύνη μας και περιμένουμε την ετυμηγορία της. Ωστόσο,
στα “δικά μας”, το ανεξήγητο στην όλη ιστορία είναι ότι η κα Καραδελή εξα-
κολουθεί, με απόλυτα προκλητικό τρόπο κατά τη γνώμη μας, να είναι η
υπεύθυνη του Συλλόγου Συνταξιούχων για τον... κλάδο υγείας (!) και από
κοινού με τον κο Κολλάτο επιδιώκουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις (ανύ-
παρκτες) συνδικαλιστικές τους υπηρεσίες προκειμένου να καταφέρουν περαι-
τέρω πλήγματα στο σύλλογο των συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Εμείς πιστεύουμε ότι αν υπήρχε ίχνος ευθιξίας, η κυρία αυτή έπρεπε εδώ και
καιρό να είχε παραιτηθεί από τη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων και
να συγκεντρωνόταν στην αντιμετώπιση των σοβαρών κατηγοριών που αντιμε-
τωπίζει και όχι να γαντζώνεται στην καρέκλα της, χρησιμοποιώντας τη θέση
της ως υποτιθέμενο άλλοθι. 

Σημεία των καιρών βλέπετε, αφού δυστυχώς η συνδικαλιστική λειτουργία έχει
συνδεθεί τόσο έντονα με φαινόμενα διαφθοράς που πλέον ακόμα και αυτή η
ακραία αντίφαση δε μοιάζει να ιδρώνει το αυτί κανενός! 

Εμείς στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, το συνδικαλισμό τον έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας
και προσπαθούμε να τον υπηρετούμε μέσα από συνθήκες διαφάνειας και έντιμης
λειτουργίας. Και αυτές είναι διαπιστώσεις που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν
από κανέναν, είτε φίλο είτε αντίπαλο. 

Απαντήσεις στην πρόκληση!
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων απέστειλε στο συνάδελφο Ανδρέα Μπάφη και σε όλα
τα εκλεγμένα στελέχη, τακτικά και αναπληρωματικά, της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
που ταυτόχρονα είναι μέλη και του Συλλόγου Συνταξιούχων έγγραφη επίπληξη.
Το περιεχόμενό της είναι βέβαια ανάξιο σχολιασμού και μάλιστα απορρί-
φθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη με πρόσφατη απόφαση.
Οι περισσότεροι συνάδελφοι αγνόησαν τον κο ΤΙΠΟΤΑ, ο οποίος βέβαια αν έχει
την ιονική οικογένεια με το μέρος του θα φανεί στην επικείμενη Γενική Συνέ-
λευση, αν και γνωρίζει ότι θα δυσκολευτεί να βρει ακόμα και υποτυπώδη υπο-
στήριξη...

- Ωστόσο, όταν η επίπληξη έφτασε στα χέρια του εξαίρετου συναδέλφου μας
Ανδρέα Μπάφη -που οι περισσότεροι τον γνωρίζετε, αφού είναι από τους αρ-
χαιότερους συναδέλφους στην τράπεζα, έχοντας προσληφθεί το 1965, αλλά και
από τους μακροβιότερους, πιο ενεργούς και με καθολική αναγνώριση συνδικα-
λιστές του χώρου μας, με “παράσημα”:

Τη σπουδαία συνδικαλιστική του δράση•
Τις διώξεις και φυλακίσεις από τη Χούντα: Το 1967 συνελήφθη, διαγρά-•
φηκε από την ΑΣΠΕ, φυλακίστηκε για 8 μήνες και συνελήφθη ακόμα δύο
φορές κατά τη διάρκεια της δικτατορίας
Την αντίστασή του στις μεθόδους περιθωριοποίησής του και τις απολύ-•
σεις από την τράπεζα: Το 1975 επαναπροσλήφθηκε στην τράπεζα και την
Πρωτομαγιά του 1982 του κοινοποιήθηκε η απόλυσή του λόγω της συν-
δικαλιστικής του δράσης, για να επανέλθει το Φεβρουάριο του 1983

Τις τιμές που του έχει αποδώσει η•
ελληνική Πολιτεία για την προ-
σφορά του στη Δημοκρατία
Αλλά πάνω από όλα τον απόλυτο•
ΣΕΒΑΣΜΟ των συναδέλφων...

Δεν άντεξε και έδωσε την απάντηση που
αξίζει στον κο Κολλάτο, την κα Καραδελή
και τους ελάχιστους ακολούθους τους, που
είχαν το θράσος χωρίς ίχνος αισχύνης να
απευθύνουν επίπληξη σε έναν άνθρωπο-
μαχητή της ζωής που αγωνίστηκε και
υπέφερε για τα πιστεύω του και είμαστε
όλοι περήφανοι που ανήκει στην ιονική
οικογένεια!

- Ο κος ΤΙΠΟΤΑ μάλιστα είχε το θράσος να αποστείλει την προαναφερθείσα
έγγραφη επίπληξη και στο συνάδελφο Γιάννη Σοφιανόπουλο, στον οποίο έχει
αντιπαρατεθεί στο παρελθόν στις δικαστικές αίθουσες σε μία αντιδικία του με
την Alpha Bank, καταθέτοντας υπέρ των θέσεων της τράπεζας!

Ο συνάδελφος που έχει βιώσει τη “συναδελφική ηθική” του κου Κολλάτου, θέ-
λησε να απαντήσει μέσω της ιστοσελίδας μας, απευθύνοντας την κάτωθι ανοι-
χτή επιστολή στους συναδέλφους:

“ Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή πρόσφατα έγινα για μία ακόμα φορά αποδέκτης των προκλητικών ενερ-
γειών του κου Κολλάτου μέσω της επιστολής που μου απέστειλε από κοινού με
τη συνεργάτιδά του κα Καραδελή και την... αραιή διαδήλωση των ακολούθων
του, αναγκάζομαι εκ νέου να επανέλθω, για να υπενθυμίσω και να καταστήσω
σαφές προς όλους ότι η παρουσία του κου Κολλάτου αποτελεί τη μέγιστη συν-
δικαλιστική ντροπή του χώρου μας!

Έχει το θράσος να απευθύνει “επιπλήξεις” προς το πρόσωπό μου και να εγκα-
λεί τους εκλεκτούς συναδέλφους, ο κύριος αυτός που:

- έχει προσπαθήσει να προσωποποιήσει το Σύλλογο Συνταξιούχων, απαξιώνοντας
τη λειτουργία του στη συνείδηση σχεδόν του συνόλου των συναδέλφων

- συνεχίζει να υπονομεύει την ενότητα του χώρου της Ιονικής, παρά το γεγονός
ότι έχει την υποστήριξη μίας ισχνής μειονότητας

- κατέθεσε κατά το παρελθόν εναντίον μου και του συναδέλφου Χρήστου Ζυ-
γούρη σε αντιδικία μας με την τράπεζα, ενώ παλαιότερα είχε ήδη υπηρετήσει σε
συνδικαλιστικές θέσεις

- αρνήθηκε ανερυθρίαστα τη στάση που κράτησε στη συγκεκριμένη υπόθεση,
αναγκάζοντάς μας να δημοσιοποιήσουμε τα ακλόνητα στοιχεία της συμμετοχής
του από τα πρακτικά του δικαστηρίου

- έλαβε υπέρογκο ποσό bonus εθελουσίας εξόδου ύψους 320.000 ευρώ, την πε-
ρίοδο μάλιστα που η τράπεζα δεν κατέβαλε ούτε την αποζημίωση του Ν2112
στους υπόλοιπους “ταπεινούς” συναδέλφους, προφανώς ως “ανταμοιβή”
για τις συνεχείς μαρτυρικές καταθέσεις υπέρ της τράπεζας σε δικαστικές υποθέ-
σεις που βρισκόταν σε αντιδικία με συναδέλφους

- θα έπρεπε με τις προκλητικές ενέργειες και το αντισυναδελφικό παρελθόν του
να μην περνούσε ούτε έξω από συνδικαλιστικό σωματείο

- έχει μετατρέψει το Σύλλογο Συνταξιούχων σε κλειστό κλαμπ ολίγων εκλεκτών
οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να εισέρχονται στα γραφεία του συλλόγου
ανεμπόδιστα, ενώ όσοι δεν είναι επιθυμητοί δεν έχουν πρόσβαση, γιατί μεσολα-
βεί "ηλεκτρονικό μάτι" και πόρτα ασφαλείας! (Τι τιμή για το συνταξιούχο, που
κάποτε έβρισκε την πόρτα του συλλόγου ορθάνοιχτη!! Όπως άλλωστε συμβαίνει
σε όλους τους συλλόγους των απομάχων της δουλειάς...)

- εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων με τη στήριξη
της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, αποδεχόμενος τις αρχές και το πρόγραμμα του συλλό-
γου μας, τα οποία "πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις" ευτέλισε, με συμπεριφορές που
δε συνάδουν με "συνδικαλιστή", βάλλοντας ποικιλοτρόπως ενάντια στους συντα-
ξιούχους που τον στήριξαν, κάτω απ’την ομπρέλα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Αιδώς Αργείοι !  !   

Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κος Κολλάτος, αποκλεισμένος από τον κόσμο της
Ιονικής, ότι ο ίδιος παρεμβάλλει προσκόμματα στη συνδικαλιστική λειτουρ-
γία, απαξιώνει το θεσμό και είναι ασυμβίβαστος με το συνδικαλισμό!

Ευτυχώς πλέον ο καιρός γαρ εγγύς και πιστεύω ότι δε θα προλάβει να μου δώσει
επιπλέον αφορμές για να ασχοληθώ μαζί του το αμέσως επόμενο διάστημα που
θα απομακρυνθεί με συντεταγμένες διαδικασίες από το Σύλλογο Συνταξιούχων,
αφήνοντας πίσω μια και καλή την πλέον στιγματισμένη περίοδο της λειτουργίας
του.

Γιάννης Σοφιανόπουλος “
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Πιστεύουμε ότι η παρατεταμένη περίοδος της συνδικαλιστικής παρακμής
και απαξίωσης του Συλλόγου Συνταξιούχων φτάνει στο τέλος της. Για να
συμβεί αυτό όμως, πρέπει όλοι μαζί να ενεργοποιηθούμε και για αυτό καλούμε
όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους σε συστράτευση για να μη συνεχιστεί
ο παρατεταμένος αποκλεισμός των δυνάμεων που επιθυμούν την πρόοδο
μέσα από την ενότητα της ιονικής οικογένειας και να μην καθυστερήσει ούτε
στιγμή η απελευθέρωση του Συλλόγου όλων των Συνταξιούχων της Ιονικής
από το γύψο στον οποίο βρίσκεται επί σειρά ετών! 

ΤΩ ΡΑ Ε Ι Ν Α Ι  Η  Ω ΡΑ Γ Ι Α Δ ΡΑ Σ Η !  
Ήρθε η στιγμή να βάλουμε ένα οριστικό τέλος στις καταστάσεις, τις συμπερι-
φορές και τα πρόσωπα που ταλαιπώρησαν τις συνδικαλιστικές διαδικασίες
των συνταξιούχων του χώρου μας.
Ήρθε η στιγμή να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την αναζήτηση ευ-
θυνών, αν υπάρχουν, τόσο για την αποδεδειγμένη ζημία που έχει υποστεί ο
σύλλογος επί σειρά ετών και αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές του κατα-
στάσεις, τα ετήσια παθητικά και τα άδεια ταμεία του, όσο και για τον ενδε-
λεχή έλεγχο της παρούσας διοίκησης τόσο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας,
όσο και σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης της τελευταίας τριετίας. 

- Flash back: Το ιστορικό της “προδοσίας”
Η μεγάλη προσπάθεια για την εξυγίανση του Συλλόγου Συνταξιούχων ξεκίνησε
με πρωτεργάτη  την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πριν από τρία χρόνια, με τη συμμετοχή
των επιφανών στελεχών της, συνάδελφου Γιάννη Χρυσικού και συναδέλφισσας
Μαρίας Φιλιπποπούλου, στις τελευταίες αρχαιρεσίες του. Λαμβάνοντας υπ'
όψη τη διαχρονική, μαζική υποστήριξη της παράταξης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
από τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων, κανέναν δεν εξέπληξαν τα
αποτελέσματα που έφεραν το συνάδελφο Χρυσικό πρώτο στις προτιμήσεις
των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων και τη Φιλιπποπούλου δεύτερη.
Και ενώ σύμφωνα και με το δικό μας σχεδιασμό, περιμέναμε ότι μία νέα, κα-
λύτερη περίοδος ανέτελλε για τον ιστορικό, αλλά και ταλανισμένο σύλλογο
των συνταξιούχων του χώρου μας, οι παρασκηνιακές συμφωνίες και οι μη-
χανορραφίες που εκτυλίχθηκαν μας έφεραν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, που
πέρασαν νέα -πιο βασανιστικά- δεσμά στο σύλλογο για την επόμενη τριετία.
Ο συνάδελφος Χρυσικός εξωθήθηκε σε παραίτηση και στη σφοδρή κα-
ταγγελία της ανόσιας συνδιαλλαγής του κου Κολλάτου -που εξελέγη μο-
νάχα λόγω της υποστήριξης που του παρείχε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- και των
ελάχιστων ακολούθων του με την προηγούμενη διοίκηση. 
Ο εμπρηστικός λόγος που χρησιμοποιούσε ο κύριος αυτός δημόσια και οι
βαρύτατοι χαρακτηρισμοί που απέδιδε στα μέλη της προηγούμενης διοί-
κησης, ξεχάστηκαν εν μία νυκτί, αφού μόλις σχηματίστηκε το Δ.Σ. συντάχθηκε
και συμπορεύθηκε μαζί τους, για να αποκαθηλώσουν τον αδιαμφισβήτητο νι-
κητή των εκλογών, συνάδελφο Χρυσικό.
Οι όροι του “deal” ήταν απλοί και συνάμα εξοργιστικοί: Ο κος Κολλάτος με
το μικρό αριθμό ψήφων που έλαβε, θα αναλάμβανε καθήκοντα προέδρου
με τη στήριξη της απερχόμενης διοίκησης, με αντάλλαγμα την εναπόθεση στις
καλένδες του πορίσματος-καταπέλτη των ορκωτών λογιστών για την οικο-
νομική διαχείριση της προηγούμενης περιόδου.
Και ο νέος κατά φαντασίαν ηγεμόνας του Συλλόγου Συνταξιούχων ακολού-
θησε κατά γράμμα τη συμφωνία. Για τις αθλιότητες που λάμβαναν χώρα
επί σειρά ετών στο σύλλογο δεν υπεισήλθε ποτέ ουσιαστικά στη διαδικα-
σία αναζήτησης ευθυνών, παρά μόνον κατέθεσε τυπικά μία αγωγή, που
κανείς δε γνωρίζει τι απέγινε, την κατάθεση της οποίας, μάλιστα, απλώς
γνωστοποίησε στο Δ.Σ..

- Μία ακόμα περίοδος ομηρίας: Απολογισμός του... έργου της
τριετίας της διοίκησης του κου Κολλάτου
Δυστυχώς, ενώ πιστεύαμε ότι κατά το παρελθόν είχαμε δει τα χειρότερα, η
πραγματικότητα μας διέψευσε αποκαρδιωτικά. Όσα συνέβησαν την τελευταία
τριετία έδωσαν τη χαριστική βολή στην αξιοπιστία του Συλλόγου Συνταξιού-
χων, καθιστώντας τον ένα “κλειστό club”, απομονωμένο από τα προβλή-
ματα και τις αγωνίες της ιονικής οικογένειας. 

Παρά το γεγονός ότι αυτήν τη διετία εισέρρευσαν στα ταμείου του συλ-•
λόγου από τις εισφορές των συναδέλφων άνω των 400.000 ευρώ, αυτά
τα χρήματα κατασπαταλήθηκαν με αποτέλεσμα τα αποθεματικά του
συλλόγου να είναι μηδενικά. Λαμβάνοντας υπ' όψη και το επίσης μηδε-
νικό έργο αυτής της τριετίας, είναι απορίας άξιον πού δαπανήθηκαν αυτά
τα υπέρογκα ποσά. Χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζονται υπέρογκα
ποσά για αμοιβές δικηγόρων και έξοδα δικαστικών προσφυγών, ενώ είναι
γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι αυτήν την περίοδο ο σύλλογος
προσέφυγε στη δικαιοσύνη για περίπου 30 υποθέσεις, “κατορθώνοντας”
το πρωτοφανές να μην έχει κερδίσει ούτε μία!
Παράλληλα, η άγνοια, η απειρία και η ανικανότητα υπήρξαν οι οδηγοί•
τους και στην υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με αποτέλεσμα την κατακρήμνιση
των επικουρικών μας συντάξεων. Η λειτουργία και οι ενέργειές τους
άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου για το επικουρικό μας ταμείο και φέρουν
σημαντικό μερίδιο ευθύνης από κοινού με τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για
τη διάλυσή του και τις οδυνηρές συνέπειες στις επικουρικές μας συντάξεις
που αποτελούν πλήγμα για όλους τους συναδέλφους. 

Σε μία περίοδο σοβαρών, αρνητικών εξελίξεων για τους συνταξιούχους•
στη χώρα μας, είχαμε την ατυχία να βρίσκεται επικεφαλής του συνδικα-
λιστικού οργάνου των συνταξιούχων της Ιονικής η πλέον ανίκανη διοί-
κηση, με ένα χαμηλότατο επίπεδο υπολειτουργίας και ανύπαρκτη
αποτελεσματικότητα, που δεν κατάφερε ποτέ να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να προασπίσει στοιχειωδώς τα δικαιώματα και τα συμ-
φέροντά μας. 

Ευτυχώς, σε αντιστάθμισμα της οικτρής λειτουργίας του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων, η αντίστοιχη περίοδος σημαδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, που κράτησαν όρθιους τους χιλιάδες συναδέλφους μας
και τις οποίες μπορείτε να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση στην ιστοσε-
λίδα μας:

Πλέον των 1.500 αποφάσεων υπέρ των συναδέλφων από προσφυγές
που έγιναν με τη συνδρομή και νομική κάλυψη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
σε βάρος της τράπεζας για καταγγελίες συμβάσεων, βλαπτικές μεταβολές,
προαγωγές και αποζημιώσεις

Σημαντικές επιτυχίες στην υπόθεση του εφάπαξ (επαναϋπολιγισμός με
τη συμβολή αυξημένων εργοδοτικών εισφορών, καταλογισμός 21 εκατ.
σε βάρος της τράπεζας υπέρ του κλάδου πρόνοιας, σημαντικές δικαστικές
επιτυχίες στην προσπάθεια πλήρους αποκατάστασης του εφάπαξ)

Ανατροπή της παράνομης τροποποίησης του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
- Υιοθέτηση από όλες τις πλευρές της πάγιας θέσης μας για ένταξη στο ΕΤΕΑ

Επίλυση σημαντικών νομικών και συνδικαλιστικών θεμάτων που ωφέλη-
σαν κυριολεκτικά χιλιάδες συναδέλφους

Επαναλειτουργία της υπηρεσίας αιμοδοσίας

Δυναμική επανεκκίνηση του Συνεταιρισμού μετά από μία μακρά περίοδο
αδράνειας

Στήριξη σε κάθε είδους πρόβλημα που παρουσιάστηκε αυτήν την περίοδο
και αφορούσε τόσο συνολικά την ιονική οικογένεια όσο και μεμονωμέ-
νους συναδέλφους

11/5/17: Ημερομηνία-ορόσημο 

για τη νέα εποχή 
Η περίοδος της παρατεταμένης παρακμής του Συλλόγου
Συνταξιούχων φτάνει οριστικά στο τέλος της την Πέμπτη
11/5 και ώρα 10:00 π.μ. με την πραγματοποίηση της Εκλογο-
απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Συνταξιού-
χων στην Αθήνα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” (Πανεπιστημίου
52), στην οποία θα ληφθεί απόφαση προκήρυξης εκλογών. 
Πλέον... έχουν γνώση οι θεματοφύλακες των συμφερόντων της ιονικής οικο-
γένειας και δε θα επαναληφθούν τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος.
Είναι βέβαιο ότι με συντριπτική πλειοψηφία οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας
θα αναδείξουν σε θέσεις ευθύνης ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη
εμπειρία και ικανότητα, έχοντας επανειλημμένα δώσει εξετάσεις για την εντι-
μότητα, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία τους.
Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι η διοίκηση του κου Κολλάτου έχει λειτουργήσει
μόνο αντισυναδελφικά και διασπαστικά αυτά τα τρία χρόνια και δε θα έχει
κανένα πρόβλημα να επιχειρήσει να συμπαρασύρει στο κύκνειο άσμα της τις
νόμιμες διαδικασίες σε ένα “φεστιβάλ χάους και προκλήσεων”, οφείλουμε
να δώσουμε όλοι δυναμικό παρών για να περιφρουρήσουμε τη διαδικασία
και να αποτρέψουμε τις τυχόν παρεμβάσεις που θα επιδιώξουν ο κος Κολλά-
τος και οι συν αυτώ τόσο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, όσο και στη διε-
ξαγωγή των επικείμενων αρχαιρεσιών, προκειμένου να μην μπορούν στη
συνέχεια να προσβληθούν δικαστικά και οδηγηθούμε σε παράταση αυτής της
ανόσιας κατάστασης. 

-  Άρχισαν τα όργανα
Τα πρώτα δείγματα, εξ άλλου, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Μέχρι την ορι-
στική αποπομπή του κου Κολλάτου και της ομάδας του από τα συνδικαλι-
στικά πράγματα του χώρου μας, η λειτουργία τους πιθανώς θα συνεχίσει να
χαρακτηρίζεται από κουτοπονηριά και παρελκυστικές τακτικές. Βλέπετε, η
αποκόλληση από την “καρέκλα” μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως επώδυνη
για ορισμένους ματαιόδοξους που δε σεβάστηκαν ποτέ τις νόμιμες διαδικασίες
και τους θεσμούς...
Για πρόγευμα αυτών των πρακτικών, σας ενημερώνουμε ότι για τη διεξαγωγή
της Συνέλευσης έκλεισαν μία αίθουσα που κατά τη γνώμη μας θα αποδειχθεί
πολύ μικρή για να καλύψει τις ανάγκες των συναδέλφων που θα δώσουν το
παρών. Τους καλούμε έστω και την ύστατη στιγμή να αναζητήσουν μεγαλύ-
τερη αίθουσα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και για να αποφευχθεί
η ταλαιπωρία των συναδέλφων που θα προσέλθουν. 
Ταυτόχρονα, πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι εδώ και καιρό αρνούνται παρά-
νομα να εγγράψουν ως μέλη στο Σύλλογο Συνταξιούχων εκατοντάδες συνα-
δέλφους μας που γνωρίζουν ότι τους αντιπαρατίθενται. Μέσα από τις
συντεταγμένες διαδικασίες της Συνέλευσης και προσφυγών στη δικαιοσύνη
θα επιβάλουμε την εγγραφή όσων επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου

Π Α Ι Ρ Ν Ο Υ Μ Ε

Συνέχεια από σελ. 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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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 !

(από αριστερά): Ι. Μαρκάκης, Σ. Φιλιππόπουλος,
Π. Γεωργιόπουλος, Σ. Ρίβανς, ο αείμνηστος Χ.
Ντάγκας και ο αείμνηστος Δ. Ανδριόλας

(από αριστερά): Π. Κούτης, Σ. Φιλιππόπουλος, Α.
Μπρατσή, Ε. Σταμούλος, Σ. Νικολάου, Ι. Κούτης,
Μ. Μάζαρης

(από αριστερά): Ι. Χρυσικός, Ρ. Μεντή, ο αείμνη-
στος Α. Προκάκης, ο αείμνηστος Διοικητής Μι-
χάλης Βρανόπουλος και ο αείμνηστος Σ.
Παπαϊωάννου

Κ α τ ά σ τ η μ α  Ι κ α ρ ί α ς  1 9 8 5

Συνταξιούχων και να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες. 
Η διαφαινόμενη επιδίωξή τους για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με επιστο-
λική ψήφο για την περιφέρεια, αφενός μεν είναι παράνομη και θα βάλει το
σύλλογο σε δοκιμασία και αφετέρου δε, έχει απορριφθεί τελεσίδικα από την
ελληνική δικαιοσύνη. 
Οι εκλογές δεν πρέπει να γίνουν πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων και ζη-
τάμε να διεξαχθούν όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή με το σύστημα της απλής
αναλογικής, με εκλογικά κέντρα στην πρωτεύουσα του κάθε νομού, παρουσία
δικαστικών αντιπροσώπων και με αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφιζόντων
μελών.
Είναι απαίτηση όλων των συναδέλφων αυτοί οι κύριοι να καταλάβουν ότι
μία εκλογική διαδικασία που αποτελεί την απόλυτη έκφραση της δημο-
κρατικής λειτουργίας ενός συνδικαλιστικού σωματείου δεν μπορεί και δεν
πρέπει να σημαδευτεί από παρεμβάσεις, ίντριγκες και “αλλοπρόσαλ-
λους” σχεδιασμούς. Θα πρέπει να βάλουν -επιτέλους- στην άκρη τα προ-
σωπικά τους συμφέροντα και να σεβαστούν τη νομότυπη διαδικασία, την
επιθυμία και την ψήφο των συναδέλφων.

ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ!

Είναι καθήκον κάθε συνταξιούχου Ιονικάριου που σέβεται
τον εαυτό του και την ομαλή συνδικαλιστική λειτουργία να
προσέλθει στη διαδικασία της Συνέλευσης, για να συντρί-
ψουμε σαν μία γροθιά οριστικά την φαύλα παράσταση που
εκτυλίχθηκε και παγιώθηκε την τελευταία δωδεκαετία στο
Σύλλογο Συνταξιούχων, κατασπαταλώντας τα οικονομικά
του, ζημιώνοντας τα συμφέροντά μας και οδηγώντας τον
στην παρακμή και την απαξίωση στις συνειδήσεις των συνα-
δέλφων!
Επιτέλους, να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί και να πα-
ραδώσουμε τις τύχες του Συλλόγου σε στελέχη ικανά να αποκαταστήσουν την
εύρυθμη λειτουργία του, ώστε να αποτελέσει εκ νέου το ζωντανό πυρήνα της
καθημερινότητας όλων των συνταξιούχων συναδέλφων της ιονικής οικογέ-
νειας.
Σας καλούμε να στηρίξετε τα στελέχη που θα προτείνει η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
για την ανάκτηση της αξιόπιστης λειτουργίας του Συλλόγου Συνταξιούχων και
την επίτευξη της πολυπόθητης ενότητας των δύο συλλόγων προς όφελος
όλων μας.

Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα: 
Η Ενότητα του χώρου της Ιονικής

Όλοι εμείς δηλώνουμε και διακηρύττουμε την πλήρη υποστήριξή μας
στην προοπτική συγχώνευσης του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξι-
ούχων “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” και του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και

Λαϊκής Τράπεζας.
Κεντρική επιδίωξή μας και νομίζουμε της συντριπτικής πλειονότητας της ιο-
νικής οικογένειας, είναι η συμπόρευση των συλλόγων, που έχουν την ίδια νο-
μική οντότητα και κοινό σκοπό. 
Δυστυχώς, ακόμα και στην πλέον μαζική και λογική απαίτηση των απανταχού
Ιονικάριων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας και
την προστασία των δικαιωμάτων μας, ο κος Κολλάτος και οι ακόλουθοί του
είχαν να αντιπαρατάξουν την αλαζονεία και την αδιαλλαξία. Ο διασπαστικός
τρόπος που λειτούργησαν όσο ήταν επικεφαλής του Συλλόγου Συνταξιούχων,
είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν τρία κρίσιμα χρόνια που θα μπορούσαν να
είχαν αποτελέσει μία περίοδο δημιουργικότητας και αποτελεσματικής προ-
άσπισης των συμφερόντων και δικαιωμάτων των συνταξιούχων Ιονικάριων
σε δύσκολες εποχές. Μοναδική επιδίωξή τους ήταν η διατήρηση της καρέκλας
και εν τέλει η εναντίωση στα συμφέροντα της ιονικής οικογένειας, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τη σκανδαλώδη προσφυγή στην υπόθεση του οικο-
πέδου της Κινέτας, που τους εξέθεσε ανεπανόρθωτα.
Η κατακερματισμένη έκφρασή μας μέσω περισσοτέρων σωματείων στερεί
από τη δράση μας αποτελεσματικότητα και δύναμη. Η ενιαία δράση όλων των
συνταξιούχων και εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνο
μέσα από ένα ενιαίο σωματείο, στο οποίο θα μπορούμε να εκφραστούμε όλοι
μαζικά. Πλέον, μετά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών
στοιχείων, είναι αδήριτη η αναγκαιότητα της συγχώνευσης των συλλόγων και
είμαστε βέβαιοι ότι με αυτήν την προοπτική συντάσσεται η συντριπτική πλει-
ονότητα των συναδέλφων μας.

Συνάδελφοι,
- Για να έχει ο κάθε συνταξιούχος συνάδελφος το σύλλογο που πραγματικά
του αξίζει...
- Για να καταστεί ξανά ένα ανοιχτό κέντρο επικοινωνίας, συναδελφικής
αλληλεγγύης και αλληλεπίδρασης...

ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΕΤΗ ΠΑΡΑΚΜΗ 

ΚΑΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Ζητάμε την ενοποίηση των συλλόγων για να πορευθεί στο εξής πιο ισχυρή
από ποτέ η ιονική οικογένεια στις διεκδικήσεις της!

ΝΑΙ ! σε έναν ΑΝΟΙΚΤΟ σύλλογο σε ΟΛΟΥΣ•
τους συνταξιούχους 

ΝΑΙ ! σ τ η  ΔΥ Ν Α Μ Η  τ η ς  Ε Ν Ω Μ Ε Ν Η Σ•
Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ

Οι εκπρόσωποι της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο Σύλλογο Συνταξιούχων

ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Σ ΤΑ   Χ Ε Ρ Ι Α   Μ Α Σ !

Π Ε Μ Π Τ Η  1 1  Μ Α Ϊ ΟΥ  2 0 1 7  ώ ρ α  1 0 : 0 0  π . μ .
Δ Ε  Θ Α  Λ Ε Ι Ψ Ε Ι  Κ Α Ν Ε Ι Σ  α π ό  τ η  Γ. Σ .  σ τ ο  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο  “ Τ Ι ΤΑ Ν Ι Α”  !

Κ ο π ή  Π ί τα ς  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Ι ο ν ι κ ή ς  1 9 8 0 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ιονικής 1990
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Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, ο σπουδαίος δημιουργός
του «Δράκου» και τόσων άλλων ταινιών, ο πολιτικο-
ποιημένος καλλιτέχνης του οποίου η απώλεια σημαίνει
φτωχοποίηση του πολιτισμού μας, άφησε την τελευταία
του πνοή σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη τον
κόσμο του πολιτισμού και της Τέχνης, αλλά κυρίως τον
απλό λαό, που αναδείχθηκε και ταυτίστηκε με τα έργα
του. 
Ο Νίκος Κούνδουρος της πολιτικής ανυπακοής, της γεν-
ναιοδωρίας, του πνεύματος και των ταλέντων έγραψε
τη δική του ιστορία.

Κρητικός... με το στανιό!
Αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, πολιτογραφήθηκε Κρητικός, αφού
ο πατέρας του, γνωστός πολιτικός από τον Άγιο Νικόλαο, δεν
ανεχόταν ο γιος του να είναι Αθηναίος... “Η μάνα μου είχε δύ-
σκολη γέννα και ο πατέρας μου την έφερε από τον Άγιο Νικόλαο
της Κρήτης στην Αθήνα. Ο πατέρας μου, Κρητικός μέσ' από την
ψυχή του ολόκληρη, δεν το δέχτηκε αυτό! Με πήρε τυλιγμένο σε
μια πάνα και με έφερε πίσω στον Άγιο Νικόλαο”.
Βέβαια, η πρωτεύουσα πήρε σύντομα την “εκδίκησή” της: η
πόλη την οποία αναγκάστηκε να απαρνηθεί νεογέννητος, τον
έκανε δικό της σύντομα και τον αγκάλιασε σε ολόκληρη τη ζωή
του. Στην Αθήνα μεγάλωσε, και, όπως ο ίδιος έλεγε, κατά κάποιο
τρόπο έζησε ένα μέρος της ζωής του μέσα σε προνόμιο. “Ο πα-
τέρας μου ήταν δικηγόρος και
πολιτικός του Βενιζέλου. Η μη-
τέρα μου ήταν επίσης κόρη ει-
σαγγελέα, του Γιαμαλάκη!
Μεγάλωσα ως χαϊδεμένο
παιδί, ακόμα και στην Κατοχή.
Όταν η Ελλάδα θρηνούσε χι-
λιάδες νεκρούς από πείνα,
εμείς ως εύπορη κρητική οικο-
γένεια τα είχαμε όλα”. 
Δεκαέξι χρονών εντάχθηκε
στις τάξεις του ΕΑΜ. Πολέ-
μησε, τραυματίστηκε στο φο-
βερό Δεκέμβρη του '44,
φυλακίστηκε και καταδικά-
στηκε δύο φορές σε
εξορία.“Γλίτωσα από την
εκτέλεση γιατί με πέρασαν για
Άγγλο, έτσι όπως ήμουν ξαν-
θός με γαλανά μάτια”. Το πε-
ριστατικό αυτό ήταν η αρχή
μιας περιπέτειας που θα τελει-
ώσει τέσσερα χρόνια αργό-
τερα με ένα “απολυτήριο”
από τη Μακρόνησο.

Μακρονήσι: Το “μεγάλο σχολείο”
Στη Μακρόνησο ο Κούνδουρος μαθαίνει το θέατρο και εκεί του
πρωτοδημιουργήθηκε η ιδέα του κινηματογράφου. “Είχα την
τύχη -και δεν το λέω κατά λάθος- να ζήσω τέσσερα χρόνια στο
Μακρονήσι. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Ανήκα σε μια επίλεκτη
ομάδα διανοούμενων αντιφρονούντων. Μεταξύ αυτών και ο
Άρης Αλεξάνδρου, ο ποιητής. Επειδή πηγαινοερχόμουν στην
Αθήνα για να πάρω τούβλα, κεραμίδια και υλικά, μου λέει μια
μέρα ο Αλεξάνδρου: «Ψάξε, σε παρακαλώ, να βρεις τη μάνα μου
και να της πας αυτό το γράμμα». Αυτός ήταν ο πυρήνας της κι-
νηματογραφικής μου σταδιοδρομίας, γιατί, ψάχνοντας τη μαμά
του Αλεξάνδρου, βρέθηκα στο Δουργούτι, σε έναν πραγματικά
άθλιο συνοικισμό προσφύγων από παράγκες με τενεκέδες για
σκεπή. Τους αγάπησα και με αγάπησαν και είπα: Θα κάνω μια ται-
νία για να καταγράψω αυτό τον κόσμο της απόλυτης φτώ-
χειας”. Όταν το 1952 τελειώνει και αυτή η περιπέτεια παίρνει το
δίπλωμά του από τη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά, αντί για αρχιτέ-
κτονας που είχε ξεκινήσει, βγαίνει ζωγράφος! “Τότε, εντελώς
ξαφνικά, αποφάσισα να ανταλλάξω τα σιωπηλά εργαλεία του ζω-
γράφου με τις εικόνες και τα μεγάφωνα του κινηματογράφου”.

Η “πραγματική” Ελλάδα του Κούνδουρου
Ο Νίκος Κούνδουρος προσπάθησε με το έργο του να αναδείξει
την “κρυμμένη” από το επίσημο κάδρο ελληνική πραγματικό-
τητα, μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο. Τόλμησε να φέρει στην
Ελλάδα τον κινηματογράφο της κοινωνικής καταγγελίας.
Με την πρώτη του προσπάθεια, στη“Μαγική Πόλη”(1954), με-
ταφέρει τα διδάγματα του νεορεαλισμού καταγράφοντας τη
φτώχεια στο Δουργούτι και στην Καισαριανή των αρχών της δε-
καετίας του '50. “Αυθαίρετα εντελώς, με ένα αστείρευτο πείσμα
και με τη βοήθεια μερικών φίλων, του Μάνου Χατζιδάκι, της
Μαργαρίτας Λυμπεράκη, του Αλέξη Διαμαντόπουλου, στήνεται η
Μαγική Πόλις. Σινεμά δεν είχα σπουδάσει, δεν είχα καν ιδέα πού

μπαίνει η μηχανή λήψης. Με συντρόφια από το Μακρονήσι έγινε
η πρώτη μου ταινία, η Μαγική Πόλη, που σίγουρα ήξεραν από κι-
νηματογράφο παραπάνω από μένα”.
Δύο χρόνια μετά τη Μαγική Πόλη, το 1956, γυρίζεται “Ο Δρά-
κος”.  Είναι το αιώνιο αποτύπωμά του στην Τέχνη ως τεκμήριο
μιας εποχής, ως έργο – αναφορά για οποιαδήποτε μελλοντική
γενιά. Ακολουθεί η επιτυχημένη (και εισπρακτικά) και βραβευμένη
“Μικρές Αφροδίτες”. Ο Κούνδουρος είναι πλέον στην κορυφή
των σκηνοθετών της εποχής του και από τους πιο σπουδαίους
ανθρώπους του Πολιτισμού, που παρέα με τον Χατζιδάκι στη με-
λοποίηση, δημιουργούν αριστουργήματα.

“Ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου”
Ο Νίκος Κούνδουρος ήταν ένας ιδιαίτερα ερωτικός άνθρωπος,
με εντυπωσιακό παρουσιαστικό που δεν περνούσε απαρατήρη-
τος στο γυναικείο φύλλο. Και όμως, ο ίδιος θεωρούσε ότι ο άν-
θρωπος της ζωής του ήταν ένας (σπουδαίος) άνδρας...“Με
βοήθησε πολύ. Ήταν, ας πούμε, ο άνθρωπος της ζωής μου. Νο-
μίζω πως τον Μάνο τον ήξερα από πάντα. Δεν μετράω χρόνια,
μετράω την ψυχή του και την ψυχή μου, μετράω την καρδιά του
και την καρδιά μου και τις ατέλειωτες ώρες από κουβέντες που
ζήσαμε μαζί... Ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν για τη ζωή μου ένα πλή-
ρες γεγονός”. 

Αγώνες και Πίστη για μία καλύτερη Ελλάδα
Μετά το πραξικόπημα του '67 φεύγει για τη Γαλλία, όπου συμμε-

τέχει σε κάθε κίνηση και εκδή-
λωση εναντίον της χούντας,
μαζί με τα λαμπρά, ελεύθερα
μυαλά με τα οποία συνδέεται.
Το 1974, με την πτώση της δι-
κτατορίας επιστρέφει στην
Αθήνα. Πήρε μέρος στη δια-
μόρφωση μιας νέας κοινωνίας
που υποσχόταν μια νέα Ελ-
λάδα. Καταγράφει το ηλεκτρι-
σμένο κλίμα στην Αθήνα. Ο
στερημένος λαός απαιτούσε
Δημοκρατία και Ελευθερία.
Αποτυπώθηκαν όλα στα
«Τραγούδια της φωτιάς»
(1975). “Μια ταινία συντεθει-
μένη από φωνές και αιτήματα
όπως αυτά διαμορφώθηκαν
στους δρόμους της Αθήνας.
Μια ταινία ωδή στη λευτε-
ριά”.
Έκτοτε συνέχισε το βαρυσή-
μαντο έργο του με αφοσίωση
στην τέχνη και στον άν-
θρωπο, την πίστη σε μια κα-

λύτερη χώρα, πίστη που κράτησε μέχρι το τέλος, αφήνοντας
απαράγραπτη πολιτιστική κληρονομιά στη νεότερη Ελλάδα. 

Εγγύηση για την πολιτισμική μας ταυτότητα
Ένας ακούραστος δημιουργός που ανανεωνόταν από ταινία σε
ταινία. Από την λυρική απλότητα στις «Μικρές Αφροδίτες» μέχρι
τον πειραματισμό του «Vortex» και από τον κινηματογράφο-
ντοκουμέντο στα «Τραγούδια της φωτιάς» μέχρι το αισθητικό
επίτευγμα του «Μπορντέλο», ο Νίκος Κούνδουρος υπήρξε ένας
καλλιτέχνης που εφεύρισκε τον εαυτό του κάθε φορά από την
αρχή. “Η τέχνη με είχε ρουφήξει κυριολεκτικά, με είχε γοητεύσει.
Αφοσιώθηκα σ’ αυτή με πάθος. Έκανα πάντα ταινίες με βάση
μια ιδεολογία που άγγιζε τις αρχές της δικαιοσύνης και της δη-
μοκρατίας. Όλες μου οι ταινίες ήταν πολιτικές. Λαϊκός κινηματο-
γράφος από μένα δεν παρήχθη. Ο δικός μου κινηματογράφος
ήταν καταραμένος. Λίγη κίνηση, λίγα εισιτήρια, λίγα οφέλη, όλα
στο λίγο. Όλη τη ζωή μου έτσι την έβγαλα, στο περιθώριο”.
Ο Νίκος Κούνδουρος ήταν έναν από τους κορυφαίους Έλληνες
σκηνοθέτες, που εξέφρασε με βαθιά ανθρωπιά, διεισδυτικά και
χωρίς εξιδανικεύσεις τις αγωνίες και τον καθημερινό αγώνα των
λαϊκών ανθρώπων. Οι ταινίες του ζυμώθηκαν με την ελληνική
πραγματικότητα και την εξέφρασαν με την ένταση και το πάθος
που τον χαρακτήριζαν. 
Aντιπροσώπευσε τον ελληνικό κινηματογράφο πολλές φορές και
βραβεύθηκε σε Διεθνή Φεστιβάλ. Η γαλλική και αγγλική τηλεό-
ραση έχουν προβάλει κατ' επανάληψη ταινίες του, ενώ αντί-
γραφα πολλών ταινιών του βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Μουσείο
Κινηματογράφου, στη Γαλλική Ταινιοθήκη, καθώς και στο Μη-
τροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Με το ίδιο πάθος που είχε για την τέχνη του, έδωσε αγώνες για
την πατρίδα και τις πολιτικές ιδέες του. Ένας ενθουσιώδης άν-
θρωπος, μια σπάνια προσωπικότητα, ένας διανοούμενος και
καλλιτέχνης που με πρωτοποριακό και ασυμβίβαστο τρόπο,
υπήρξε εγγύηση για την ταυτότητα της Ελλάδας.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Ο Νίκος Κούνδουρος υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές του σύγχρονου εγχώ-
ριου κινηματογράφου. Με το ρηξικέλευθο βλέμμα του ταξίδεψε την Ελλάδα
πέρα από τα σύνορά της, καταγράφοντας την ιστορία της με την υπογραφή του.

Ο  τ ε λ ε υ τα ί ο ς  μ ε γ ά λ ο ς  π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ς  το υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  κ ι ν η μ α το γ ρ ά φ ο υ  έ φ υ γ ε  γ ι α  τ η  Μ α γ ι κ ή  Π ό λ η
Νίκος Κούνδουρος (1926-2017)

“ Ο Δ ρ ά κ ο ς ”
Με την δεύτερη ταινία του, τον
θρυλικό «Δράκο» (1956) ο Νίκος
Κούνδουρος άλλαξε την ιστορία
του ελληνικού κινηματογράφου.
Αυτή η ταινία–τομή στην ελλη-
νική κινηματογραφία ήταν μια
ευτυχής συνάντηση σημαντικών
δημιουργών (Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης, Μάνος Χατζιδάκις,
Τάσος Ζωγράφος, Ντένη Βα-
χλιώτη). Μια αλληγορία της ελ-
ληνικής κοινωνίας όπως την
κληροδότησε στον τόπο η Κα-
τοχή και ο Εμφύλιος πόλεμος. Ο
ασήμαντος υπαλληλάκος
Θωμάς (αλησμόνητος ο Ντίνος
Ηλιόπουλος) έχει μια φυσιογνω-
μική ομοιότητα με τον «δράκο»,
έναν διαβόητο παράνομο-κατα-
ζητούμενο από την αστυνομία.
Πάνω σε αυτήν την παρεξήγηση
χτίζεται μια μικρογραφία της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Το τέχνασμα
του υπαλληλάκου που υποδύε-
ται τον γκάνγκστερ επέτρεψε
στον Κούνδουρο να φέρει στην
επιφάνεια την προσπάθεια της
κοινωνίας, να ξορκίσει τους φό-
βους και τις μνήμες του εμφυ-
λίου. Στόχος του δεν ήταν να
παρασύρει το θεατή σε μια αφή-
γησης ταύτισης με τις δυνάμεις
του «νόμου» και της «τάξης»
αλλά αντίθετα, να τον οδηγήσει
να ταυτιστεί με τους παράνο-
μους που με τη σειρά τους συν-
δέονται πλέον με το ρεμπέτικο..  

“Ήθελα να κάνω ένα τελείως
σατιρικό έργο, το οποίο τελικά
μού βγήκε δραματικό. Αναζη-
τώντας τον ηθοποιό για τον
"Δράκο", το σκέφτηκα πάρα
πολύ, γιατί στην ταινία αυτή ο
ηθοποιός είναι τα 9/10. Τελικά
είπα στον εαυτό μου ότι αυτός
θα είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
Όταν το είπα και σε άλλους, μεί-
νανε όλοι άναυδοι”. Στην ται-
νία κάνει την πρώτη του
εμφάνιση και ο μεγάλος Θανά-
σης Βέγγος – αποκάλυψη του
Κούνδουρου: ”... τον Βέγγο εγώ
τον έφτιαξα. Εγώ τον έφερα από
τη Μακρόνησο, στον “Δράκο”,
κι έπειτα τον εγκατέλειψα στη
μοίρα του, η οποία ήταν γνω-
στή”. 
Ο Δράκος προπηλακίστηκε, κατέ-
βηκε από τις αίθουσες, καταγγέλ-
θηκε τόσο από τη Δεξιά, όσο και
από την Αριστερά, αλλά και από
μέρος της κριτικής και ήταν με-
γάλη εμπορική αποτυχία.
“Έμοιαζε σαν να ήταν το λάθος
της ζωής μου! Ο Δράκος έγινε
ό,τι έγινε, έκανε ό,τι έκανε,
ύστερα από ένα βιβλίο που
έγραψε κάποια χρόνια μετά
ένας Αμερικανός συγγραφέας.
Είχε δει την ταινία σε μια φοιτη-
τική λέσχη και κάθισε κι έγραψε
ολόκληρο βιβλίο, βγάζοντας
μέσω εμού και της ταινίας μου
όλο τον αντιαμερικανικό του οί-
στρο”! 
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Το “τάμα” 
Πρόσφατα ομάδα βουλευτών που
προέρχονται από τη ΝΔ και τους
ΑΝΕΛ, κατέθεσαν ερώτηση στη
Βουλή για το ανεκπλήρωτο
“τάμα” της ανέγερσης Ιερού Ναού
του Σωτήρος Χριστού στην Αθήνα.
Πρόκειται για μία ιστορία με πολλά
επεισόδια που πηγαίνει βαθιά πίσω στο χρόνο (οπισθοδρομεί θα λέγαμε...)
αφού η απόφαση ελήφθη για πρώτη φορά το... 1829 (!) στη Δ' Εθνοσυνέλευση
της άρτι ανεξάρτητης πατρίδας μας. 

Το “τάμα” δεν εκπληρώθηκε όμως, αφού μεσολάβησαν κάποια “ελαφρώς”
πιο σημαντικά προβλήματα για τη χώρα και το λαό μας, μέχρι που το επανέ-
φερε -ποιος άλλος;- η Χούντα και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος,

που επέβαλε στον ελληνικό λαό να συνει-
σφέρει από το υστέρημά του για αυτήν την
υπόθεση “ύψιστης εθνικής σημασίας”...
Όπως βέβαια συνέβαινε κατά κόρον επί
Χούντας, πριν ακόμα γίνουν τα σχέδια, δα-
πανήθηκαν τα 453 από τα 496 εκατ. δραχ-
μές που είχαν συγκεντρωθεί και το
“τάμα” για μία ακόμα φορά ξεχάστηκε.

Μερίδα λοιπόν, από τους “άξιους” εκπροσώπους μας στη Βουλή των Ελ-
λήνων, αποφάσισαν ότι εν μέσω κορύφωσης της κρίσης, ήταν η κατάλ-
ληλη περίοδος για να ανακινήσουν αυτό το θέμα! Ίσως να πιστεύουν βέβαια
ότι για όλα τα δεινά που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια η αιτία είναι το
ανεκπλήρωτο αυτό τάμα και στα πλαίσια της εθνικής ανασυγκρότησης να το
θεώρησαν απαραίτητο...

Και αν όλα όσα αναφέραμε μέχρι στιγμής μπορεί κάποιος να τα χαρακτηρίσει
από τραγελαφικά έως και οπισθοδρομικά, σκεφτόμαστε ότι το χειρότερο
είναι ότι οι μεν βουλευτές των ΑΝΕΛ είναι ήδη μέλη του συγκυβερνώντος
κόμματος, οι δε της ΝΔ είναι εν δυνάμει μέλη της επόμενης Κυβέρνησης
που θα κληθεί να σώσει τον ελληνικό λαό...

Ευτυχώς η ηγεσία της ΝΔ μάζεψε άρον άρον αυτούς τους βουλευτές που απέ-
συραν την ερώτηση, ωστόσο είναι να αναρωτιέται κανείς αν με τέτοιες αντι-
λήψεις και ενέργειες, τελικά όντως θα χρειαστεί να κατέβει ο ίδιος ο Ιησούς
να μας σώσει από τους “εθνοπατέρες” μας...

Άλλο αλλαγή,  άλλο μετάλλαξη
Όταν κάποιος έχει διατελέσει πρωθυπουργός και μάλιστα επί οκταετία, είναι
λογικό και μετά την απόσυρσή του από την πολιτική ο λόγος και οι τοποθε-
τήσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έδωσε μία μεγάλη συ-
νέντευξη εφ' όλης της ύλης, στην οποία έκανε σειρά παρεμβάσεων για την τρέ-
χουσα πολιτική κατάσταση, διατύπωσε κρίσεις και προτάσεις, αλλά για μία
ακόμα φορά δεν είχε το θάρρος να σταθεί αυτοκριτικά για τη δική του πε-
ρίοδο πρωθυπουργίας. 

Υπεραμύνθηκε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, της ένταξής μας στην νο-
μισματική ένωση, αλλά  σίγουρα αυτό είναι ένα μείζον θέμα στρατηγικής ση-
μασίας για την πορεία της χώρας, του οποίου οι σελίδες ακόμα γράφονται και
θα το κρίνει η ιστορία αν ήταν μία ορθή ή λανθασμένη απόφαση.

Χωρίς να υπεισέλθουμε στην ουσία της υπόθεσης, δεν μπορούμε να μην επι-
σημάνουμε κάποια προφανή και γενικώς παραδεκτά στοιχεία, όπως την ιδι-
αιτέρως χαμηλή ισοτιμία ένταξης και την καταστροφική διαχείριση τον
πρώτο χρόνο του ενιαίου νομίσματος.

Ωστόσο, η μετάνοια, η συνειδη-
τοποίηση των σφαλμάτων και
η δημόσια παραδοχή τους με
παρρησία αποτελεί ίδιον των -
πραγματικά- μεγάλων πολιτι-
κών προσωπικοτήτων και ο
ίδιος δε βρήκε για πολλοστή
φορά την ευτολμία να τοποθε-
τηθεί και να ζητήσει έστω και

αργά μία συγνώμη προς τον ελληνικό λαό, αφού κατά τη διάρκεια της πρω-
θυπουργίας του εντάθηκαν τα ακραία φαινόμενα σήψης και διαφθοράς
και μάλιστα από πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός του.

Αυτή η επιμονή στην άρνηση των αυταπόδεικτων πλέον φαινομένων, υπο-
κρύπτει δύο υποθετικές περιπτώσεις: Είτε ήταν γνώστης ή ακόμα και συνέ-
νοχος του εκφαυλισμού των θεσμών, είτε παρέμενε ανυποψίαστος στο...
συννεφάκι του. Και οι δύο περιπτώσεις είναι απαράδεκτες για τον ανώ-
τατο, εκλεγμένο εκτελεστικό άρχοντα της χώρας και συνιστούν εγκλήματα
εναντίον του ελληνικού λαού!

Παράλληλα, απέφυγε να αναφερθεί και στην παρακμή του κόμματός του,
του ΠΑΣΟΚ, που υπήρξε ένας κορυφαίος πολιτικός φορέας που κυριάρχησε
την περίοδο της Μεταπολίτευσης με τεράστια απήχηση και επίδραση στη δια-
μόρφωση του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και μετά την πρωθυ-
πουργία του ξεκίνησε η κατακόρυφη πτώση του, τουλάχιστον σε ιδεολογικό
επίπεδο, μετατρέποντάς το σταδιακά -μετά και από ακόμα μία κρίσιμη πε-
ρίοδο διακυβέρνησης- σε ένα μικρό κόμμα που απλώς συμπληρώνει τα
έδρανα στη Βουλή. 

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, πιστεύουμε ότι οι ευθύνες του είναι τεράστιες και
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχυρισθεί ότι “δεν είδε, δε γνώριζε”,
αφού σαν ένας πολιτικός που οδήγησε το κόμμα του σε δύο συνεχείς νίκες
σε εκλογικές αναμετρήσεις, σίγουρα είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει την
ιδεολογική κατεύθυνση και την πολιτική φυσιογνωμία του πολιτικού φορέα
του οποίου ηγείτο. Η περίοδος του “ορθολογιστή καθηγητή”, όπως τον
αποκαλούσε τότε το μιντιακό κατεστημένο της διαπλοκής που τον στήριζε,
μετάλλαξε το ΠΑΣΟΚ και τα επίχειρα πληρώνονται σήμερα. 

Όχι βέβαια ότι δεν όφειλε να αλλάξει, όπως και κάθε πολιτικός σχηματι-
σμός που επιθυμεί να παραμένει σύμφωνος με τις ανάγκες της εποχής
του, αλλά άλλο η αλλαγή σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και
απαιτούν επανεξέταση και επικαιροποίηση των θέσεων και άλλο η μετάλ-
λαξη σε ένα εντελώς διαφορετικό μόρφωμα, μακριά από τα στέρεα θεμέ-
λια της επιτυχίας και κυρίως από την κοινωνική βάση στην οποία είχε
στηριχθεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες...

Και οι  κρίνοντες. . .  κρίνονται!

Και συνεχίζουμε με τον έτερο... Καππαδόκη, που επίσης διακυβέρνησε τη
χώρα μας για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα. Ο Κώστας Καραμανλής ο νεό-
τερος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009 και
έκτοτε εξαφανίστηκε από το προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, παρά το σχε-
τικά νεαρό της ηλικίας του και η σπάνια επικοινωνία του με τον ελληνικό λαό
γίνεται μέσω διαρροών από τους περίφημους πλέον... κύκλους του τέως πρω-
θυπουργού.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η παρουσία του θα έπρεπε να είναι συχνότερη, κυ-
ρίως για να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που βασανίζουν τον ελληνικό
λαό, για το πώς την περίοδο διακυβέρνησής του επιδεινώθηκε το χρέος και
τα ελλείμματα έφτασαν σε πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδα.  

Δεν οφείλει ο κος Καραμανλής να απολογηθεί που παρέδωσε τη χώρα βυ-
θισμένη στο χρέος, οδηγώντας τη με μαθηματική ακρίβεια στη σημερινή
τραγική κατάσταση; Δεν οφείλει να απολογηθεί για τον ανεκδιήγητο
υπουργό του κο Αλογοσκούφη που διαβεβαίωνε ένα χρόνο πριν την
εθνική καταστροφή ότι η χώρα μας είναι θωρακισμένη οικονομικά, ενώ
στην πραγματικότητα είχε χαθεί κάθε έλεγχος και μέτρο; 

Βέβαια, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η σημαντική του πρωτοβουλία να
συγκρουστεί με τους... Δον Κορλεόνε της επιχειρηματικής και μιντιακής
ελίτ, οι οποίοι όταν πλέον αποφάσισαν ότι δεν τον είχαν ανάγκη, του άσκη-
σαν σκληρό πόλεμο μέσω των ελεγχόμενων ΜΜΕ κατακρημνίζοντας τη δη-
μοτικότητά του, μέχρι να απαλλαγούν από την παρουσία του.

Ωστόσο, ο τέως πρωθυπουργός... μας τα χαλάει και σε αυτήν την περίπτωση,
αφού σε πρόσφατη ανακοίνωσή του σχετικά με τη δικαστική απόφαση που
αθώωσε τους κατηγορούμενους για την υπόθεση του Βατοπεδίου, πανηγύ-
ριζε, τονίζοντας ότι αποκαλύφθηκε η σκευωρία που είχε σαν στόχο τον ίδιο
και την κυβέρνησή του. Το πρόβλημα είναι ότι έχει διαπράξει ένα σοβαρό
σφάλμα, αφού σκαλίζοντας τις αναμνήσεις μας από εκείνη την περίοδο, κα-
νείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτό το
σκάνδαλο, προσπαθώντας παράλληλα να υποβαθμίσει το μέγεθος και τη ση-
μασία του. 

Τελικά ποια τοποθέτηση κρατά; Τη σημερινή περί σκευωρίας σε βάρος του
ή την παλαιότερη με την παραδοχή του σκανδάλου;

Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι ειδικά μετά από όσα έχουν εκτυλιχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια και τη συνακόλουθη απαξίωση των θεσμών και του πολιτικού
κόσμου, οι επίσημες τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων που διαδραμάτι-
σαν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία της δημοκρατίας μας (ή τουλάχιστον ό,τι έχει απομείνει από αυτή).
Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι έχουμε κοντή μνήμη και ότι το συγχωροχάρτι
πηγαίνει σε όλους. 

Και οι κρίνοντες.. .  κρίνονται!
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δικαστικές αποφάσεις
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φεβρουΑριοσ

2017

ΓιΑννΑκοΠουλου μΑριΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3095/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαρία έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007 και ότι της οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
7.828,37 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. Την υπόθεση χει-
ρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. H απόφαση
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έκρινε ότι η αμέσως μετά
τη συγχώνευση διακριτική δυσμενής μεταχείριση των ιο-
νικάριων από την Τράπεζα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη
ως αρνητικό στοιχείο για τις ένδικες προαγωγικές κρίσεις.
Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...Πρέπει δε να σημειωθεί ότι δεν μπο-
ρεί να ληφθεί ως μειονεκτικό στοιχείο έναντι της συγκρι-
νόμενης συναδέλφου της, η αμέσως μετά τη συγχώνευση
των δύο τραπεζών, απασχόληση της ενάγουσας ως απλής
υπαλλήλου χωρίς ανάληψη θέσης ευθύνης, ανάλογης της
ανωτέρω προϋπηρεσίας της στην απορροφηθείσα τρά-
πεζα, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αλλά εμπίπτει
στο πλαίσιο αρνητικού αντικτύπου, που είχε η συγχώ-
νευση για μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθεί-
σας τράπεζας, όπως βασίμως ισχυρίστηκε η ενάγουσα
ήδη με την αγωγή της ... και βεβαίωσε ενόρκως μετά λόγου
γνώσεως λόγω της ιδιότητάς του ως πρόεδρος του συλ-
λόγου εργαζομένων στην εναγομένη και προερχομένων
εκ της ιονικής και λαϊκής Τράπεζας Αε, ο σαράντος φιλιπ-
πόπουλος του Θεοδώρου, στην προαναφερόμενη ένορκη
βεβαίωση...».

δΑυιδ λεΩν
Με την υπ’ αριθμ. 195/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Λέων έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α από 1.1.2009 και ότι του
οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 650
€ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθι-
κής του βλάβης 500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 300 €. 
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. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΤσολΑκιδου-ΑνδρεΑδου  ΑνΑσΤΑσιΑ
Με την υπ’ αριθμ. 856/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αναστασία
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2008 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
8.078,13 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής της βλάβης 3.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΗλιΑδου  ΠΑνΑΓιΩΤΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 2004/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Σοφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 30.538,27€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.500€. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΩριΑνοΠουλου  ΑνΑσΤΑσιΑ
Με την υπ’ αριθμ. 831/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Αναστασία έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2008 και ότι
της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 4.850 €  νομιμοτόκως
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
2.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικα-
στική της δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑνΑνιΑδΗσ βΑσιλειοσ
Με την υπ΄ αριθμ. 3011/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Βασίλη για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 44.080€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.322€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΓεΩρΓιου ιΩΑννΗσ
Με την υπ΄ αριθμ. 72/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-
κυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 48.841,68€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.200€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠιΤερου-ΞΑνΘΑκου ελενΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 78/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ελένη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 19.868,60€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 900 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

δΑΓλΑσ ΠΑνΑΓιΩΤΗσ
Με την υπ’ αριθμ. 1327/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
8.087,20€ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 2.000 €  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

βουροσ ευσΤρΑΤιοσ
Με την υπ’ αριθμ. 1485/2016 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Ευστράτιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 41.899,06 € νομιμο-
τόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
1.000 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΨΑρελλΗσ ΞενοφΩν
Με την υπ΄ αριθμ. 691/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την πρώην Τρά-
πεζα Πίστεως συνάδελφος Ξενοφών έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2010 και ότι του οφείλονται
οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού 1.989,84 € νο-
μιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης 4.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη
δικαστική του δαπάνη 300€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤσιουΓκοσ  δΗμΗΤριοσ
Με την υπ’ αριθμ. 2759/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Δημήτρη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 29.940,28€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

μΑΖΑρΗσ μοσΧοσ
Με την υπ’ αριθμ. 2655/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Μόσχο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 21.980,88€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.200€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

κοεν μινΩσ
Με την υπ’ αριθμ. 2082/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Μίνως έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι
του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 6.191,34 €  νομιμο-
τόκως για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 500
€  νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική
του δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

φουνΤΑ ΑκριβΗ
Με την υπ’ αρ. 133/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ακριβή
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 24.467,92€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΑνδρουΤσου ΑΓΓελικΗ
Με την υπ’ αρ. 2725/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Αγγελική
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 12.831,32 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
φρουνΤΖοσ ΑΠοσΤολοσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Απόστολος. Είχε υπηρετήσει στο κατάστημα
Κάτω Αχαΐας, ως υπάλληλος και υποδιευθυντής στο κατά-
στημα Αγίου Ανδρέα Πάτρας και ως διευθυντής στα καταστή-
ματα Καρόλου Πάτρας, Ρίου, Αμαλιάδας και Ναυπλίου. Τον
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του και επίσης συναδέλφισσά μας Ιωάννα Πικούνη και στις
κόρες τους Ελένη και Αντωνία, καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

λευκοσ νικολΑοσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Νικόλαος. Είχε υπηρετήσει στο κατάστημα
Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, αλλά και ως διευ-
θυντής στα καταστήματα Ίωνος Δραγούμη και στην Τριαν-
δρία. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στη σύζυγό του Κατερίνα και το γιο τους Χρήστο, καθώς και
στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

κουρΤεσΗσ ΑνΑρΓυροσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Αργύρης. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα
Φίλωνος, Κορυδαλλού, Συγγρού, Σπύρου Μερκούρη, Σπε-
τσών, Πύργου Ηλείας, Σερίφου και Πάρου. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στις κόρες του Αντωνία
και Κωνσταντίνα, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΧρεΠΑσ δΗμΗΤριοσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Δημήτρης. Είχε υπηρετήσει στα καταστή-
ματα Συντάγματος, Παραδείσου Αμαρουσίου και ως
Υποδιευθυντής στο Κατάστημα Ψυχικού. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σοφία
και τα πέντε παιδιά τους, τις κόρες τους Παναγιώτα, επίσης
συναδέλφισσά μας, Γεωργία και Αθανασία και στους γιους
τους Παναγιώτη και Μιχάλη, καθώς και  στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΠερΑκΗ- ΓΑΪΤΑνΑκΗ σοφιΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών η συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Σοφία. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα της Ιε-
ράπετρας. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στο σύζυγό της Ηρακλή και τους γιους τους Μα-
νώλη και Μάρκο, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

μΠουνΤοσ ΠΑνΑΓιΩΤΗσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Παναγιώτης. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα
Αμαρουσίου και Ναυαρίνου, στη Διεύθυνση Λογιστικού και τη
Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία και τους δύο
γιους τους Νίκο και Αντώνη, καθώς και  στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΑΘΑνΑσιΑδΗσ ΑνΤΩνιοσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Αντώνης. Είχε υπηρετήσει στα καταστήματα
Ίωνος Δραγούμη, Διοικητηρίου, Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
και ως Διευθυντής στα καταστήματα Βασιλίσσης Όλγας και
Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά
τους, τον Δημήτρη επίσης συνάδελφό μας και την κόρη του
Βαλασια ,καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια. 

ΨΑροΠουλου φΑιδρΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών η συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Φαίδρα. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα 25ης
Αυγούστου στο Ηράκλειο, στην Υπηρεσία Συναλλάγματος του
Κεντρικού και στη Διεύθυνση Προσωπικού της Ιονικής. Την
διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στα δύο της
παιδιά Χρήστο και Ασπασία, καθώς και  στους οικείους της
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

μΑλισιΑνοσ ΠΑυλοσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Παύλος. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατά-
στημα και ως διευθυντής στα καταστήματα Μιχαλακοπούλου,
Νέου Ψυχικού και Χαροκόπου. Τον διέκριναν το ήθος, η συ-
νέπεια και η εργατικότητα. Στους δύο γιους του, Μάκη και
Γιώργο, καθώς και στην επίσης συναδέλφισσά μας, αδερφή
του, Μαρία Μαλισιάνου, καθώς και  στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΓκιλΗ – ΘεοΧΑρΗ μΑριΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών η συνταξιούχος
συνάδελφός μας Μαρία. Είχε υπηρετήσει στο Κατάστημα
Συντάγματος και στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων στο
Κεντρικό. Την διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλ-
λυπητήρια. 

ΠΑνΑΓιΩΤΑκοΠουλοσ ΠερικλΗσ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Περικλής. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό Κατά-
στημα. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους γιους του Παναγιώτη και Ιωάννη ,καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 


