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(το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ιονικής Ενότητας
www.ionikienotita.gr στις 25/6/2015)
Μετά από σχεδόν 5 μήνες παραμονής στο τιμόνι της χώρας της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές πλεύσης, χαμόγελα, διαφω-
νίες, συμβιβασμούς, «ρήξεις», κόκκινες γραμμές, υποχωρήσεις, συγκλίσεις και
αποκλίσεις (και πόσα άλλα δεν ακούσαμε αυτό το διάστημα!), η πολυδιαφημι-
ζόμενη διαπραγματευτική στρατηγική (;) θα αποδώσει καρπούς. Αναλογιζόμε-
νος κανείς τι θα σημάνει η κατάρρευση των συνομιλιών και η ρήξη με τους
εταίρους, το χάος που θα προκληθεί από τη συνεπακόλουθη χρεωκοπία
στο εσωτερικό της χώρας που θα έχει ανεξέλεγκτες οικονομικές και αν-
θρωπιστικές συνέπειες, θεωρώ ότι κανείς δεν πρόκειται να σηκώσει το
βάρος της ευθύνης μίας τέτοιας επιλογής. Είναι βέβαιο ότι η πολυπόθητη
από τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων συμφωνία της χώρας με τους εταί-
ρους-δανειστές, βρίσκεται προ των πυλών. 
«Πείσματα» και «τσαλιμάκια» πρέπει να περιμένουμε από όλες τις πλευρές
μέχρι και την ύστατη στιγμή, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, ώστε ο κα-
θένας να κερδίσει (ή μάλλον να φανεί ότι κερδίζει) κάποιο σημείο ακόμα και στο
παρά πέντε. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι δεν πρέπει -και δεν έπρεπε- να υφίστα-
ται ουδεμία ανησυχία για το αν τελικά θα υπογραφεί συμφωνία, αν θα συνεχί-
σουμε να συναλλασσόμαστε με το ευρώ, αν θα παραμείνουμε Ευρωπαίοι. 
Οι τελευταίοι μήνες, όμως, ίσως να αποτελέσουν ένα ποιοτικό μάθημα για τον
ελληνικό λαό που μπορεί να τον κάνει σοφότερο. Ίσως. Θα δείξει το μέλλον. Η
κυβέρνηση με στήριγμα τους ΑΝΕΛ και κύριο μέτοχο το ΣΥΡΙΖΑ, η «πρώτη
φορά αριστερά» που θα έφερνε την ελπίδα, σπάζοντας τα δεσμά της παγκό-
σμιας, ιμπεριαλιστικής, καπιταλιστικής ελίτ, πλέον προβληματίζει ακόμα και
τους ίδιους τους βουλευτές της με τις επιλογές και τη στρατηγική της -πολλώ
δε μάλλον τους πολίτες- και θα πρέπει να καταβάλει τιτάνια προσπάθεια στη
διαχείριση των πολιτικών εξελίξεων μετά την επικείμενη υπογραφή της επώδυ-
νης συμφωνίας, αν θέλει να έχει διάρκεια αυτό το κυβερνητικό σχήμα.  
Οφείλει όμως και ο ελληνικός λαός να μην αφήσει και αυτό το δίδαγμα να του
ξεφύγει σαν να ήταν απρόσεχτος μαθητής στο τελευταίο θρανίο. Να αντιληφθεί
ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και οι παραμυθένιες ιστορίες δε χω-
ρούν στο στυγνό περιβάλλον τους σύγχρονου και ασταθούς διεθνούς πο-
λιτικού γίγνεσθαι. Ωραία όλα αυτά που μας έταζαν προ εκλογών – όπως κάθε
κλασικό ελληνικό κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, αλλά όχι τους ψηφοφόρους
και τους πολίτες. Η ωμή αλήθεια, όμως, πέραν της όποιας ονομασίας της δώ-
σουν (έντιμη συμφωνία, συμβιβασμός κλπ) είναι ότι η νέα δανειακή σύμβαση
βασίζεται στην προέκταση των προηγούμενων που είχαν υπογραφεί. Και
βέβαια είναι αδύνατον να προστατευθούν υπό αυτές τις συνθήκες τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η συμ-
φωνία εν συνόλω που επικεντρώνεται σε άμεσους και έμμεσους φόρους, θα
έχει εμφανείς και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας.
Ένας κινέζος φιλόσοφος είχε πει ότι αν ζούσε τη ζωή του «ανάποδα», από
γέρος σε μωρό, δε θα έκανε κανένα λάθος. Πόσο θα ήθελαν τώρα πια και οι
κύριοι της κυβέρνησης να μην είχαν προβεί σε ακραίες προεκλογικές εξαγγελίες
που πλέον παραδέχονται και οι ίδιοι δια στόματος κορυφαίων στελεχών (βλ.
Μητρόπουλος) ότι ήταν «χίμαιρες και ουτοπίες». Η συνθηματολογία είναι απα-
ραίτητη για τη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης σε ένα νεαρό και ανώριμο
στάδιο. Στη συνέχεια πρέπει να εγκαταλείπεται προς χάριν της γνώσης, της
επιχειρηματολογίας και του σχεδιασμού για την επίτευξη των στόχων. Τα συν-
θήματα τύπου «σκίζουμε και καταργούμε τα μνημόνια» ή μονομερείς δηλώσεις
και αποφάσεις για «επονείδιστο χρέος» και στάση πληρωμών που θα αλλάξουν
τις ζωές μας, μας τελείωσαν μέσα σε πέντε μήνες. Συγκεκριμένα μας τελείωσαν
μέσα σε λίγες μόλις μέρες μετά τις εκλογές… Η «ρήξη» επήλθε μεν, αλλά όχι
με τους δανειστές, με το ΔΝΤ, με το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα,
αλλά με τις ουτοπίες, τις ψευδαισθήσεις και τις χίμαιρες που καλλιεργήθηκαν
προεκλογικά. συνέχεια στη σελίδα 2

Οι  επικουρικές  συντάξε ις  Οι  επικουρικές  συντάξε ις  
σε  τεντωμένο σχοιν ίσε  τεντωμένο σχοιν ί

ΤΑΥΤΕΚΩ
Σκάνδαλα, διαφθορά και 

εμπρησμοί στο ταμείο υγείας 

Το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στο επικουρικό μας ταμείο δε μας επι-
τρέπει ακόμα να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον του. Η κα-
τάσταση είναι ρευστή και ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς βρισκόμαστε ενώπιον
είτε της τελικής επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων του είτε της οριστι-
κής διάλυσής του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο σύλλογός μας θα εξαντλήσει
με υπεύθυνες ενέργειες κάθε δυνατότητα για τη διάσωση της επικουρικής
μας σύνταξης.    
Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για το μέλλον του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Έχουμε βρεθεί στα πρόθυρα διάλυσής του, γεγονός που
οφείλεται σε δομικά λάθη και υπονομευτικές ενέργειες των τελευταίων
ετών από ανίκανες διοικήσεις που ναρκοθέτησαν την πορεία του επικου-
ρικού μας ταμείου στα χρόνια της κρίσης. Κυρίως, όμως, λόγω της απα-
ράδεκτης προσφυγής στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων της ομάδας Κολλάτου, Βέργου, Προκόπη που
διοικούν το Σύλλογο Συνταξιούχων, για το διπλασιασμό των συντά-
ξεων, που οδήγησε την προοπτική του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε τέλμα και έδωσε
άλλοθι στους συλλόγους των εν ενεργεία να προχωρήσουν σε ενέργειες
που υπέσκαψαν τα θεμέλια ύπαρξης του ταμείου προς όφελος διαφόρων
συμφερόντων. συνέχεια στη σελίδα 4

Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας σας είχαμε γνωστοποι-
ήσει τις ντροπιαστικές εξελίξεις αναφορικά με το σκάνδαλο διαφθοράς
που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του ταμείου υγείας και εμπλέκει συ-
ναδέλφους που με τις πρακτικές και τη στάση τους ζημίωσαν το ταμείο.

Οι συνθήκες υπολειτουργίας του ταμείου υγείας έχουν πολλάκις αποτε-
λέσει αντικείμενο κριτικής από το σύλλογό μας. Όλα αυτά τα χρόνια κα-
ταβάλαμε εντατικές προσπάθειες για να αναδείξουμε με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο τον ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας του, το απρο-
κάλυπτο και διαρκές πανηγύρι ατασθαλιών που εξελισσόταν από εργα-
ζομένους, ασφαλισμένους και συνεργαζόμενους με το ταμείο και την
ανικανότητα παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους συναδέλ-
φους, ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης και την αυστηρή τιμω-
ρία των εμπλεκομένων.

συνέχεια στη σελίδα 8

Προχωρούμε άμεσα σε ομαδικές αγωγές για τηΠροχωρούμε άμεσα σε ομαδικές αγωγές για τη
διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακώνδιεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών
περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις μας απόπερικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις μας από
τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 από 12-11-2012 τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 από 12-11-2012 

συνέχεια στη σελίδα 5

Με την υπ’ αριθμ. 21/11-6-2015 ανακοίνωσή μας σας ενημερώσαμε ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του στις 9-6-2015 έκρινε αν-
τισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν το 2012 με το δεύτερο μνημό-
νιο (Ν. 4093/2012) στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ-
ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 
Η εν λόγω απόφαση ισχύει από 9-6-2015 που δημοσιεύτηκε και αφορά
τις συντάξεις ( ή άθροισμα συντάξεων) που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ και
θα εφαρμοστεί για όλους τους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ μόνον για όσους προσέφυγαν
στα δικαστήρια. 
Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση η καταβολή των αυξήσεων θα
γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. 
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Συνέχεια από "ρήξη" με τις ψευδαισθήσεις 
τη σελίδα 1 ή αλλιώς η κατάρρευση της ουτοπίας 

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος
Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των νομοτελειακών σχεδόν υποχωρή-
σεων από τις προεκλογικές «δεσμεύσεις» των συγκυβερνούντων και κυρίως του
πλειοψηφούντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο στρατη-
γικό λάθος η μη υπογραφή δανειακής σύμβασης τον πρώτο μήνα μετά την
εκλογική του νίκη και το σχηματισμό κυβέρνησης. Τότε δηλαδή που πράγματι
η Ευρώπη είχε αιφνιδιαστεί, καθώς θεωρούσε ότι για μία ακόμα φορά οι ανερυ-
θρίαστες παρεμβάσεις της στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα θα απέδιδαν καρ-
πούς, ανατρέποντας το πολιτικό σκηνικό. Τότε που οι θεσμοί βρέθηκαν σε ειλικρινή
αμηχανία την οποία μάλιστα δυσκολεύονταν να κρύψουν και ίσως να μην ήταν προ-
ετοιμασμένοι για μία τόσο «ασυνήθιστη» αλλαγή. Τότε, ίσως και να υπήρχαν περι-
θώρια να ασκηθούν μεγαλύτερες πιέσεις. Όχι βέβαια για τις… ουτοπίες -προς
Θεού-, αλλά για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων στη συμφωνία. 
Δυστυχώς, όμως, για μία ακόμα φορά οι ψευδεπίγραφες υποσχέσεις έπαιξαν κα-
ταλυτικό ρόλο. Αν οι νεοεκλεγέντες επεδίωκαν πιεστικά μία αναδιαρθρωμένη συ-
νολική συμφωνία, οι προεκλογικές κορώνες τους θα εξανεμίζονταν πρόδηλα σε
λίγα 24ωρα και είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαν να δαμάσουν τις αντιδράσεις ενός
προδομένου εκλογικού σώματος. Αυτός ο φόβος, της διαχείρισης των προεκλο-
γικών υποσχέσεων σε σχέση με τη μετεκλογική πραγματικότητα, τους κυρί-
ευσε, με αποτέλεσμα να αδρανήσουν και να χάσουν πολύτιμο χρόνο. 
Στη συνέχεια, βέβαια, αφού οι εταίροι ξεπέρασαν την πρώτη ψυχρολουσία, με πε-
ρίσσεια διαπραγματευτική εμπειρία σε σχέση με τη νέα κυβέρνηση, ανασυντάχθη-
καν, επιδόθηκαν σε παρελκυστικές τακτικές παραπλάνησης και εκφοβισμού και
δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλέγμα, το οποίο σταδιακά περικύκλωσε την κυβέρ-
νηση, φτάνοντας σε σημείο ασφυξίας. Και τότε, οι κόκκινες γραμμές… έγιναν ροζ,
οι ανυποχώρητες θέσεις υποχώρησαν και επαναστατικές κραυγές σίγησαν. Γιατί
φτάσαμε πράγματι στην ώρα της κρίσεως. 

Μετά τη συμφωνία, τι;
Βέβαια, στην πράξη κρινόμεθα όλοι και επειδή ακόμα οι μνήμες της αδιαμφισβήτητα
μεγάλης εκλογικής νίκης της «άλλης αριστεράς» είναι νωπές, υφίσταται ακόμα από-
θεμα υπομονής για να δούμε κυρίως τη διαχείριση της επόμενης μέρας της συμ-
φωνίας. Οφείλουν, όμως, όλοι στην κυβέρνηση προηγουμένως να αφήσουν τα
«θα» και τα παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να
χαρακτηριστεί η κακόγουστη φάρσα μετονομασίας της «τρόικας» σε «θεσμούς»;
Αυτή η άκρως υποκριτική και υποτιμητική της νοημοσύνης των πολιτών προσπά-
θεια, που πλέον δε φέρνει αποτελέσματα ούτε σε παιδάκια δημοτικού, είναι ενδει-
κτική της έλλειψης σοβαρότητας των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Πώς,
λοιπόν, θα μπορέσουμε να εμπιστευθούμε αυτούς τους ανθρώπους να διαχειρι-
στούν την επόμενη μέρα; Να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών και να
ξεπεράσουν τα υψηλότατα εμπόδια που ορθώνονται στο διάβα τους; Να λάβουν
τις κρίσιμες αποφάσεις και να υλοποιήσουν ένα μακρόπνοο πλάνο;
Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που τόσο
ανάγκη έχει η Ελλάδα για την ανάπτυξή της και η πάταξη της παραοικονο-
μίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς είναι τα κεντρικά ζητήματα στα
οποία θα κριθεί η κυβέρνηση. Εξ άλλου, οι περιβόητες μεταρρυθμίσεις, με κορυ-
φαία αυτή  του ασφαλιστικού και με τις διαφωνίες που υπάρχουν, αφορούν κυρίως
αυτούς τους τομείς, στους οποίους όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να εφαρμοστούν

γενναίες παρεμβάσεις, αλλά ποτέ κανείς δεν έκανε τίποτα! Παράλληλα, η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να διαχειριστεί και τις αντιδράσεις των πολιτών στα νέα μέτρα και
στις συνέπειες που θα επιφέρουν στην καθημερινότητά τους, αν δε θέλει να κατα-
λήξει να ταυτίζεται με ένα σύγχρονο Κρόνο που καταβροχθίζει τα παιδιά του!
Ειλικρινά, εύχομαι να δώσει σπουδαίο και τελεσφόρο αγώνα και να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων για το καλό του τόπου και των "ξεζουμισμένων"
πολιτών του που έχουν υποστεί μία άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή ιστορία πολιτική λιτότητας και ύφεσης. 

Μέσα από το πρίσμα μίας γυάλινης σφαίρας…
Επειδή, όμως, στην Ελλάδα αρεσκόμεθα να παριστάνουμε τους μελλοντολόγους
και τους επαΐοντες, οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτή η κακή συνήθεια κατατρύχει και
εμένα…
Προβλέπω ότι αν στο αμέσως επόμενο διάστημα δεν αποδειχθεί η κυβέρνηση ορ-
γανισμός που θα λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα και υψηλές αποδόσεις, στο
τέλος του δρόμου που πήραμε θα ψάχνουμε για μία νέα λύση. Και τότε πλέον, ο
ελληνικός λαός θέλω να πιστεύω ότι θα έχει βγάλει με ακρίβεια τα συμπεράσματά
του. Γιατί και ο Γιώργος Παπανδρέου με άλλες επιδιώξεις και σχεδιασμό υπερψη-
φίστηκε, αλλά οι αδηφάγοι κερδοσκοπικοί μηχανισμοί και κάποιοι εσφαλμένοι χει-
ρισμοί, τον ανέτρεψαν από την πρωθυπουργία. Ο Αντώνης Σαμαράς υποσχόταν
ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης 18 δις ευρώ ισοδύναμα επαναδιαπραγμάτευσης
για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και ως επικεφαλής της κυβέρνησης έφερε
μηδέν εις το πηλίκον. Ο Αλέξης Τσίπρας διατεινόταν ότι θα «έσκιζε τα μνημόνια»,
θα «διέγραφε το επονείδιστο χρέος» και θα «βαρούσε νταούλια δίνοντας το ρυθμό
να χορεύουν οι αγορές» (όταν έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον ότι οι αγορές είναι ανεξέ-
λεγκτες και δεν μπορούν να τιθασευθούν ούτε καν από τον πλανητάρχη ή ένα
πανίσχυρο οργανισμό όπως η Ε.Ε. με επικεφαλής τη Γερμανία), αλλά άνθρακες ο
θησαυρός! 
Μήπως ήρθε η ώρα και ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να
πράξει και επιλέξει υπεύθυνα; Να συνειδητοποιήσει ότι για να εξέλθουμε από τη
μέση του λαβύρινθου στον οποίο μας έχουν ανώμαλα προσγειώσει, απαιτείται υπο-
μονή, προσπάθεια και ορθή κρίση; Και μέχρι σήμερα δυστυχώς -ας είμαστε ειλι-
κρινείς με τους εαυτούς μας- δεν έχει επιδείξει τίποτα από αυτά. 
Προσωπικά, το μόνο για το οποίο δεν ανησυχώ είναι το χρέος. Δεν πρέπει κανείς
να νομίζει ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα. Το επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης! Αντιθέτως, η χώρα μας είναι απλά ο παραμορφωτικός καθρέπτης της
αποτυχίας ενός οικονομικού συστήματος. Νομοτελειακά ο παγκόσμιος καπιτα-
λισμός, οι Η.Π.Α., η Ε.Ε. και όλοι αυτοί που ονομάζουμε ελεύθερες αγορές και
οικονομία, που άμα τη εμφανίσει τους πάντα έβρισκαν τρόπους να επιβιώ-
σουν, θα υποχρεωθούν λόγω του τραγικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν εγκλω-
βιστεί τα «μεγάλα ψάρια» (οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία κλπ) να
πραγματοποιήσουν μία παγκόσμια διάσκεψη για το χρέος, το οποίο εν μία
νυκτί θα ενταφιαστεί στους προϋπολογισμούς των κεντρικών τραπεζών. Όλοι
γνωρίζουν βαθιά μέσα τους, είτε το παραδέχονται είτε όχι, ότι αυτή είναι και η μόνη
λύση που αργά ή γρήγορα θα κυριαρχήσει. Μέχρι τότε, όμως, ο καθένας προσπαθεί
να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον,
ενώ εμείς οφείλουμε να αποφύγουμε τον καταποντισμό. Να συνεχίσουμε έστω και
εν μέσω τρομερών θυσιών και δυσκολιών να δηλώνουμε δυνατά την ύπαρξη και
την αξιοπρέπειά μας. Και ευελπιστώ να τα καταφέρουμε.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Η νέα ιστοσελίδα μας αποτέλεσε την προσπάθειά μας για να εναρμονι-
στούμε με τις επιταγές της σύγχρονης επικοινωνίας ώστε να αναβαθμί-
σουμε την αμεσότητα της επικοινωνίας μας και τη διαδικτυακή σας
πληροφόρηση. Όλοι εμείς που συμμετείχαμε στο σχεδιασμό και τη δημι-
ουργία του ανανεωμένου διαδικτυακού ιστότοπου είχαμε θέσει κάποιους
στόχους και οι προσδοκίες μας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, αλλά ποτέ δεν
πιστεύαμε ότι η ανταπόκρισή σας θα έφτανε τόσο σύντομα σε σημείο η
επισκεψιμότητα να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο! Ο καθημερινός
αριθμός μοναδικών επισκεπτών και ο αριθμός σελιδοπροβολών
έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας, ανα-
δεικνύοντας τη φρέσκια και δυναμική παρουσία της Ιονικής Ενότη-
τας στο διαδίκτυο και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!
Με νέα, λιτή σχεδιαστικά εμφάνιση, φιλική προς τους χρήστες και απλο-
ποιημένο μενού πλοήγησης, η νέα ιστοσελίδα προσφέρει σε κάθε επι-
σκέπτη τη δυνατότητα να αντλήσει αναλυτικές και χρήσιμες
πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Ιονικής Ενότη-
τας σε ελάχιστο χρόνο.
Και επειδή οι φιλοδοξίες μας δε σταματούν ποτέ και έχουν όριο μο-
νάχα… τον ουρανό, απευθυνόμαστε και στους μεγαλύτερους συναδέλ-
φους που ενδεχομένως να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην
ψηφιακή εποχή και τους προσκαλούμε να λαμβάνουν καθημερινό
«άρωμα Ιονικής» μαθαίνοντας άμεσα όλα τα ασφαλιστικά, εργασιακά,

κοινωνικά και συνδικαλιστικά νέα, τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού,
τις υπηρεσίες της αιμοδοσίας, τις δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας,
συνοδευόμενα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Σίγουρα η εφημερίδα μας παραμένει η ναυαρχίδα της ενημέρωσης των
απανταχού Ιονικάριων, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους των μεγαλύτε-
ρων ηλικιών, αλλά όλοι πρέπει να τολμήσουμε για το βήμα παραπάνω.
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ο κάθε συνάδελφος να έχει τη δυ-
νατότητα με τη χρήση του διαδικτύου να λαμβάνει από οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σφαί-
ρας των δραστηριοτήτων μας. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι ιδιαιτέρως
απλή και η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων τεχνολογιών έχει κατα-
στήσει εύκολη τη χρήση τους χωρίς μεγάλο κόστος. Ο καθένας από σας
μπορεί μέσω υπολογιστή, τάμπλετ, ακόμα και κινητού τηλεφώνου να
έχει διαρκή ενημέρωση παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη ζωή της
Ιονικής. Είμαστε σίγουροι ότι αν το επιχειρήσετε μία φορά θα… εθιστείτε
και θα γίνετε καθημερινοί επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. 
Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που τιμάτε και
ανταμείβετε τις προσπάθειές μας, ανεβάζοντάς μας τόσο ψηλά! Η
επιθυμία για διαρκή βελτίωση είναι δεδομένη και στόχος μας είναι η πε-
ραιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας προς δική σας
διευκόλυνση, ώστε να ξεπεράσουμε τους ήδη εντυπωσιακούς αριθμούς.
Άλλωστε, τα ρεκόρ είναι για να καταρρίπτονται…

Η  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  μ α ς  σ π ά ε ι  ό λ α  τ α  ρ ε κ ό ρ !
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κριση των εξουσιών και εσχάτως, τις τελευταίες δεκαετίες, η προώθηση της λε-
γόμενης «Τέταρτης Εξουσίας» των ΜΜΕ, ως ενημερωτικών και ελεγκτικών θε-
σμών. Τι γίνεται, όμως, όταν τα ΜΜΕ δεν εξυπηρετούν την ελεύθερη και
ισόνομη έκφραση, αλλά αγκιστρώνονται σε συγκεκριμένα συμφερόντα; 
Τότε είναι φανερό ότι υφίσταται ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας. Και δυστυ-
χώς, στην Ελλάδα το πρόβλημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από τη
στήλη «Σημείωμα του εκδότη» έχει γίνει εκτεταμένη αναφορά και έχει στηλιτευ-
θεί η σκιά της διαπλοκής και οι επιπτώσεις που επιφέρει στη χώρα μας. Όμως,
η λειτουργία των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε του
δημοψηφίσματος πραγματικά ξεπέρασε και την πιο νοσηρή φαντασία!
Το τελευταίο αυτό απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό, προπαγανδιστικό κύμα επι-
βάλλει πλέον τη θέσπιση κανόνων ως προς τη διαφάνεια των ιδιοκτητών των
ΜΜΕ, την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν αντίτιμο για τις συχνότητες στις
οποίες εκπέμπουν και τις λεηλατούν εδώ και χρόνια ενώ αποτελούν δημόσιο
αγαθό, αλλά και τη λειτουργία των υποτιθέμενων δημοσιογράφων που ντρο-
πιάζουν αυτό το επάγγελμα-λειτούργημα για την κοινωνία. Αν δε θεσπιστούν
συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας και δεοντολογίας, δε θα μιλάμε πλέον για
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά για Μέσα Μαζικού Αποπροσανατολισμού.
Το φαινόμενο, βέβαια, δεν είναι καινούργιο, αλλά ρίχνει βαριά τη σκιά του εδώ
και δεκαετίες στην ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας μας. Το έχουν καταγγείλει
κατά καιρούς όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης.
Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον
Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, που όμως δυστυχώς δεν είχαν
το θάρρος να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα
βελτίωνε την κατάσταση.  
Ο κος Τσίπρας με τη σειρά του, ένας πολιτικός που πράγματι δεν προέρχεται
από κάποιο πολιτικό τζάκι και σίγουρα δεν εξαρτάται από τα (ιδιωτικά) ΜΜΕ
με τον ίδιο τρόπο με τους πολιτικούς ηγέτες του παρελθόντος, έχει δεσμευτεί
προεκλογικά ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της διαπλοκής και
θα ορίσει δημοκρατικούς κανόνες λειτουργίας των ΜΜΕ, περιορίζοντας την
ανεξέλεγκτη και αντικοινωνική δράση τους.
Προσβλέπουμε στην τήρηση αυτής της δέσμευσής, εξετάζοντας απογοητευ-
μένοι την τριτοκοσμική θέση που καταλαμβάνει παγκοσμίως το λίκνο της δη-
μοκρατίας στον τομέα της ενημέρωσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των
αρμόδιων διεθνών οργανισμών. 
Ας γίνει αυτό το δημοψήφισμα η απαρχή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των
ΜΜΕ. Να θεσπιστούν απαραβίαστοι κανόνες ελεύθερης έκφρασης, καταδίκης
της φίμωσης, ισομερούς εκπροσώπησης. 

Δημόσια, λειτουργική και διαφανής ραδιοΤηλεόραση 

σημαίνει Δημοκρατία
Πρόσφατα έληξε και τυπικά η πραξικοπηματική απόφαση της προηγούμενης
κυβέρνησης για τη φίμωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Κος Κεδίκογλου
φρόντισε να φέρει την υπογραφή του μία πρωτοφανής εκτροπή για μία κοινο-
βουλευτική δημοκρατία. Δε νοείται δημοκρατία χωρίς δημόσια ενημέρωση. Και
αυτό έγινε απόλυτα κατανοητό τις μέρες που διανύσαμε μέχρι το δημοψήφισμα.
Το μαύρο στην ΕΡΤ θύμισε άλλες εποχές που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω. 
Η αποκατάσταση της ομαλότητας με την επαναλειτουργία της κρατικής ραδιο-
τηλεόρασης χαιρετίστηκε από σύσσωμο το λαό με δημοκρατικό φρόνημα που
έδωσε τον αγώνα του για όλα αυτά που συμβολίζει η δημόσια ενημέρωση: την
ελεύθερη και απεξαρτημένη από συμφέροντα έκφραση.
Δεν ξεχνάμε τη σημαντική λειτουργία της ΕΡΤ με διοικήσεις που είχαν σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και είχαν συμβάλει στην ανόρθωση της αξιοπιστίας
της στο παρελθόν. Δεν εθελοτυφλούμε βέβαια και δεν πανηγυρίζουμε λησμο-
νώντας τις παραφωνίες και τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας της παλαιάς ΕΡΤ.
Γνωρίζουμε πολύ καλά τις παθογένειες που υπήρχαν και ποιοι τις προκαλού-
σαν και τις διαιώνιζαν, καθώς εξυπηρετούνταν από αυτές. Η λύση όμως δε βρι-
σκόταν σε μία αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική και πραξικοπηματική
παρέμβαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον πλανήτη. Χρει-
αζόταν θεραπεία, όχι επιβολή θανατικής ποινής.
Το ζητούμενο πλέον είναι να συνταγογραφηθεί η κατάλληλη θεραπεία και να
εφαρμοστεί κατά γράμμα. Οι συνθήκες υπάρχουν. Νέα αρχή μπορεί να σημάνει
και πιο γερά θεμέλια. Μπορεί να σημάνει την αντικειμενική λειτουργία που θα
σέβεται τη συνεισφορά των ελλήνων πολιτών, αλλά και τη διαφάνεια στη διοί-
κηση και τις αποφάσεις της, για να έχει τη δυνατότητα επιτέλους ο κρατικός φο-
ρέας να αποκτήσει ισχύ και να καταστεί το αντίπαλον δέος στα κανάλια της
διαπλοκής που έχουν ως κυρίαρχο ενδιαφέρον την εξυπηρέτηση και διεκπε-
ραίωση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, τις υψηλές τηλεθεάσεις, την
προβολή χαμηλής ποιότητας προγραμμάτων και των «μαϊντανών» που φέρ-
νουν νούμερα. Να καταστεί η ΕΡΤ κέντρο ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, επι-
κοινωνίας και ανεξάρτητης ενημέρωσης, όπως αρμόζει στο ρόλο της.
Επειδή η κοινωνική και πολιτική ενημέρωση και η ψυχαγωγία των πολιτών δεν
είναι απλά νούμερα, αλλά έχει υψηλές απαιτήσεις, ελπίζουμε το νέο εγχείρημα
να αποτελέσει μία δυναμική αρχή που θα εδραιώσει τη δημόσια ραδιοτηλεό-
ραση στη συνείδηση του κόσμου και θα δικαιώσει τους εργαζόμενους και τους
πολίτες. Δυστυχώς, τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας διοίκησης της ΕΡΤ
δεν είναι θετικά, καθώς τείνει να μετατραπεί σε ένα καθεστωτικό μέσο ενημέ-
ρωσης που δεν έχει καμία σχέση με την αξιοκρατική στελέχωση, τη διαφάνεια,
τη φειδώ και την περίσκεψη. Ευελπιστούμε η επανιδρυθείσα δημόσια ραδιο-
τηλεόραση στη συνέχεια να αλλάξει βηματισμό ώστε να επιβεβαιώσει τις προσ-
δοκίες και τη στήριξη που της παρείχε ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα. 

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

Περί δημοψηφίσματος
- Η ματαιοδοξία και ανυπαρξία των Σαμαρά και Βενιζέλου εκτοξεύει
την κυβέρνηση
Ο πρωθυπουργός έλαβε μία έξυπνη πολιτικά και διαπραγματευτικά απόφαση
με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Απόφαση βέβαια υψηλού ρίσκου σε
κρίσιμες στιγμές που οι ισορροπίες βρίσκονται σε τεντωμένο σκοινί. Βέβαια, τον
βοήθησε το γεγονός ότι είχε απέναντί του στην κεφαλή της αντιπολίτευσης τον
Αντώνη Σαμαρά, που ενεργώντας απερίσκεπτα και με βάση τη σφοδρή επιθυ-
μία του να γίνει σύντομα πάλι πρωθυπουργός, αποδέχτηκε τη διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος με ένα ερώτημα στο οποίο η αυτονόητη απάντηση θα ήταν
«όχι». Ο ίδιος, λειτουργώντας με γνώμονα τη ματαιοδοξία του, καθώς φαίνεται
θεωρεί ότι είναι ο…. νέος Καποδίστριας, αντί να ανγοήσει αυτήν την τακτική κί-
νηση του πρωθυπουργού, κατέθεσε όλες του τις δυνάμεις στην υπερψήφιση
του «ναι» με την ελπίδα ότι στη συνέχεια θα εμφανιζόταν για δεύτερη φορά ως
ο μεγάλος «εθνοσωτήρας»! Τελικά, όχι μόνο στην εξουσία της χώρας δεν
ανήλθε, αλλά έχασε και αυτήν του κόμματός του…
Όχι ότι υστερεί σε απατηλή πολιτική ματαιοδοξία ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που
επίσης έδωσε τα ρέστα του υπέρ του «ναι», ελπίζοντας ότι σε περίπτωση επα-
νόδου του Σαμαρά, θα αναλάμβανε ο ίδιος χρέη αντιπροέδρου. Με λίγα λόγια
θα έπαιρνε με ευχαρίστηση ό, τι του έδινε το πολιτικό αφεντικό του…
Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι παρά τα κατ’ εξακολούθηση ολισθήματα
της κυβέρνησης, η αβελτηρία και οι αδυναμίες της καλύπτονται από την ανυ-
παρξία της αντιπολίτευσης, αγοράζοντάς της πολιτικό χρόνο, ενώ παράλληλα
καταρρακώνονται οι παρατάξεις που υπηρετούν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος στη
συνείδηση του ελληνικού λαού. 

- Αντιπολίτευση, Ευρωπαίοι και ΜΜΕ οι αρχιτέκτονες του «όχι»!
Και όμως, δε διαβάσατε λάθος τον τίτλο. Εννοούμε αυτό ακριβώς που διατυ-
πώνεται σε αυτήν την πρόταση: το «όχι» κέρδισε και έλαβε τόσο μεγάλο ποσο-
στό λόγω της «ευνοϊκής» στάσης που έδειξαν προς αυτήν την κατεύθυνση όλοι
αυτοί που λυσσαλέα το πολέμησαν! 
Για πολλούς, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδος, ήταν μεγάλη έκπληξη το 61,31% που
έλαβε το «όχι» στη δημοψήφισμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι τουλάχι-
στον το τόσο μεγάλο ποσοστό ήταν έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι στηριζό-
ταν από το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη Χρυσή Αυγή.
Φρόντισαν όμως οι πολέμιοι του «όχι» (ή οι υπέρμαχοι του «ναι» αν θέλετε) να
εκτινάξουν το ποσοστό του στα ύψη! Εκτός της πολιτικής ανυπαρξίας των Σα-
μαρά και Βενιζέλου που πλέον είναι «καμένα χαρτιά» στον πολιτικό στίβο και η
παρουσία τους δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους έλληνες πολίτες, υπήρ-
ξαν και οι αδιανόητες, κραυγαλέες παρεμβάσεις των ευρωπαίων αξιωματούχων,
αλλά και η προκλητική, αντιδημοκρατική προπαγάνδα των ιδιωτικών ΜΜΕ!
Οι δηλώσεις των εκπροσώπων της ακραίας ομάδας συντηρητικών στην Ευ-
ρώπη  με επικεφαλής τον κο Σόιμπλε, οι ωμοί και απροκάλυπτοι εκβιασμοί των
εκπροσώπων των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών, η απαράδεκτη παρέμβαση
του υποτιθέμενου εκπροσώπου των λαών της Ευρώπης ως προέδρου του
εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κου Σουλτς, απέδειξαν για πολλοστή
φορά το έλλειμμα δημοκρατίας που υφίσταται στην ΕΕ και ίσως αποδειχτεί στο
μέλλον πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το χρέος, τα δημοσιονομικά ελλείμ-
ματα και τα όποια οικονομικά μεγέθη… Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, που δεν έχει
μάθει να υποτάσσεται και έχει αγωνιστεί επανειλημμένως και μέχρις εσχάτως
με μοναδικό έπαθλο την αξιοπρέπειά του, ήταν λογικό να αντιδράσει. 
Και όμως, υπάρχουν και χειρότερα. Αναφερόμαστε φυσικά στο άθλιο παιχνίδι
προπαγάνδας που θέλησαν να παίξουν τα ιδιωτικά ΜΜΕ στις πλάτες του ελλη-
νικού λαού που μόνο σε αντίστοιχες διαδικασίες ολοκληρωτικών καθεστώτων
μπορεί να συναντήσει κανείς! Επειδή, όμως, ουδέν κακόν αμιγές καλού, η αλή-
θεια είναι ότι υπάρχουν και θετικά σημάδια από την κρίση που μαστίζει τη χώρα
μας την τελευταία πενταετία. Και ένα από τα πλέον σημαντικά είναι η αφύπνιση
του λαού, που έχει συνειδητοποιήσει πλέον το ρόλο των ΜΜΕ της διαπλοκής,
σε σημείο μάλιστα που να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους ενημέρωσης και να
πηγαίνει κόντρα σε ό, τι επικοινωνείται από τους ψευδοδημοσιογράφους τους
και τα μεγαλοσυμφέροντα που χωρίς αιδώ πλέον εξυπηρετούν. 
Δεν είχε άλλη επιλογή ο ελληνικός λαός. Η πρόκληση του αποτυχημένου, πα-
λαιοπολιτικού κατεστημένου, των ευρωπαίων αντιδραστικών και των βαρόνων
της διαπλοκής έπρεπε να πάρει την απάντηση που της άξιζε και εν τέλει ήταν
οι κύριοι παράγοντες που εκτόξευσαν το «όχι» σε αυτό το ποσοστό.

- Η βαριά σκιά της διαπλοκής 
Το δημοψήφισμα συγκεκριμένα και οι εκλογικές διαδικασίες γενικότερα αποτε-
λούν την κορύφωση και μεγάλη γιορτή του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Οι δημοκρατίες όμως για να λειτουργούν και άρα να νοηματοδοτείται η κάθε
μορφή εκλογικής διαδικασίας και λαϊκής απόφασης, οφείλουν να ακολουθούν
ορισμένους θεμελιώδεις κανόνες. Ένας από αυτούς, ιδιαίτερα στα σύγχρονα
δημοκρατικά πολιτεύματα μετά και την επιρροή του Διαφωτισμού, είναι η διά-
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«Άφαντα»
τα ένσημα
σ υ ν α δ έ λ -
φων που
ξεκίνησαν
με μη 
μ ό ν ι μ η
σχέση τον
εργασιακό
τους βίο!

Αρχικά έγινε απόπειρα εκροής των εισφορών και επιστροφής τους στους εν
ενεργεία ασφαλισμένους. Όταν όμως έγινε κατανοητό πως επρόκειτο για μία
παράνομη και αδιέξοδη επιλογή που παραπλανούσε δημιουργώντας ψευδείς
προσδοκίες στους εν ενεργεία συναδέλφους, επιχειρήθηκε με ακραίο,
αντιδημοκρατικό και αντισυναδελφικό τρόπο η τροποποίηση του κα-
ταστατικού και η ανάληψη των αποθεματικών από κάθε σύλλογο προ-
κειμένου να διοχετευθούν σε επαγγελματικά προγράμματα επικουρικής
ασφάλισης ή σε ασφαλιστικές εταιρίες. Για να πετύχουν τους στόχους τους
προχώρησαν με μία σκανδαλώδη και νομικά αστήρικτη απόφαση στη δια-
γραφή 2.181 συνταξιούχων συναδέλφων που είχαν εξαγοράσει πλασματικά
έτη προκειμένου να λάβουν επικουρική σύνταξη. Η Ιονική Ενότητα προειδο-
ποιεί όσους θεωρούν πως θα επιτύχουν την υποθήκευση των αποθεματικών
του ταμείου και των συντάξεων των συναδέλφων σε επισφαλή και επικίνδυνα
συμφέροντα, ότι οι προσπάθειές τους θα πέσουν στον κενό αφού η καταστα-
τική τροποποίηση -η διαδικασία απόφασης και εφαρμογής της- είναι παρά-
νομη στο σύνολό της. 

Η Ιονική Ενότητα ανάχωμα στις διαλυτικές ενέργειες
Η Ιονική Ενότητα παραμένει εγγυητής των εξελίξεων, αφού με τις επιλογές
μας έχουμε αποδείξει επανειλημμένως ότι είμαστε ο μοναδικός συνδικαλιστι-
κός φορέας που ενεργεί με γνώμονα τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων.
Με υπεύθυνη στάση και σοβαρές προτάσεις που ακουμπούν τη λογική και
την πραγματικότητα, ευελπιστούμε να δώσουμε λύση στο ασφαλιστικό αδιέ-
ξοδο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
Έπειτα από προσεκτική ανάλυση όλων των δεδομένων και παραμέ-
τρων της υπόθεσης, έχουμε καταλήξει ότι η μόνη ρεαλιστική και ενδε-
δειγμένη εξέλιξη για τη διάσωση της επικουρικής ασφάλισης όλων των
συναδέλφων είναι η ένταξη του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, όπως δηλαδή έχει
συμβεί και με άλλα επικουρικά ταμεία στο πρόσφατο παρελθόν. 
Πρώτος στόχος μας προς αυτήν την κατεύθυνση, που έχει ξεκινήσει εδώ και
καιρό, είναι η συγκέντρωση του 75% των υπογραφών της αντιπροσωπευτικής
οργάνωσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που είναι βεβαίως οι ασφαλισμένοι της Ιονικής,
ώστε να τις καταθέσουμε στο Υπουργείο προκειμένου, όπως είχε δεσμευτεί ο
απελθών Υπουργός, να κατατεθεί τροπολογία επέκτασης του νόμου Κουτρου-
μάνη που προβλέπει τη διαδικασία ένταξης ασφαλιστικών ταμείων στο ΕΤΕΑ.
Βρισκόμαστε ήδη πολύ κοντά στη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού
υπογραφών και καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν αμελήσει
να υπογράψουν τη σχετική αίτηση για υπαγωγή του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑ, να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να κινήσουμε τη διαδικασία
για υλοποίηση της μοναδικής προοπτικής διάσωσης του επικουρικού
μας ταμείου και κατά συνέπεια της επικουρικής μας σύνταξης. 
Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι πρόσφατες μνημονιακές ρυθμί-
σεις του Ν4334/15 περί ένταξης των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ δεν πε-
ριλαμβάνουν την περίπτωσή μας, καθώς αφορούν μόνο ταμεία Δημοσίου
Δικαίου, αν και σε πολλά από αυτά υφίσταται αντίθεση στην υπαγωγή τους
στο ΕΤΕΑ αφού τα οικονομικά τους στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά και είχαν
ήδη λάβει αποφάσεις δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων.
Η επόμενη κίνησή μας στα πλαίσια της στρατηγικής που έχουμε καταρτίσει είναι
η ακύρωση της διαγραφής των 2.181 συνταξιούχων συναδέλφων μας
από τα μητρώα μελών του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, αρ-
χικά η σχετική προσφυγή μας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απερ-
ρίφθη, κατά τη γνώμη μας αδικαιολόγητα. Έχοντας θωρακίσει τη θέση μας με
όλα τα απαραίτητα νομικά και όχι μόνο επιχειρήματα, είμαστε αισιόδοξοι ότι
στην τακτική αγωγή θα ανατρέψουμε την αρνητική απόφαση των ασφαλιστικών
μέτρων και θα επιτύχουμε την ακύρωση της διαγραφής των συναδέλφων.
Επί των εξελίξεων της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα δημοσι-
εύτηκε πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών, που διέτασσε την εγγραφή των τρο-
ποποιήσεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο Βιβλίο Σωματείων και την
έναρξη ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού. Θα προσβάλουμε άμεσα
την πράξη αυτή με ανακοπή στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, αιτούμενοι να μην εγκρι-
θούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού ως αντίθετες με το νόμο. Θα ζητή-
σουμε δε την αναστολή εκτέλεσης της πράξης του Ειρηνοδίκη μέχρι την
έκδοση απόφασης επί της ανακοπής που θα καταθέσουμε. Παράλληλα, με
αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θα προ-

σβάλουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ταμείου με την οποία
εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού. 

Συμμετοχή + Στήριξη + Παρουσία = Επιτυχία
Σε κάθε περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή σε όλους εσάς τους ασφαλισμέ-
νους της Ιονικής, λόγω της κρισιμότητας των εξελίξεων και της σημασίας των
υποθέσεων, να παραμείνετε στο πλευρό μας, αρωγοί των προσπαθειών μας,
γιατί αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος προς την ευόδωση των στόχων μας.
Όλες οι ενέργειές μας αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
σας και νοηματοδοτούνται μονάχα με τη δική σας στήριξη και συμμετοχή. Τις
ημέρες που θα εκδικαστούν αυτές οι υποθέσεις, εκτός από το νομικό χειρισμό
από τους δικηγόρους μας, θα χρειαστούμε τη δυναμική παρουσία και συμπα-
ράστασή σας. Το τρίπτυχο συμμετοχή, στήριξη και παρουσία αποτελεί
το πλέον σοβαρό εχέγγυο για την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσης
τόσο στα δικαστήρια όσο και στις υπόλοιπες προσπάθειές μας.
Έχουμε το σθένος να σας κοιτάμε στα μάτια και να ζητάμε τη στήριξή σας
γιατί έχουμε αποδείξει στο παρελθόν σε πολυάριθμες περιπτώσεις ότι το αξί-
ζουμε, έχοντας δώσει αγώνες -τις περισσότερες φορές επιτυχημένους- για
όλες τις υποθέσεις που σας αφορούσαν. Διότι βέβαια, δεν έχουμε καμία
σχέση με την ανεύθυνη και ατελέσφορη στάση της γνωστής ομάδας του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, που αφενός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα σημε-
ρινά αδιέξοδα και αφετέρου είναι ανίκανη να εκπονήσει ένα σοβαρό και
ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισής τους και προάσπισης των συμφερόντων
των συναδέλφων. 
Οι κκ Κολλάτος, Προκόπης και Βέργος προσπάθησαν προ ενός μηνός να εκ-
δικάσουν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την ακύρωση των απο-
φάσεων της Γ.Σ. του ταμείου. Ενώ, λοιπόν, είχαν «βομβαρδίσει» τους
συναδέλφους του Λεκανοπεδίου Αττικής με τηλεφωνικά μηνύματα επικαλού-
μενοι την επιτακτική ανάγκη να παρευρεθούν στη διαδικασία της εκδίκασης
(που σημειωτέον κινούσε ο ανύπαρκτος Σύλλογος Βοηθηματούχων του κου
Βέργου με παρεμβαίνοντα το Σύλλογο Συνταξιούχων των κκ Κολλάτου, Προ-
κόπη κλπ), αποδείχτηκε ότι είχαν αμελήσει να επιδώσουν το δικόγραφο στον
αντίδικο, εν προκειμένω στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όπως σαφώς ορίζει ο νομικός κώ-
δικας, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης! Δυστυχώς,
όμως, οι άστοχες ενέργειές τους σχετικά με το νομικό χειρισμό της υπόθεσης
συνεχίστηκαν… Συγκεκριμένα, στις 20/7 εκδίκασαν ασφαλιστικά μέτρα με τη
διαδικασία της προσωρινής διαταγής, τα οποία το δικαστήριο απέρριψε και
επανήλθαν παντελώς απροετοίμαστοι στις 22/7 με νέα εκδίκαση ασφαλιστι-
κών μέτρων προσωρινής διαταγής για την ακύρωση των καταστατικών τρο-
ποποιήσεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που απερρίφθη εκ νέου. 
Αντιλαμβάνεσθε πλέον ότι οι κύριοι αυτοί, εκτός από άσχετοι είναι και
επικίνδυνοι! Αντί να επιδιώξουν την εκδίκαση των ζωτικής σημασίας υπο-
θέσεων με την τακτική διαδικασία, επιχείρησαν να τα δικάσουν με προσωρι-
νές διαταγές που δεν είχαν καμία πιθανότητα επιτυχίας! Το χειρότερο δε από
όλα είναι ότι επιβαρύνουν τις αγωγές που εκδικάζει η Ιονική Ενότητα για λο-
γαριασμό μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού οι απορριπτικές αποφάσεις των προ-
σωρινών διαταγών δημιουργούν ένα σοβαρό νομικό προηγούμενο στην
εξέλιξη αυτών των υποθέσεων. 
Συνάδελφοι, έχετε διαπιστώσει σε μία σειρά θεμάτων τη δράση και την απο-
τελεσματικότητα της Ιονικής Ενότητας. Εμείς, όμως, επιθυμούμε και επιδιώ-
κουμε και τη δική σας ενεργοποίηση και συμμετοχή. Πρόκειται για μία πάγια
συνδικαλιστική προτεραιότητα που δε θα βοηθήσει μονάχα στη διεκπεραίωση
της προσπάθειας που επιχειρούμε για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά σε όλες τις υπο-
θέσεις που έχουν προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν μέσα στο επισφαλές
περιβάλλον που βιώνουμε. 
Τα πράγματα πλέον είναι πολύ σοβαρά με άμεσο κίνδυνο να μην αποδίδεται
στους επόμενους μήνες επικουρική σύνταξη σε ένα μεγάλο μέρος των συ-
ναδέλφων μας. Η Ιονική Ενότητα θα σταθεί εμπόδιο στις επιχειρούμενες ανα-
τροπές των δικαιωμάτων μας. Με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και
προσήλωση στους στόχους μας, ο σύλλογός μας μπορεί να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων. Όμως, οι
δικές μας ενέργειες συνθέτουν το ήμισυ μίας επιτυχημένης στρατηγικής. 
Η δική σας στήριξη και συνδρομή θα αποτελέσουν τον καταλυ-
τικό παράγοντα για να τα καταφέρουμε!

Συνέχεια από τη σελίδα 1 Οι επικουρικές συντάξεις σε τεντωμένο σχοινί   

Η διεξαγωγή της πρόσφατης εθελουσίας εξόδου
ανέδειξε ένα θέμα που προφανώς υπέβοσκε εδώ
και πολλά χρόνια. Λαμβάνουμε συνεχώς διαμαρ-
τυρίες από αποχωρούντες συναδέλφους που η
εκκίνηση του εργασιακού τους βίου στην τράπεζα
είχε γίνει με μη μόνιμη σχέση, οι οποίοι αγωνιούν
για την κατοχύρωση της σύνταξής τους. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι
που είχαν ξεκινήσει τον εργασιακό τους βίο στην
τράπεζα με μη μόνιμη σχέση, ιδιαίτερα στις
αρχές της δεκαετίας του ‘80, διάστημα κατά το
οποίο η τράπεζα όφειλε να τους έχει ασφαλισμέ-
νους στο ΙΚΑ και να τους επικολλά ένσημα και

στη συνέχεια, αφού τους μονιμοποιούσε, τους
ενέτασσε στο ΤΑΠΙΛΤ.
Μετά από την αποχώρησή τους, ιδιαίτερα με την
πρόσφατη εθελούσια έξοδο, πολλοί από αυτούς
τους συναδέλφους, όταν κίνησαν τη διαδικασία
καταμέτρησης των ενσήμων τους από την αρμό-
δια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, διαπίστωσαν ότι
τα ένσημα αυτά που αντιστοιχούν στην αρχή της
εργασιακής τους πορείας δεν υφίστανται! 
Ο χρόνος αυτός είναι απολύτως απαραίτητος για
τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας και είχε
ασφαλώς υπολογιστεί πριν την αποχώρησή τους
από την τράπεζα, με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρούν να συνταξιοδοτηθούν!
Ο σύλλογός μας κατανοεί την αγωνία των συνα-
δέλφων που δε φέρουν καμία ευθύνη για αυτήν
τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί και αμέσως
ανέλαβε δράση. Η Ιονική Ενότητα έχει επιληφθεί
του θέματος έχοντας ήδη προβεί σε όλες τις απα-
ραίτητες νομικές και άλλες ενέργειες για τη διευ-
θέτηση της υπόθεσης.
Όσοι συνάδελφοι εμπίπτετε σε αυτήν την κα-
τηγορία παρακαλείσθε να απευθυνθείτε
άμεσα στο σύλλογό μας και να μας αποστεί-
λετε τα στοιχεία σας για να σας συμπεριλά-
βουμε στις νομικές διαδικασίες που κινούμε. 
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Σ τ α  τ έ λ η  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  τ ο  Ι ο ν ι κ ό  Α ν τ ά μ ω μ α !
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους που διέφευγαν των οργανωτικών
μας αρμοδιοτήτων, είμαστε αναγκασμένοι να αναβάλουμε το Ιονικό
Αντάμωμα για τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η αιτία της αναβολής είναι ότι υπήρξαν κωλύματα στη χορήγηση της απαι-
τούμενης άδειας για να ψήσουμε στο χώρο της εκδήλωσης και κατά συνέπεια
δημιουργήθηκαν αξεπέραστα εμπόδια στην επιτυχημένη διεξαγωγή της.
Πρόκειται για μία δυσάρεστη εξέλιξη και σαφώς το Δ.Σ. της Ιονικής Ενότη-
τας εκφράζει τη λύπη του και οφείλει να ζητήσει συγνώμη από όλους τους
συναδέλφους που ανυπομονούσαν να παρευρεθούν στην πολυαναμενό-
μενη μεγάλη ιονική βραδιά.
Παρόλα αυτά, δεν απογοητευόμαστε! Έχουμε αποδείξει επανειλημμέ-
νως ότι οι «αναποδιές» μας κάνουν πιο δυνατούς και αντιλαμβάνεσθε ότι
θα αντιμετωπίσουμε κι αυτήν τη δυσκολία πεισμωμένοι ώστε η εκδήλωση
να διεξαχθεί με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί βεβαίως, το Ιονικό Αντά-
μωμα δε ματαιώνεται, απλά μετατίθεται, καθώς το απίστευτο και μαζικό
ενδιαφέρον που επιδείξατε αναδεικνύει τη φλογερή επιθυμία σύσσω-
μης της ιονικής οικογένειας για τη διεξαγωγή του, αλλά και τη θεσμο-
θέτησή του σε ετήσια βάση τόσο στην Αθήνα, όσο και στην περιφέρεια.
Όλοι εσείς οι 1.000 και πλέον συνάδελφοι και φίλοι που δηλώσατε συμ-
μετοχή είναι σίγουρο ότι θα αιφνιδιαστήκατε από αυτήν την απρόσμενη
εξέλιξη, αλλά δεσμευόμαστε να σας αποζημιώσουμε με μία ακόμα καλύ-
τερη εκδήλωση σε όλα τα επίπεδα, που θα λάβει χώρα στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου σε διαφορετικό χώρο που θα σας γνωστοποιήσουμε από την

ιστοσελίδα μας και το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, καθώς θα έχουμε
αντιμετωπίσει το πρόβλημα που απέτρεψε την άμεση πραγματοποίησή της.
Οι ενέργειες για την ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης το
Σεπτέμβριο έχουν ήδη ξεκινήσει και εμείς σας ζητάμε και είμαστε σίγουροι
ότι θα τύχει από την πλευρά σας της ίδιας ένθερμης στήριξης και εντυπω-
σιακής συμμετοχής.
Το συμβολικό ποσό συμμετοχής ορίστηκε σε 7 ευρώ για κάθε συνά-
δελφο, όπως και στην προηγούμενη εκδήλωση:
Η προσέλευση θα είναι στις 20:00 μ.μ. και η εκκίνηση της εκδήλωσης θα
γίνει στις 20:45 μ.μ. με την προβολή ενός αφιερώματος με αναφορές στην
ιστορία της τράπεζας και την πορεία όσων εργάστηκαν σε αυτήν.
Το καλλιτεχνικό μέρος θα ξεκινήσει με ελαφρά και έντεχνα ελληνικά τρα-
γούδια με ταυτόχρονη προβολή στιγμιότυπων και καθώς η βραδιά θα προ-
χωρά, θα πάρουν τη θέση τους στο πρόγραμμα το λαϊκό, δημοτικό και
νησιώτικο τραγούδι για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να διασκε-
δάσουμε με την καρδιά μας.

Ο θυμόσοφος λαός υποστηρίζει ότι… κάθε εμπόδιο για καλό
και επομένως δεν πτοούμαστε και μεταθέτουμε το Αντάμωμά
μας για τα τέλη Σεπτεμβρίου!

Υ.Γ. Το χρηματικό αντίτιμο που είχαν πληρώσει όσοι συνάδελφοι
είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, τους επεστράφη εξ ολοκλήρου
Υ.Γ.2. Σας καλούμε να δραστηριοποιηθείτε από τώρα ώστε να
φροντίσετε να έχετε μία θέση στην εκδήλωση του Σεπτεμβρίου 

Προχωρούμε άμεσα σε ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών 
περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις μας από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 από 12-11-2012

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε

τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, με σειρά μνημονιακών διατάξεων [i) του άρθρου τρίτου παρ. 10
του ν. 3845/2010, ii) του άρθρου 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011, iii) του άρθρου 2 παρ.
3 του ν. 4024/2011, iv) του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 και v) του άρθρου
πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012] μει-
ώθηκαν δραστικά οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι εν λόγω περικοπές αντί-
κεινται, κατά την ορθότερη άποψη σε σειρά συνταγματικών διατάξεων καθώς και
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Με
πρόσφατη απόφασή του (09.06.2015) η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας έκρινε μάλιστα ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4093/2012, με τις
οποίες περικόπηκαν περαιτέρω οι συντάξεις, αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι,
ως εκ τούτου, ανεφάρμοστες. Σύμφωνα με το διατακτικό της εν λόγω δικαστικής απο-
φάσεως, αυτή δεν έχει αναδρομικότητα, αλλά ισχύει μόνον από την ημέρα δημο-
σιεύσεως αυτής (09.06.2015).
Η ως άνω κρίση περί μη αναδρομικότητας προσκρούει, κατά την άποψή μας, ευ-
θέως σε βασικούς κανόνες του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενόψει τούτου, κρίνεται δυνατή και αναγκαία η
έγερση ομαδικών αγωγών εκ μέρους των μελών σας κατά του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, με τις οποίες θα διεκδικούνται τα απωλεσθέντα για κάθε συνταξιούχο ποσά,
τα οποία προκύπτουν από τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4093/2012.
Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά,
θα αναλάμβανε με χαρά την έγερση των υπόψη ομαδικών αγωγών και την εκπρο-
σώπηση των μελών σας ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. Είναι δε
δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Στρασβούργο), εφόσον δεν υπάρξει δικαίωση από τα εθνικά δικαστή-
ρια. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας για την άσκηση των αγωγών και τις
παραστάσεις ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και, εφόσον
απαιτηθεί, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προτείνεται το
ποσοστό του 8% επί των ποσών που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως ή κατόπιν απο-
φάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος θα καταβάλει το ποσό των 140 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των
αναγκαίων δαπανών ενώπιον όλων των ως άνω Δικαστηρίων.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί τούτο, παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του
Συλλόγου σας να μας αποστείλει πιστοποιητικό ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, καθώς και ακριβή υπολογισμό ανά μήνα των ποσών που έχουν απολεσθεί
λόγω της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του ν. 4093/2012. Εάν τα ως άνω ένδικα
βοηθήματα δεν γίνουν δεκτά,, ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στη Δικηγορική Εταιρεία
μας.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. ΑΠΟΣΤΟλΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ

Στην περίπτωση των συνταξιούχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η απόφαση
αφορά μόνον την κύρια σύνταξη, καθώς η σύνταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν
έχει λειτουργήσει αθροιστικά. 
Κατόπιν των ανωτέρω, όλη η προσοχή και ο προβληματισμός μας εστιά-
ζεται στη «μη αναδρομικότητα» της απόφασης. Απευθυνθήκαμε στον δι-
κηγόρο κ. Α. Παπακωνσταντίνου ο οποίος μας υπέβαλε γνωμοδότηση -
πρόταση για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των περικοπών των συντά-
ξεων.
Αποφασίσαμε ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι η κατάθεση ομαδι-
κών αγωγών, για τις οποίες κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλει
το ποσό των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (σύνολο 172,20 €) για την κάλυψη
των αναγκαίων δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο,
Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τα ποσά που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως
η δικηγορική εταιρεία του κ. Παπακωνσταντίνου θα εισπράξει ως αμοιβή
το 8%. Εάν τα δικαστήρια απορρίψουν το αίτημα, δε θα οφείλεται ου-
δεμία αμοιβή στη δικηγορική εταιρεία. Ο κάθε συνταξιούχος που επι-
θυμεί να συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των
αναδρομικών ποσών του Ν. 4093/2012 θα πρέπει να υποβάλει στο σύλ-
λογό μας τα εξής: 

1) Πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών με συμπληρωμένα τα ποσά
των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 που ισχύουν κατά μήνα από 12-11-
2012 και μέχρι 31-8-2015 που θα υποβληθούν οι αγωγές (ένθετος πί-
νακας). Για τους νεότερους συνταξιούχους ο πίνακας τροποποιείται
ανάλογα. 
2) Τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του ΙΚΑ που
έχετε στην κατοχή σας (όσα υπάρχουν) και φωτοαντίγραφο της απόφα-
σης συνταξιοδότησής σας.
3) Να επιστρέψετε συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και υπογε-
γραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης (ένθετο).

Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών ενόψει
του σοβαρού κινδύνου παραγραφών των σχετικών αξιώσεων. 
Είναι προφανές ότι μόνο όσοι θα συμμετέχουν στις αγωγές διατη-
ρούν πιθανότητες να δικαιωθούν.
Σε περίπτωση μη δικαίωσης από τα εθνικά δικαστήρια ανοίγει ο δρόμος
για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων( Στρασβούργο),
το οποίο έχει νομολογία ευνοϊκή για παρόμοιες περιπτώσεις. 
Η υπάλληλος του συλλόγου κα. Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την
παραλαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει
κάθε αναγκαία επιπλέον διευκρίνιση. Για την ταχυδρομική αποστολή των
δικαιολογητικών η διεύθυνση του συλλόγου έχεις ως εξής:

«Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας - 
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ευπόλιδος 8, Αθήνα , 7ος όροφος, Τ. Κ. 10551» 

Ακολούθως παραθέτουμε και τη σχετική επιστολή της δικηγορικής
εταιρείας του κ. Παπακωνσταντίνου προς ενημέρωσή σας:

Συνέχεια από
τη σελίδα 1
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κολλάτος γνωμοδoτεί, Κολλάτος αποφασίζει, Κολλά-
τος επιφέρει κάθαρση (;)
Τίνι τρόπω; Μα φυσικά καταθέτοντας αγωγή (αλήθεια εναντίον ποιων;)

για να επιστραφούν τα χρήματα που σύμφωνα με το πόρισμα των ορ-
κωτών αναλήφθηκαν παρανόμως από το Σύλλογο Συνταξιούχων. Βέ-
βαια, για να είμαστε ακριβείς, ο κος Κολλάτος είχε το θράσος να αφήσει
να εννοηθεί ότι την κύρια ευθύνη είχε ο εκλιπών τέων πρόεδρος του συλ-
λόγου κος Αντώνης Ντίνος και επομένως η διεκδίκηση θα στραφεί
εναντίον του!
Όπως, αντιλαμβάνεσθε, τώρα που η διαπραγμάτευση είναι και της

μόδας, θα πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον… Άγιο Πέτρο και
να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά χαρτιά μας για την επιστροφή των
χρημάτων του συλλόγου! 
Βέβαια, η άγνοια του κου Κολλάτου έχει καταστεί πλέον παροιμιώδης,

αφού οι τραγελαφικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας του
διαδέχονται η μία την άλλη. Βλέπετε, αν μπορούσε στοιχειωδώς να δια-
χειριστεί την υπόθεση όπως αρμόζει στο πρόεδρο ενός συνδικαλιστικού
συλλόγου, θα γνώριζε ότι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται είναι υπεύ-
θυνα όλα τα μέλη που τις έχουν υπερψηφίσει, εκτός αν υπάρχει καταγε-
γραμμένη διαφωνία στα πρακτικά του συλλόγου. 
Σε αυτά, όμως, όπως έχουμε διαπιστώσει μετά από σχετική έρευνα, δεν

εμφανίζεται ποτέ η παραμικρή διαφωνία από κανένα μέλος του Δ.Σ. για
όλες τις αποφάσεις που ζημίωναν το σύλλογο. Οι μοναδικές δευτερεύου-
σες «παραφωνίες» αφορούσαν τα ποσά που θα έπρεπε να δοθούν στα
μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. και όχι στην ουσία της υπόθεσης. 
Οπότε, όσο και αν επιθυμεί ο κος Κολλάτος να κλείσει άρον-άρον την

υπόθεση για να συγκαλύψει τα μέλη των προηγούμενων διοικήσεων που
αποτελούν τα δεκανίκια στην καρέκλα του, εμείς δε θα αφήσουμε το ζή-
τημα της τιμωρίας των υπευθύνων της διαφθοράς να γραφτεί στις κα-
λένδες!

Το «συνδικαλίζεσθαι» αποτελεί τιμή και ευθύνη, όχι
παιχνίδι εντυπώσεων
Ο συνδικαλισμός αποτελεί μία από τις βασικές δημοκρατικές ελευθερίες

για την προώθηση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Δυστυ-
χώς, είναι γεγονός ότι την τελευταία 30ετία υπήρξε πλήρης απελευθέ-
ρωση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στο συνδικαλιστικό
κίνημα, με αποτέλεσμα να στελεχωθεί από ανθρώπους που είχαν δια-
φορετικά κίνητρα από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζο-
μένων. Συγκεκριμένα, κάποιοι είδαν το συνδικαλισμό σαν εφαλτήριο
καριέρας είτε στην τράπεζα είτε στην πολιτική, άλλοι επιχείρησαν να ικα-
νοποιήσουν την προσωπική τους ματαιοδοξία, ενώ άλλοι σκόπευαν να
καλοπεράσουν με  τις απαλλαγές από την εργασία, εκλαμβάνοντας το
συνδικαλισμό ως… διακοπές. Ουσιαστικά, η νεότερη γενιά στο μεγαλύ-
τερο μέρος της λειτούργησε με επαγγελματική λογική, σημειώνοντας τε-
ράστιο πλήγμα στην υπόθεση του συνδικαλισμού που
καταβαραθρώθηκε στις συνειδήσεις των συναδέλφων. Επομένως, δεν
πρέπει να διερωτώμεθα πώς έφτασε ο συνδικαλισμός να βρίσκεται
πλέον στο ναδίρ της αξιοπιστίας και της αποδοχής από την κοινή γνώμη.
Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συμπεριφορά του κου Βέργου

και του κου Κολλάτου δεν μπορεί να υπάρξει πιστεύουμε. Στην Εκλογο-
απολογιστική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη προ των εκλογών του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, όλοι οι παρευρισκόμενοι διατηρούν ξεκάθαρα στο
μυαλό τους τα στιγμιότυπα με τον κο Κολλάτο να ωρύεται και να απευ-
θύνεται εκτός ελέγχου με βαρύτατους και υβριστικούς χαρακτηρισμούς
(«είστε κλέφτες» ήταν η μόνιμη επωδός των ουρλιαχτών του) εναντίον
των μελών της απερχόμενης διοίκησης και τον κο Βέργο, τότε Γραμματέα
της απερχόμενης διοίκησης, να τον καταβρέχει με ένα ποτήρι νερό!
Βέβαια, ίδιον των «συνδικαλιστών» που δεν ενδιαφέρονται για την εξυπη-

ρέτηση των συμφερόντων των συναδέλφων, αλλά των προσωπικών τους
φιλοδοξιών, είναι η σύντομη μνήμη… Πλέον, ο κος Κολλάτος και ο κος Βέρ-
γος πηγαίνουν χέρι-χέρι και οι αβρότητες πάνε κι έρχονται μεταξύ τους! 
Αυτές οι σκηνές ντροπής που εκτυλίχθηκαν σε μία διαδικασία Γ.Σ. και η

μετέπειτα «ξαφνική» μεταστροφή των πρωταγωνιστών είναι ενδεικτικές
της παρακμής του συνδικαλισμού. Και πλέον, αν δεν αλλάξει άρδην η
κατάσταση, ο κατήφορος δε θα έχει τελειωμό και η εικόνα της κοινής γνώ-
μης για αυτό το ιερό δικαίωμα των εργαζομένων θα επιδεινώνεται ρα-
γδαία. 
Τέτοιου είδους φαινόμενα πρέπει να εξαλειφθούν και να εκδιωχθούν το

συντομότερο δυνατόν και να τεθούν νέες βάσεις λειτουργίας του συνδι-

καλίζεσθαι. Μήπως, λοιπόν, σε μία περίοδο ρευστότητας που βιώνει η
πατρίδα μας, σε αυτήν περίπτωση να την εκμεταλλευτούμε με θετικό
τρόπο, για τη συνολική αναδιάρθρωση και την εφαρμογή ριζικών μεταρ-
ρυθμίσεων στον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων;

φιάσκο! Παρωδία! Μία συνηθισμένη μέρα στο Σύλλογο
Συνταξιούχων…
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο σύλλογός μας αποτελεί τη μόνη σοβαρή και

αξιόπιστη εκπροσώπηση των συμφερόντων σας διαχρονικά. Απόδειξη
οι προσεκτικές και εμπεριστατωμένες ενέργειές μας που έχουν οδηγήσει
σε απανωτές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σας απευθυνό-
μαστε πάντα με πλήρως διαφανείς όρους και σας γνωστοποιούμε κάθε
μας κίνηση και επιδίωξη, καλώντας σας να συμμετέχετε γιατί η δική σας
στήριξη αποτελεί το πρώτιστο μέλημά μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώσαμε το τελευταίο διάστημα και για

όλες τις νομικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο σύλλογός μας μέχρι
σήμερα για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που τόσο
βάναυσα έχει πληγεί από τη διοίκησή του. Στο παρόν φύλλο μάλιστα που
διαβάζετε σας γνωστοποιούμε και περαιτέρω ενέργειές μας (βλ. σελ. 4).
Αυτός είναι ο τρόπος που οφείλει να λειτουργεί ένα υπεύθυνο συνδικα-

λιστικό σωματείο που σέβεται τον εαυτό του, μα πάνω από όλα όσους
εκπροσωπεί. Γιατί η απουσία σοβαρής αντιμετώπισης των προβλημάτων
δεν πλήττει απλά το κύρος του σωματείου, αλλά και τα συμφέροντα των
μελών του.
Ας δούμε, λοιπόν, πώς είναι να βρίσκεται κανείς στην αντίπερα όχθη,

στην πλευρά της ανούσιας σοβαροφάνειας και της ανευθυνότητας: 
Οι ανύπαρκτοι στο συνδικαλισμό και τελικά επικίνδυνοι κκ Κολλάτος,

Βέργος, Προκόπης, Τάτσης κλπ, τέσσερις μήνες σχεδόν μετά από τη Γε-
νική Συνέλευση-παρωδία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατάφεραν (;) να συγκεντρώ-
σουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να κινηθούν νομικά και να
προσβάλουν τη νομιμότητα της Συνέλευσης. Ως εδώ όλα καλά.
Οι κύριοι αυτοί, όμως, ξέχασαν να πράξουν το αυτονόητο: άκου-

σον-άκουσον δεν επέδωσαν το δικόγραφο στην αντίδικό τους δι-
οίκηση του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εκδίκαση της
υπόθεσης! 
Αυτή η εξέλιξη κι αν είναι πρωτόγνωρη! Όσα χρόνια υπηρετούμε το συν-

δικαλισμό έχουμε δει και ζήσει πολλά ευτράπελα, αλλά αυτό δεν το πε-
ριμέναμε ούτε από αυτούς τους άσχετους, να ματαιώνεται μία ένδικη
διαδικασία για ένα τόσο σοβαρό θέμα λόγω της άνευ προηγουμένου
ανευθυνότητάς τους! 
Τελικά, από αυτήν την ομάδα όλα πρέπει να τα περιμένει κανείς. Εξ

άλλου, μην ξεχνάμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη σημερινή
αδιέξοδη κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την προσφυγή του κου Βέργου
για το διπλασιασμό των επικουρικών συντάξεων, στην οποία ο κος Κολ-
λάτος προέβη σε πρόσθετη παρέμβαση. 
Ο κος Κολλάτος δε, ως καθοδηγητής και επικεφαλής αυτής της ομάδας,

είχε τότε το θράσος να ενημερώνει τους συναδέλφους ότι επίκειται και η
καταβολή των αναδρομικών για την επικουρική σύνταξη. 
Αντί βέβαια της αύξησης των επικουρικών συντάξεων, το αποτέλεσμα

αυτών των ενεργειών είναι τώρα πλέον ένα μεγάλο μέρος των συνταξι-
ούχων συναδέλφων μας να ζει με την αγωνία αν θα συνεχίσει να τους
καταβάλλεται μία αξιοπρεπής επικουρική σύνταξη ή θα αρκεστούν στα
ψίχουλα. Δυστυχώς, αναμένουμε με αγωνία και ανησυχία ποιο θα είναι
το επόμενο πρωτοφανές ολίσθημα αυτών των υποτιθέμενων συνδικαλι-
στών που αποτελούν πρώτης τάξεως παράδειγμα για την κατάρρευση
των θεσμών στη χώρα μας. Αφού έφτασαν αυτοί οι ανίκανοι να προ-
εδρεύουν σε σωματεία και να εκπροσωπούν συναδέλφους μας, η πα-
ρακμή είναι δεδομένη… 

Μία τρύπα στο νερό
Αξίζει όμως να μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτήν την τραγελαφική

υπόθεση και να εξετάσουμε μερικές από τις λεπτομέρειες και άγνωστες
πτυχές της... 
Η υπεύθυνη οργάνωσης και κινητοποίησης των συναδέλφων κα Καρα-

δελή, είχε βομβαρδίσει με αλλεπάλληλα μηνύματα τους συναδέλφους
του Λεκανοπεδίου Αττικής, προτρέποντάς τους να παρευρεθούν στην εκ-
δίκαση με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της υπόθεσης ακύ-
ρωσης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που επρόκειτο να
εκδικαστεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 
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Μετά από όλη αυτήν την αναστάτωση ήταν φυσικό και επόμενο οι
συνάδελφοι να αναζητούν τις λεπτομέρειες για την εκδικαζόμενη
υπόθεση. Απαντήσεις δεν έλαβαν ποτέ βέβαια, γιατί είναι προφανές
ότι τα μέλη της γνωστής ομάδας που περιφέρονται στο Σύλλογο
Συνταξιούχων δεν έχουν την παραμικρή ιδέα επί του ζητήματος!!!
Και αισίως φτάσαμε στη μέρα της  εκδικαζόμενης υπόθεσης, που βε-

βαίως με αυτούς τους εμπλεκόμενους, δε θα μπορούσε παρά να συμ-
βεί κάτι πρωτοφανές! Η δίκη δε διεξήχθη γιατί το τρίο της αφέλειας δεν
είχε σκεφτεί να κοινοποιήσει το δικόγραφο εκδίκασης στην αντίδικο
πλευρά, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Το ακόμα πιο ντροπιαστικό είναι ότι στην προ-
κειμένη περίπτωση διαπίστωσαν αυτήν τη “μικρή” παράλειψη ανήμερα
της εκδίκασης!
Η υπόθεση έχει την αστεία προσέγγιση και σίγουρα η ανικανότητα αυτών

που διαχειρίζονται τα θέματα των συνταξιούχων είναι παροιμιώδης. Με
ποια ελπίδα όμως να περιμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν
να διαχειριστούν ένα κρίσιμο ζήτημα για όλους τους συναδέλφους, όταν
οι επιλογές και οι ενέργειές τους είναι εκτός πραγματικότητας;
Πάλι καλά που στην έκκληση για “μαζική” εξόρμηση, τελικά ανταποκρί-

θηκε μονάχα η γνωστή ομάδα του Κολλάτου, της Καραδελή, του Προ-
κόπη και των άλλων “παιδιών”. Ευτυχώς οι συνάδελφοί εδώ και αρκετό
καιρό τους αγνοούν, αν κρίνουμε από τη μαζική αποχή στα κελεύσματα
των ακατάλληλων αυτών ανθρώπων.
Πάντως, την επόμενη φορά που θα προσπαθήσουν να προβούν σε κά-

ποια ενέργεια, εμείς τους προτρέπουμε να μην παρευρεθούν ούτε οι ίδιοι
για να γλυτώσουν την ταλαιπωρία. Εξ άλλου, ό,τι και αν προσπαθήσει
αυτή η ομάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι μία
τρύπα στο νερό…

Η δίκη-φάντασμα
Ο κος Κολλάτος αποδεικνύεται τελικά ότι αρέσκεται να ασχολείται με

φαντάσματα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με... δίκες-φαντάσματα, είτε με
φαντάσματα από το παρελθόν. Όπως καλή ώρα ο κος Βασιλάκης... Καλά
διαβάσατε. Μία νέα, ξεχωριστή συμμαχία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται
καθώς ο κος Βασιλάκης -θα τον θυμάστε που ήταν αποσπασμένος από
τη... σημαία στο σύλλογο της Ιονικής επί σειρά ετών- επανέρχεται δρι-
μύτερος προς στήριξη του Κολλάτου, του Προκόπη, της Καραδελή και
όλης της "παρέας". 
Βέβαια, η άγνοια δεν κρύβεται εύκολα. Πολλώ δε μάλλον όταν κανείς

αποφασίζει να συνασπιστεί με τους πλέον αδαείς! Κατά συνέπεια, στην
προαναφερθείσα εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων από το Σύλλογο
Συνταξιούχων, ο κος Βασιλάκης "κατακεραύνωσε" την Ιονική Ενότητα
επειδή δεν έκανε πρόσθετη παρέμβαση για να ενισχύσει αυτήν την προ-
σπάθεια. 
Μα καλά Βασιλάκη, σε ερωτούμε ευθέως, δεν μπόρεσες να αντιληφθείς

ότι στη συγκεκριμένη εκδίκαση οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συνταξιού-
χων και Βοηθηματούχων, τα άτομα στα οποία παρέχεις τη στήριξή σου
δηλαδή, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αφού δεν ειχαν
προβεί στην απαραίτητη κοινοποίηση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ;;; Σε ποια διαδικασία
επομένως να έκανε πρόσθετη παρέμβαση ο σύλλογός μας; Σε μία δίκη-
φάντασμα;;; Που δεν τελέστηκε ποτέ λόγω της παντελούς άγνοιας των συ-
νεργατών σου;;;;
Το δίδυμο Βασιλάκη-Κολλάτου σε όλο του το μεγαλείο. Αυτά τα ολίγα

για αυτήν την τραγελαφική υπόθεση γιατί κάποια πράγματα πρέπει να
μπαίνουν στη θέση τους ώστε αφενός να καταρρέουν οι ανυπόστατες
κατηγορίες και αφετέρου να καταλαβαίνετε κι εσείς τη χαοτική ποιοτική
διαφορά που χωρίζει την Ιονική Ενότητα από τους ανίκανους, ανύπαρ-
κτους και αδαείς. 

Προς τι ο πανικός;
Η συμπεριφορά του κου Κολλάτου αναφορικά με την υποβολή αίτησης

του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου για εγγραφή στο Σύλλογο
Συνταξιούχων αναδεικνύει τον πανικό που τον έχει καταλάβει. Φαινομε-
νικά τη χαιρέτισε μέσα από την ιστοσελίδα και την εφημερίδα του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων. Αλλά αυτή ήταν η αντίδρασή του για τα μάτια του
κόσμου… 
Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Από την αμέσως επό-

μενη μέρα αποστέλλει εξώδικα και προσέρχεται διαρκώς στο τα-
μείο συντάξεων, πότε απειλώντας και πότε παρακαλώντας να
ακυρωθεί η παρακράτηση εισφοράς υπέρ του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων για λογαριασμό του Σαράντου φιλιππόπουλου. Έφτασε δε
στο σημείο ο αθεόφοβος να τοποθετήσει τα 6,39 € υπέρ παρακρά-
τησης σε ένα φακελάκι και να τα κομίσει ο ίδιος στο ταμείο προ-
κειμένου να μην ισχύσει η εγγραφή του συναδέλφου! Αφού του τα
επέστρεψε η διεύθυνση του ταμείου, τα ξαναέστειλε πίσω με την
υπάλληλο του συλλόγου!
Οι κινήσεις του κου Κολλάτου μπορούν να χαρακτηριστούν το λιγότερο

κωμικοτραγικές. Βέβαια, κατανοούμε την αγωνία του, γιατί ο συνάδελφος

Φιλιππόπουλος έχει δηλώσει ότι η άμεση απομάκρυνση του κου Κολλά-
του είναι… προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου
Συνταξιούχων. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος πλέον νιώθει σαν το
ψάρι που το βγάζουν έξω από το νερό αφού συνειδητοποιεί ότι το συν-
δικαλιστικό του τέλος δεν αργεί…

«Γκλαβοπουλοαπορίες»
Δύσκολα τα πράγματα στο Σύλλογο Συνταξιούχων... Η κατάσταση έχει

περιπλακεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάποιοι παρατρεχάμενοι του κου Κολ-
λάτου να έχουν εισέλθει σε φάση πλήρους σύγχυσης... 
- Όταν τα μέλη του Δ.Σ. Μαρία Φιλιπποπούλου και Χρήστος Ζαβακό-

πουλος παρενέβησαν στις διαδικασίες θέτοντας ερωτήματα που αφο-
ρούν τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, αντί να λάβουν
απαντήσεις, εισέπραξαν τις... απορίες της ιδιαιτέρως ενοχλημένης κας
Γκλαβοπούλου που έφτασε στο σημείο να διερωτάται πώς είναι δυνατόν
η Ιονική Ενότητα να έχει εκπροσώπους στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξι-
ούχων, ενώ ο Σύλλογος Συνταξιούχων δε διαθέτει εκπροσώπους στη δι-
οίκηση της Ιονικής Ενότητας. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα για την κα
Γκλαβοπούλου που μάλλον αποφάσισε να το ρίξει στην (αμπελο)φιλο-
σοφία και να μην ενδιαφερθεί για την ουσία των παρεμβάσεων των συ-
ναδέλφων που αφορούσαν την κάθαρση στο Σύλλογο Συνταξιούχων και
την απόδοση ευθυνών. 
Βέβαια, η εν λόγω κυρία δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι τους δύο συλλό-

γους τους χωρίζουν χαοτικές διαφορές αναφορικά με τη λειτουργία, την
αποτελεσματικότητα, την αποδοχή στους συναδέλφους. Με λίγα λόγια,
η μέρα με τη νύχτα. Στο Σύλλογο Συνταξιούχων έχουν αποδεδειγμένα
πλέον μετά από το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών συμβεί σημεία και
τέρατα, χωρίς να έχει κινηθεί μέχρι στιγμής η αναγκαία διαδικασία για
την παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη. Τουναντίον, όλα δείχνουν
ότι επιχειρείται τεχνηέντως η συγκάλυψη της υπόθεσης. 
Αντίθετα, στην Ιονική Ενότητα οποιοδήποτε μέλος της έχει τη δυνατό-

τητα κατά τις εργάσιμες ώρες να προβεί σε εξονυχιστικό έλεγχο των οι-
κονομικών παραστατικών του Συλλόγου Εργαζομένων και
Συνταξιούχων. Να γιατί κα Γκλαβοπούλου βρίσκεστε σε σύγχυση. Δεν
έχετε αντιληφθεί ότι καμία σχέση δεν έχει η λειτουργία της Ιονικής Ενό-
τητας με την παρούσα κατάσταση στο Σύλλογο Συνταξιούχων και θα σας
παρακαλούσαμε να μην κάνετε άτοπες συγκρίσεις και να μην προβαίνετε
σε αφηρημένες εξισώσεις που μας προσβάλλουν.
- Βέβαια, οφείλουμε να συγχαρούμε την κα Γκλαβοπούλου γιατί η (αμ-

πελο)φιλοσοφική τάση της δεν έφθινε και συνέχισε με νέες απορίες! 
Η νέα της ανησυχία ήταν με ποιο τρόπο υφίσταται διοίκηση στο Σύλ-

λογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονική Ενότητα; Και κατά τη διάρ-
κεια του Συμβουλίου έθετε συνεχώς το ερώτημα πώς είναι δυνατόν, πώς
βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί; Ποιος τους διόρισε; Θα της απαντού-
σαμε το προφανές -με την ψήφο των συναδέλφων- αλλά επειδή δεν πήγε
ο νους της εκεί, της αποκρινόμαστε ότι μας διόρισε η ... τρόικα. Ας κάνει
εκεί τα παράπονά της! Πάντως, δεν μπορεί κανείς να μη σκεφτεί ότι με
τέτοια “φιντάνια” που αυτοπαρουσιάζονται ως συνδικαλιστικοί “φωστή-
ρες”, πώς να μην προοδεύσει το συνδικαλιστικό κίνημα...
- Πάμε τώρα και σε μία απορία της στην οποία υποσχόμαστε να δώ-

σουμε σύντομα απάντηση... Η κα Γκλαβοπούλου είχε εκφράσει στο πρό-
σφατο παρελθόν τον προβληματισμό της για την ύπαρξη δύο συλλόγων
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των συνταξιούχων και αναρωτήθηκε
γιατί δε συγχωνεύονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων. 
Ε λοιπόν, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα! Επειδή ο χρόνος έχει λει-

τουργήσει ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋπο-
θέσεις, πιστεύουμε κι εμείς ότι πλέον αποτελεί κοινή απαίτηση
πασών των γενεών της Ιονικής η συγχώνευση των συλλόγων,
αφού είναι του ιδίου νομικού αντικειμένου και σκοπού. Για αυτό εμείς
της υποσχόμαστε ότι θα της κάνουμε το χατίρι και αναμένουμε από αυτήν
την «εξέχουσα προσωπικότητα» του συνδικαλισμού να συνεχίσει να στη-
ρίζει την πρότασή μας για συγχώνευση των συλλόγων.

Υ.Γ. Βέβαια, οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από τους συναδέλφους
γιατί η κα Γκλαβοπούλου εξελέγη στο Σύλλογο Συνταξιούχων με τη στή-
ριξη της Ιονικής Ενότητας. Γιατί αν βασιζόταν στη στήριξη του Κολλάτου
δε θα συγκέντρωνε ούτε διψήφιο αριθμό ψήφων. Αλλά κάνουμε κι εμείς
τα λάθη μας και προσπαθούμε να μάθουμε από αυτά ώστε να μη δώ-
σουμε ξανά την ευκαιρία σε άσχετους να ασχοληθούν με τα κοινά του
κλάδου μας.
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Ο σύλλογός μας σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας και με αναρτήσεις
στην ιστοσελίδα του, εξέφραζε δημόσια τις ανησυχίες του για τα τεκταινό-
μενα, ενώ παράλληλα απηύθυνε επιστολές στην τράπεζα και στο υπουρ-
γείο καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν δράση ώστε
να ανατραπεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε. 
Αποκορύφωμα αυτής της έκνομης λειτουργίας ήταν η πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων στην Αθήνα και
από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας ήμασταν οι πρώτοι που
αναδείξαμε την περίπτωση εμπρησμού. Τώρα πια, σε συνδυασμό με
την εξέλιξη της έρευνας των Αρχών, αποδεικνύεται ότι όντως επρό-
κειτο για εμπρηστική ενέργεια, καθώς κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτήν
τη συγκυρία για να κάψουν το ταμείο και να καταστρέψουν τα επιβα-
ρυντικά στοιχεία που υπήρχαν στις καταχωρίσεις του για τις ατασθα-
λίες στις οποίες είχαν προβεί σε βάρος του ταμείου και των
συναδέλφων. 
Δυστυχώς, οι εκκλήσεις μας παρέμειναν φωνή βοώντος εν τη ερήμω και
δεν εισακούσθησαν από κανέναν. Αισθανόμαστε ντροπή για την ουσιαστική
κατάρρευση του ταμείου, με τα εντάλματα από παραστατικά νοσηλίων συ-
ναδέλφων να παραμένουν απλήρωτα, όπως και δαπάνες επόμενων ετών,
ενώ κάποιοι έβγαζαν τα λεφτά από την πίσω πόρτα!

Παραδειγματική τιμωρία για τους υπεύθυνους!
Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Η δικαιοσύνη έχει αρχίσει να ξετυλίγει
το κουβάρι, αλλά εκτός των φυσικών αυτουργών, μεγαλύτερη είναι η ευ-
θύνη των ηθικών. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πιστεύουμε ότι ο αρχικός εντο-
πισμός των υπαίτιων θα πρέπει να είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου.
Η έρευνα οφείλει να προχωρήσει σε βάθος και να αποκαλυφθεί το σύνολο
των υπευθύνων που οδήγησαν το ταμείο στη σημερινή του κατάντια, ζη-
μιώνοντας τους ασφαλισμένους και τα συμφέροντά τους.
Δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η παρακμή, η υπολειτουρ-
γία και οι ατασθαλίες προέκυψαν στο ταμείο σαν κεραυνός εν αιθρία.
Αντίθετα, επρόκειτο για μία κατάσταση διαρκούς παθογένειας με πολ-
λούς υπαιτίους, καθώς στο όργιο παρανομιών συμμετείχαν όσοι
συγκάλυπταν τα όσα εκτυλίσσονταν και όσοι επωφελούνταν από
αυτό το απογοητευτικό καθεστώς, εκμεταλλευόμενοι κατά κύριο λόγο
τη νευραλγική απουσία μηχανογράφησης που θα μπορούσε να απο-
τελέσει σημαντικό παράγοντα εξάλειψης των φαινομένων διαφθοράς
και περιφρούρησης του ταμείου, αλλά έβρισκε πάντοτε εμπόδια στους
επιτήδειους που επωφελούνταν από τη χαοτική κατάσταση. 
Ο σύλλογός μας καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει σε ενδελεχείς έρευνες,
να αποκαλύψει τους ενόχους και να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους
συντηρούσαν και υπέθαλπαν αυτό το παρακμιακό καθεστώς. Μεταξύ
άλλων, μία «έντιμη» συνάδελφός μας που συνηθίζει να μας παραδίδει μα-
θήματα ήθους, βρίσκεται μεταξύ των εμπλεκομένων που εξαπάτησαν το
ταμείο και το όνομά της σίγουρα θα προκαλέσει αίσθηση. Εμείς δε θα ικα-
νοποιηθούμε με τίποτα λιγότερο από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης
και την απόδοση των ευθυνών σε όλους όσοι ενεπλάκησαν στις παράνομες
δραστηριότητες που διεπράχθησαν σε βάρος του ταμείου, έχοντας αναθέ-
σει σε νομικό συνεργάτη μας την πλήρη παρακολούθηση της υπόθεσης.
Παράλληλα, ακόμα και σήμερα η αδράνεια είναι το κύριο χαρακτηρι-
στικό των αρμόδιων φορέων. Ο ΕΟΠυυ, στον οποίο υπάγεται το
ΤΑυΤΕΚΩ, έχει δείξει παντελή αδιαφορία για τις εξελίξεις και δεν έχει
κινήσει τις διαδικασίες για να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή. Τις
επόμενες μέρες θα αποστείλουμε επιστολή στον υπουργό υγείας κο
Παναγιώτη Κουρουμπλή, επισημαίνοντάς του την απαράδεκτη ολι-
γωρία του εθνικού φορέα υγείας και την αδιαφορία που επέδειξαν οι
διοικήσεις του ταμείου απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα.
Στεκόμαστε με απόλυτη προσήλωση στο πλευρό των Αρχών για την αναζή-
τηση των πρωταίτιων της πυρκαγιάς και την αποκάλυψη των στοιχείων που
ήθελαν να αποκρύψουν και προς τούτο σκοπεύουμε να αποστείλουμε στην
ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση όλα τα στοιχεία που έχουμε στα
χέρια μας και τις καταγγελίες που έχουμε διατυπώσει στο παρελθόν.
Επειδή αποτελεί πάγια πεποίθησή μας ότι η ατιμωρησία είναι ένας βασικός
παράγοντας της κατάστασης που διαμορφώθηκε σταδιακά, φτάνοντας στο
σημερινό αδιέξοδο, δεν πρόκειται πλέον να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Είτε
το θέλουν ορισμένοι είτε όχι, αυτό το σκάνδαλο αφορά τις εισφορές μας, τη
ζωή μας, τις οικογένειές μας και την υγεία μας και ζητάμε την παραδειγμα-
τική τιμωρία των υπεύθυνων φυσικών αυτουργών που ήδη παραπέμπονται
από τη δικαιοσύνη, αλλά κι όσων αδιαφόρησαν για το έγκλημα που συντε-
λείτο όλα αυτά χρόνια σε βάρος του ταμείου. 
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, αφού ο δικηγόρος μας αντλήσει
πληροφορίες για την υπόθεση διαφθοράς που έπληξε το ταμείο και τα συμ-
φέροντά μας, θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε νέα στοιχεία για την
εξέλιξή της. Επειδή η ασφάλιση της υγείας είναι ιερό δικαίωμα για κάθε
ασφαλισμένο, εργαζόμενο και συνταξιούχο, θα καταβάλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για να αποκαλύψουμε όσους ευθύνονται για την
τραγική κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο κλάδος υγείας μας και
δίνουμε την υπόσχεση, προειδοποιώντας παράλληλα τους εμπλεκό-
μενους, ότι δε θα σταματήσουμε μέχρι να πέσει η δαμόκλειος σπάθη
σε όσους έβαλαν χέρι στα αποθεματικά του ταμείου υγείας μας!

συνέχεια από τη σελίδα 1 Σ κά ν δ α λα ,  δ ι α φ θ ο ρ ά  κα ι  
ε μ π ρ η σ μ ο ί  σ το  τα μ ε ί ο  υ γ ε ί α ς

Οι ολέθριες εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων για τη χώρα και το λαό
μετά την εφαρμογή των capital controls, δεν είχαν τεράστιες συνέπειες μόνο
στην οικονομία και τους έλληνες πολίτες, αλλά έθιξαν ιδιαίτερα τον κλάδο
των τραπεζοϋπαλλήλων και κατά συνέπεια τα συμφέροντά μας.
Η δραματική κατάληξη των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων με την επι-
βολή των περιορισμών των κεφαλαίων αποτελεί ένα βαρύτατο πλήγμα για
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πέραν των επιπτώσεων στις εργασιακές
σχέσεις, είναι βέβαιο πλέον ότι τα capital controls που αφυδάτωσαν την οι-
κονομία θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Οι τράπεζες θα χρειαστεί να ανακεφα-
λαιοποιηθούν για δεύτερη φορά μέσα στα χρόνια της κρίσης και βέβαια το
μάρμαρο θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. 
Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα και τις επι-
διώξεις όλων εμάς των προερχομένων εκ της Ιονικής, γιατί έχουμε θε-
μελιώσει και βασίσει  τη διευθέτηση των κρίσιμων θεμάτων που μας
απασχολούν, όπως το εφάπαξ και μία σειρά αγωγών ζωτικής σημα-
σίας, σε μία τράπεζα βιώσιμη και δυναμική. 
Δυστυχώς, με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τις τελευταίες
δραματικές εβδομάδες, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα βρει η επό-
μενη μέρα της νέας ανακεφαλαιοποίησης το τραπεζικό σύστημα. Γιατί πλέον
οι αποφάσεις δε λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση και τη βουλή,
αλλά καθορίζονται απόλυτα από το σχεδιασμό της ΕΚΤ. 
Όποια και αν είναι αυτή η επόμενη μέρα, με τα σενάρια των συγχωνεύσεων
να έχουν έρθει εκ νέου στην επιφάνεια, εμείς στηρίζουμε την προοπτική μίας
επιτυχημένης ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας για να υφίσταται η δυνα-
τότητα να ευοδωθούν οι κεντρικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις μας.
Στο μεσοδιάστημα, μέχρι την υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου, η κα-
τάσταση θα παραμένει ρευστή και ευάλωτη. Στο σημείο μηδέν, βέβαια, που
οδηγήθηκαν τα πράγματα, οι εξελίξεις έχουν διαφύγει της αρμοδιότητάς μας.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν και θα εκτελεσθούν αποκλειστικά με βάση τον
ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Αγωνιούμε για την έκβαση αυτής της ακροβα-
σίας σε τεντωμένο σκοινί και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει με την εκ
νέου επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση, εξέλιξη που θα είναι ευνοϊκή
για τα ζωτικά μας συμφέροντα. 

Ζ ω τ ι κ ή ς  σ η μ α σ ί α ς  γ ι α  τ α  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ά
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Η στρατηγική του συλλόγου μας απέναντι στις μεθοδεύσεις της τράπεζας το
τελευταίο διάστημα αποδίδει συνεχιζόμενες μικρές και μεγάλες νίκες προς
όφελος των αδικημένων συναδέλφων. Οι στοχευμένες επιλογές μας από κοι-
νού με τους επιτυχημένους χειρισμούς της νομικής συνεργάτιδάς μας κας
Ντέτας Πετρόγλου, έχουν αναγκάσει, μάλιστα, την τράπεζα να υποχωρεί όλο
και συχνότερα σε ευνοϊκούς εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε μία σειρά
υποθέσεων.
Η πιο πρόσφατη διαδικασία που κατέληξε σε ευνοϊκό εξωδικαστικό συμβι-
βασμό αφορά την παρακάτω υπόθεση:
Τον Δεκέμβριο 2013 η τράπεζα είχε απολύσει 8 συναδέλφους με μοναδική
αιτιολογία ότι είχαν συμπληρώσει μέσα στο 2013 την ηλικία των 62 ετών, αν
και ήδη από το Φεβρουάριο 2012 οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν καταστεί
νομοθετικά (Ν. 4046/2012 & ΠΥΣ 6/2012) αορίστου χρόνου. Κατά την από-
λυσή τους η τράπεζα τους κατέβαλε το 40% της αποζημίωσης απόλυσης
λόγω πλήρους συνταξιοδότησης, αν και κάποιοι εξ αυτών δε συμπλήρωναν
τις σχετικές προϋποθέσεις. Με τη συμπαράσταση του συλλόγου μας οι συ-
νάδελφοί μας προσέφυγαν δικαστικώς. Στους 5 εξ αυτών που δεν είχαν
συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πριν τη  συζήτηση της προ-
σωρινής διαταγής τον Δεκέμβριο 2013 και υπό την πίεση αυτής, η τράπεζα
είχε υποχρεωθεί να συμπληρώσει τις αποζημιώσεις τους, καταβάλλοντας:
1) στον Ιωάννη Παπαδόπουλο το ποσό των 36.425,99 Ευρώ, 2) στον Ανα-
κρέοντα Παπαπαναγιώτου το ποσό των 26.960 Ευρώ, 3) στον Κωνσταντίνο
Καρκαντζό το ποσό των 26.960 Ευρώ, 4) στον Χρήστο Καραγιάννη το ποσό
των 32.923,83 Ευρώ και 5) στον Θεμιστοκλή Καρακατσάνη το ποσό των
27.557,17 Ευρώ.
Ήδη, μετά από επίμονες πιέσεις του συλλόγου μας, πριν τη συζήτηση της
τακτικής αγωγής, η τράπεζα κατέβαλε πρόσφατα και στους λοιπούς 3 απο-
λυμένους συναδέλφους μας τη διαφορά μεταξύ της πλήρους αποζημίωσης
απόλυσης και της καταβληθείσας αποζημίωσης πλέον τόκων από την από-
λυσή τους μέχρι την εξόφληση. Ειδικότερα, η τράπεζα κατέβαλε για διαφορά
αποζημίωσης: 1) στον Θεόδωρο Μακρόπουλο το συνολικό καθαρό ποσό
των 47.534,48 Ευρώ, 2) στον Χαράλαμπο Κατσή το συνολικό καθαρό ποσό
των 28.380,89 Ευρώ και 3) στη Μαρία Βασιλοπούλου το συνολικό καθαρό
ποσό των 16.626,36 Ευρώ.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τη συνεργάτιδά μας κα
Ντέτα Πετρόγλου, καθώς επίσης και τα λοιπά στελέχη του συλλόγου μας,
για τη συνέπεια και την προσήλωση που επιδεικνύουν στη διαχείριση των
υποθέσεων και για τα συνεχή ευνοϊκά αποτελέσματα που επιφέρουν. Η Ιο-
νική Ενότητα και ο Σύλλογος Εργαζομένων λειτουργώντας σαν συγκοινω-
νούντα δοχεία θα σημειώνουν διαρκώς όλο και πιο σημαντικές νίκες υπέρ
των συναδέλφων μας, γεγονός που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε στον
ίδιο δρόμο των επιτυχιών.

Νέα επιτυχία του συλλόγου μας προς όφελος των 
συναδέλφων μας με ευνοϊκό εξωδικαστικό συμβιβασμό 
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Το τρίτο καραμπινάτο μνημόνιο “πρώτη φορά αριστερά”
του ΣυρΙΖΑ οδηγεί σε νέα αντιλαϊκά μέτρα και μετατρέπει
την Ελλάδα σε μόνιμη αποικία χρέους

Του συνάδελφου Λάμπρου Μεραντζή

Μετατίθεται η διαδικασία τροποποίησης
του καταστατικού του Συνεταιρισμού
Την Πέμπτη 18/6/15 διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με θέμα την
τροποποίηση του καταστατικού του. Δυστυχώς, η Γ.Σ. στην οποία έδωσαν το
παρών 72 συνάδελφοί μας, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσει τις διεργασίες τρο-
ποποίησης του καταστατικού λόγω έλλειψης απαρτίας.
Αναλαμβάνουμε από την πλευρά μας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και
υποσχόμαστε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση στην επόμενη απόπειρα για
τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του καταστατικού του Συνεταιρισμού. Εντούτοις, οφεί-
λουν και τα μέλη του Συνεταιρισμού να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο μέσα από συλ-
λογικές διαδικασίες είναι δυνατή η περαιτέρω ενεργοποίηση και αποτελεσματική
λειτουργία του και ελπίζουμε να ανταποκριθούν με ευθύνη στο επόμενο κάλεσμα
της διοίκησης.
Μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία να μην ολοκληρώθηκε και η τροποποίηση του
καταστατικού να πήρε μία μικρή αναβολή, αλλά η ουσία βρίσκεται στη διάθεση και
το σχεδιασμό που υπάρχει από τη νέα διοίκηση για να καταστεί ο Συνεταιρισμος
ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός οργανισμός που θα προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες στους συναδέλφους.
Ήδη το Δ.Σ. έχει προγραμματίσει επαφές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου
ώστε να προχωρήσει σε σύναψη επωφελών συνεργασιών με εμπορικές εταιρείες
που θα καλύπτουν μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διατίθενται στην αγορά,
ώστε να παρέχονται στους συναδέλφους μεγάλες ευκαιρίες και εκπτώσεις για τις
αγορές τους.
Παράλληλα, στην ιστοσελίδα μας έχει αναρτηθεί το προτεινόμενο καταστατικό ώστε
ο κάθε συνάδελφος να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις επικείμενες αλλα-
γές, αλλά και να προχωρήσει σε προτάσεις και υποδείξεις για βελτίωσή του. Συνο-
λικά, εμείς επιθυμούμε η διαμόρφωση των αποφάσεων του Συνεταιρισμού να
γίνεται μέσα από μία μαζική, συμμετοχική διαδικασία και περιμένουμε τις σκέψεις
και τις επισημάνσεις των συναδέλφων για να χτιστεί ένας οργανισμός που θα αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
απαραίτητες ενέργειες που θα διαμορφώσουν την υποδομή ενός σύγχρονου ορ-
γανισμού, ώστε με την τροποποίηση του καταστατικού που θα επιδιωχθεί εκ νέου
το Σεπτέμβριο, να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της διοίκησης που έχει θέσει
ως κεντρικό πυρήνα την εξυπηρέτηση των συναδέλφων και την εξοικονόμηση χρη-
μάτων σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για όλους.
Επιπλέον, κεντρική επιδίωξή μας είναι αμέσως μετά την τροποποίηση του κατα-
στατικού να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας, που τα τελευταία χρόνια έχουν
υποστεί σοβαρή υποχώρηση σε όλα τα επίπεδα και θεωρούμε ότι η λειτουργία του
Συνεταιρισμού μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη συμπλήρωση και κατοχύρωση
της κάλυψης της υγείας των συναδέλφων.
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού αισθάνεται την ανάγκη να επιστήσει σε όλους την προ-
σοχή στη σημασία της διαδικασίας των καταστατικών τροποποιήσεων που μετατέ-
θηκαν για το Σεπτέμβριο και απευθύνει σε όλα τα μέλη του κάλεσμα να προσέλθουν
για την έγκριση και επικύρωση του καταστατικού. Ας είναι αυτή μονάχα η αρχή μίας
νέας αντίληψης των μελών του Συνεταιρισμού για μία πιο υπεύθυνη συμμετοχική
διαδικασία, για τη διαρκή ενασχόληση με τα κοινά και τη συλλογική προσπάθεια.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποσταλούν σε όλους τους συναδέλφους αιτήσεις
για την εγγραφή τους στο Συνεταιρισμό ώστε να καταστεί ακόμα πιο ισχυρός μέσα
από τη μεγέθυνσή του.
Μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της Ιονικής Ενότητας θα σας κρατάμε ενήμε-
ρους για την εξέλιξη και πρόοδο των κινήσεων του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Κάβουρας           Σαράντος Φιλιππόπουλος

Αν υπήρχε βραβείο προαγωγού της δεκαετίας θα άξιζε να το πάρει η Μέρ-
κελ. Ούτε έναν, ούτε δύο… Τέσσερις έλληνες πρωθυπουργούς έβγαλε στο
κλαρί η γερμανίδα καγκελάριος από το 2010 μέχρι προχθές το βράδυ, όταν
και ο Τσίπρας εγκατέλειψε την αντι-μνημονιακή διαφοροποίηση για να ακο-
λουθήσει το δρόμο που άνοιξαν πριν από αυτόν Παπανδρέου, Παπαδήμος
και Σαμαράς.
Τα μέτρα που ψήφισε η ελληνική Βουλή, με την παρότρυνση μάλιστα η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία να δεχθεί κι ό,τι άλλο της ζητηθεί στη σημερινή σύ-
νοδο κορυφής προκειμένου να κλείσει η συμφωνία για την έγκριση του
τριετούς δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δημιουρ-
γούν ένα ρήγμα στις σχέσεις της με την κοινωνία που δεν πρόκειται να κλείσει
ποτέ: Η επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις συντάξεις και η
αναστολή των εφάπαξ μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε θα ψηφισθεί νέο αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2019, με τις πρώτες περικοπές να ξεκινούν το 2016, σε λίγους μήνες
δηλαδή, η σταδιακή εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων με στόχο
μέχρι το 2022 όλοι να συνταξιοδοτούνται στα 67 έτη (ή στα 62 με 40 χρόνια
εργασίας), η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση των δικαιούχων
του επιδόματος θέρμανσης, η μείωση του ορίου προστασίας μισθών και
συντάξεων από τις κατασχέσεις που σημαίνει ότι πολλά φτωχά νοικοκυριά
θα δουν καταθέσεις και ακίνητα να κατάσχονται από την εφορία, προκαλούν
ένα «ασύμμετρο» πλήγμα στα λαϊκά εισοδήματα. Έτσι, το τρίτο μνημόνιο,
αποκαθιστά τη συνέχεια του κράτους όπως από την προεκλογική πε-
ρίοδο κιόλας την ευαγγελιζόταν ο ΣυρΙΖΑ, μεταφέροντας το κόστος της
δημοσιονομικής προσαρμογής στους πιο φτωχούς. Την εργατική τάξη
δηλαδή και τα στρώματα εκείνα που με σταθερό τρόπο από το 2010 καλούνται
να σηκώσουν το βάρος της λιτότητας για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους.
Και στη διαχείριση μάλιστα της δημοσιονομικής κρίσης οι ομοιότητες με το
παρελθόν περισσεύουν, καθώς το νέο δάνειο από το ευρωπαϊκό ΔΝΤ, τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που θα αντιμετωπίσει κατά ένα ση-
μαντικό μέρος την αποπληρωμή λήξεων στο ΔΝΤ και την ΕΚΤ, θα αυξήσει
τη συνολική υπερχρέωση. Το δημόσιο χρέος έτσι θα αυξηθεί περαιτέρω!
Η υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ στις πιέσεις των πιστωτών αντιμετωπίζεται ωστόσο
από την ηγεσία του σαν ένας τακτικός ελιγμός. Σαν μια μικρή υποχώρηση
που θα του επιτρέψει να παραμείνει στην εξουσία και εν ευθέτω χρόνο, όταν
δηλαδή θα έχουμε απαλλαγεί από το βάρος των δανειακών υποχρεώσεων,
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να κλείσει το
ρήγμα που δημιουργήθηκε και, μετά απ’ όλα αυτά, να εφαρμόσει το αρι-
στερό του πρόγραμμα, σύμφωνα με την αφήγηση πολλών κυβερνητικών
στελεχών… Είναι το σενάριο της μνημονιακής παρένθεσης, που επιχειρεί
να χρυσώσει το χάπι του τρίτου μνημονίου. Προς επίρρωση μάλιστα, επι-
καλούνται το παράδειγμα της Βραζιλίας, που κατόπιν ορισμένων συμβιβα-
σμών στην αρχή και χάρη σε αυτούς, το (εκφυλισμένο) Κόμμα Εργατών
μπόρεσε να παραμείνει στην κυβέρνηση περισσότερο από μια δεκαετία.
Αρχικά, οποιαδήποτε σύγκριση με τη Βραζιλία είναι το λιγότερο άστοχη,
καθώς πρόκειται για μη συγκρίσιμα μεγέθη. Η Βραζιλία είναι η οικονομική
υπερδύναμη της Λατινικής Αμερικής, αντίθετα με την Ελλάδα, που είναι ο
τελευταίος τροχός της ευρωπαϊκής αμάξης, αν αφήσουμε έξω τις ανατολι-
κοευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η οικονομική υπεροχή, προσέφερε στη Βραζιλία
και τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης με τον Λούλα αρχικά και τη Ρου-
σέφ στη συνέχεια να γίνονται ο πολιτικός εκφραστής των αστικών οικονο-
μικών δυνάμεων που πήραν τα ηνία στη μετα–ΔΝΤ εποχή. Κι αυτή ωστόσο
η «επιτυχία» θεμελιώθηκε επάνω στην προδοσία των λαϊκών στρωμάτων
που στήριξαν τον Λούλα με το αρχικό φιλολαϊκό του πρόγραμμα να συρρι-
κνώνεται (σε βαθμό εξαφανίσεως) στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώ-
χειας. Αν αυτό είναι το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το φέρει καλύτερα σε
πέρας η ΕΕ με τα σχετικά προγράμματα που ήδη χρηματοδοτεί…
Στην Ελλάδα, οι πολιτικές εξελίξεις θα τρέξουν με ραγδαίους ρυθμούς, με
αφορμή την απώλεια της δεδηλωμένης, όπως φάνηκε από τις 145 ψήφους
που συγκέντρωσε το τρίτο μνημόνιο εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψη-
φίας, σε ένα σύνολο 251 θετικών ψήφων. Το δημοσκοπικό προβάδισμα 20
ποσοστιαίων μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ, όπως καταγραφόταν
προχθές και ήταν μάλιστα από τις πρώτες ειδήσεις στον ιστότοπο της
Αυγής, σύντομα θα είναι γλυκιά ανάμνηση για όσους κυβερνητικούς έχουν
την αυταπάτη ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της εξουσίας
μετά την προδοσία των λαϊκών προσδοκιών για ανατροπή της λιτό-
τητας και του καθεστώτος υποτέλειας. Τις ίδιες αυταπάτες καλλιεργούσαν
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενοι μάλιστα το ίδιο επι-
χείρημα (της ανυπαρξίας αντιπολίτευσης) μέχρι που κατρακύλησαν στα
Τάρταρα της ανυποληψίας, από τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους…

(δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα prin.gr στις 12/7/15) λεωνίδας Βατικιώτης

Η κυβέρνηση χρυσώνει το χάπι του 
μνημονίου ως δήθεν …παρένθεση!

Ομαδικές αγωγές για το ειδικό επίδομα και για τη
χορήγηση στους συναδέλφους Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης του ειδικού κινήτρου που αποδόθηκε
στους συναδέλφους της Περιφέρειας
Όλοι γνωρίζετε ότι η Ιονική Ενότητα δεν αφήνει κανένα περιθώριο άδικης
μεταχείρισής σας είτε από την τράπεζα είτε από οποιοδήποτε άλλο φορέα
και στέκεται πάντοτε αρωγός στις διεκδικήσεις σας.
Η πιο πρόσφατη ενέργειά μας που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία, κινητο-
ποίηση και δαπάνη του Συλλόγου μας, αφορά την κατάθεση ομαδικών αγω-
γών συναδέλφων, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε την 1.11.2015
στο πλαίσιο της εθελουσίας εξόδου. Με τις αγωγές αυτές διεκδικούν: α) στο
σύνολό τους, την επαναχορήγηση του ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο
μήνα απασχόλησης και το συνυπολογισμό του στη νόμιμη αποζημίωση (Κί-
νητρο Πίνακα Α) και β) οι απασχολούμενοι στους Νομούς Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης και το οικονομικό κίνητρο του Πίνακα Γ, που χορηγήθηκε στους
απασχολούμενους στην Περιφέρεια συναδέλφους μας.
Οι αγωγές έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν από τον Οκτώβριο του 2015
μέχρι και το Μάρτιο του 2016. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μάθουν πότε
εκδικάζεται η αγωγή τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σύλλογό
μας. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η κα Ντέτα Πετρόγλου.
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Ο ι  2 1 8  π α τ ρ ι ώ τ ε ς ,  ά ν δ ρ ε ς ,  γ υ ν α ί -
κ ε ς  κα ι  π α ι δ ι ά  π ο υ  π ή ρ ε  σ τ α  σ π λά -
χ ν α  τ ο υ  τ ο  π ι κ ρ ό  χ ώ μ α  τ ο υ
Δ ι σ τ ό μ ο υ ,  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  σ ύ μ β ο λ ο
ε λ π ί δ α ς  κα ι  α ν τ ί σ τ α σ η ς  α π έ ν α ν τ ι
σ ε  κά θ ε  φ α σ ι σ μ ό !
Έχουν συμπληρωθεί πλέον 71 χρόνια από τη φρικιαστική μέρα που δια-
πράχθηκε μία εκ των ειδεχθέστερων σφαγών αμάχων από τις γερμανικές
κατοχικές δυνάμεις στο Δίστομο. Μετά από εφτά δεκαετίες, οι μνήμες παρα-
μένουν ζωντανές, αλλά οι επιζώντες και οι λοιποί κάτοικοι του βασανισμένου
τόπου αποδεικνύουν ότι η ζωή θα νικά για πάντα το μίσος και το σκοταδισμό.
Εδώ και 71 χρόνια, οι επιζώντες Διστομίτες που θρήνησαν τους δικούς
τους ανθρώπους, που έγιναν μάρτυρες ενός αποτρόπαιου και στυγε-
ρού εγκλήματος, σκοτώνουν κάθε μέρα το φασισμό!

Στις αρχές Ιουνίου του καλοκαιριού του 1944 η κατάσταση του Μεγάλου Πο-
λέμου έχει αρχίσει να μεταβάλλεται. Στις 6/6/44 ξεκινά η μεγάλη επιχείρηση
των Συμμάχων, η επονομαζόμενη απόβαση στη Νορμανδία, που θα σημάνει
την κατάρρευση του δυτικού μετώπου των Ναζί και θα αποτελέσει αποφα-
σιστικό παράγοντα στην ήττα τους. 

Οι γερμανικές δυνάμεις συγκεντρώνουν την προσοχή τους στη Νορμανδία
και προσπαθώντας να συγκροτήσουν την άμυνά τους στέλνουν μονάδες
από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι ανώτεροι αξιωματικοί παίρνουν μετά-
θεση για το μέτωπο που θα δοθεί η αποφασιστική μάχη, αφήνοντας πίσω
τους νεαρούς που δεν είχαν την εμπειρία να διαχειριστούν την κατάσταση
στις περιοχές που υπήρχε σοβαρή αντίσταση, όπως βεβαίως συνέβαινε και
στη χώρα μας.

Εκείνες τις ημέρες, υπήρχε μία ευρεία στρατηγική αντιμετώπισης των αντάρ-
τικων στρατευμάτων με την επιβολή αντιποίνων στον άμαχο πληθυσμό. Στό-
χος των κατακτητών να τρομοκρατήσουν όσους ενίσχυαν και υπέθαλπαν
αντάρτικες ομάδες.

Το πρωί της 10ης Ιουνίου του 1944 ο Fritz Lautenbach, λοχαγός του 2ου
λόχου, του 2ου τάγματος, του 7ου Συντάγματος, της 1ης Μεραρχίας των Ες
- Ες έλαβε διαταγή να μετακινήσει το λόχο του από τη Λειβαδιά προς το Δί-
στομο, Στείρι και Κυριάκι με σκοπό τον εντοπισμό ανταρτών στην δυτική
πλευρά του Ελικώνα. Η προσφορά της περιοχής του Διστόμου ήταν τόσο
σημαντική στην αντίσταση κατά των κατακτητών στην περίοδο 1940-1944,
που οι ναζιστές γύρευαν μια αφορμή για να αντεκδικηθούν για τις μεγάλες
και ταπεινωτικές τους ήττες.

Ντυμένοι αρχικά ως μαυραγορίτες σε επιταγμένα ελληνικά φορτηγά για να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ανταρτών, φτάνουν στο Δίστομο έχοντας
εντοπίσει μονάχα 18 παιδιά που κρύβονταν. Έξι από αυτά στην προσπάθειά
τους να δραπετεύσουν, εκτελέστηκαν. Ήταν μονάχα η αρχή μίας τραγω-
δίας…

-«Μην αφήσετε κανέναν»

Στο Δίστομο ενώθηκαν με δύο ακόμα ομάδες γερμανών στρατιωτών. Με εκ-
φοβισμούς προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες για μονάδες του ΕΛΑΣ
που επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Κάποια στιγμή οι πληροφοριο-
δότες τους ειδοποιούν ότι στο κοντινό Στείρι κινούνται αντάρτες. Διέταξαν να
κλειστεί ο κόσμος στα σπίτια του γιατί όποιοι θα κυκλοφορούσαν έξω, θα
εκτελούνταν. Οι ναζιστικές δυνάμεις κινούνται προς την περιοχή και στη θέση
Καταβόθρα πέφτουν σε ενέδρα. Η μάχη είναι σφοδρή. Οι Γερμανοί μετρούν
6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ανάμεσά τους και ο βαθμοφόρος Τεό –
ο οποίος μιλούσε ελληνικά.

Οι Γερμανοί απέδωσαν την επίθεση του ΕΛΑΣ σε ειδοποίηση των κατοίκων
του Διστόμου και επέστρεψαν στο χωριό για να εκδικηθούν. Ντροπιασμένος
ο λοχαγός Lautenbach μόλις 21 ετών από την "ήττα", αναλαμβάνει την επι-

χείρηση αντιποίνων. Η κόλαση αρχίζει.

Ο Τεό με τον επιθανάτιο ρόγχο του, καλεί τους συντρόφους του να μην αφή-
σουν κανέναν. Και αυτοί κράτησαν την υπόσχεσή τους… Με διαταγή του δι-
οικητή τους, υπολοχαγού Hans Zampel, το Δίστομο πυρπολείται.
Αποκεφαλίζουν τον ιερέα του χωριού, εκτελούν βρέφη και βιάζουν γυναίκες
πριν τις θανατώσουν. Καίνε ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους. Ό,τι είναι ζωντανό
«πρέπει» να πεθάνει. 

Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να
επιστρέψουν στην Λειβαδιά, αφού πρώτα έκαψαν τα σπίτια του χωριού. Οι
εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή στη βάση τους, καθώς σκό-
τωναν όποιον άμαχο έβρισκαν στο δρόμο τους. Οι νεκροί του Διστόμου έφτα-
σαν τους 218. 114 γυναίκες και 104 άνδρες εκτελέστηκαν απάνθρωπα.
Μεταξύ των νεκρών, 45 παιδιά και έφηβοι και 20 βρέφη.

Η μαρτυρία του απεσταλμένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Eλβετού
George Wehrly, ο οποίος έφτασε στο Δίστομο μετά από λίγες μέρες, μιλάει
για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή.

Αναμνήσεις που χαρακώνουν την ψυχή
Και επειδή η σφαγή του Διστόμου δεν είναι απλά η καταγραφή των συγκλο-
νιστικών στοιχείων της τραγωδίας, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, που αγγίζει
τις πιο ευαίσθητες χορδές κάθε ανθρώπου που θέλει να φέρει αυτόν τον
τίτλο, δεν υπάρχει τίποτα πιο συνταρακτικό, συγκινητικό και εξαγνιστικό συ-
νάμα, από τις μαρτυρίες όσων έζησαν το μακελειό από κοντά… 

Η νύχτα εκείνη ήταν πιο σκοτεινή από κάθε άλλη. Βράδιασε και έκανε χρόνια
να ξημερώσει. Οι επιζήσαντες έπρεπε να μάθουν να ζουν με τον πόνο, την
οργή, το μίσος, την αδικία. Οι εικόνες των σφαγιασθέντων αγαπημένων τους
προσώπων θα τους στοίχειωναν σε όλη τους της ζωή. Γλύτωσαν από το θά-
νατο, αλλά έμαθαν να ζουν μαζί του…

- «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη»

Αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ αφηγείται την ταραγμένη ζωή του Αργύρη
Σφουντούρη, επιζήσαντα της σφαγής. Πρόκειται για ένα χρονικό που δια-
περνά τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,
από τη Γερμανική Κατοχή και τον Εμφύλιο μέχρι τη Μεταπολίτευση. Μία ται-
νία για τη δύσβατη πορεία της ζωής προς τη λύτρωση.

Ήταν 4 ετών τότε, όταν έχασε τους δύο του γονείς και 30 συγγενείς. Ο ίδιος
γλύτωσε χάρη στο νόημα που του έκανε ένας αξιωματικός των Ες-Ες που
τον προέτρεψε να κρυφτεί μέσα στο σπίτι του. 

«Δε θυμάμαι τίποτα από τα παιδικά μου χρόνια πριν από τη σφαγή. Ήταν
τόσο έντονες οι εικόνες, που λέω σήμερα ότι έγιναν “τατουάζ” στην ψυχή μου.
Χάθηκαν οι χαρούμενες εικόνες. Δεν είμαι σίγουρος, αν θυμάμαι, τα πρό-
σωπα των γονιών μου από όταν ζούσαν ή από τις λιγοστές φωτογραφίες της
γιαγιάς μου! Γιατί μαζί με το σπίτι μας, κάηκαν και όλες οι φωτογραφίες!»,
λέει ο Αργύρης Σφουντούρης. 

«Καταλάβαμε ότι έφτασαν στο σπίτι μας, όταν ακούσαμε κάτω στο πλακό-
στρωτο τις αρβύλες τους. Κατέβηκε ο πατέρας μου κάτω, με την ελπίδα να
συζητήσει μαζί τους. Κανείς δεν πίστευε ότι ήρθαν για να μας σφάξουν. Αυτή
ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τον πατέρα μας, ζωντανό! Θυμάμαι ότι άρ-
χισαν να ανεβαίνουν φλόγες και καπνοί και βγήκαμε έξω. Ένας από αυτούς,
μας έκανε νόημα να γυρίσουμε σπίτι! Δεν μας άφησε να βγούμε έξω, γιατί
κάποιος άλλος θα μας εκτελούσε αμέσως! Έτσι σωθήκαμε. Όταν έφυγαν πια
και ησύχασε το χωριό, βγήκαμε και είδαμε τον πατέρα μου σκοτωμένο! Και
το άλλο πρωί, είχαν φέρει το κάρο με τη μάνα μου και άλλους δύο, σκοτωμέ-
νους! Η μάνα μου έφυγε από τη Λιβαδειά γιατί άκουσε ότι είχαν μαζευτεί πολ-
λοί Γερμανοί στο χωριό. Ήρθε για να μας προστατέψει. Αν έμενε εκεί θα
ζούσε!».                                                

Ο Αργύρης Σφουντούρης είναι το τρανό παράδειγμα της επικράτησης της
ζωής απέναντι στο θάνατο. Της ελπίδας ενάντια στην παραίτηση. Τα λόγια
του εμπεριέχουν το νόημα της συμφιλίωσης και της αγάπης. Το μίσος δεν
έχει χώρο: «Σε ηλικία 25-26 ετών σταμάτησα να μισώ. Τότε κατάλαβα
ότι το μίσος καταστρέφει εμένα και δεν ενοχλεί κανέναν Γερμανό. Όσο

71  χρόνια  μετά ,  η  σφαγή του  Δ ιστόμου παραμέ-
νε ι  σύμβολο  της  ανθρώπινης  θηρ ιωδ ίας ,  αλλά
και  της  δύναμης γ ια  να  επικρατήσε ι  η  ζωή

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Οι  πληγές  ε ίνα ι  ακόμα ανοιχτές

στο μαρτυρικό  Δίστομο
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 63 ετών ο  συνάδελφός μας Σταμάτης. Υπηρέτησε στο Κεντρικό
Κατάστημα της Ρόδου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

MAΤΣΑΚΑ  ΜΑρΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 50 ετών η αγαπητή Μαρία, σύζυγος του συναδέλφου μας Θεό-
δωρου που είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα Χαροκόπου, Νέας Σμύρνης στο Κεντρικό Κατά-
στημα και στο ΚΥΚ 2 στον Πειραιά. Στον συνάδελφό Θεόδωρο μας καθώς και στα παιδιά του
Μαριλένα, Παναγιώτα και Παναγιώτη εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΑφΑρΑΤΖΗ ΜΑρΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 67 ετών η αγαπητή Μαρία, σύζυγος του συναδέλφου μας Νικό-
λαου Καφαρατζή που είχε υπηρετήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και στη Διεύθυνση
Νησιών Αιγαίου και Νήσων και μητέρα του συναδέλφου μας Ανδρέα που  υπηρετεί στη Διεύθυνση
Δικτύων.  Στους συναδέλφους μας, καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλ-
λυπητήρια. 

ΠΑλλΗΚΑρΩΝΑΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο  συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε
στα Καταστήματα  Κερατσινίου, Ομονοίας, Μενιδίου, Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων και στο
Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΕλΕυΘΕρΙΑΔΗΣ φΑΙΔΩΝ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών ο  συνταξιούχος συνάδελφός μας Φαίδωνας. Υπηρέτησε
στο Κατάστημα της Ίωνος Δραγούμη στη Θεσσαλονίκη . Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΓΙΑΚΟυΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 73 ετών ο  συνταξιούχος συνάδελφός μας Ιάκωβος. Υπηρέτησε
στα Καταστήματα  Χαλανδρίου, Συντάγματος και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.
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δίκαιο και να είναι το μίσος, δεν είναι ο τρόπος που θα φέρει κάτι κα-
λύτερο. Δεν είναι ο τρόπος που θα με έκανε να ξεπεράσω όσα έζησα.
Η συμφιλίωση είναι η μόνη λύση»!

- «Σκεφτόμουν με τι σειρά θα τους θάψουμε»

Η κα Νίτσα Νικολάου στα 12 της χρόνια έζησε τον απόλυτο εφιάλτη και είδε
την οικογένειά της να ξεκληρίζεται. «Ανοίγει η πόρτα και ορμάει πάνω στον
πατέρα μου. Άνοιξα το παράθυρο και όταν τον ρώτησα για να πηδήξω, μου
είπε όχι. Ήταν τα τελευταία λόγια που άκουσα από το στόμα του». Αποφάσισε
να πηδήξει. Ουρλιαχτά και κραυγές έσκιζαν τον ουρανό. Έτρεξε στο γειτονικό
σπίτι και κρύφτηκε στο υπόγειο με άλλα γυναικόπαιδα. Με μια δυνατή κλω-
τσιά η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκαν δύο Γερμανοί. Το γεγονός ότι δεν
υπήρχαν άντρες μαζί, τους γλύτωσε από την εκτέλεση. 

«Είχα ένα βέβαιο ένστικτο ότι στο σπίτι μου θα έχουν σκοτωθεί όλοι. Κι έτσι
όπως καθόμουν εκεί, αυτό που σκεφτόμουν ήταν με τι σειρά θα θάψουμε
τους δικούς μου». Ο Γερμανός που είχε εισβάλει σπίτι τους εκτέλεσε τον πα-
τέρα της εν ψυχρώ. Ακολούθησαν η μητέρα της και οι δύο μικρές της αδερ-
φές. Τις εκτέλεσαν με πολυβόλο. «Φαίνεται δεν μπορούσε να σκοτώσει μια
κοπέλα με ένα απλό όπλο», σημειώνει  η κυρία Νίτσα. «Λένε τα μυαλά της
μητέρας μου ήταν σκορπισμένα και τα μάζεψε η γιαγιά μου. Δεν την ρώτησα
ποτέ».

Η γυναίκα από το Δίστομο

Λένε ότι μία εικόνα ισούται με 1.000 λέξεις. Στην προκειμένη περίπτωση με
τις ψυχές 218 Διστομιτών... Η πρωτοφανής θηριωδία έγινε αμέσως γνωστή
μέσω του BBC στο εξωτερικό και προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς
κοινής γνώμης ακόμα και εν μέσω του πολέμου.

Λίγους µήνες µετά τη σφαγή, την 1η Νοεμβρίου 1944, ο Dmitri Κessel, αντα-
ποκριτής/φωτογράφος του αμερικανικού περιοδικού LIFE που απαθανάτισε
συγκλονιστικές στιγμές εκείνης της περιόδου (Δεκεμβριανά, επίσκεψη Τσόρ-
τσιλ, εμφύλιος), επισκέφθηκε το Δίστοµο για ρεπορτάζ.

Στο μαυροφορεμένο χωριό επικρατεί θανατερή ατμόσφαιρα. Το μαύρο ήταν
το «επίσημο» χρώμα για δεκαετίες. Ο συγκλονισμένος ανταποκριτής στέκε-
ται και απαθανατίζει μία νεαρή που κλαίγοντας πλένει τα μαύρα ρούχα της
σε μία σκάφη. Η μαυροντυμένη κοπέλα, η Μαρία Παντίσκα, είναι, ίσως, το
πιο διάσημο πορτρέτο Ελληνίδας στον πλανήτη και αυτή είναι μία από τις
πιο γνωστές φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πόνο της απώλειας. Οι φω-
τογραφίες μαζί με τις μαρτυρίες δημοσιεύονται στις 27 Νοεμβρίου. Το άρθρο
φέρει τον τίτλο “Τι έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα” και ξεκινά με τη φωτο-

γραφία της Μαρίας Παντίσκα.

Το τεύχος αυτό επανήλθε στην επιφάνεια με έναν παράξενο, μοιραίο θα
έλεγε κανείς τρόπο. Το εντόπισε τυχαία ένας Διστομίτης φοιτητής στο Μπέρ-
κλεϊ στην Καλιφόρνια. Κάποια στιγμή βρέθηκε τυχαία σε μια δημοπρασία.
Σε μια στοίβα περιοδικών είδε ένα τεύχος με τη φωτογραφία της γιαγιάς του
Κατίνας Πίτσου και την ιστορία του Ματθαίου Δημάκα που ήταν αδελφός του
παππού του. Σοκαρισμένος ζήτησε από το συλλέκτη που είχε αγοράσει τα
περιοδικά Life να του το πουλήσει και αυτός, όταν είδε την επιμονή του νε-
αρού, δέχθηκε. 

Η μορφή της δεσπόζει και στην είσοδο του Μουσείου Θυμάτων του Ναζι-
σμού στο Δίστομο όπου εκτίθενται οι φωτογραφίες όλων των θυμάτων,
καθώς και αφιερώματα από τον τύπο της εποχής, ντοκουμέντα και ένα ειδικά
επεξεργασμένο οπτικοακουστικό υλικό. Η Μαρία έφυγε το 2009. 

Για την ηθική δικαίωση 
Για αυτό το ειδεχθές έγκλημα δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανείς. Μετά την απο-
χώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα, το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών
Πολέμου μπόρεσε να ανακαλύψει τον υπεύθυνο της Σφαγής, Hans Zampel,
ο οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι και είχε συλληφθεί. Οι γαλλικές αρχές
τον παρέδωσαν στις ελληνικές, οι οποίες τον προφυλάκισαν. Τον Αύγουστο
του 1949 ομολόγησε την έκταση των γερμανικών θηριωδιών στο Δίστομο,
αλλά δικαιολογήθηκε ότι εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του. Κατά τη διάρκεια
της προφυλάκισής του, ο Zampel εκδόθηκε προσωρινά στη Δυτική Γερμανία
για άλλη υπόθεση, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα για να αντιμετω-
πίσει τις συνέπειες των πράξεών του.

Στο Δίστομο βέβαια δεν έχουν ξεχάσει. Το θέμα των γερμανικών απο-
ζημιώσεων παραμένει ανοιχτό. Δεν είναι τα χρήματα το ζήτημα, ούτε
η εκδίκηση. Εξ άλλου ο Δήμαρχος Διστόμου αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν από το γερμανικό λαό.

Το θέμα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι
μια θλιβερή ιστορία. Συχνά-πυκνά έρχεται τα τελευταία χρόνια στο προσκή-
νιο, χωρίς να γίνεται επί της ουσίας κάτι ουσιαστικό. Από νομικής άποψης,
η επιτυχής μέχρι σήμερα αξίωση για κρατική ασυλία εκ μέρους της Γερμα-
νίας, έχει στερήσει τις επανορθώσεις εκείνες που θα προσέφεραν ένα αί-
σθημα δικαιοσύνης. 

Απαιτείται επιτέλους να υπάρξει μία κοινή, υπερκομματική και υπερθεσμική
προσπάθεια για αυτό το μείζον θέμα. Να προσδιοριστούν οι στόχοι και να
αναλάβει η επίσημη Πολιτεία συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να διεκδικήσει
αυτά που η χώρα και οι πολίτες της δικαιούνται!

Το Δίστομο, όπως άλλωστε ο Χορτιάτης, τα Καλάβρυτα, το
μπλόκο της Κοκκινιάς, η Καισαριανή, δεν είναι απλά σελίδες
σε κάποια βιβλία. Πρόκειται για τη ζωντανή ιστορία αυτού
του τόπου. Ενός λαού που δε λύγισε και αντιστάθηκε. Ζούμε
σε δύσκολες και «περίεργες» εποχές. Ορισμένοι «πατριώ-
τες» φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει τι σήμαινε ο φασισμός και ο
ναζισμός για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Στο Δίστομο κα-
νένας δεν ξεχνά. Ας μη ξεχάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας
το Δίστομο. Ας μη ξεχάσουμε τι σημαίνει φασισμός.

Συνέχεια από τη σελίδα 10         Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές στο μαρτυρικό Δίστομο

Η Μαρία
Παντίσκα, η
γυναίκα -
π α γ κό σ μ ι ο
σύμβολο της
Σφαγής του
Διστόμου 
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης- Διευθυντής – υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπού-
λου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός
Γιώργος, Κορφιάτης Γιάννης, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέ-
γιαννης Δημήτρης, Μυλωνάς Θεόδωρος, Σοφιανόπουλος
Γιάννης, Φιλιππόπουλος Σαράντος
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

fax: 210 3311278
E-mail: info@ionikienotita.gr , syilte@otenet.gr 
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ΜΑΐΟΣ
ΙΟυΝΙΟΣ

2015

ΜΑΖΑρΗΣ  ΜΟΣΧΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Μόσχο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 22.991,45€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 450€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 927/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Κωνσταν-
τίνα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.377,20 € νομιμοτόκως, καθώς
και 2.500,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΚρΙΔΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3325/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον
προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Νι-
κόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 29.696,64€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΜΟυρΑΣ  ΧρΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2006 και
ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 41.867,42 € καθώς
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό
των 5.000 €  νομιμοτόκως και το ποσό των 1.600 € για δικαστική
δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚρΙΚΟυ ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ’ αρ. 1857/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Αικατερίνη
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 42.664,92 € νομιμοτόκως, καθώς και
2.300,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΕυΣΤΑΘΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2331/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Ευστάθιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 31.157,10€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.050 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΟυΓΚΑ ΟλΓΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2841/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Όλγα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 27.172,42€ νομιμο-
τόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΟυλΙΝΗ – φΟυΝΤΑ ΑΚρΙΒΗ
Με την υπ’ αρ. 1895/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο μας Ακριβή ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.574,29 € νομιμο-
τόκως, καθώς και 1.067,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

λΟυλΑΔΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3828/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 43.038€ νομιμοτόκως
και το ποσό των 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΙΝΟΓΙΩρΓΟυ-ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ  ΑΣΗΜΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 4621/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ασημίνα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 20.037,78€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

λΑλΑ  ΧρυΣΟυλΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 6583/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χρυσούλα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 26.371,89 € νομιμοτόκως. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΠυρΟΠΟυλΟυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 6290/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κων-
σταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.648,20€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔρΟΣΟυ ΔΗΜΗΤρΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2490/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Δή-
μητρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 34.925,00 € νομιμοτόκως, καθώς και
το ποσό των 1.400,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΩΤΣΙΟυ  ΜΑρΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3325/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 25.159,83 € νομιμο-
τόκως και το 760 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΟυ ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6272/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Βασιλική για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 12.520,48€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩρΓΙΟυ-ΤΣΙΚρΙΚΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 6582/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χριστίνα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 23.601,59€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΤΟυΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6291/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφο Σάββα για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 31.206,31€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΟΜΗΤρΟυ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-
κυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παναγιώτα για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 26.086,16€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΟυΣΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3151/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 28.512,99 € νομιμο-
τόκως και το ποσό των 990 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑυρΟΕΙΔΗ  ΒΑΣΙλΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 476/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Βασιλική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 36.285,17€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.088€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑρΜΠΑ  ΧρυΣΑυΓΗ 
Με την υπ αριθμ. 2301/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Χρυσαυγή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 20.577,48€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 620 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙΟυ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3368/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 48.841,68€ νομιμοτό-
κως και το ποσό των 1.600€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑλΒΑΝΟΠΟυλΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 971/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης
από 1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
8.874,63 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 600
€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤρΙΑΝΤΑφυλλΙΔΟυ ΚρΟΚΟυ - ΕυΜΟρφΙΑ
Με την υπ’ αρ. 925/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Ευμορφία
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 41.035,68 € νομιμοτόκως, καθώς και
2.300,00 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

λΕυΚΟΣ  ΝΙΚΟλΑΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Νικόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 47.087,16€ νομιμο-
τόκως και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης πρόσθετη
αποζημίωση (bonus) 12.912,85€ και το ποσό των 1.400 € για
δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

λΑΓΙΟΣ ΒλΑΣΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3827/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Βλάση για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 45.649,08 € νομιμο-
τόκως και το ποσό των 500€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑλΚΙΟΠΟυλΟυ  ΧΑρΙΤΙΝΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 582/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χαριτίνη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 33.397,42€ νομιμοτόκως και  το ποσό
των 2.500€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚλΙΚΙΖΟυ ΑρΧΟΝΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 475/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Αρχοντία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 36.008,46€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.080 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

λΕΒΙΔΙΩΤΟυ  ΑΓΓΕλΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 688/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Αγγελική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)     το ποσό των 19.237,65 € νομι-
μοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

λΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΕυΑΓΓΕλΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συ-
νάδελφο Ευάγγελο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)     το ποσό των 48.475,94€ νομι-
μοτόκως και το ποσό των 1.250 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.


