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Πριν από 14 χρόνια
είπαμε “ναι” στο Ευρώ
KΩΔΙΚΟΣ
Α λ λ ά γ ι α 01-5411
ποιο Ευρώ μιλάμε;
Τι νόμισμα θέλουμε;

Η σχεδόν... μαγική επίδραση του “θαυματουργού” Ευρώ επηρέασε τη συντριπτική
πλειονότητα των Ελλήνων από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του. Πιστέψαμε
σε αυτό, το στηρίξαμε και συνεχίζουμε στο ίδιο μονοπάτι. Ακόμα και σήμερα, μετά
τις απανωτές ταπεινώσεις, για τους περισσότερους συνεχίζει να αποτελεί
αδιανόητος ένας άλλος δρόμος. Ίσως γιατί εν μέσω των δεινών που βιώνουμε,
ψάχνουμε ακόμα απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα. Μήπως, όμως, το θέμα του νομίσματος βρίσκεται στη ρίζα όλων αυτών των ερωτημάτων και των αντίστοιχων
απαντήσεων; Μήπως αυτό το θέμα δε μας έχει προβληματίσει ακόμα στο μέγεθος
που θα έπρεπε; Μήπως δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία στα στοιχεία
για τις επιπτώσεις που είχε μέχρι σήμερα στην εθνική οικονομία η ένταξή μας στην
ΟΝΕ, με ό,τι συνεπαγόταν αυτή η κρίσιμη απόφαση;
Τα επιχειρήματα των υπέρμαχων του Ευρώ είναι πολλά και σοβαρά:
Αναβάθμισε τις καταναλωτικές δυνατότητες των πολιτών, απομάκρυνε τις επικίνδυνες νομισματικές “ασθένειες” του παρελθόντος με κυριότερα συμπτώματα τον
υψηλό πληθωρισμό και τις απανωτές υποτιμήσεις της “δραχμούλας”, ενώ παράλληλα και κυρίως μάλλον, θωράκισε τη χώρα μας γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά με την ένταξη στο κλειστό κλαμπ των ισχυρών της Ευρώπης.
Δυστυχώς, τείνω πλέον να πιστέψω ότι ακόμα και αν συνέβαλε ως ένα βαθμό
στους προαναφερθέντες παράγοντες, τελικά όλες αυτές οι θετικές σκέψεις που
πλημμύρισαν με ελπίδες τον ελληνικό λαό που στήριξε την προοπτική του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος, ήταν μία εικονική πραγματικότητα. Οφέλη υπήρξαν μεν,
αλλά πόσο σημαντικά και με τι αντάλλαγμα λοιπόν;

Ο.Ν.Ε: “Άγγελος του Βορρά”, “ Δαίμονας του Νότου”

Αν μελετήσει κανείς σοβαρά τη νομισματική ένωση από τη σύστασή της, αποτελούσε μονόδρομο ισχυροποίησης των δυνατών οικονομιών της Ευρώπης. 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, δε χωράει καμία
αμφιβολία πλέον ότι οι αρχιτέκτονες της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης (ΟΝΕ) βασίστηκαν αποκλειστικά σε σχεδιασμούς με βάση τις οικονομίες που εκπροσωπούσαν. Αν το εγχείρημα του Ευρώ εμπεριείχε τεράστιο
ρίσκο ούτως ή άλλως, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας
που επιχειρήθηκε νομισματική ένωση χωρίς να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη πολιτική και με διακηρυγμένο σκοπό του κοινού νομίσματος ακριβώς τη μεγαλύτερη
πολιτική συσσωμάτωση των κρατών μελών στην Κοινότητα, η αλήθεια αποδείχθηκε
ιδιαιτέρως κυνική και μας προσγείωσε στην πραγματικότητα. Οι ισχυρές οικονομίες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης δε λειτούργησαν σε καμία περίπτωση
βάσει των αρχών της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ισοτιμίας, αλλά
αντίθετα προώθησαν -και συνεχίζουν ακόμα- τα συμφέροντα τους, θέτοντας
στο περιθώριο τις πιο αδύναμες οικονομίες της Ένωσης.
Η πολιτική μάχη σήμερα στην Ευρώπη συνοψίζεται σε μία νέα αντιπαράθεση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Το σχέδιο του κέντρου δεν είναι πλέον η σύγκλιση,
αλλά η απόκλιση, και αυτή η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με τα ιδανικά στα οποία
θεμελιώθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Το Ευρώ έχει καταλήξει να αποτελεί μέσο πλουτισμού των ισχυρών οικονομιών, με προεξάρχουσα βέβαια τη γερμανική. Έχει ωφελήσει δυσανάλογα τις
χώρες στη βόρεια ζώνη του Ευρώ (όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η
Αυστρία κ.ά.) που προώθησαν την παραγωγική τους δυναμική και την ανταγωνιστικότητά τους, κυρίως στηριζόμενες στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με αυτόν
τον τρόπο το Ευρώ αποδείχτηκε ότι όχι μόνο δεν είναι ένα πραγματικό κοινό νόμισμα, αλλά μάλλον ένα σύστημα διεύρυνσης της προϋπάρχουσας άνισης παραγωγικής διάρθρωσης της Ευρώπης. Η Γερμανία με τον ισχυρό εξαγωγικό
προσανατολισμό της, συγκεντρώνει τεράστια ποσά από τις εξαγωγές. Παράλληλα, στο πλαίσιο του καταμερισμού που επιβάλλει, κρατάει για την ίδια
στρατηγικής σημασίας βιομηχανίες.
Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που δεν έχουν ισχυρή παραγωγική δομή,
αγοράζοντας τα γερμανικά προϊόντα παρουσιάζουν εμπορικά ελλείμματα.
Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Και σε αυτό το σημείο
έρχεται η “καλή Ευρώπη” να μας προσφέρει βοήθεια. Για ποιον όμως; Γιατί τελικά
από πολλούς οικονομολόγους η διάσωση της Ελλάδας θεωρείται ως μία πολύ
συνέχεια στη σελίδα 2
καλή γερμανική επένδυση...
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
• Η στρατηγική των συλλόγων μας για το μείζον
θέμα του επικουρικού μας φορέα

• Παρουσίαση όλων των ενεργειών που θα οδηγήσουν στη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης μέσω της υπαγωγής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑ

Το μέλλον του επικουρικού μας ταμείου κρέμεται ουσιαστικά από μία λεπτή
κλωστή και δυστυχώς αυτοί που κινούν τα νήματα – το αποτυχημένο Δ.Σ.συνεχίζουν να απογοητεύουν και να προκαλούν με τις αποφάσεις τους, με
πιο πρόσφατη την “επένδυση” 55,5 εκατ. ευρώ από τα λιγοστά αποθεματικά ενός ταμείου που αιμορραγεί στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
Τράπεζας Αττικής. Σας αναλύσαμε ήδη στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας ποιο είναι το τραγικό παρελθόν εμπλοκής ασφαλιστικών ταμείων με επενδύσεις σε τραπεζικές μετοχές και ποιες είναι οι -ανύπαρκτες
και αρνητικές- προοπτικές της εν λόγω καταστροφικής κίνησης.
συνέχεια στη σελίδα 4

Συνεταιρισμός

Κ α θο ρ ι σ τ ι κ ής σ η μα σ ί α ς γ ι α τη
ν έ α ε π οχ ή το υ Σ υν ε τα ι ρ ι σ μ ού η
Γενική Συνέλευση στις 9 Απριλίου
κα ι ώρα 12:3 0 μ. μ. στην έδ ρα του
Ε Β Ε Α , ο δό ς Α κ α δ η μ ί α ς 7 , 6ο ς
όροφος σ τη ν Αί θουσα “Ε ρμής”

Το Δ.Σ. αποφάσισε να καλύψει την αεροπορική μετακίνηση
των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης και την οδική μετακίνηση των συναδέλφων μας με τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν τις εξής περιοχές:
• Κεντρική Ελλάδα (Λάρισα, Βόλoς, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Καλαμπάκα, Λαμία)
• Πάτρα, Πύργος, Κάτω Αχαγιά, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο
• Καλαμάτα, Σπάρτη, Γύθειο, Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο και
Κόρινθος
Καλούμε όλους τους συναδέλφους τόσο της Αθήνας, όσο και
της περιφέρειας, να συμμετάσχουν μαζικά στη σημαντική
αυτή διαδικασία που θα κατοχυρώσει σειρά πρωτοβουλιών
και παρεμβάσεων υπέρ των μελών του Συνεταιρισμού.
συνέχεια στη σελίδα 5

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το Δ ι ο ι κ η τ ι κό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Σ υ λ λόγ ο υ Ε ρ γ α ζο μ έ ν ω ν κα ι Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χω ν “ Ι ο ν ι κ ή Ε ν ό τ η τ α ” σ υ ν ή λ θ ε
την Τρ ίτη 2 2 /3 κα ι α ποφά σισε τη σύ γ κλ ηση Γεν ικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.) για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και
την τρ οποποίηση του κα τα στα τικού του συ λ λόγ ου .
Διαβάστε επίσης στη σελίδα 3:

συνέχεια στη σελίδα 3

Νέα μεγάλη συμφωνία του συλλόγου μας
για την υπόθεση διεκδίκησης των αναδρομικών
των μνημονιακών περικοπών!
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Ενημέρωση

Συνέχεια από
Γ ι α π ο ι ο Ε υ ρ ώ μ ι λ ά μ ε ;
τη σελίδα 1
Τ ι ν ό μ ι σ μ α θ έ λ ο υ μ ε ;
Κατ' αρχάς τα δάνεια προς την Ελλάδα και σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες της περιφέρειας (του “Νότου”) δεν είναι ευγενικές χορηγίες, αλλά θα επιστραφούν. Όμως, το μεγαλύτερο κέρδος για το Βερολίνο προκύπτει από τη μεταφορά χρημάτων των
επενδυτών στα «χαμηλού κινδύνου» γερμανικά ομόλογα λόγω της κρίσης στην Ευρωζώνη, πολλές φορές ακόμα και με αρνητικά επιτόκια! Δηλαδή η Γερμανία όχι μόνο
δεν πληρώνει για να δανειστεί, αλλά την πληρώνουν οι επενδυτές, ώστε να εξασφαλίζουν τα χρήματά τους λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί.
Αυτά τα κέρδη εμφανίζονται στο γερμανικό προϋπολογισμό ως «διαφορά επιτοκίων»
και σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το London School of Economics, από το 2009
και μετά ανέρχονται σε 80 δισ. Ευρώ!
Το τραγικό είναι ότι αυτά τα άκρως αρνητικά κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα, σε προφανή αντίθεση με τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Ε., δεν περιορίζονται μόνο στην
Ελλάδα. Επεκτείνονται σε όλη την νότια πτέρυγα της Ευρωζώνης. Ελλάδα, Πορτογαλία,
Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, με τη Γαλλία να βρίσκεται στα πρόθυρα και αυτή… Η απαξίωση μέσω του Ευρώ των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.

Οι “σκληρές” συνέπειες του “σκληρού” κοινού νομίσματος

Αν και η αρχική στόχευση ήταν διαφορετική, οι τραγικές συνέπειες της ΟΝΕ στις χώρες
της ευρωπαϊκής περιφέρειας δεν έριξαν κανέναν γνώστη των οικονομικών από τα σύννεφα... Οι χώρες που έχουν έλλειμμα προϋπολογισμού και εμπορικό έλλειμμα,
ΔΕΝ ενδείκνυται να συμμετάσχουν σε νομισματική ένωση, καθώς χάνουν τη δυνατότητα αυτόνομης χάραξης της δημοσιονομικής πολιτικής τους για τη διόρθωση των “ανορθογραφιών” των οικονομιών τους και με μαθηματική ακρίβεια
οδηγούνται σε μείζονα οικονομικά αδιέξοδα.
Οι χώρες αυτές απώλεσαν το “όπλο” του εσωτερικού δανεισμού και της εκτύπωσης
χρήματος για την τόνωση της αγοράς. Οπότε για να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, είτε αναγκάζονται να δανείζονται στο κοινό νόμισμα είτε να μειώσουν τις
κρατικές δαπάνες, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα.
Ακριβώς αυτή είναι η λογική των μνημονίων. Μείωση δαπανών για την υγεία, την παιδεία, την άμυνα, αύξηση φορολογίας και καθώς ποτέ δεν είναι αρκετά, ιδιωτικοποίηση
των πάντων! Επιπλέον, μία χώρα που εισέρχεται σε νομισματική ένωση, χάνει τη δυνατότητα να κάνει κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες της πιο ανταγωνιστικά, ρυθμίζοντας
τεχνηέντως την αξία του νομίσματός της.
Η ιδιότητά μου ως συνδικαλιστής μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνώ με συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Δε σας κρύβω ότι έχω δεχτεί τα τελευταία χρόνια αρκετά ερεθίσματα από συναδέλφους που μετά τη συνταξιοδότησή τους ασχολήθηκαν με τον
πρωτογενή τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο συνάδελφος Τάσος Γεώργας από το
Κιάτο που από την πρώτη στιγμή μου διατύπωνε τις ενστάσεις του αναφορικά με το
Ευρώ, τις οποίες αντιμετώπιζα με σκεπτικισμό. Ο ίδιος δραστηριοποιείτο στον πρωτογενή εξαγωγικό τομέα από την προ Ευρώ περίοδο που μου ανέφερε ότι ευνοούσε τις
προσπάθειές του. Με την έλευση του Ευρώ άρχισε να εκφράζει τις επιφυλάξεις του για
την επίδραση του κοινού νομίσματος στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Στα χρόνια
της κρίσης η εξαγωγική δραστηριότητα και η δυνατότητα σοβαρών επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα συρρικνώθηκαν, με το Ευρώ σταδιακά να φέρνει την απόλυτη καταστροφή!
Με λίγα λόγια, για χώρες όπως η Ελλάδα, η χρήση του Ευρώ
αποδείχθηκε μάλλον επιβλαβής παρά επωφελής!

- Ασφυκτικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία

Όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη το 2002, ήταν κοινό μυστικό ότι δεν πληρούσε
τα κριτήρια που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992. Δεν ήταν το επιστέγασμα μίας πολιτικής οικονομικής αναπτύξεως με την παραγωγή εθνικού πλούτου και την
ανάπτυξη εξαγωγικού εμπορίου. Ήταν μία φούσκα που μεγάλωνε μέσα στα χρόνια με
τις πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική οικονομία και πλέον “έσκασε”.
Η συμμετοχή στη ζώνη του Ευρώ σήμαινε την αποδοχή των προϋποθέσεων ένταξης και
συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα ο αρνητικός δημοσιονομικός ανταγωνισμός και η περιοριστική νομισματική πολιτική οδηγούν σε οικονομική
ύφεση και αύξηση της ανεργίας. Από την Ε.Ε. επιβλήθηκε ένα μοντέλο οικονομικής
δραστηριότητας, το οποίο οδήγησε στην παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας.
Δηλαδή, στη μεγάλη υποβάθμιση της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας και την
υποκατάστασή τους ως βασικών πηγών παραγομένου προϊόντος από τις υπηρεσίες,
από τις αντιπροσωπεύσεις και τις διαμεσολαβήσεις προς το διεθνές μονοπωλιακό κεφάλαιο. Έκλεισαν ολόκληροι τομείς (π.χ. ναυπηγεία, παραγωγή οχημάτων, λιπάσματα) και
δεν αναπτύχθηκαν άλλοι (ενέργεια, επεξεργασία ορυκτού πλούτου κλπ).
Η ανεργία πλέον καταγράφει ρεκόρ φτάνοντας στο 28%, τα λουκέτα έχουν πάρει μορφή
χιονοστιβάδας με 574.532 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει μεταξύ 2008 και
2013. Η μετανάστευση του εκπαιδευμένου και με δημιουργικές ικανότητες τμήματος του
πληθυσμού θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο μέλλον, αποκλείοντας τις προοπτικές
ανάπτυξης και επιφέροντας απώλεια παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα μισθοί και εργασιακά δικαιώματα έχουν δεχτεί ένα συντριπτικό πλήγμα.
Προσωπικά, αν και θεωρούσα το Ευρώ μονόδρομο, πλέον έχω πειστεί ότι για να
συντελεστεί αυτή η ιστορικής σημασίας οπισθοδρόμηση, η συμμετοχή στην ΟΝΕ
έπαιξε ρόλο καταλύτη.

De facto προτεκτοράτο

Η Ευρώπη μετατρέπεται σταδιακά σε μία άτυπη αυτοκρατορία, όπου το κέντρο και ειδικά η Γερμανία, απομυζά πόρους και στερεί τη δυνατότητα παραγωγικής ανάπτυξης
από την περιφέρεια, αυτήν τη φορά όχι με το στρατό ή την απειλή των όπλων, αλλά με
κανόνες λιτότητας, την αναγκαστική παρακολούθηση από τις επιμέρους οικονομίες του
δικού της παραγωγικού σχεδίου και την επιβολή ενός οιονεί προτιμησιακού καθεστώτος
για τις δικές της επιχειρήσεις. Η ιδιάζουσα «γερμανοποίηση» της ελληνικής οικονομίας μας στοιχίζει όμως όχι μόνο οικονομικά, αλλά έχει βαρύ τίμημα και για τη
δημοκρατία μας.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Όσο και αν θλίβομαι να το παραδέχομαι, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα de facto
προτεκτοράτο.
Μετά την αρχική κρίση, η χώρα στάθηκε ανήμπορη να διαμορφώσει εναλλακτική στις
πολιτικές προτεκτοράτου που αξίωναν οι μηχανισμοί εξουσίας της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Ο εκβιασμός που “προσέφερε” η Γερμανία ήταν είτε έξοδος από το Ευρώ είτε αποδοχή ενός προγράμματος χωρίς ελπίδα οικονομικής αναγέννησης.
Εάν λοιπόν το ερώτημα είναι το μέγεθος του λουριού, μακρύ ή κοντό, τότε η
απάντηση είναι πώς η χώρα θα απαλλαγεί από το λουρί! Πάνω από την Ευρώπη,
το Ευρώ και οποιαδήποτε άλλη εμμονή, πρέπει να βρίσκονται τα συμφέροντα της
χώρας, η ενίσχυση της εθνικής μας υπόστασης, της δημοκρατίας και των θεσμών.
Ο λογαριασμός για τη χώρα σε Ευρώ είναι πλέον ξεκάθαρα πιο μεγάλος σε
σχέση με το αν ερχόταν σε δραχμή ή οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα. Σε περίπτωση
εξόδου από την ΟΝΕ, το πρώτο διάστημα θα είναι μάλλον δύσκολο, το κόστος μετάβασης ή τη διάρκεια μέχρι την ισορροπία δεν μπορεί να τα υπολογίσει κανείς με ακρίβεια.
Οι εισαγωγές θα γίνουν πιο ακριβές και το εθνικό νόμισμα κατ' αρχάς θα πρέπει να
προστατευτεί τόσο από τις επιθέσεις των αγορών που θα το θέλουν πολύ υποτιμημένο όσο και από τον πληθωρισμό.
Ωστόσο, οι παρενέργειες ίσως να είναι σημαντικά ελαφρύτερης μορφής από όσα
διαδίδουν οι ευρωλάγνοι καταστροφολόγοι. Πρώτον, η ελληνική οικονομία βρίσκεται
σε κατάσταση αποπληθωρισμού. Κατά δεύτερο, η υποαπασχόληση του παραγωγικού
δυναμικού φτάνει το 33%. Για να αρχίσει η ενεργοποίησή του να προκαλεί αυξήσεις
τιμών θα απαιτηθεί πολύς χρόνος. Η εξάρτηση της Ελλάδας από τις πρώτες ύλες δεν
πρόκειται να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά στο επίπεδο τιμών, προκαλώντας για
παράδειγμα αυξήσεις στα εισαγόμενα που γρήγορα θα μεταφερθούν στην τελική
τιμή. Έτσι, το αυξημένο βιοτικό επίπεδο θα αναλάβει το βάρος της επανεκκίνησης της
οικονομίας και της επανίδρυσης ακόμη και ολόκληρων κλάδων, που σήμερα στο πλαίσιο του καταμερισμού εντός της ευρωζώνης πνέουν τα λοίσθια, παρότι υπάρχουν ακόμη
αξιοζήλευτες υποδομές και τεράστια τεχνογνωσία στο εργατικό δυναμικό. Εν ολίγοις,
οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σημαντικά μεγαλύτερες αφού θα υπάρχει μεγαλύτερη
ευελιξία σε όλους τους τομείς.

Το καλό το παλικάρι...

Η επικρατούσα νοοτροπία έχει εμφυσήσει στη σύγχρονη Ελλάδα ότι μοναδική
οδός σωτηρίας είναι η «Ευρώπη» και οτιδήποτε αντιστρατεύεται το ευρωπαϊκό
πιστεύω μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή και επομένως ο Έλληνας θα πρέπει να αποδέχεται χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης, υποβαθμισμένη
εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη, καταρρέουσες υποδομές, φτωχή ανάπτυξη
και αθρόα φυγή εγκεφάλων!
Δυστυχώς αυτό το θέμα δεν έχει αναδειχθεί πολιτικά μέχρι σήμερα. Και τούτο διότι είχαν
θεοποιηθεί στους ευρωπαϊκούς λαούς και ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης, η ΟΝΕ και το
Ευρώ. Κατά δεύτερον, αυτοί που εξέφραζαν ενστάσεις είτε επρόκειτο για σοβαρούς
αναλυτές στους οποίους όμως δεν εδίδετο το βήμα από τα ΜΜΕ είτε για κόμματα της
αριστεράς και της άκρας δεξιάς που δεν μπορούσαν να αναδείξουν σε ευρύ κοινό τις
επιπτώσεις του Ευρώ.
Σήμερα το τοπίο στην Ευρώπη αλλάζει. Παρά το γεγονός ότι τα ΜΜΕ εξακολουθούν
να προβάλλουν εμπόδια, η ζωή και οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα πολιτικό τοπίο που
εκ των πραγμάτων αρχίζει να αναδεικνύει το σοβαρό αυτό ζήτημα και να κερδίζει έδαφος (βλ. εκλογές Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). Για μένα είναι βέβαιο πλέον ότι
το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και
προβληματισμού που θα ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα και θα τεθεί συνολικά από
τον ευρωπαϊκό νότο, επηρεάζοντας και τα προγράμματα των κυβερνητικών κομμάτων
που θα αναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους στη νομισματική επιλογή. Αρχικά τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αλλά και σοβαροί οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές του
συντηρητικού χώρου, υπό το βάρος της λαϊκής πίεσης θα θέσουν σοβαρά το ζήτημα
λειτουργίας του Ευρώ. Ένας πονοκέφαλος που βέβαια αν συνδυαστεί με το επερχόμενο
Δημοψήφισμα στην Αγγλία για το Brexit, τότε η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη για το μέλλον της ενωμένης Ευρώπης.
Η αποδόμηση της ισχυρής νομισματικής ένωσης αναδύθηκε με το Grexit. Ήταν
η θρυαλλίδα που καθιστά μέρα με τη μέρα ολοένα και πιο φανερό ότι οι χώρες
του Νότου εντός της ΟΝΕ συνεχώς θα περιθωριοποιούνται και θα περιέρχονται
σε διαρκή οικονομική ασφυξία.

Το Ευρώ δεν είναι αυτοσκοπός!

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευρώ ΔΕΝ είναι σκοπός. Είναι ένα ΜΕΣΟ
προς επίτευξη του θεμελιώδους σκοπού της ΕΕ της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και
της ευημερίας της κοινωνικής πλειοψηφίας που πρέπει να αποτελεί μέτρο αξιολόγησης
κάθε οικονομικής πολιτικής. Αυτό που ζούμε τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα
είναι το ακριβώς αντίθετο: οικονομικός μαρασμός, οικονομική ασφυξία, ύφεση, κοινωνική εξαθλίωση, ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Είναι προφανές ότι υπάρχει ΕΚΤΡΟΠΗ από τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Ε.
Η Ε.Ε. έχει μετατραπεί σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, σε ένα πανευρωπαϊκό
ενεχυροδανειστήριο που ΕΧΕΙ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ από την πορεία, που διέγραψαν για αυτήν οι ιδρυτικές της συνθήκες.
Η έξοδος από το Ευρώ θα μπορούσε να είναι μία πραγματική λύτρωση, εφόσον
θα άνοιγε ο δρόμος σε παραγωγικές επενδύσεις και η χώρα θα γινόταν ελκυστική
ένεκα προσιτών τιμών στον τομέα του τουρισμού. Γι’ αυτό οφείλουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής μας με εξωστρέφεια, δυναμισμό, αλλά κυρίως
με πατριωτισμό και δικό μας σχέδιο.
Το ερώτημα λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι εάν η θέση μας είναι στην Ευρώπη, αλλά
σε ποια Ευρώπη και ειδικότερα σε ποιο Ευρώ. Διότι εάν οι πολιτικοί στόχοι της σύγχρονης Ευρώπης για εμάς είναι να καταστούμε ένα φτωχοποιημένο γερμανικό προτεκτοράτο ή μία ειδική οικονομική ζώνη, τότε σίγουρα δεν ανήκουμε σ’ αυτήν την Ευρώπη
και μετά βεβαιότητος δεν θα έπρεπε να ακολουθούμε ως χώρα αυτό το σχέδιο.

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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Ενημέρωση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συνέχεια από σελ. 1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, η πρώτη Γ.Σ. θα συγκληθεί το Σάββατο 2/4 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου μας,
Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος με θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και προϋπολογισμός επόμενου έτους. λήψη απόφασης για
την έγκρισή τους.
• Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφαση για
τον καθορισμό του τόπου, του χρόνου και των λοιπών διαδικαστικών θεμάτων της διεξαγωγής τους.
• Τροποποίηση όλων των διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου, αναδιάταξη, αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση αυτού. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή πανελλαδικής
ψηφοφορίας προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού και για τον καθορισμό της διαδικασίας διεξαγωγής της πανελλαδικής ψηφοφορίας.
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τη διεξαγωγή της πανελλαδικής καταστατικής ψηφοφορίας.
• λήψη απόφασης για την ανάδειξη του μειοδότη του έργου εκπόνησης αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ και υπαγωγής (μερικής ή ολικής) στο ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ.
• λοιπά θέματα.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα συγκληθεί δεύτερη Γ.Σ. την Πέμπτη 7/4 και ώρα
11:00 π.μ., επίσης στα γραφεία του συλλόγου μας.
Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ., θα συγκληθεί νέα Γενική
Συνέλευση, η οποία θα είναι οριστική και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/4 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
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Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), οδός Ακαδημίας 7, στην Αίθουσα
«Ερμής» στον 6ο όροφο.

Η αποχώρηση 639 συναδέλφων της Ιονικής με την τελευταία εθελούσια
έξοδο του 2014 έχει καταστήσει αναγκαία τη διενέργεια αρχαιρεσιών, καθώς
πλέον κανένας εργαζόμενος δε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας
και την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το σημερινό Δ.Σ. θα ασκεί κανονικά όλα τα
καθήκοντά του.
Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού έχει επιμεληθεί η έγκριτη νομική σύμβουλος του συλλόγου μας κα Αγγελική Καίσαρη σε συνεργασία με το Δ.Σ., αλλά
και με εκπροσώπους των παρατάξεων που συνενώνονται στο σύλλογό μας.
Η αξιοποίηση της έως σήμερα εμπειρίας μας ανέδειξε τα σημεία εκείνα του
καταστατικού μας που θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συλλόγου. Επιπλέον, έχουν
προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες διατάξεις που καθιστούν απόλυτα
εφικτή τη συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας με το Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής – λαϊκής Τράπεζας.
Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση του συλλόγου με τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας για την έγκριση της τροποποίησης του
καταστατικού, θα της παράσχει ισχυρό έρεισμα ώστε να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα τη διαδικασία συγχώνευσης των συλλόγων.
Καλούμε όλα τα μέλη της Ιονικής Ενότητας να συμμετάσχουν στην κορυφαία
αυτή διαδικασία, ώστε εν συνεχεία απερίσπαστα και με ένα σύγχρονο καταστατικό να προχωρήσουμε στο πανιονικό αίτημα συγχώνευσης των συλλόγων.
Σ.σ. Το κείμενο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού θα σας αποσταλεί
τις επόμενες μέρες, καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα
(www.ionikienotita.gr)του συλλόγου μας.

Νέα μεγάλη συμφωνία του συλλόγου μας προς όφελος
των συναδέλφων για την υπόθεση διεκδίκησης των
αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών!

Ο σύλλογός μας, αφού διαπίστωσε ότι πολλοί συνάδελφοί μας
δυσκολεύονταν να καταβάλουν το τίμημα των 140 ευρώ πλέον
φ.Π.Α. (172,20 €) που απαιτείτο μέχρι πρότινος για τη συμμετοχή στη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών, ήλθε σε συμφωνία με τη δικηγορική εταιρία του δρ.
Απόστολου Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση για ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας, που περιλαμβάνει τη
συμμετοχή στο σύνολο της διαδικασίας της διεκδίκησης του Ν.
4051/2012 και επιπλέον του Ν. 4093/2012, χωρίς την κατάθεση
προκαταβολής!

Με νέα συμφωνία- ρύθμιση
Συνεχίζουμε τις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών
των μνημονιακών περικοπών των συντάξεών μας σε νέα βάση:
• Εφεξής, εκτός από τις περικοπές του Ν. 4093/2012 θα διεκδικούμε
και αυτές του Ν. 4051/2012, όλες αναδρομικά από 01-02-2013
• Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συνταξιούχοι, ήλθαμε σε
συμφωνία με τη δικηγορική εταιρία και εφεξής θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αναδρομικά των περικοπών (4051/2012 και
4093/2012) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρά μόνον με
αμοιβή εκ του αποτελέσματος (18% επί των ποσών που θα επιδικασθούν και θα εισπραχθούν)
Συνάδελφοι,
Με βάση τη νέα συμφωνία που πετύχαμε με τη δικηγορική εταιρία του δρ.
Απόστολου Παπακωνσταντίνου, μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε δικαστικά τα αναδρομικά των αντισυνταγματικών περικοπών των συντάξεών μας
από τους Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2013 και να πληρώσουμε μονάχα εφόσον εισπράξουμε. Η μόνη πιθανή επιβάρυνση που μπορεί να παρουσιαστεί
είναι στο Εφετείο και θα ανέρχεται στα 20 ευρώ, όπως μας ενημέρωσε ο δρ.
Α. Παπακωνσταντίνου.
Μέχρι τώρα η διεκδίκηση των περικοπών του Ν. 4093/2012 (βλ. ανακοίνωσή
μας από 03/08/2015) γινόταν με ομαδικές αγωγές και ο κάθε συνταξιούχος
έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ( 172,20 €) για
την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τους συνταξιούχους που
υπέβαλαν ήδη τα δικαιολογητικά για αγωγή διεκδίκησης των αναδρομικών του Ν. 4093/2012 και κατέβαλαν και τα 172,20 €, η διαδικασία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, ενώ η δικηγορική εταιρία θα υπολογίσει
μόνη της και θα προσθέσει στην αγωγή και τις απαιτήσεις του Ν.
4051/2012. Από τα ποσά που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως η δικηγορική εταιρεία του δρ. Παπακωνσταντίνου θα εισπράττει ως αμοιβή το 8%. Εάν τα δικαστήρια απορρίψουν το αίτημα, δε θα οφείλεται ουδεμία αμοιβή στη
δικηγορική εταιρεία.

Με βάση τη νέα συμφωνία, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στη σχετική επιστολή από 11/03/2016 της δικηγορικής εταιρίας, διεκδικούμε τις αναδρομικές
μειώσεις των συντάξεων με τους νόμους 4051/2012 & 4093/2012 χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση, παρά μόνο με αμοιβή εκ του αποτελέσματος
(18% επί των ποσών που θα επιδικασθούν και θα εισπραχθούν). Το χρονικό
διάστημα που θα καλύπτουν οι εν λόγω αγωγές εκκινεί από την 1η Φεβρουαρίου 2013 και καταλήγει την 30ηΑπριλίου 2016.
Από εδώ και στο εξής, ο κάθε συνταξιούχος που επιθυμεί να συμμετάσχει
στις ομαδικές αγωγές θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής:
• Πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών με συμπληρωμένα τα ποσά των
κρατήσεων στις στήλες του Ν. 4093/2012 και το Ν. 4051/2012 που
ισχύουν κατά μήνα από 1-02-2013 και μέχρι 30-04-2016 που θα υποβληθούν οι αγωγές (μπορείτε να τον βρείτε στη σχετική δημοσίευση στην
ιστοσελίδα μας www.ionikienotita.gr). Για τους νεώτερους συνταξιούχους
ο πίνακας τροποποιείται ανάλογα. Προσοχή: η κράτηση του Ν.
4051/2012 υπολογίζεται πάνω από τα 1.300 ευρώ και του Ν. 4093/2012
πάνω από τα 1.000 ευρώ. Στα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του
ΙΚΑ υπάρχει και μία Τρίτη κράτηση του Ν. 4024 την οποία δεν διεκδικούμε
πλην όμως είναι αθροισμένη μαζί με την κράτηση του Ν. 4051/2012 που
διεκδικούμε. Στην περίπτωση αυτή μεταφέρουμε στον πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών το σύνολο του ποσού των κρατήσεων Ν. 4024
& Ν. 4051 διότι δεν είναι εφικτό να τα ξεχωρίσουμε (ας το πράξει το ΙΚΑ
που θα κληθεί να τα πληρώσει).
• Τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του ΙΚΑ που έχετε
στην κατοχή σας (όσα υπάρχουν) και φωτοαντίγραφο της απόφασης
συνταξιοδότησής σας.
• Να επιστρέψετε εις τριπλούν συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και
υπογεγραμμένο το Πληρεξούσιο – Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό
Δίκης που επίσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών εν όψει του σοβαρού κινδύνου παραγραφών των σχετικών αξιώσεων.
Είναι προφανές ότι μόνο όσοι θα συμμετέχουν στις αγωγές διατηρούν 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 »
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΤΑ Π Ι ΛΤ - ΑΤ

Ενημέρωση

Βασική μας θέση για το μείζον θέμα του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ παραμένει η υπαγωγή του στο ΕΤΕΑ, που είναι η μοναδική ρεαλιστική προοπτική για
τη διάσωση των επικουρικών συντάξεων του συνόλου των συνταξιούχων και εν ενεργεία ασφαλισμένων.
Τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του
ΣΥΙΛΤΕ, σταθερά πάντα στις απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις τους, με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων και έχοντας στη διάθεσή τους το σχετικό νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο που συνέταξε ο
ασφαλιστικός σύμβουλος των συλλόγων μας κος Γιώργος Κουτρουμάνης,
αποφάσισαν να αναθέσουν στην εταιρεία “Prudential Actuaries Ltd” του
έγκυρου αναλογιστή κου Βασιλείου Μαργιού που κατέθεσε την καλύτερη
προσφορά στην πρόσφατη εκδήλωση ενδιαφέροντος που είχε προκηρύξει
σύλλογός μας, την εκπόνηση δύο αναλογιστικών μελετών για το θέμα του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με το εξής περιεχόμενο:

1. Η πρώτη αναλογιστική μελέτη θα εξετάσει τις προοπτικές της επικουρικής σύνταξης σε περίπτωση υποχρεωτικής και καθολικής υπαγωγής όλων των εν ενεργεία ασφαλισμένων, καθώς και όλων των
συνταξιούχων του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ.
Η ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή θα εστιάζεται στην αρχή της συγχώνευσης του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ στο ΕΤΕΑ, με καθεστώς ΕΤΕΑΜ. Προηγείται βεβαίως
Αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ στο πλαίσιο των προδιαγραφών της Γ.Γ.Κ.Α. Η μελέτη αυτή θα εκπονηθεί τόσο βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ, όπως αυτές ισχύουν από 29/6/2015
και εφεξής, όσο και βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ,
όπως αυτές ίσχυαν αμέσως προ της 29/6/2015. Ακολούθως, λαμβάνοντας
υπ’ όψη και σχετικό Γνωμοδοτικό Σημείωμα του κ. Γ. Κουτρουμάνη, θα γίνει
επαναϋπολογισμός των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ,
τόσο βάσει του προ της 29/6/2015 καθεστώτος, όσο και του μετά την
29/6/2015 καθεστώτος, αφού και τα ακόλουθα ληφθούν υπόψη:
·
Το ποσό της καταβαλλόμενης σήμερα σύνταξης βάσει των όρων του
από 29/6/2015 καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ
·
Το ποσό τη σύνταξης που θα καταβάλλετο σε κάθε συνταξιούχο αν
ίσχυε το αμέσως προ της 29/6/2015 καθεστώς των ανωτέρω συνταξιοδοτικών καταστάσεων.

2. Η δεύτερη αναλογιστική μελέτη θα αφορά το ενδεχόμενο της υπαγωγής μέρους μόνον εργαζόμενων και συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΜ /
ΕΤΕΑ.
Η ανωτέρω κατ’ επιλογήν, δηλαδή προαιρετική, υπαγωγή μέρους μόνον των
εν ενεργεία ασφαλισμένων ή και συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ στο ΕΤΕΑΜ
/ ΕΤΕΑ θα έχει ως σημείο αναφοράς την πλήρη εφαρμογή των αναφερομένων στην πρώτη Μελέτη. Ακολούθως βάσει της αρχής του Αναλογιστικού
Ισοδυνάμου θα εκτιμηθεί το μέρος των στοιχείων του ενεργητικού, το οποίο
θα μεταφερθεί, ως περιουσιακό στοιχείο, στο ΕΤΕΑΜ / ΕΤΕΑ των εν ενεργεία
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, οι οποίοι θα επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο ΕΤΕΑΜ / ΕΤΕΑ. Δηλαδή το κάθε αναλογιστικό ισοδύναμο θα αντιστοιχηθεί με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού για “σύμμετρη ικανοποίηση”. Κατ’ επέκταση απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση της
1ης αναλογιστικής μελέτης και επιπρόσθετα έχοντας τα επιμέρους στοιχεία
των ατόμων που θα επιλέξουν την προαιρετική υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑΜ/
ΕΤΕΑ, θα υπολογισθεί, βάσει των ανωτέρω, για κάθε ενδιαφερόμενο:
• Ένα αναλογιστικό ισοδύναμο με τα αναλογούντα στοιχεία του ενεργητικού για το καθεστώς των καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ισχύουν
από 29/6/2015 και εφ’ εξής και
• Ένα αναλογιστικό ισοδύναμο με τα αναλογούντα στοιχεία του ενεργητικού για το καθεστώς των καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν
αμέσως προ της 29/6/2015
Ο σκοπός της 1ης μελέτης είναι να αναδείξει την αρχιτεκτονική υπαγωγής
στο ΕΤΕΑΜ / ΕΤΕΑ και να εκτιμήσει, ανά σενάριο, την δικαιούμενη, ανά
συνταξιούχο, παροχή από το ΕΤΕΑΜ / ΕΤΕΑ τόσο για το καθεστώς του
ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ προ της 29/6/2015, όσο και για το αντίστοιχο καθεστώς μετά
την 29/6/2015. Ενώ, ο ειδικός σκοπός της 2ης μελέτης είναι η αναλογιστική
προσέγγιση της επιμέρους περιουσίας του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ που θα μεταφερθεί,
ανά σενάριο, στο ΕΤΕΑΜ/ ΕΤΕΑ, και η οποία θα αντιστοιχεί σε όσους από
τους ήδη ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, θα εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για προαιρετική υπαγωγή στο καθεστώς του
ΕΤΕΑΜ / ΕΤΕΑ.

Καλούμε τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να παραδώσει άμεσα τα απαιτούμενα
στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η εκπόνηση των μελετών. Αν η διοίκηση του επικουρικού μας φορέα αρνηθεί, τότε θα προσφύγουμε άμεσα στην
ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να υποχρεωθεί να μας παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Με την ολοκλήρωση των μελετών, πλέον θα έχει πέσει και
το τελευταίο “φύλλο συκής” για όσους κωλυσιεργούν και υψώνουν εμπόδια
στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι οι αναλογιστικές μελέτες θα τεκμηριώσουν την ορθότητα των σταθερών θέσεών μας και θα αποτελέσουν τη βάση για την ένταξη του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, καταρρίπτοντας
τα μυθεύματα που διασπείρει η υποκινούμενη προπαγάνδα είτε περί
δυνατότητας επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφα-
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λισμένους, είτε περί δυνατότητας επιβίωσης του επικουρικού μας
φορέα με τη σημερινή του μορφή.
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα υλοποιήσουμε το επόμενο στάδιο
του στρατηγικού μας πλάνου, με την παράδοση στον αρμόδιο Υφυπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης κο Αναστάσιο Πετρόπουλο των δηλώσεων των
μελών του χώρου της Ιονικής -που αποτελεί την αντιπροσωπευτική οργάνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ- για την επιθυμία ένταξης του επικουρικού μας ταμείου στο ΕΤΕΑ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
Παράλληλα, επειδή οι προβλεπόμενες με βάση το Καταστατικό του
ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε 3% για τους εργαζόμενους και 4% για τους εργοδότες, ενώ οι προβλεπόμενες για το ΕΤΕΑ
εισφορές είναι 3% και 3% αντίστοιχα, θα επιδιώξουμε η επιπλέον εισφορά 1% να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου συμπληρωματικών παροχών, με μετατροπή του σημερινού ΝΠΙΔ
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου 3029/2002.

Ο δρόμος της δικαιοσύνης

Επειδή εμείς δεν προσπαθούμε να ενδυθούμε το ρόλο του μετά Χριστόν
προφήτη, σας υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και πριν την κατάρρευση του επικουρικού μας ταμείου, ο σύλλογός μας είχε καταβάλει πραγματικά μεγάλη,
πολυετή προσπάθεια για να αναδείξει τους καταστροφικούς κινδύνους που
εγκυμονούσε η παραμονή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ της διοίκησης των συνεργατών
του κου Γκιάτη, κκ Ε. Πετράκη, Ι. Λάτση, Δ. Τσιακούλια, Κ. Ξύστρα, Δ. Κίσσα
και Ι. Σιδεράτου.
Όσοι έδωσαν το παρών στην “αλησμόνητη” Γενική Συνέλευση του ταμείου
για την τροποποίηση του καταστατικού, σίγουρα έχουν κρατήσει αναμνήσεις... ζωής από τα ευτράπελα που έλαβαν χώρα και είχαν μοναδικό
στόχο την υπερψήφιση ενός καταστατικού εκτρώματος που αντιβαίνει
στη συλλογική, συνδικαλιστική και περί δικαίου λογική, σύμφωνα με
το οποίο η συνέλευσή του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ θα συγκαλείτο δια αντιπροσώπων, ώστε να μην υφίσταται η δυνατότητα σύγκλησης Γ.Σ. με τη διαδικασία που προβλέπει απόδοση μομφής και έκπτωση της διοίκησης
που κατέστρεψε τον επικουρικό μας φορέα.
Όσο για την προσπάθεια εξαπάτησης των εν ενεργεία συναδέλφων μας, τα
λόγια νομίζουμε περιττεύουν... Ακόμα και ο πιο αδαής πιστεύουμε ότι
έχει κατανοήσει πλέον ότι η περιβόητη “επιστροφή των εισφορών”
επρόκειτο για ακραίο και ξεδιάντροπο τέχνασμα, αφού δεν υφίσταται
καμία τέτοια νομική ή καταστατική δυνατότητα.
Οι φωνές μας δυστυχώς δεν εισακούσθηκαν και τα μοιραία αποτελέσματα
πλέον είναι εμφανή σε όλους. Ωστόσο, το κοινό αίσθημα που επικρατεί ανάμεσα στους συναδέλφους είναι η οργή για όλους αυτούς που συστηματικά
επιχείρησαν -και συνεχίζουν- να τους εξαπατήσουν. Πέραν των προσπαθειών που καταβάλλουμε για τη διάσωση της επικουρικής μας
σύνταξης, θεωρούμε ότι οι πράξεις που οδήγησαν στον ουσιαστικό
αφανισμό του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες και νιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους να παραδώσουμε
στη δικαιοσύνη όσους ευθύνονται για αυτές.
Το σερί των απερίσκεπτων ενεργειών δεν έχει τελειωμό, με τελευταίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα την “επένδυση” 55,5 εκατ. Ευρώ από τα ταμεία
του επικουρικού μας φορέα που αιμορραγούν, στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής. Μετά τη λήξη της αποχής των δικηγόρων θα καταθέσουμε άμεσα αίτηση για επίδειξη όλων των σχετικών εγγράφων της σχετικής απόφασης
της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Επιπλέον, θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά εναντίον όλων των υπευθύνων, αφού τους είχαμε αποστείλει έγκαιρα
εξώδικο, προειδοποιώντας τους για τον κίνδυνο που εγκυμονούσε για το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και κατά συνέπεια τους ασφαλισμένους, η καταστροφική αυτή
επένδυση.
Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των δικηγόρων, αναβλήθηκε η συζήτηση της αγωγής για την ακύρωση της Γ.Σ. τροποποίησης
του καταστατικού και προσδιορίστηκε για τις 2/6/2016.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα περιπλακούν περαιτέρω οι προσπάθειές
μας μέσω νέων άστοχων δικαστικών ενεργειών από την πλευρά του κου
Κολλάτου και του Συλλόγου Συνταξιούχων, που μέχρι στιγμής με τις απερίσκεπτες νομικές τους ενέργειες έχουν χάσει 15 (!!!) υποθέσεις, κυρίως προσωρινές διαταγές που δεν έπρεπε να έχουν δικάσει, δημιουργώντας
αρνητικό προηγούμενο στις δικές μας προσπάθειες που γίνονται σε συνεργασία με τους έγκριτους και αποδεδειγμένα άξιους νομικούς μας συνεργάτες.
Ακολούθως, οι νομικές μας ενέργειες θα συνεχιστούν με την έφεση εναντίον
της απαράδεκτης απόφασης διαγραφής των συνταξιούχων συναδέλφων μας
από τον επικουρικό μας φορέα. Τώρα πλέον είναι αναγκαίο να γίνει ανακοπή
για τη διάταξη του Ειρηνοδίκη που ενέκρινε το καταστατικό.

Συνάδελφοι,
Όλοι πλέον σήμερα, εχθροί και φίλοι, συναγωνιστές και ανταγωνιστές, αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα, τον επαγγελματισμό και την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών της Ιονικής Ενότητας.

Θα υλοποιήσουμε με υπομονή και προσήλωση το στρατηγικό σχεδιασμό μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι και με τη δική σας συμπαράσταση, θα πετύχουμε τους στόχους μας που θα αποβούν προς
όφελος όλων των ασφαλισμένων του επικουρικού μας φορέα.

Ενημέρωση
Ενημέρωση
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

συνέχεια από σελίδα 1

Στη συνέλευση της 9ης Απριλίου κρίνεται η κατοχύρωση ενός πρότυπου φορέα υγείας που ουσιαστικά θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών μας
χωρίς οικονομική επιβάρυνση, καθώς και σειρά
δράσεων που θα βοηθήσουν τους συναδέλφους να
ανταποκριθούν στις καταναλωτικές τους ανάγκες
με μεγάλες εκπτώσεις και ιδιαίτερες προσφορές.
Σημειωτέον ότι τα έξοδα του τομέα της υγείας θα
καλύπτονται από τα έσοδα των προμηθειών του
Συνεταιρισμού, μέσα από τις δραστηριότητες που
έχουν ήδη έχει δρομολογηθεί και προχωρούν με
ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Ν έα επ οχή με α φ ετηρί α την π ρόσ φ α τη Γενι κή
Σ υνέλευσ η της 29/2

Άλλωστε, οι 254 συνάδελφοι που προσήλθαν μαζικά τη Δευτέρα 29/2 στην Απολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας, διατράνωσαν με την
παρουσία τους την επιθυμία τους για τη δυναμική επαναλειτουργία του.
Η Γενική Συνέλευση της 29/4 αποτελεί την αφετηρία επανεκκίνησης του Συνεταιρισμού, αφού οι συνάδελφοι απέδειξαν την πλήρη εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση με τη σχεδόν ομόφωνη έγκριση του διοικητικού απολογισμού, ο οποίος
υπερψηφίστηκε από 246 συναδέλφους (8 κατά) και του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού που υπερψηφίστηκαν από 247 (7 κατά).
Της διαδικασίας επιλήφθηκε το ομόφωνα εκλεγμένο προεδρείο με το συνάδελφο
Γιάννη Χρυσικό στη θέση του προέδρου και το συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο στη θέση
του γραμματέα.
Η Συνέλευση είχε και ενημερωτικό χαρακτήρα, με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού
Νίκο Κάβουρα και το Γενικό Γραμματέα Σαράντο Φιλιππόπουλο, να αναλύουν το σχεδιασμό για την οργάνωση του Συνεταιρισμού σε σύγχρονα πρότυπα και να γνωστοποιούν τις άμεσες προτεραιότητες και επιδιώξεις του Δ.Σ. Επίσης, ιδιαιτέρως
εποικοδομητικές και ενδιαφέρουσες ήταν οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη και του ταμία Νίκου Πετρόπουλου, καθώς και του συναδέλφου
μας Λάμπρου Μεραντζή.

- Πανελλήνιο Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Τα πεδία δραστηριότητας και ευθύνης του Συνεταιρισμού μπορούν να δώσουν δυναμικές και αποτελεσματικές απαντήσεις σε πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει τα
τελευταία χρόνια της οικονομικής δυσπραγίας και της συνεχώς επιδεινούμενης αδυναμίας των συναδέλφων να καλύπτουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. Σας
έχουμε ενημερώσει ότι πρώτο μέλημα του Συνεταιρισμού που ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη και βαίνει προς υλοποίηση είναι η σύσταση ενός πρότυπου Πανελλήνιου Δικτύου Παροχής υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτει σε όλη την επικράτεια τις ανάγκες των μελών του Συνεταιρισμού, χωρίς καμία επιβάρυνση στις
περισσότερες περιπτώσεις και με ελάχιστη συμμετοχή στις πλέον σοβαρές.

- Σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών

Παράλληλα, αναλύθηκε το πλάνο για τη σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων με μεγάλες εταιρίες για την κάλυψη μεγάλου μέρους των καταναλωτικών αναγκών των συναδέλφων. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η συνεργασία με εταιρία κινητής
τηλεφωνίας και οι άμεσα επικείμενες συμφωνίες με μεγάλη αλυσίδα super market
με πανελλαδικό δίκτυο και εν συνεχεία με εκατοντάδες εταιρίες, που θα τις πληροφορηθείτε τόσο μέσα από την ιστοσελίδα μας (www.ionikienotita.gr) όσο και από ειδικά
ένθετα που θα βρίσκετε στην εφημερίδα του συλλόγου μας. Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει τη λειτουργία ενός πρατηρίου που θα αποστέλλει δωρεάν την επόμενη
μέρα της παραγγελίας σε κάθε συνάδελφο το προϊόν που θα προσφέρεται με σημαντική
έκπτωση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αγοραστική δυνατότητα και την εξοικονόμηση χρημάτων από τις καταναλωτικές ανάγκες των μελών του Συνεταιρισμού.

Αμαρτίες παρελθουσών διοικήσεων παιδεύουσι τα
μέλη του Συνεταιρισμού...

Δυστυχώς, παρά την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από
την προηγούμενη και την τωρινή διοίκηση, δεν είναι εύκολο έργο η απόσβεση των
ζημιών που συσσωρεύτηκαν από την “γκρίζα” περίοδο του Συνεταιρισμού, αφού από
το 2002 και επί 11 συναπτά έτη, οδηγήθηκε στην κυριολεξία σε πλήρη αποσύνθεση
και απαξίωση. Οι διοικήσεις αυτής της περιόδου, πέραν της υπολειτουργίας και του
ουσιαστικού αφανισμού των δραστηριοτήτων του, δεν φρόντισαν στοιχειωδώς να δηλώσουν επισήμως τη θέση του Συνεταιρισμού σε αδράνεια, με αποτέλεσμα αφενός
να έχουν συσσωρευθεί υπέρογκα πρόστιμα και αφετέρου να μην υφίσταται η παραμικρή λογιστική απεικόνιση για όλα αυτά τα χρόνια.
Η διοίκηση του Συνεταιρισμού, που πρωτοστατεί στην κάθαρσή του καταβάλλοντας
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξισορρόπηση των οικονομικών του δεδομένων,
δεν θα μπορούσε να παραμείνει παθητική απέναντι σε όλους αυτούς που ευθύνονται
για τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει. Όπως είναι φυσικό, απέστειλε
εξώδικη επιστολή στην τελευταία διοίκηση της περιόδου υπολειτουργίας του
Συνεταιρισμού, που αποτελείτο από τους κκ Νικόλαο Κορδώνη, Ηλία Προκόπη,
Ιωάννη Βέργο και Αγάθη λαδά, γνωστοποιώντας τους τις σημαντικές ευθύνες για
την κατάσταση που παρέδωσαν στην προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο το συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο και γραμματέα το συνάδελφο Δημήτρη Ευταξία, που πράγματι εργάστηκαν για να βάλουν σε τάξη ένα διαλυμένο οργανισμό ώστε να μπορέσει
σταδιακά να επαναλειτουργήσει.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε απόφαση ανάθεσης σε ορκωτούς λογιστές του έργου της
αναλυτικής καταγραφής των επιπτώσεων της 11ετούς ανύπαρκτης διοίκησης και ουσιαστικής αδρανοποίησης του Συνεταιρισμού και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να αναζητήσει
αν προκύπτουν τόσο αστικές όσο και ποινικές ευθύνες σε προηγούμενες διοικήσεις.
Συνάδελφοι, πράγματι πρόκειται για μία δύσκολη απόφαση και δεν αποτελεί ευχάρι-

5
5

στη εξέλιξη για το Συνεταιρισμό μας, ωστόσο δεν είναι δυνατόν ορισμένοι να εκμεταλλεύονται το συνδικαλισμό λειτουργώντας υπό το καθεστώς ενός άτυπου ασύλου,
όπως συνέβαινε επί σειρά ετών στο Σύλλογο Συνταξιούχων, διότι αυτές ακριβώς οι
λογικές είναι υπεύθυνες για την κατακρήμνιση της συνδικαλιστικής αξιοπιστίας στα
μάτια των συναδέλφων και συνολικά της κοινής γνώμης.
Επιτέλους, ας κινηθούν οι θεσμικές διαδικασίες ώστε να αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές αν υπάρχουν ευθύνες! Εμείς δεν εξαιρούμε ούτε την περίοδο των
δικών μας διοικήσεων από τον έλεγχο που θα επεκταθεί μέχρι σήμερα, ώστε
να μπορούν τελικά οι συνάδελφοι να κάνουν συγκρίσεις.
Απότοκο της αγανάκτησης των συναδέλφων από τα γνωστά συνδικαλιστικά τερτίπια
είναι και η οριστική πλέον απομόνωση από το σύνολο των συναδέλφων της ομάδας
του Συλλόγου Συνταξιούχων, αρκετοί μάλιστα εκ των οποίων είχαν υπάρξει μέλη και
στις ανυπόληπτες διοικήσεις του Συνεταιρισμού. Στη διαδικασία απεδείχθη αδιαμφισβήτητα ότι οι κκ Κολλάτος, Βέργος, Προκόπης και Βασιλάκης δεν έχουν
καμία θέση ανάμεσα στους συναδέλφους που αποδοκίμασαν μαζικά τις θέσεις
και τη στάση τους, θέτοντάς τους στο περιθώριο.
Μάλιστα, η ενοχλητική παρουσία του κου Κολλάτου μας προβλημάτισε ιδιαίτερα γιατί
φοβόμασταν -και δικαιολογημένα όπως αποδείχτηκε- τις οργισμένες αντιδράσεις των
συναδέλφων. Το παρελθόν, η πορεία και οι πρακτικές του κου Κολλάτου είναι αρκετά
για να βγάζουν εκτός εαυτού τους συναδέλφους ακόμα και στην απλή παρουσία του,
όπως πράγματι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, η δημοκρατία και
ο συνδικαλισμός δεν μπορούν να αποκλείουν καμία άποψη, παρά μόνο να την απομονώνουν και επομένως οφείλουν να βρίσκουν έστω και “μια γωνιά” για ανθρώπους
σαν τον κο Κολλάτο, ο οποίος δικαιολογημένα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των συναδέλφων, καθώς, όπως πολύ εύστοχα αποτυπώθηκε στη χαρακτηριστική
τοποθέτηση του συνάδελφου Ανδρέα Μπάφη: “δε φτάνει που βάλαμε το λύκο ανάμεσά
μας, του επιτρέπαμε και κόπριζε”!

Μία “ήττα” σαν νίκη!

Η δεύτερη μεγάλη επιδίωξη της πρόσφατης Συνέλευσης ήταν η επίτευξη της τροποποίησης του καταστατικού του Συνεταιρισμού, ώστε να αναβαθμιστεί και να ανταποκρίνεται σε σύγχρονα πρότυπα και ανάγκες.
Όπως προαναφέραμε, στη διαδικασία έδωσαν μαζικό παρών 254 συνάδελφοι
προερχόμενοι κυρίως από την πρωτεύουσα, ενώ η απαιτούμενη προσέλευση για
τη συμπλήρωση απαρτίας για την καταστατική τροποποίηση είναι 400 παρουσίες.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη συνήλθε άμεσα το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και προκήρυξε
νέα Γενική Συνέλευση για τις 9 Απριλίου και ώρα 12:30 μ.μ. στην έδρα του
ΕΒΕΑ, οδός Ακαδημίας 7, 6ος όροφος στην Αίθουσα “Ερμής”. Στην πλέον κρίσιμη Γενική Συνέλευση των τελευταίων ετών θα κληθούν και οι συνάδελφοι της
περιφέρειας, των οποίων τη δαπάνη μεταφοράς θα καλύψει ο Συνεταιρισμός.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να καλύψει την αεροπορική μετακίνηση των συναδέλφων
της Θεσσαλονίκης και την οδική μετακίνηση των συναδέλφων μας με τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν τις εξής περιοχές:

•
•
•

Κεντρική Ελλάδα (λάρισα, Βόλoς, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα,
λαμία)
Πάτρα, Πύργος, Κάτω Αχαγιά, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο
Καλαμάτα, Σπάρτη, Γύθειο, Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο και Κόρινθος

Μετά και τη μαζική προσέλευση των συναδέλφων της πρωτεύουσας στην τελευταία Γ.Σ., είναι πλέον δεδομένο ότι θα υπερκαλυφθεί η απαιτούμενη απαρτία
των 400 μελών, όπως ορίζει ο Ν1667/86 άρθρο 5, ώστε να συναποφασίσουμε
για τις απαραίτητες αλλαγές που θα καταστήσουν το Συνεταιρισμό ένα καθόλα
σύγχρονο και χρηστικό οργανισμό που θα συνδράμει τα μέγιστα τα μέλη του.
Αποτελεί οριστική υποχρέωση και δέσμευση όλων μας να συμμετάσχουμε στη
διαδικασία προκειμένου να βάλουμε το Συνεταιρισμό ξανά στο προσκήνιο
προς όφελος όλων των μελών του και της ιονικής οικογένειας!
Επιπροσθέτως, η διοίκηση του Συνεταιρισμού, τηρώντας απόλυτα τη νομιμότητα,
έδωσε αποστομωτική απάντηση στις ανυπόστατες φήμες που διέσπειρε ο κο Κολλάτος και η παρέα του το τελευταίο διάστημα ότι είχαμε δήθεν συγκεντρώσει
εκατοντάδες υπογραφές πριν τη Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς, αυτό είναι το επίπεδο του κυρίου αυτού και τα μυθεύματα αυτά τον χαρακτηρίζουν και έχουν ρίξει στο
ναδίρ την αξιοπιστία του. Με την παρουσία τη δική του και των συνεργατών του,
αποκαλύφθηκε πλήρως ο αποσυνθετικός και διαλυτικός τους ρόλος, αφού
χάριν της εξυπηρέτησης της προσωπικής τους ματαιοδοξίας, δε διστάζουν να
σαμποτάρουν τις πρωτοβουλίες του Συνεταιρισμού και των συλλόγων μας που
θα αποβούν προς όφελος όλων των συναδέλφων.
Ευτυχώς είναι λίγοι και απομονωμένοι και δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στις εξελίξεις που θα τους σαρώσουν το επόμενο διάστημα. Και επειδή η ανοχή έχει και τα
όριά της, σύντομα θα αναρτηθεί διακήρυξη για την ενεργοποίηση της διαδικασίας για
την επίτευξη του πανιονικού στόχου της συγχώνευσης της Ιονικής Ενότητας με
το Σύλλογο Συνταξιούχων, προοπτική που απολαμβάνει της στήριξης της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων, με άμεσο και καθολικό αίτημα την απομάκρυνση του κου Κολλάτου από το Σύλλογο Συνταξιούχων. Εμείς υπογράφουμε αυτά
τα λόγια και να είστε σίγουροι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μετατραπούν και σε πράξεις!
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη και τη
μαζική συμμετοχή τους στην τελευταία Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και για την παραμονή τους στο σύνολο της διαδικασίας ώστε να
λάβουν ολοκληρωμένη ενημέρωση για την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τις προτάσεις μας για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Συνάδελφοι,

Απευθύνουμε
πανελλήνιο
κάλεσμα
σε
όλους να δώσετε το παρών στην πλέον
κρίσιμη Γενική Συνέλευση των τελευταίων
ετών στις 9/4 που θα οριστικοποιήσει τη
δυναμική επανεκκίνηση του ιστορικού Συνεταιρισμού μας σε σύγχρονα πρότυπα!
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Ενημέρωση

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Γκλαβοπουλοαπαντήσεις!

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η κυρία Ξανθίππη Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου εξαπέλυσε
μύδρους εναντίον του συναδέλφου Σαράντου Φιλιππόπουλου μέσα από ένα κείμενο που δημοσίευσε στο τέλος
της προηγούμενης χρονιάς (μάλιστα επειδή της φάνηκε
μεγάλο επίτευγμα, το αναδημοσίευσε με μικρές αλλαγές
πριν από μικρό χρονικό διάστημα). Όταν ο συνάδελφος
βρήκε λίγο χρόνο ανάμεσα στις προτεραιότητές του, που
βεβαίως είναι οι υποθέσεις των συναδέλφων, ασχολήθηκε
και με αυτό το ελάσσονος σημασίας ζήτημα, απαντώντας
καταλλήλως στην κυρία αυτή. Και πολύ καλά έκανε προσθέτουμε εμείς, γιατί η όλη κατάσταση έχει αρχίσει να μας
θυμίζει τη γνωστή παροιμία “φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης”! Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε δημοσιεύσει το πρώτο μέρος των
“Γκλαβοπουλοαπαντήσεων” και ακολουθεί το δεύτερο και
τελευταίο μέρος της απάντησης του συνάδελφου Φιλιππόπουλου:
Συνεχίζοντας και επειδή πάγια τακτική δική μου και της Ιονικής Ενότητας είναι ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να φέρνουν τα
πάντα στο φως, πραγματικά αναρωτιέμαι αν σκεφτήκατε πολύ πριν τολμήσετε να κατηγορήσετε εμένα προσωπικά και το σύλλογό μας για θέματα οικονομικής φύσεως!!! Σε αντίθεση με το Σύλλογο
Συνταξιούχων, είμαστε η μοναδική οργάνωση που δημοσιοποιεί
με αποδείξεις όλες τις δαπάνες της μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας,
με τα στοιχεία αυτά να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση όλων
των συναδέλφων! Ήδη, ανέθεσα στη συνεργάτη του συλλόγου μας
κα Αγγελική Λάζου να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα μας όλα τα παραστατικά που αμφισβητείτε κα Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου. Εσείς και οι
συνεργάτες σας άραγε νιώθετε την ίδια άνεση; Οι πράξεις σας με την
απόκρυψη του πορίσματος των ορκωτών λογιστών αλλά δείχνουν... Σε
κάθε περίπτωση, επειδή είχατε το θράσος να κάνετε αναφορά στα οικονομικά του συλλόγου μας, έχουμε και λέμε:

Ομοφωνία και χρηστή διαχείριση:
Άγνωστες καταστάσεις σε εσάς

Επειδή μου αρέσουν οι ημερομηνίες και όχι οι αοριστολογίες, στις
11/6/2004, με απόφαση της Γ.Σ. λόγω των πολλαπλών αναγκών και δραστηριοτήτων του συλλόγου, προχωρήσαμε στην τροποποίηση του καταστατικού ώστε το απεργιακό ταμείο που αιμοδοτείτο από τα 300 ηρωικά
του μέλη, να ενταχθεί στις οικονομικές ανάγκες του συλλόγου με πλήρη
διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των δαπανών και των εξόδων, προκειμένου να κρατηθεί ζωντανός ο σύλλογος και οι ελπίδες των συναδέλφων για άξια συνδικαλιστική εκπροσώπηση! Έκτοτε έχει γίνει απόλυτα
χρηστή διαχείριση στο λογαριασμό του, ενώ διαχρονικά οι αποφάσεις
της διοίκησης στα οικονομικά ζητήματα του Συλλόγου υπήρξαν ομόφωνες! Ως προς τις ανακρίβειες του κου Κολλάτου που ισχυρίζεται ότι από
τον πρόεδρο κο Μαρκάκη παραδόθηκε αποθεματικό 2 εκατ. ευρώ στις
διοικήσεις από το 1999 κι έπειτα, του συνιστούμε να κάνει λίγη υπομονή,
αφού επίκειται η πρόσκληση των ορκωτών λογιστών που θα ρίξει άπλετο
φως με τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων του συλλόγου την τελευταία 20ετία.

Δελεαστικός ο εργοδοτικός συνδικαλισμός...

Φυσικά εσείς δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε αυτά τα ζητήματα γιατί ήσασταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το σύλλογό μας τρέχοντας προς τις αγκάλες του εργοδοτικού συλλόγου για να
απολαύσετε τα προνόμιά του. Και όμως, επειδή δυστυχώς η λήθη σε
αυτήν τη χώρα, αλλά και στον κλάδο μας, κυριαρχεί, έχετε το θράσος να
κατηγορείτε εμένα για τη σχέση μου με την τράπεζα. Προσωπικά πάντως,
δεν έχω καμία διάθεση να αφήσω τη λήθη να επικρατήσει. Και αυτός
είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που σας απαντώ.

...Μόνο που σας “έκοψε” την απεργία!

Εξ άλλου, ποτέ δεν είχατε συναδελφική και συνδικαλιστική συνείδηση

καθώς διαχρονικά υπήρξατε μόνιμη απεργοσπάτρια! Όσο για την
άποψη που διατυπώνετε ότι είναι άχρηστη η ύπαρξη απεργιακού ταμείου
και ότι παράτυπα το εισπράττουμε γιατί ο σύλλογός μας δεν είναι αντιπροσωπευτικός, αν γνωρίζατε στοιχειωδώς τη νομοθεσία θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι δυνατότητα προκήρυξης απεργίας έχουν και
οι μη αντιπροσωπευτικοί σύλλογοι, εφόσον παρθεί απόφαση από το
Δ.Σ. του Συλλόγου. Επανερχόμαστε πάλι στην “επιστημονική επάρκεια”...

Κι άλλα ψεύδη! Κι άλλες συκοφαντίες!

Ωστόσο, η άγνοια μπορεί να συγχωρεθεί. Αυτά που δεν συγχωρούνται
είναι τα ψεύδη και η κατασυκοφάντηση! Είτε λοιπόν εσκεμμένα είτε
λόγω αναξιόπιστων πηγών, αναφέρετε ψευδή στοιχεία για τα διαθέσιμα του απεργιακού ταμείου. Η Διοίκηση του Συλλόγου δίνει κάθε
χρόνο λογαριασμό στα μέλη του που πληρώνουν και κρίνουν τα πεπραγμένα μας. Αντίθετα, υφίσταται σοβαρό θέμα με τη διαχείριση του
απεργιακού ταμείου την περίοδο της μεγάλης απεργίας του 1998
ενάντια στο ξεπούλημα της τράπεζας που διήρκεσε από τις 8 Μαΐου
έως τις 20 Ιουνίου, αφού πράγματι τότε παρουσιάστηκαν πολλά λειτουργικά προβλήματα και δεν έγινε με το σωστό τρόπο η αποπληρωμή των απεργών. Και αφού αναφέρθηκα στο θέμα των απεργιών,
για να μην ξεχνιόμαστε, στις μεγαλειώδεις τότε συγκεντρώσεις αντίδρασης για την πώληση της Ιονικής, ο μόνος που είχε μειοψηφήσει και απείχε ήταν ο συνεργάτης σας κος Κολλάτος...

Σας έχουν “καλομάθει” με
οδοιπορικά, κινητά, κυλικεία...

Επιπλέον ψεύδεστε αναφερόμενη στο καταστατικό της Ιονικής Ενότητας, για την πρόβλεψη περί αμοιβών, αφού κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν
έχει λάβει ούτε ένα ευρώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συλλόγου μας,
εν αντιθέσει με το Σύλλογο Συνταξιούχων που λαμβάνετε οδοιπορικά
έξοδα, κάλυψη κινητών τηλεφώνων, αλλά και προβαίνετε σε δαπάνες
εκατοντάδων ευρώ μηνιαίως για έξοδα κυλικείου! Όπως είπα από την
αρχή, αυτή η σύγκριση δε σας συμφέρει καθόλου...

Με 300 μέλη αδιαμφισβήτητες επιτυχίες /
Έσοδα 130.000 ετησίως με μηδενικά αποθεματικά!

Για να έρθουμε και στο θέμα της ζημίας του ισολογισμού, επειδή δε γνωρίζετε προφανώς ακόμα τον τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σας πληροφορώ ότι έχουμε επιτύχει ένα μεγάλο άθλο, αφού
με εισφορές 300 μελών καταφέραμε να κάνουμε πράξη τη δικαστική υπεράσπιση των δικαιωμάτων πλέον των 1.200 συναδέλφων, έχοντας στο
ενεργητικό μας τεράστιες επιτυχίες που αναγνωρίζονται από όλους, δεδομένου ότι έχουν στηριχθεί όλοι οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τη
βοήθεια του συλλόγου. Εν αντιθέσει βέβαια με το ανύπαρκτο και πολλές φορές καταστροφικό έργο του Συλλόγου Συνταξιούχων, του
οποίου τα έσοδα ξεπερνούν ετησίως τις 130.000 ευρώ και τα αποθεματικά του είναι μηδενικά! Αυτή η υπόθεση έχει πολύ ενδιαφέρον και
θα μας απασχολήσει περαιτέρω στη συνέχεια.

Περιμένουμε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών...
Ποιος το φοβάται άραγε;

Συνεχίζουμε να αναμένουμε με ενδιαφέρον τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου την αναλυτική δημοσιοποίηση του πορίσματος των ορκωτών
λογιστών για τις ατασθαλίες των προηγούμενων ετών. Αλήθεια, τι φοβάστε; Εξ άλλου, εσείς η ίδια που προσωπικά είστε νέα στο συνδικαλισμό,
γιατί δε ζητάτε επιτακτικά την κάθαρση; Γιατί με τη στάση σας διαιωνίζετε
πρακτικές που λεκτικά τις καυτηριάζετε; Εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε
αντίθετοι σ΄αυτές τις πρακτικές της συσκότισης, με τη δημοσιοποίηση
των εξόδων και των ισολογισμών του συλλόγου μας τόσο στην ιστοσελίδα όσο και την εφημερίδα μας. Εσείς;

Για το νεποτισμό ποια η άποψή σας;

Η Ιονική Ενότητα απασχολεί μία εργαζόμενη που καλύπτει τις γραμματειακές και λογιστικές ανάγκες του συλλόγου. Μάλιστα, πρόκειται για ένα
θέμα που μας τονίζουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν γνώση της κατάστασης που επικρατεί, πώς με αυτόν τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων
διεκπεραιώνονται εκατοντάδες νομικές υποθέσεις και ταυτόχρονα η διαχείριση πάνω από 30 σοβαρών ομαδικών αγωγών που έχει αναλάβει ο
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Γκλαβοπουλοαπαντήσεις!

σύλλογός μας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κα Αγγελική Λάζου είναι μία
εξαιρετική συνεργάτιδα του συλλόγου που με την εργατικότητα, τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητά της έχει κερδίσει τον έπαινο όλων
των συναδέλφων μας, ενώ όλα τα στελέχη της Ιονικής Ενότητας επιδεικνύουν αξιοσημείωτο ζήλο στην επιτέλεση των καθηκόντων τους, παρευρισκόμενοι στα γραφεία του συλλόγου από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 9
μ.μ.! Από την άλλη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ για το Σύλλογο Συνταξιούχων, με το μηδενικό έργο, μήπως αποτελεί πολυτέλεια η απασχόληση
έστω και μίας γραμματέως για τη διεκπεραίωση ανύπαρκτων αναγκών;
Πολλώ δε μάλλον όταν ο κος Κολλάτος προσέλαβε και δεύτερο υπάλληλο, που τυγχάνει βέβαια να είναι ο γιος της αδελφής του...
Στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί!

Επικοινωνία με ουσία

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απόψεις και τη συνδικαλιστική πρακτική που
πρεσβεύουμε, ο ακρογωνιαίος λίθος μίας σύγχρονης συνδικαλιστικής
οργάνωσης, το “Α και το Ω”, είναι ο τομέας της επικοινωνίας. Εκεί πλέον
έχουμε πάρει αδιαμφισβήτητα άριστα και πιστεύουμε ότι ούτε εσείς δεν
πρόκειται να διαφωνήσετε, αφού η ιστοσελίδα του συλλόγου μας καταρρίπτει συνεχώς τα ρεκόρ επισκεψιμότητας (η αντίστοιχη ιστοσελίδα του
συλλόγου σας περιορίζεται στο 1/10 της δικής μας) και αναπτύσσεται
διαρκώς, ενώ η εφημερίδα “Συλλογική Ενημέρωση” έχει καταστεί διαχρονικά η ναυαρχίδα ενημέρωσης πασών των γενεών της Ιονικής, απολαμβάνοντας την καθολική αποδοχή όλων των συναδέλφων. Οφείλουμε
να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον υπεύθυνο επικοινωνίας
του συλλόγου μας που με την κατώτατη αμοιβή (βασικό μισθό) έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό το ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Δε βγαίνουν οι αριθμοί...

Ανεξήγητο πάντως παραμένει για μας το γεγονός πώς το κόστος εκτύπωσης της “Συλλογικής Ενημέρωσης” είναι 1.570 ευρώ σε ιλουστρασιόν χαρτί για 5.000 12σέλιδα φύλλα, όταν καταβάλλονται
2.300 ευρώ από το Σύλλογο Συνταξιούχων για το “Συνταξιούχο της
Ιονικής” σε χαμηλότερης ποιότητας χαρτί για 2.500 φύλλα! Παρά το
γεγονός ότι έχει τεθεί το θέμα αυτό από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για τη μείωση του κόστους.
Θα μου πείτε, οι προκάτοχοί σας -που στηρίζουν τη νυν διοίκηση- έκαναν
χειρότερα. Αυτό θα σας ανησυχήσει;

Όλα στο φως

Αφού επιδεικνύετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την κοστολόγηση
των περιοδειών των στελεχών της Ιονικής Ενότητας στην περιφέρεια,
σας διαβεβαιώνω ότι η επιβάρυνση του συλλόγου είναι ελάχιστη και
θα αναρτήσουμε άμεσα τα σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα μας. Σας
προκαλούμε να πράξετε το ίδιο για τις περιοδείες που έχετε πραγματοποιήσει.

Η γνώση είναι η δύναμή μας

Όσο για τα στελέχη που μας συνοδεύουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ότι έχουν άριστη γνώση των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, όπως
μπορούν να σας επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοί μας που έχουν παρακολουθήσει τις ημερίδες που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογός μας,
στις οποίες κάθε φορά γίνεται το αδιαχώρητο. Οι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεση των συναδέλφων, πρόθυμοι να τους ενημερώνουν
έγκυρα και έγκαιρα, χωρίς την παραμικρή οικονομική απαίτηση. Η γνώση
μας είναι η δύναμή μας. Η δική σας;

Προσπάθεια κάθαρσης του Συνεταρισμού από
όσους τον απαξίωναν επί σειρά ετών!
Μήπως τους γνωρίζετε;

Ως προς τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης του Συνεταιρισμού, όλοι
οι συνάδελφοι θα θυμούνται την ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2013
που εξέδωσε το προηγούμενο Δ.Σ. με πρόεδρο το συνάδελφο Νίκο Αλεξόπουλο, που ανέφερε τα “πεπραγμένα” της διοικητικής περιόδου που
ήταν μέλη του Δ.Σ. οι στενοί σας συνεργάτες κκ Βέργος, Προκόπης και
Κορδώνης, όταν είχε γίνει προσπάθεια να γίνουν αναλήψεις από το λογαριασμό του Συνεταιρισμού “για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών
του Συνεταιρισμού” και τους είχε σταματήσει η Νομική Υπηρεσία της τράπεζας! Για όσους τυχόν έχουν ασθενή ή επιλεκτική μνήμη (γιατί βο-

λεύονται) σύντομα θα επανακυκλοφορήσει αυτή η ανακοίνωση που θα
βάζει κάθε κατεργάρη στον πάγκο του! Σας διαβεβαιώνω ότι πρώτιστο
μέλημα και επιτυχία τόσο της απελθούσας διοίκησης με πρόεδρο το συνάδελφο Αλεξόπουλο όσο και της τωρινής με πρόεδρο το συνάδελφο
Νίκο Κάβουρα, ήταν και είναι η τακτοποίηση των λογιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων του Συνεταιρισμού από το 2002 και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ώστε να διατηρηθεί εν ζωή και να τεθεί στην
υπηρεσία των μελών του. Προς αυτήν την κατεύθυνση στην τελευταία
Απολογιστική Γενική Συνέλευση πάρθηκε η απόφαση πρόσκλησης ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης
κατά την περίοδο 2002 -2015.

Οι επιθέσεις δε μας φοβίζουν!

Σχετικά με τη δραστηριότητα των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Μαρίας Φιλιπποπούλου (στην οποία απευθύνεστε επίσης με
υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, συνεχίζοντας τις επιθέσεις επί προσωπικών, άσχετων με το συνδικαλιστικό πλαίσιο, θεμάτων, αναδεικνύοντας
για μία ακόμα φορά το επίπεδό σας) και Χρήστου Ζαβακόπουλου, που
είναι ταυτόχρονα μέλη της Ιονικής Ενότητας, είναι πασίγνωστο ότι επιχειρούν, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο και διαδικασία, να ξεπεράσουν
τα προσκόμματα που βάζει η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων και
να φέρουν στο φως τις σκοτεινές οικονομικές δραστηριότητες των προηγούμενων διοικήσεων. Γι΄ αυτό εμείς οφείλουμε να προστρέξουμε στην
οικονομική υποστήριξη αυτών των ενεργειών που αποσκοπούν στην πολυπόθητη κάθαρση στο Σύλλογο Συνταξιούχων, όπως βεβαίως θα πράτταμε για κάθε συνάδελφο. Τα έξοδα αυτής της υποστήριξης είναι ελάχιστα
και πολύ σύντομα θα δημοσιοποιηθούν ώστε ο καθένας να μπορεί να
βγάλει τα συμπεράσματά του.
...........................................................................................................
Και επειδή όλοι στο σύλλογό μας δεν επιθυμούμε να υπάρχει ούτε μία
σκιά και καθώς έχουν κινηθεί οι διαδικασίες και βρισκόμαστε ενώπιον
της συγχώνευσης των συλλόγων, που βεβαίως εσείς δεν επιθυμείτε γιατί
θα χάσετε τη βολή σας, αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε ορκωτούς
λογιστές για να ελέγξουν τα πεπραγμένα του Συλλόγου Εργαζομένων της τελευταίας 20ετίας και της Ιονικής Ενότητας από την
πρώτη μέρα της ύπαρξής της. Λάθη έχουν γίνει, αλλά πάντοτε στα
πλαίσια των απόλυτα νόμιμων και έντιμων ενεργειών μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των συναδέλφων. Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι όλες οι ενέργειές μας υπήρξαν και
είναι κρυστάλλινες και διαυγείς και γι' αυτόν το λόγο μας τιμούν οι Ιονικάριοι με την εμπιστοσύνη τους δεκαετίες τώρα.
Παράλληλα, δεν μπορώ παρά να σταθώ στην επιλογή των συνεργατών
μου σε σύγκριση με τους δικούς σας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχα την
τιμή όλα αυτά τα χρόνια να συνεργαστώ με τους Φάνη Κυριόπουλο,
Γιάννη Χρυσικό, Γιώργο Ανδριώτη, Χαράλαμπο Δελαγραμμάτικα, Δημήτρη Ευταξία, Απόστολο Καραμπίκα, Θωμά Γεωργίου, Δημήτρη Μπρέγιαννη, Μιχάλη Κουμάντο, Τάσο Δήμα, Μαρία Αντιόχου, Παντελή Κάλπο
και με δεκάδες άλλους αξιόλογους συναδέλφους (και να με συγχωρέσουν
όσοι τους ξεχνάω), όταν εσείς με τη σειρά σας επιλέξατε τους κκ Κολλάτο, Καραδελή, Βέργο, Λαδά, Προκόπη και Τάτση. Σας αφήνω στην
κρίση των συναδέλφων. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και πορεία, αλλά στο συνδικαλισμό μόνος κριτής είναι η άποψη, αναγνώριση, εκτίμηση και σεβασμός των συναδέλφων.
Πέραν των προσωπικών διαφορών και διαξιφισμών, το ζητούμενο
και καθοριστικό παραμένει με κάθε τρόπο να αποκαλύψουμε την
έκνομη οικονομική δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο Σύλλογο
Συνταξιούχων τα προηγούμενα χρόνια. Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο του οριστικού ξεκαθαρίσματος του συνδικαλισμού από
ανθρώπους που τον ζημίωσαν οικονομικά και ηθικά. φιλοδοξία μας
είναι το επόμενο διάστημα που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, να αναβαθμίσουμε τη συνδικαλιστική δράση, ελπίζοντας
να επωφεληθούν όλοι οι συνάδελφοί μας και ο σύλλογός μας πρωτοπόρος να αποτελέσει παράδειγμα συνδικαλισμού προς μίμηση.

Υ.Γ. Αν παρέλειψα να απαντήσω σε κάποιο από τα ερωτήματά σας, παρακαλώ να μην εκληφθεί ως αδυναμία, αλλά βλέπετε κυρία ΚρικέλληΓκλαβοπούλου, εμείς οι “αγράμματοι” που δεν έχουμε πτυχία, καμιά φορά
ξεχνιόμαστε...
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Δικαστικές αποφάσεις

ΚυρΙΟΠΟυλΟΣ φΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5511/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Φάνη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 63.791,64€ νομιμοτόκως καθώς και για
αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας 26 εργασίμων ημερών έτους
2012 το ποσό των 5.528,61€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 4.400 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟυλΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2782/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Αντώνης
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από
1.1.2009 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 5.070
€ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης 4.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 300 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΚΟΠΟυλΟυ ΕυφρΟΣυΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1881/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Φρόσω για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 52.637,18€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
ΜΑλΑΜΑΤΙΔΟυ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3314/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 34.173,11 € νομιμοτόκως και 600
€ για δικαστική δαπάνη
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑρΑλΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 306/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χαράλαμπος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από
1.1.2006 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
6.829,38 € νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 700 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟυλΟΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2335/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο
συνάδελφό μας Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 46.326,12
€ νομιμοτόκως και 1.300 € για δικαστική δαπάνη
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΣΠΗλΙΟΠΟυλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2128/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κωνσταντίνο ως αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.755,23€ νομιμοτόκως, καθώς και
115,92€ για επαναχορήγηση ειδικού επιδόματος κατά τον
τελευταίο μήνα απασχόλησης και καταδικάσθηκε η Τράπεζα
στη δικαστική του δαπάνη 2.400 €. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κρίθηκε ότι συνυπολογιστέο στις τακτικές αποδοχές για την εξεύρεση της αποζημίωσης είναι
και το ειδικό επίδομα, αφού κρίθηκε επαναχορηγητέο κατά
τον τελευταίο μήνα απασχόλησης και στους προερχόμενους από την τέως ΙλΤΕ.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΙΤΕρΟυ-ΞΑΝΘΑΚΟυ ΕλΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2380/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 19.868,60€ νομιμοτόκως και το ποσό των 1.019 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

φρΟυΣΙΟΣ ΠΕρΙΚλΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4743/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Περικλής έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003 και ότι του
οφείλονται οι μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των
2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος.

ΑλΕΞΙΟυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3321/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.957,56 € νομιμοτόκως και το
ποσό των 600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Χριστίνα Κίσσα.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5969/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Νικόλαος έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2005 και ότι
του οφείλονται οι μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως καθώς
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό
των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣΑΚΙρΗΣ ΓΕΩρΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 255/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 82.880,03€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 4.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
ΤΣΑρΤΣΑλΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5005/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γιάννη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 50.764,80€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΝΑρΟυΔΗΣ ΑλΕΞΑΝΔρΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2425/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργ.) αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο
συνάδελφο Αλέξανδρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 33.302,88€ νομιμοτόκως καθώς και ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα
απασχόλησης 114,45€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.000 Ευρώ.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2533/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006 και ότι του οφείλονται
για μισθολογικές διαφορές 7.191,14 € νομιμοτόκως καθώς και
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 500 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕρΜΑΤΟΠΟυλΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2635/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Βασίλης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2007 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
6.936,84 € νομιμοτόκως και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
ΣΑΚΕλλΑρΙΟυ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1592/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
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3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 33.520,70€
νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 1.200 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ – ΚρΕΤΣΗ ΑΓΓΕλΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4574/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας
Αγγελική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.410,61 € νομιμοτόκως και 1.200
€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.
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ΟρφΑΝΙΔΟυ ΕΙρΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 7121/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ειρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 28.765,66 € νομιμοτόκως και 1350 €
για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΑρΚΑΣ ΠΑΝΤΕλΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4829/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Παντελή
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 39.388,95€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΓΝΑΤΙΟυ ΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5509/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Άννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το
ποσό των 43.300,92€ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

λΑΣΚΟΣ ΕυΑΓΓΕλΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5284/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ευάγγελο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 39.984,96€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.700 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΠΕΤρΟΠΟυλΟυ ΚΑλλΙΟΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 159/206 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Καλλιόπη για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 39.117,57€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΖΑρλΗ – ΠρΑΣΣΑ ΕυΣΤΑΘΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2190/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη
συνάδελφό μας Ευσταθία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.644,69
€ νομιμοτόκως συμψηφιστικά με τη δικαστική δαπάνη
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕλΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 1856/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 37.843,41 € νομιμοτόκως, καθώς και
2.000,00 € για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν. Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΧΑΤΖΗΣΤΕφΑΝΟυ ΣΤΕφΑΝΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2127/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Στεφανία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.638,40€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.150 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρΑΜΟυΣΑλΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1124/2015 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 25.234,80€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
1.010 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟυ ΧρυΣΟΣΤΟΜΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας
Χρυσόστομος. Υπηρέτησε στα Καταστήματα της Θεσσαλονίκης Ρούσβελτ
και Βασιλίσσης Όλγας. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στο γιο του και συνάδελφό μας Αθανάσιο στη σύζυγό του Αναστασία, στην
κόρη του Ευλαμπία, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά
μας συλλυπητήρια.

ΠΑΠΑΕυΣΤΑΘΙΟυ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας
Ξενοφώντας. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας
επί σειρά ετών. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟφΩΝΤΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας
Ξενοφώντας. Υπηρέτησε στο Κεντρικό Κατάστημα, στο Κατάστημα Χίου ως
Διευθυντής και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέ-

πεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Δέσποινα, στους γιους του Νεκτάριο και Αθανάσιο, στην κόρη του Κατερίνα, καθώς και στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΜΑΪΣΤρΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας
Γιάννης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Χίου, Μυτιλήνης, Αλεξανδρούπολης,
Καλαμάτας, Κορυδαλλού και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Κωνσταντίνα, στην κόρη του Ιωάννα,
καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.
ΧΑΣΟυρΟΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας
Δημήτριος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα της Πάτρας και ως διευθυντής στα
καταστήματα Κιάτου και Ξυλοκάστρου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και
η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Γεωργία, το γιο του Κώστα και την κόρη του
Φρόσω, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.
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Πολιτική και Πολιτικοί

Ενημέρωση
Ενημέρωση

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

Στο ίδιο κακό έργο θεατές

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και η αντιπολίτευση
απορρίπτει συλλήβδην όλα τα νομοσχέδιά της. Εν καιρώ, η αντιπολίτευση γίνεται κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση αντιπολίτευση και με τη σειρά
της καταψηφίζει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της νέας κυβέρνησης...
Σε αυτές της λίγες γραμμές μπορεί κανείς να συνοψίσει την πολιτική που ακολουθούν τα κόμματα εξουσίας διαχρονικά στη χώρα μας. Στο ίδιο τραγικό έργο
θεατές λοιπόν. Ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα, το μπαλάκι των ευθυνών και η
στείρα αντιπαράθεση χαρακτηρίζουν όλα τα μεγάλα κόμματα της εγχώριας
πολιτικής σκηνής. Και πώς να πάμε μπροστά μετά...
Συγκεκριμένα για την περίοδο που διανύουμε, το ρόλο της κυβέρνησης έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτόν της αντιπολίτευσης χωρίς ουσία η Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια, ακριβώς την ίδια στάση κρατούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο βρισκόταν στην
αντιπολίτευση. Τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι αναγκασμένη να διαχειριστεί την πλέον κρίσιμη περίοδο του σύγχρονου ελληνικού κράτους και
“καυτά” προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το προσφυγικό. Αν και η ΝΔ έχει πλέον νέα ηγεσία, η
“προθέρμανση” της συζήτησης των σχετικών νομοσχεδίων δείχνει ότι καταλήγουμε στο ίδιο τοπίο και θα απορρίψει το σύνολο των κυβερνητικών προτάσεων.
Ωστόσο, επειδή αυτά τα θέματα αγγίζουν το μέλλον ενός ολόκληρου λαού, θα
πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει η στείρα αντιπαράθεση, η αγωνιώδης
αναζήτηση της εξουσίας, η αντίληψη “υπεράνω όλων το κόμμα”. Αν και
είναι αλήθεια πως ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε μία ακραία λαϊκιστική προσέγγιση ως
αντιπολίτευση, δε χωρούν εκδικητικές συμπεριφορές. Αν η νέα ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιθυμεί να θέσει νέα ήθη και έθιμα στην πολιτική, όπως
διατυμπανίζει, οφείλει να εισέρχεται σε ειλικρινή διάλογο, να στηρίζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να αντιπροτείνει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
στα σημεία που διαφωνεί.

Ο βαρύς χειμώνας της ενημέρωσης

Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε οι... παγκόσμιοι πρωταθλητές της υπερβολής! Μέσα σε λίγες μέρες, ώρες ή ακόμα και λεπτά μπορούμε να αποθεώνουμε κάποιον και εν συνεχεία να τον καταβαραθρώσουμε στα άδυτα της
κολάσεως!
Αυτός ο επικίνδυνος ιός έπληξε ακόμα και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες ή τουλάχιστον την παρουσίασή τους μέσα από τα δελτία των ΜΜΕ που ασχολούνται
με τα καιρικά φαινόμενα. Ακούγοντας κανείς τις προβλέψεις, το πιο πιθανό
είναι να ετοίμαζε τις προμήθειές του για να περάσει την υπόλοιπη ζωή του σε
καταφύγιο, αφού ήταν πιθανό να πιστέψει ότι επίκειται ένας νέος Παγετώνας!
Δυστυχώς, οι επιστήμονες μετεωρολόγοι υποκύπτουν στο άγχος των καναλιών
για τηλεθέαση και ουσιαστικά διαψεύδονται αλλεπάλληλα, αφού μιλούν για
ακραία φαινόμενα που στην πράξη διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία σύντομη
κακοκαιρία.
Αναρωτιόμαστε πώς ακριβώς θα παρουσίαζαν την κατάσταση αν όντως ζούσαμε σε μία από τις περιοχές του πλανήτη με πράγματι ακραία καιρικά φαινόμενα, που κάθε χρόνο στοιχίζουν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και
προκαλούν τρομερές καταστροφές.
Δυστυχώς, ακόμα και σε αυτόν τον τομέα αναδεικνύεται με αναπάντεχο τρόπο
πως τα ΜΜΕ είναι στην ουσία... Μέσα Μαζικού Αποπροσανατολισμού
που στο βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων και της τηλεθέασης, είναι πρόθυμα να διαστρεβλώσουν ακόμα και την επιστημονική αλήθεια. Μάλιστα, η κατάσταση με τις συνεχείς υπερβολές και διαψεύσεις για ένα θέμα όπως τα
καιρικά φαινόμενα, ίσως θα έπρεπε να βάλει σε σκέψεις και τους πολίτες που
ακόμα έχουν εμπιστοσύνη στα μεγάλα ΜΜΕ. Ας σκεφτούν, λοιπόν, όταν οι μετεωρολογικές προβλέψεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η αποκόμιση
της μεγαλύτερης δυνατής τηλεθέασης, πόσο πιο πιθανό είναι να συμβαίνει
αυτό, όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν ζωτικά τους συμφέροντα και
τους ιδιοκτήτες τους...

Βαρουφάκης που μας χρειάζεται...

Μπορεί η σύντομη θητεία του κου Γιάνη Βαρουφάκη στο θώκο του Υπουργείου
Οικονομικών να αποτελεί παρελθόν, ωστόσο τα έργα και οι ημέρες του αποτελούν ακόμα αντικείμενο έρευνας και συζήτησης. Ο κος Βαρουφάκης -αγαπημένος των ΜΜΕ- ως “απλός πολίτης” πλέον, κάνει συχνά-πυκνά την εμφάνισή
του στα Μέσα, μιλώντας τόσο για τη θητεία του όσο και για τα θέματα που
κλήθηκε να διαχειριστεί αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Από τις απόψεις
που διατυπώνει, που σίγουρα προκαλούν θόρυβο, σε συνδυασμό με το παρελθόν του ως δημόσιο πρόσωπο, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1 Ο κος Βαρουφάκης υπήρξε από τους πρωτεργάτες της περιόδου των

9

συγκεντρώσεων των “Αγανακτισμένων” στο Σύνταγμα που εγκαίρως η εφημερίδα μας είχε πάρει θέση και είχε χαρακτηρίσει ως αποπροσανατολιστικές και επικίνδυνες.
2 Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε πιάσει στασίδι σε όλα τα “πρωινάδικα” των ΜΜΕ και ήταν ο κεντρικός “εθνικός ενημερωτής” των απανταχού
πονεμένων Ελλήνων.
3 Όταν έφτασε η ώρα να εφαρμόσει όσα κατά καιρούς διακήρυττε στον
ελληνικό λαό, αποδείχθηκε στην πράξη ο ίδιος κατώτερος των περιστάσεων και τα κηρύγματά του άκρως καταστροφικά και επικίνδυνα.
4 Ο ναρκισσισμός του “χτυπάει κόκκινο” και τον ενδιαφέρει πρωτίστως η
δική του προβολή και εικόνα, με αποτέλεσμα οι συνεχείς εμφανίσεις του
σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ να τον έχουν μετατρέψει σε μία σχεδόν γραφική φιγούρα παγκοσμίως.
Και όμως, παρά το γεγονός ότι ο κος Βαρουφάκης απέτυχε παταγωδώς και
πλέον έχει απολέσει τον κεντρικό θεσμικό ρόλο που του είχε απονεμηθεί, μερίδα των Ελλήνων συνεχίζουν να ασχολούνται μαζί του! Είναι ενδεικτικό της
απόγνωσης και της παρακμής της κοινωνίας μας, που παρά τα όσα έχει υποστεί από τις θεωρίες του κυρίου αυτού και τις επιπτώσεις τους, συνεχίζει να
ασχολείται με το φαινόμενο Βαρουφάκη! Και σε αυτήν την περίπτωση, για μία
ακόμα φορά θα κάνουμε επίκληση της διάσημης δήλωσης του αείμνηστου τέως
Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή,
αναφωνώντας ότι η Ελλάδα είναι τελικά ένα απέραντο φρενοκομείο!

Πολιτική και αξιοκρατία στην Ελλάδα:
μία παλιά, πονεμένη ιστορία...

Αποτελεί κοινή πεποίθηση -όχι άδικα- ότι η χώρα μας είναι ο παράδεισος της
αναξιοκρατίας. Ότι ευδοκιμούν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, οι δημόσιες σχέσεις και τα ρουσφέτια, κατατροπώνοντας τους πραγματικά ικανούς. Πρόκειται
για μία θλιβερή κατάσταση, βαθιά ριζωμένη στο υποσυνείδητο του νεοελληνικού κράτους, ήδη από την ίδρυσή του μετά την Επανάσταση του '21, που έχει
σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της πολιτείας.
Όλοι όσοι, μάλιστα, επεχείρησαν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για την
κατοχύρωση ενός πιο αξιοκρατικού συστήματος, τουλάχιστον στους δημόσιους θεσμούς, πολεμήθηκαν άγρια και “τιμωρήθηκαν” για τις καλές τους προθέσεις με “μαύρισμα” στις κάλπες από τους πολίτες.
Γιατί η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι στο συλλογικό υποσυνείδητο
του ελληνικού λαού, αυτό που έχει σημασία είναι η αξιοκρατία να ισχύει
για όλους τους υπόλοιπους, αλλά να εξαιρούμεθα εμείς οι ίδιοι... Μάλιστα, ιστορικά ίσως να μπορεί να εξηγηθεί αυτή η παθογένεια από τα “κουσούρια” που μας άφησαν τα 400 χρόνια σκλαβιάς και “σφηνώθηκαν” μαζί με τις
θεμέλιες λίθους του ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα να μη βρεθεί ποτέ ένας
πολιτικός με σθένος και ισχυρά λαϊκά ερείσματα που να θέσει στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του αυτό το πρόβλημα, που καλά κρατεί μέχρι σήμερα.
Το τελευταίο διάστημα εντείνεται η δημόσια αντιπαράθεση για την πρακτική
που ακολουθεί η κυβέρνηση σχετικά με αυτό το θέμα. Η αριστερά μέχρι σήμερα είχε τη δυνατότητα να προτάσσει το ηθικό της πλεονέκτημα, κατηγορώντας το δικομματισμό και τα ερείσματά του εντός κρατικής μηχανής για
παραγοντισμό και μάλιστα δεν... σήκωνε μύγα στο σπαθί της επί τέτοιων ζητημάτων.
Δυστυχώς, διεψεύσθη πριν αλέκτωρ λαλήσαι...
Ο θεσμός των μετακλητών που στην αφετηρία του σκόπευε να βοηθήσει τους
πατέρες του έθνους στην εκπόνηση τους κοινοβουλευτικού και νομοθετικού
τους έργου σε μία εποχή έλλειψης καταρτισμένων επιστημονικών συνεργατών, έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης και το “παραθυράκι” για να στελεχώνονται τα πολιτικά γραφεία από συγγενείς και φίλους. Η κυβέρνηση δεν
απέφυγε να διολισθήσει με τη σειρά της σε αυτήν τη λογική, “βολεύοντας” φίλους, κομματικά στελέχη ή ακόμα και συγγενείς πρώτου βαθμού!
Και όμως, αν κάποιος πραγματικά θελήσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο της αναξιοκρατίας, υπάρχουν τρόποι. Το πρώτο, κυριότερο και πλέον
δύσκολο και χρονοβόρο είναι η αλλαγή νοοτροπίας του νεοέλληνα. Θεσμικά
ωστόσο, αυτή η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να υποστηριχθεί με τη στελέχωση
των πολιτικών γραφείων βουλευτών και υπουργών μέσα από τις διαδικασίες
του ΑΣΕΠ, αφού πρώτα έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το πεδίο στο οποίο
χρήζει βοηθητικής υποστήριξης το εκάστοτε μέλος της Βουλής. Η κατάρτιση
μίας λίστας ειδικευόμενων στελεχών και η εν συνεχεία προσωπική συνέντευξη
του υποψηφίου από αυτήν τη λίστα, ώστε να επιλεγεί εκείνος με την καλύτερη
“χημεία” με τον Βουλευτή, θα μπορούσε να αποφέρει μία αποτελεσματική
συνεργασία.
Είναι μία απλή λύση για να κατοχυρωθεί το καταρρακωμένο κύρος των εθνοπατέρων και της έννοιας της αξιοκρατίας... Τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο
δύσκολα όσο μοιάζουν, αλλά όποιος δε θέλει να εφαρμόσει λύσεις, παντού
και πάντα βρίσκει προβλήματα και δέκα μέρες... κοσκινίζει.
Δυστυχώς, όμως, δεν είμαι αισιόδοξος ότι η “πρώτη φορά αριστερά” έχει ξεπεράσει τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Αν είχε τη βούληση θα
είχε ήδη προχωρήσει σε παρόμοιες λύσεις στο θέμα της αξιοκρατίας. Αντ'
αυτού, υποπίπτει στα ίδια σφάλματα με τους προκατόχους της και βρίσκεται
στη γωνία από τους επικριτές της.
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“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Ο Βασίλης Αλεβιζόπουλος, πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ, αποτελεί
υπόδειγμα συνδικαλιστή και παράδειγμα προς μίμηση για
όλους εμάς που υπηρετούμε το συνδικαλιστικό λειτούργημα

Ο “ιπτάμενος” συνδικαλιστής!

Ο Βασίλης Αλεβιζόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ),
μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο παλαιότερος εν
ενεργεία συνδικαλιστής. Μαζί με τους συναδέλφους του
δίνει τη μάχη από το συνδικαλιστικό μετερίζι για να αποφευχθεί η επαθχής ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων
της περιφέρειας.
Ο συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος τον συνάντησε
και μίλησε μαζί του σε μία εκ βαθέων συζήτηση εφ’ όλης
της ύλης που περιστράφηκε από το φλέγον θέμα του ξεπουλήματος των αεροδρομίων και τη συνδικαλιστική απαξίωση, μέχρι τις αιτίες και τις συνέπειες της κρίσης, αλλά
και τις προσωπικές ανησυχίες και φιλοδοξίες του.
Ο λόγος του, αλλά κυρίως η δράση και αταλάντευτη στάση
του και η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο πρόσωπό
του επί σειρά ετών, αποδεικνύουν ότι υπάρχουν και συνδικαλιστές που έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

- Η αλήθεια είναι πως αφορμή για αυτήν τη συνέντευξη υπήρξε η επιχειρούμενη
ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων της περιφέρειας και η προβολή σας το τελευταίο διάστημα από διάφορα ΜΜΕ ως εκπρόσωπο της ΟΣΥΠΑ. Ας μπούμε, λοιπόν, κατ' ευθείαν στα “βαθιά”. Μιλήστε μας για την υπόθεση των αεροδρομίων.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Εμείς έχουμε ένα μικτό, τριπλό σύστημα στην Ελλάδα έλεγχος αεροπορικών εταιρειών, διαχείριση του εναέριου χώρου της χώρας και διαχείριση των αεροδρομίων- που πάει να σπάσει. Πάμε να παραχωρήσουμε 14
περιφερειακά, διεθνή αεροδρόμια που δέχονται το 80% των τσάρτερ πτήσεων και είναι
η ραχοκοκαλιά του τουρισμού. Η κυβέρνηση λέει ότι τα δίνουμε γιατί είναι στα προαπαιτούμενα που ζήτησε ο εκβιαστής Σόιμπλε που σύμφωνα με πληροφορίες έχει και δικά
του συμφέροντα. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύσσωμη η ηγεσία της Fraport (σ.σ.
η γερμανική εταιρία που επιθυμείε να αναλάβει τη διαχείριση των αεροδρομίων) συναντήθηκε μαζί μου λόγω των αντιρρήσεών μου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος dr Σούλτε,
ο πρόεδρος, πρώην υπουργός του κρατιδίου Έσσεν κι άλλοι υπουργοί. Αν αυτή η εταιρεία λειτουργούσε στην Ελλάδα με στελέχη πρώην υπουργούς, θα γινόταν χαμός.

“Είναι ένας διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ που συμβουλεύτηκε για το τίμημα τη Lufthansa, η οποία
συμμετέχει με 8,5% στη Fraport!”
- Ναι, σκάνδαλο.

Τώρα πώς συμμετέχουν πρώην υπουργοί σε μία κρατική εταιρεία κατά 70% από το
κρατίδιο και το ομόσπονδο κράτος... Στη συνάντηση αυτή μίλησαν για έναν καθαρό διαγωνισμό. Δεν υφίσταται καθαρός διαγωνισμός! Είναι ένας διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ
που συμβουλεύτηκε για το τίμημα τη Lufthansa, η οποία συμμετέχει με 8,5% στη
Fraport! Οπουδήποτε αλλού θα είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός! Οι άνθρωποι αυτοί θα
έπρεπε να ήταν φυλακή! Εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία και οι “σύμβουλοι” καθόρισαν
το τίμημα για την πρώτη εφτάδα αεροδρομίων (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) σε 170 εκατ. για 50 χρόνια και για τη δεύτερη (με τη Ρόδο) σε 160. Δηλαδή η όλη
αποτίμηση για 40-50 χρόνια ήταν 330 εκατ.
- Ωστόσο με την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, ένα μέρος της κοινής γνώμης
που θεωρεί ότι τα αεροδρόμια δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί ένα σοβαρό επενδυτικό πλαίσιο.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προπαγάνδας που έχουμε καταγγείλει για τη μεθοδευμένη απαξίωση των αεροδρομίων. Όταν δίνουμε κάτι, το πρώτο που εξετάζουμε είναι
τι παίρνουμε ως αντάλλαγμα. Το 1,2 δις θα πάει στην αποπληρωμή του χρέους, δηλαδή
σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Το υπόλοιπο είναι μία επένδυση 330 εκατ. σε 4 χρόνια. Που
αν τα διαιρέσει κάποιος δια του 14, θα δει ότι είναι 22 εκατ. ανά αεροδρόμιο! Και αν τα
διαιρέσεις δια την τετραετία, θα βγει κάπου 5,5 εκατ ετησίως για κάθε αεροδρόμιο. Τόσο
κοστίζει η συντήρηση ενός αεροδρομίου σήμερα! Άρα δεν έχουμε επένδυση!

προσφέρει τίποτα! Έχουμε σε εξέλιξη έργα στη Θεσσαλονίκη (500-600 εκατ.), στα Χανιά
(120 εκατ.) και στη Σκιάθο. Με λίγα λόγια ευαγγελίζονται ότι με 330 εκατ. θα φέρουν
την ανάπτυξη, όταν έχουμε σε εξέλιξη έργα 700 εκατ! Εδώ γελάμε...

“Στην Πορτογαλία παραχωρήθηκαν αντίστοιχα
αεροδρόμια, το τίμημα ήταν 4,5 δις, όχι 1,5 και περίπου 27-30 % του τζίρου πήγαινε στο κράτος, σε
αντίθεση με τα... 22 εκατ. που θα λαμβάνει ετησίως το ελληνικό κράτος”
-Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας στα πλαίσια του αγώνα σας;

Στην ολομέλεια του ΣτΕ που πετύχαμε την εκδίκαση και περιμένουμε το αποτέλεσμα
μέχρι το Σεπτέμβριο, τεκμηριώνουμε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν έχει αναπτυξιακούς στόχους αφού δε δεσμεύει τη Fraport να προχωρήσει σε έργα. Και στη συνάντηση
με τη διοίκηση της εταιρείας, τους έθεσα αυτό ακριβώς το ερώτημα. Από τη στιγμή που
κάνουν προσπάθεια για να βρουν ένα δάνειο για το project του 1,5 δις, ζήτησα εξηγήσεις πώς θα βρουν χρήματα για τα υπόλοιπα έργα που απαιτούνται. Απάντηση δεν
πήρα. Π.χ. στο “Μακεδονία” απαιτούνται 400 εκατ. για τις αίθουσες. Τους ζήτησα να
μου εξηγήσουν ποια θα είναι η τιμολόγηση για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί ναι μεν η
αναγκαιότητα θα τους πιέζει να το προχωρήσουν, αλλά θα ανεβάσουν το κόστος της
τιμολόγησης των αεροδρομίων. Και για να καταλάβετε το μέγεθος του ξεπουλήματος,
στην Πορτογαλία παραχωρήθηκαν αντίστοιχα αεροδρόμια, 24 με 25 με 13 εκατ. επιβάτες. Σας πληροφορώ το τίμημα ήταν 4,5 δις, όχι 1,5 και περίπου 27-30 % του τζίρου
πήγαινε στο κράτος, σε αντίθεση με τα... 22 εκατ. που θα λαμβάνει ετησίως το ελληνικό
κράτος και είναι το μίσθωμα για κάθε αεροδρόμιο. Παράλληλα, είχε στην πορεία των
30 ετών ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 4,5 δις έναντι 330 εκατ. εδώ. Νομίζω τα στοιχεία
αυτά είναι ενδεικτικά για να καταλάβουμε ότι το τίμημα είναι εξευτελιστικό.
Η Fraport εδώ έστησε δύο εταιρίες. Μία ελληνική, τη Fraport Α και τη Fraport Β. Έχουν
μετοχικό κεφάλαιο 5.000! Η μητρική μένει εκτός και αν κάτι πάει στραβά δεν έχεις να
διεκδικήσεις τίποτα. Πού θα βρει λοιπόν το 1,5 δις; Με εγγύηση τα μελλοντικά έσοδα
της υπηρεσίας που είναι μονοπώλιο.

- Προβάλλουν όμως το επιχείρημα ότι το “Ελευθέριος Βενιζέλος”, αντικατέστησε
το παρωχημένο “Ελληνικό” και είναι ένα αεροδρόμιο υψηλών προδιαγραφών
που έδωσε ώθηση στον τουρισμό. Στα οικονομικά στοιχεία βρίσκουμε βέβαια
ανακολουθίες ως προς την απόδοση για το ελληνικό δημόσιο και την εν γένει
λειτουργία και επιβάρυνση.

Με την ερώτηση που μου κάνατε... χάσατε! Θα συμφωνήσω ότι το “Ελληνικό” ήταν ένα
παλιό αεροδρόμιο. Ωστόσο, έκλεισε με 15 εκατ. επιβάτες και τώρα κλείνουμε το 2015,
μία καλή χρονιά για το “Ελευθέριος Βενιζέλος” που έφτασε τα 14,8. Σε 14 χρόνια λειτουργίας ενός σύγχρονου αεροδρομίου που στοίχισε -επισήμως, εγώ έχω άλλη άποψη,
αλλά για την οικονομία της συζήτησης ας το δεχτούμε- 2,2 δις, τι κέρδισε η ελληνική οικονομία και ο τουρισμός; Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για επιτυχία αν είχε ξεπεράσει
τα 25 εκατ. Όταν μετά από 14 χρόνια πιάνεις την κίνηση των επιβατών που είχε το
“κακό Ελληνικό”, κάτι σίγουρα φταίει. Και αυτό είναι η τιμολογιακή του πολιτική. Το
“Ελευθέριος Βενιζέλος” είναι ακριβό, σε αντίθεση με το “Ελληνικό” που είχε σύνδεση
με 4 ηπείρους. Με το που λειτούργησε το καινούργιο αεροδρόμιο, η Ολυμπιακή κατέρρευσε και σταμάτησαν όλες αυτές οι πτήσεις από τις κρατικές εταιρείες άλλων χωρών.
Σήμερα ακόμα που μιλάμε δεν μπορείς με απ’ ευθείας πτήση να πας στην Αμερική από
το “Ελευθέριος Βενιζέλος” που ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακριβό έργο που έφερε
την απομόνωση της χώρας.
-Ναι αλλά ένα σύγχρονο αεροδρόμιο είναι ο καθρέπτης της χώρας.

Μπορεί, αλλά τους στόχους δεν τους έπιασε. Το “Ελευθέριος Βενιζέλος” φτιάχτηκε με
550 εκατ. από την ΥΠΑ - έσοδα πενταετίας παλιού αεροδρομίου και περιφερειακά.
Πήραν μία επιδότηση περίπου 270 εκατ. από το Ταμείο Συνοχής και το υπόλοιπο επιδοτείτο, επίσης παράνομα, επί ένα χρόνο με 1 δις από την ΥΠΑ. Τέλος, συνήψαν μία
συμφωνία -πάλι με παραβίαση κανονισμών της ΕΕ- να επιδοτείται για μία δεκαετία με
άλλα 800 εκατ., που αν τα βάλετε κι αυτά ξεπερνάει την κατασκευή. Επομένως, ποιοι
“επενδυτές” Καναδοί, Ισπανοί, Γερμανοί κλπ μπήκαν μέσα, αφού δεν έχουν βάλει ούτε
ευρώ! Επιπλέον, δεν έχουν αποδώσει το 1,5 δις ΦΠΑ και τους έχω πάει στον εισαγγελέα. Μάλιστα, η επιδότηση συνεχίζεται, έχουν εισπραχθεί 6 δις που κανείς δε γνωρίζει
πού έχουν πάει και σήμερα εμείς καθόμαστε και συζητάμε για το ρόλο των αεροδρομίων!

“Σήμερα ένα τουρίστας ή ένας Έλληνας που φεύγει από τη Ζάκυνθο ή από την Κέρκυρα, θα πληρώσει 12,5 ευρώ φόρο. Με το καλημέρα με τη
“Κανείς δε λέει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν Fraport θα πάει στα 35 ευρώ, δηλαδή αύξηση
πέσει στα 39 αεροδρόμια 1,2 δις για ανάπτυξη”
300% !”
-Υπήρχαν όμως άλλες προοπτικές για την αναβάθμιση των αεροδρομίων;

Βεβαίως! Αλλά βλέπετε κανείς δε λέει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν πέσει στα 39 αεροδρόμια 1,2 δις για ανάπτυξη. Γιατί είναι κι άλλα 25 που τα αφήνουν στην τύχη τους,
είναι αυτά που είναι σημαντικά για την κοινωνία της περιφέρειας και ιδιαίτερα για εθνικούς λόγους. Π.χ. το αεροδρόμιο στο Καστελόριζο δε θα σου αποδώσει χρήματα, αλλά
έχει εθνική και κοινωνική σημασία. Το κόστος λειτουργίας αυτών των αεροδρομίων
πλέον ή θα το επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός ή θα τα κλείσει.

Από διάφορα έσοδα δικά μας λοιπόν και μέσω ΕΣΠΑ, έχουν πέσει 1,2 δις σε ανάπτυξη.
Παίρνουν το αεροδρόμιο της Καβάλας, ένα καινούργιο κτίριο, το ολοκαίνουργιο έργο
της Ζακύνθου που τελείωσε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, της Ρόδου που έχει διαρκείς
αναπτυξιακούς στόχους και πριν από 4,5 χρόνια έφτιαξε νέα πτέρυγα και η Fraport δεν

- Θεωρείτε ότι θα αλλάξει η τακτική της χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής στα αεροδρόμια; Τι θα σήμαινε μία τέτοια εξέλιξη για τον τουρισμό και τους κατοίκους
των περιοχών αυτών;

Κατ' αρχάς έχουν διευκολύνει τον τουρισμό και έχουμε μία αναπτυξιακή πορεία σε όλα
τα αεροδρόμια της χώρας 10-11 %. Παίζει καθοριστικό ρόλο η τιμολογιακή πολιτική. Θα
σας πω λοιπόν απλά ότι σήμερα ένα τουρίστας ή ένας Έλληνας που φεύγει από τη Ζάκυνθο ή από την Κέρκυρα, θα πληρώσει 12,5 ευρώ φόρο. Με το καλημέρα με τη Fraport
θα πάει στα 35 ευρώ, δηλαδή αύξηση 300%! Για μένα αυτό θα δημιουργήσει τεράστια
προβλήματα στον τουρισμό και ιδιαίτερα στις εταιρίες χαμηλού κόστους.

Το δεύτερο, αν αυτό είναι το τίμημα για το 1,5 δις, σκεφτείτε ότι για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πορεία, θα χρειαστούν μεγάλες επιβαρύνσεις στους φόρους. Είπα στους Γερ-

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Ενημέρωση

μανούς, άρα δεν είστε επενδυτές κύριοι, είστε κατακτητές και έρχεστε εδώ πέρα για να
πετύχετε τον έλεγχο του πακέτου του τουρισμού.

“Την Ελλάδα τη θέλουν για να μεταφέρουν 10-15
εκατ. Γερμανούς, αλλά τα χρήματα να μένουν στη
γερμανική οικονομία”
- Δηλαδή επιχειρούν να ελέγξουν και τον τουρισμό;

Προσέξτε, η Γερμανία κάνει μία έξυπνη κίνηση στην Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή έχει πάρει
όλα τα παράλια της Τουρκίας με ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουν τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες, έχουν και τη Lufthansa, παίρνουν και τα αεροδρόμια. Επομένως,
την Ελλάδα τη θέλουν για να μεταφέρουν 10-15 εκατ. Γερμανούς, αλλά τα χρήματα να
μένουν στη γερμανική οικονομία και εδώ να δουλεύουν ξενοδοχοϋπάλληλοι με 300
ευρώ ή μαθητευόμενοι στις σχολές. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα είναι να
χάσει τη μεγάλη της βιομηχανία, τον τουρισμό!

“Ως συνομοσπονδία προτείνουμε να ανέλθουν τα
έσοδα της ΥΠΑ από 500 σε 600 εκατ. μέσω της
υπέρπτησης και της χρήσης των αεροδρομίων. Δίνοντας μία δυνατότητα 24 δις στα 40 χρόνια”
- Εσείς τι αντιπροτείνετε;

Ερχόμαστε λοιπόν ως συνομοσπονδία και προτείνουμε να ανέλθουν τα έσοδα της ΥΠΑ
από 500 σε 600 εκατ. μέσω της υπέρπτησης και της χρήσης των αεροδρομίων, που είμαστε οι φθηνότεροι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Η επιβάρυνση θα είναι από 12 να φτάσει ο φόρος σε 16 ευρώ. 4 ευρώ για 50 χρόνια. Δίνοντας μία δυνατότητα 24 δις στα 40
χρόνια. Σύμφωνα με την πρότασή μας από αυτά, εμείς δίνουμε το 30%, 8,5 δις αντί για
1,5. Να δοθεί ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου για να βρεθούν “ζεστά” 6,5 - 7 δις.
-Σήμερα όμως δύσκολο να διακινείς ομόλογο του ελληνικού δημοσίου με την
απαξίωση που υπάρχει.

Μα το ίδιο κάνει και η Fraport! Παίρνει δάνειο μέσα από μελλοντικά έσοδα. Εμείς ενοποιούμε εναέρια κυκλοφορία και έδαφος που αντιστοιχούν σε 600 εκατ. εγγυημένα μονοπώλιο είναι- με σημερινή κίνηση και μάλιστα με προοπτική αυξητική. Έτσι
μπορούμε να το κάνουμε και με το ομόλογο της εγγύησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
με μελλοντικά έσοδα. Αυτή η δυνατότητα του ομολόγου με μελλοντικά έσοδα υπάρχει
και έχουμε έτοιμη και σχετική μελέτη. Επομένως, αντί για το 1,5 δις, εγώ τους λέω 7!
Να πέσουν 2 δις περίπου για το δάνειο και τα υπόλοιπα στην αγορά. Αλλά προσέξτε,
συνολικά απομένουν άλλα 16 - 17 δις που πάνε για λειτουργία και ανάπτυξη τα επόμενα
χρόνια έναντι 330 εκατ. Η πρότασή μας δεν αντέχει σύγκρισης!

Τα έχουμε προτείνει αυτά, αλλά δυστυχώς, δεν είναι το θέμα να βρούμε πόρους ή πώς
θα αναπτύξουμε τα αεροδρόμια, το θέμα είναι πώς θα αρπάξει η ΕΕ μέσα από τα μνημόνια την περιουσία του ελληνικού λαού. Η ΥΠΑ σε βάθος δεκαετίας δίνει 1,5 - 2 δις
στον κρατικό προϋπολογισμό. Από τα 500 εκατ. έσοδα, χρησιμοποιούμε τα 300 για λειτουργικά έξοδα και δίνουμε τα 200. Πληρώνουμε το χρέος, τις άγονες γραμμές. Όταν
θα φύγουν τα αεροδρόμια, ποιος θα τα πληρώνει αυτά; Επιπλέον, θα πρέπει να επιστραφούν για την αεροναυτιλία, τα ραντάρ και γενικότερα τη λειτουργία του εναέριου
χώρου. Ανοίγει μία τρύπα 120 εκατ. για τα μικρά αεροδρόμια και περίπου 200 εκατ.
στον προϋπολογισμό. 320 εκατ. ετησίως. Αναρωτιέμαι αν έχει κάνει κάποιος τον υπολογισμό. Και για ποιο λόγο δίνεις αεροδρόμια για να πάρεις 1,2 δις κι έπειτα το χάος;

-Τα στοιχεία που αναφέρετε είναι συντριπτικά. Έχετε όμως να αντιμετωπίσετε και
τη διαπλοκή που ελέγχει το σύνολο των ΜΜΕ με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν
αδύνατον να περάσουν σε ευρύ πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και να αρχίσει
να δημιουργείται μία δυναμική.
Θα συμφωνήσω γιατί υπάρχουν σήμερα όλα αυτά τα συμφέροντα που συνεργάζονται
με τη Fraport: το υψηλό τουριστικό πακέτο, οι μεγαλοξενοδόχοι, ενώ οι μεσαίοι και οι
χαμηλοί... κλαίνε. Για τη Fraport είναι η μεγαλύτερή της επένδυση. Η μοναδική λειτουργία στην Ευρώπη που έχει είναι το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.
-Κρατική εταιρεία είναι νομίζω.

Ναι, είναι κατά 70% στο κράτος και έχει ένα 30% μπορώ να πω και τούρκικων συμφερόντων. Γιατί συνάντησα και Τούρκους στο Δ.Σ. τους. Παγκοσμίως συμμετέχει σε 14
αεροδρόμια. Δεν έχει πουθενά το management. Ελέγχει στην αγορά περίπου 40 εκατ.
επιβάτες. Έρχεται στην Ελλάδα με 1,5 δις και παίρνει πακέτο, αγοράζει, άλλα 26 εκατ.
επιβάτες. Δυσκολεύεται με το θέμα της λειτουργίας στην Ελλάδα. Γιατί ήρθε και παίρνει
την ευθύνη να λειτουργήσει 14 αεροδρόμια γεωγραφικά σε ένα χάρτη που αφορά Ιόνιο,
Θράκη, Μακεδονία, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

-Δύσκολο εγχείρημα για μία εταιρία χωρίς πρότερη εμπειρία στον ελληνικό χώρο.

Ακριβώς. Θα εξαρτηθεί η επιτυχία της από τη στελέχωσή της. Θεωρεί ότι πηγή για να
λειτουργήσει τα αεροδρόμια είναι τα στελέχη της ΥΠΑ. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει ήδη τις
εξαγορές. Ακόμα και στη δική μου υπηρεσία τα ανώτατα στελέχη ήδη διαπραγματεύονται το μέλλον τους. Μου έγινε προσφορά να τεθώ επικεφαλής του project. Εγώ
όμως μεγάλωσα τα παιδιά μου που δεν μπήκαν στην ΥΠΑ ή στο δημόσιο. Φεύγω σε
δύο χρόνια. Αλλά θέλω να αφήσω μία υπηρεσία με 4.000 θέσεις εργασίας για να υπηρετήσουν άλλα Ελληνόπουλα, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον τουρισμό και την
οικονομία της χώρας. Έτσι αρνήθηκα.

Είναι ιδεολογικό θέμα το πώς δίνεις τον αγώνα σου και παλεύεις να διατηρήσεις το
χώρο σου. Σας λέω ότι έρχεται ο πρόεδρος της Fraport να πάρει συνέντευξη από τους
διοικητές των αερολιμένων για να τους κάνει μία πρόταση μελλοντικά να παραμείνουν
και το αποδέχεται το κράτος. Μιλάμε για μία ξεκάθαρα παράνομη εξαγορά συνειδήσεων
κρατικών λειτουργών.

“Η ΥΠΑ δεν επιβαρύνει ούτε ευρώ τον κρατικό
προϋπολογισμό”

-Συμφωνώ, αλλά θίγετε ένα κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα για εμάς τους συνδικαλιστές που έχουμε τεράστιες ευθύνες καθώς διαμορφώσαμε συνειδήσεις και πρακτικές. Η κοινή γνώμη νιώθει να απωθείται από το δημόσιο. Διαφθορά,
οπισθοδρόμηση και γραφειοκρατία δίχως τέλος και εμείς βάζαμε πλάτη σε αυτό το
σύστημα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και θεσμικές διαδικασίες
για τους κρατικούς λειτουργούς, παρόμοια με όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα;
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Θα συμφωνήσω στα περισσότερα, η δική μας όμως υπηρεσία έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς και διαφέρει. Η ΥΠΑ δεν επιβαρύνει ούτε ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί
με βάση τους διεθνείς κανόνες, τα λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας (ραντάρ, συστήματα,
μισθοί, υπερωρίες κλπ.) περιλαμβάνονται όλα στα τέλη υπέρπτησης (σ.σ. διέλευση από
τον ελληνικό εναέριο χώρο), που είναι ας πούμε σαν “διόδια” για τη χρήση του εναέριου
χώρου. Κάθε μείωση μισθού που γίνεται, αφαιρείται από τα τέλη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η αντίστοιχη υπηρεσία της Γερμανίαw εισπράττει 97 ευρώ ανά χιλιομετρική
απόσταση, όταν στην Ελλάδα, που είναι και “μαγαζί γωνία” αφού από την Ευρώπη όλοι
περνούν από εδώ για Μέση Ανατολή, το τέλος είναι 35 ευρώ. Σας πληροφορώ η εκπαίδευση, οι διαδικασίες, τα μηχανήματα, τα πάντα είναι ίδια. Επιλέγουν Ελλάδα, Ιταλία και
Τουρκία γιατί έχουν χαμηλούς μισθούς και συνεπώς χαμηλά τέλη. Σκεφτείτε ότι η Αλβανία
έχει 44 ευρώ ανά χιλιομετρική απόσταση και η Ελλάδα έχει 35. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στη Γερμανία παίρνει 25.000 το μήνα ενώ στην Ελλάδα 5.500 και έχουν πέσει
να τον φάνε. Όταν βέβαια κάποιος παίρνει 500 ευρώ, είναι λογικό να το βλέπει έτσι...

-Ουσιαστικά όμως στην υπηρεσία σας υπήρχε μία σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα, πράγμα που δεν ίσχυε στο υπόλοιπο δημόσιο.

Αυτό το πετύχαμε γιατί κάθε χρόνο είχαμε μία αυξητική τάση στις υπερπτήσεις. Εμείς
λοιπόν βάλαμε ένα στόχο και είχαμε συμφωνήσει ως συνδικάτο με το Eurocontrol και
την ΕΕ ότι θα είχαμε μία αυξητική τάση του 10% και το πετύχαμε. Εγώ δε λέω το κράτος
να ελέγχει σήμερα τα αεροδρόμια. Σε ολόκληρη την Ευρώπη το 55% ελέγχεται από το
κράτος. Πρέπει να υπάρξει μία μικτή λειτουργία, να μπουν και η τοπική αυτοδιοίκηση
και οι εργαζόμενοι.

-Είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση μεν, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα όπου έχει
αναμιχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δημιουργηθεί τεράστια ζητήματα διαφθοράς, ανακολουθιών και συνοχής στη λειτουργία τους. Υπάρχει η καχυποψία στον
Έλληνα πολίτη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τοποθετούνται άνθρωποι σε καίριες
θέσεις που δεν τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Κοιτάξτε, το αντικείμενο αυτό απαιτεί εξειδίκευση, επομένως είναι απαραίτητοι οι εργαζόμενοι, που μάλιστα στην υπηρεσία μας έχουν υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα, θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δε δούλεψε επειδή το κράτος δεν της
έδωσε πραγματική αυτονομία.

Και οι πολιτικοί ρήμαξαν την Ελλάδα και έρχονται οι ίδιοι με άλλο μανδύα και επιχειρούν
να ελέγξουν δικαιοσύνη, ΜΜΕ, τους θεσμούς, το συνδικαλισμό. Έχουμε μία θεσμική
κρίση σήμερα και τα πάντα βρίσκονται υπό δοκιμασία. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα
καταργούμε. Όχι! Αντίστοιχα, βάζουμε εκείνους τους ρόλους και τους θεσμούς που
πράγματι μπορεί και πρέπει να ελέγχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο ένας περιφερειάρχης ή δήμαρχος να είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία.

-Ναι αλλά μία κυβέρνηση της αριστεράς που είχε υποσχεθεί πολλά στον κόσμο,
είναι αυτή που προχωρά με απόλυτη ευλάβεια αυτές τις διαδικασίες. Επικεφαλής
δηλαδή, μπορεί και οι άλλοι να συμφωνούν.

Αφήστε τώρα τα “αριστερή”...

-Αλλά αυτήν την κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, την είχατε στηρίξει στις τελευταίες εκλογές.

Βεβαίως, πήγαινα και για βουλευτής. Επειδή όμως ήμουν εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων και των συμφερόντων, τώρα βγαίνει στη φόρα ότι τους επιλέγει η Γερμανία, ίσως
είπαν στον Τσίπρα ότι δεν τους κάνω. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι μαριονέτα. Ήθελα να
υπάρχει αυτό που λέμε αποφασιστικότητα θέσης. Αυτή εδώ η ομοσπονδία κρατάει τα
τελευταία 27 χρόνια τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες γραμμές. Δεν πήραμε επιχορηγήσεις,
δεν κάναμε συναλλαγές, γι' αυτό σήμερα μπορώ και συγκρούομαι.

“Περιμένω από τους 23 δικαστές του ΣτΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, να σταθούν στο ύψος τους και
να βγάλουν τη δίκαιη απόφαση στην υπόθεσή μας”

-Αν και η δική σας περίπτωση, έτσι όπως την αναλύετε, μοιάζει με μία όαση, η
αλήθεια είναι ότι αυτήν τη στιγμή οι πλέον αναξιόπιστοι θεσμοί είναι η πολιτική,
ο συνδικαλισμός, η δικαιοσύνη, αλλά και η τέταρτη εξουσία, η δημοσιογραφία.

Ωστόσο, εγώ περιμένω από τη δικαιοσύνη κάτι που δεν έκαναν οι πολιτικοί και η κυβέρνηση. Περιμένω από τους 23 δικαστές του ΣτΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, να σταθούν στο ύψος τους και να βγάλουν τη δίκαιη απόφαση στην υπόθεσή μας. Όχι για να
ικανοποιήσει εμάς τους εργαζόμενους που προσφύγαμε, αλλά αξιολογώντας το συμφέρον του έθνους, να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά του.

-Για να τελειώσω την ερώτηση, δυστυχώς πλέον ο συνδικαλισμός βρίσκεται στο
ναδίρ. Η νέα γενιά τού έχει γυρίσει την πλάτη και δεν υπάρχουν νέοι να έχουν το
ερέθισμα να ασχοληθούν, ενώ υπάρχει πλήρης απόσταση από όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Υπάρχει ελπίδα στο ισοπεδωμένο τοπίο;
Τώρα θέτετε το πιο δύσκολο ερώτημα. Οι νέοι άνθρωποι απέχουν. Παρόλο που έχουν
προσόντα που δεν είχαμε εμείς, δεν ξέρω γιατί δεν έχουν αυτό το μεράκι που κάποιοι
κατορθώσαμε να το κάνουμε πράξη.

-Σε μία έντονη πολιτικοποιημένη περίοδο, πολύ πιο δύσκολη. Σήμερα, δυστυχώς,
σε μεγάλο βαθμό πιστεύω η νέα γενιά είναι “απολιτίκ”.

Εκεί την οδήγησε το πολιτικό σύστημα. Ο πολίτης οφείλει να είναι πολιτικοποιημένος
-όχι κομματικοποιημένος- και να συμμετέχει στη χάραξη πολιτικής για το μέλλον του,
είτε αυτό είναι το συνταξιοδοτικό, είτε η περίθαλψη, η υγεία κλπ. Όσοι το επιθυμούν να
εισέρχονται σε έναν κομματικό μηχανισμό, αλλά πρωταρχικά να ελέγχουμε πολιτικά την
κυβέρνηση. Τα φαινόμενα κομματικοποίησης με τους κομματικούς στρατούς έβλαψαν
τη δημόσια διοίκηση. Κι εγώ ήμουν για πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ήμουν από τις
φωνές που είχαν καταγγείλει πολλές φορές τις κυβερνήσεις του. Την τελευταία πενταετία
διαχώρισα τη θέση μου και στήσαμε μία ανένταχτη παράταξη. Στηρίξαμε ως ανεξάρτητοι
το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι θα έφερνε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς συμβιβάστηκε. Εγώ
σαν πολιτικοποιημένο άτομο βλέπω το μεγάλο κίνδυνο της πολιτικής που ακολουθεί η
Ευρώπη και εκτρέφει την ακροδεξιά. Είναι τραγικό να “καις” καθημερινά τους πολιτικούς
στην Ελλάδα και είναι ένα θέμα που δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστεί.

“Σχεδιάζουν να φύγουν όλοι οι νέοι, να μείνουμε
εμείς τα γερόντια πίσω 65 έως 80 χρονών, αυτή
θα είναι η Ελλάδα του αύριο”
-Η απαξίωση των πολιτικών έρχεται μέσα από την οικονομική δυσπραγία. Ποια
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η γνώμη σας για τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική οικονομία; Υπάρχει φως
στο τούνελ;

Ξέρετε επί Σαμαρά, η ΥΠΑ χρωστούσε στην αγορά 60 εκατ. Δε μας έδινε κανείς τίποτα. Αναγκάστηκα να πάω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να καταθέσω
την επικινδυνότητα πλέον του αεροδρομίου και της κατάστασης των υποδομών. Καταφέραμε μέσα σε 5 μήνες να δώσουμε 67 εκατ. στην αγορά. Αν η μία υπηρεσία
χρωστούσε 60, η άλλη 60 κοκ, έβγαινε το πλεόνασμα. Φυσικά δεν υπάρχει πλεόνασμα, γιατί το πλεόνασμα γινόταν από τη μη πληρωμή των υποχρεώσεων του δημοσίου.

Για μένα είναι μεγάλος άθλος, σήμερα με τόσο μεγάλη ανεργία, με τόσο μεγάλο
χρέος και να κατορθώσουμε να κλείσουμε τον ισολογισμό μας. Η Γαλλία έχει 3%
στον ισολογισμό της έλλειμμα. Η Γερμανία κι αυτή 3%. Μου είναι αδιανόητο να ζητούν από μία χώρα με ύφεση να έχει και πλεόνασμα. Μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία χτυπιέται σήμερα η ίδια η πατρίδα μας. Σχεδιάζουν να φύγουν όλοι οι νέοι,
να μείνουμε εμείς τα γερόντια πίσω 65 έως 80 χρονών, αυτή θα είναι η Ελλάδα του
αύριο. Αυτόν το σχεδιασμό δεν πρέπει να τον επιτρέψουμε. Και τα επόμενα χρόνια,
αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φύγει το 50% των Ελλήνων. Γεωγραφικά και
γεωπολιτικά θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
-Το δημογραφικό είναι και ο κορμός της ασφαλιστικής κατάρρευσης. Έχει να
κάνει με τη σχέση εργαζόμενων με τους συνταξιούχους.

Αναλογία 1/4 νομίζω.

-Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι από τους ελάχιστους που γνωρίζει το ασφαλιστικό και έχω εξαιρετική σχέση μαζί του. Η αρχιτεκτονική που επιχειρεί ο
ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στο σχέδιο Κουτρουμάνη. Η εγκληματική εξέλιξη και σημερινή τραγωδία του ασφαλιστικού είναι ότι δεν ελάμβαναν τις αποφάσεις προσωπικότητες που είχαν βαθιά γνώση του θέματος.

Ο Γιώργος είναι φίλος, ικανός, έντιμος και γνώστης του ασφαλιστικού. Στο ασφαλιστικό δεν έκαναν ποτέ αναλογιστική μελέτη να δουν πού οδηγείται κάθε ταμείο.
Έπαιρναν πάντα οικονομικά μέτρα. Άλλο το μέτρο για την επιβίωση του συστήματος
και άλλο το φορολογικό που και λεφτά να αποφέρει, δεν έχει προοπτική. Όλο το σκεπτικό αυτό βασίζεται στο 2018. Το '18 δε θα έρθει καμία ανάπτυξη και τότε θα πέσει
το μεγάλο μαχαίρι στις συντάξεις. Αν δει κάποιος, στη Γερμανία για το 2016 δίνονται
65 δις στα ασφαλιστικά ταμεία από τον προϋπολογισμό και έχουν 147 ταμεία. Εδώ
σου λένε δε θα δώσεις ούτε ένα ευρώ! Εγώ θεωρώ ότι μέχρις ότου δημιουργηθεί
ανάπτυξη και η ανεργία πέσει στο 12-13%, πρέπει να επιδοτείται το ασφαλιστικό
σύστημα με οποιοδήποτε τίμημα, γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσουν οι συντάξεις,
θα καταρρεύσει η κοινωνία.

“Η ελπίδα δε θα έρθει μέσα από το μνημόνιο”
-Υπάρχει ελπίδα;

Βεβαίως, αρκεί να πιστέψουμε ότι δε θα έρθει μέσα από το μνημόνιο. Το μνημόνιο
είναι μία οικονομική συμφωνία, αλλά πίσω από αυτές τις οικονομικές συμφωνίες
υπάρχουν οι συνθήκες της εργασίας, της ανθρωπιάς, του δικαιώματος στη ζωή. Όσο
θα υπάρχουν μόνο μνημόνια και αριθμοί, σίγουρα δεν υπάρχει μέλλον.

-Η εξέλιξη τη πραγματικότητας απέδειξε ότι το “αντιμνημόνιο” ήταν μία ουτοπία. Και η πιο μελανή σελίδα κατ' εμέ της νεότερης ιστορίας ήταν οι “αγανακτισμένοι” και έτσι όπως διαχειρίστηκε το θέμα αυτό η αντιπολίτευση. Στην
πράξη έχει αποτυπωθεί ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση.

Κοιτάξτε, το “μνημόνιο-αντιμνημόνιο” είναι ένα σύνθημα. Το ζήτημα είναι μπορείς
σήμερα να δημιουργήσεις άλλες συνθήκες και να μπορέσεις να προχωρήσεις. Εκεί
είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα.
-Μπορείτε να τις προσδιορίσετε αυτές τις συνθήκες;

Αναρωτιέμαι αν με την ενοποίηση, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία είχαν στο νου τους
ότι έχρισαν κυρίαρχο το γερμανικό κοινοβούλιο και τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός ή τελικά θα υποκύψει η Γερμανία στο όλο το σύστημα ή τελικά θα φύγει και θα μείνουν οι υπόλοιπες
χώρες κάτω από ένα κοινό νόμισμα.
Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι η τακτική σε πληρώνω για
να σε καταστρέψω! Αυτά τα προγράμματα δεν έχουν καμία αναπτυξιακή πορεία. Να
τα δώσουμε όλα για ένα κομμάτι ψωμί μέσα από ένα κερδοσκοπικό πείραμα.

-Υπάρχει ο αντίλογος ότι οι επενδύσεις, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της Ελλάδας, της πολιτικής αβεβαιότητας κλπ, πρέπει από κάπου να αρχίσουν. Να “ανάψει το φιτίλι”.

Ας μη μιλάμε πλέον για επένδυση. Επένδυση είναι που έρχεται ο Γερμανός και παίρνει το αεροδρόμιο; Όχι. Επένδυση σημαίνει έρχεται κάποιος, βάζει χρήματα και αφήνει χρήματα, όπως συμβαίνει στην τράπεζα. Ήρθαν με 5 δις και πήραν σχεδόν τις
τράπεζες, όταν είχαμε δώσει 20. Ε, αυτή δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι ξεπούλημα!
-Όντως είναι ξεπούλημα. Για να πάμε στο θέμα των τραπεζών, σήμερα δεν
υπήρχε ενδιαφέρον να πάρει κανένας τις τράπεζες.

Εκεί που τις έφτασαν φυσικά. Ναι, αλλά όταν έρχεσαι και ρυθμίζεις την τράπεζα και
η τράπεζα έχει το περισσότερο ενεργητικό της στα κόκκινα δάνεια είτε αυτά είναι επιχειρηματικά, είτε στεγαστικά ή οτιδήποτε και δε γίνεται σε αυτά ρύθμιση, γιατί ένας
πολίτης που έμεινε άνεργος και έχει δώσει το 50% να του το πάρει πίσω; Ευθύνεται
αυτός που έμεινε άνεργος, που δεν έχει να το αποπληρώσει;
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- Όχι βέβαια.

Άρα το κράτος δεν έκανε τίποτα.

“Δεν μπορείς μόνο κόβοντας 200 - 300 ευρώ από
το μισθό να είσαι ανταγωνιστικός. Έτσι, δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη”

- Δηλαδή στον τομέα της ανεργίας που είναι η μάστιγα για τη νέα γενιά και για την
κοινωνία μας συνολικά, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να αντιστραφεί
το φαινόμενο;

Εμείς οι συνδικαλιστές ειδικά το ζούμε πολύ έντονα. Το 27-28% είναι δύσκολο να ανατραπεί. Δίνοντας κίνητρο στο μισθωτό, ακόμα και σε αναπτυξιακό έργο, να εργαστεί τα
πρώτα 5 χρόνια για 300 ή 400 ευρώ, δεν καταφέρνεις τίποτα. Φαίνεται να θεωρούν ότι
φτάνοντας το μισθό στα 300 ευρώ, γίνεται κάποιος αναπτυξιακός και ανταγωνιστικός.
Κάνουν λάθος. Σήμερα χρειάζεται φθηνό χρήμα, χαμηλή φορολογία, επιδότηση των πρώτων υλών και αύξηση του ημερομισθίου. Δεν μπορείς κόβοντας μόνο 200 - 300 ευρώ
από το μισθό να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν καλύπτει ο μισθός το χάσμα. Είναι λάθος
θεωρώ η όλη τους στρατηγική. Έτσι, δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη. Απλούστατα.

- Πάμε σε ορισμένες προσωπικές ερωτήσεις. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε
με το συνδικαλισμό; Το “μικρόβιο” ποιος σας το κόλλησε;

Από μικρός είχα ασχοληθεί διότι ήμουν από τους ανθρώπους που δε μου άρεσε να μένω
μέσα στο σπίτι μου. Παρόλο που είχα οικογένεια, ήμουν και στον κομματικό μηχανισμό
του ΠΑΣΟΚ και μου άρεσε να δουλεύω γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο. Έμαθα να
συμμετέχω στα κοινά. Ερχόμενος το 1983 στην ΥΠΑ, μέσα σε ένα χρόνο το 1984 είχα
εκλεγεί αντιπρόεδρος στην ομοσπονδία. Ήμουν σχεδόν έτοιμος γιατί ασχολιόμουν με τη
ΓΣΕΒΕΕ. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που πάλευα συνδικαλιστικά, έδινα τη
μάχη μου, μεγάλωνα την οικογένειά μου και σπούδασα συγχρόνως. Σήμερα εκείνο που
έχω καταφέρει είναι να έχω την αναγνώριση από τους συναδέλφους μου. Ξέρετε, το να
στήνεις μία παράταξη μετά από τόσα χρόνια και να “χτυπάς” το 82% σε όλη την Ελλάδα,
για μένα αυτό μου δημιούργησε και μεγάλη ευθύνη. Και όσο πλησιάζει ο καιρός να φύγω,
έρχονται εδώ στο γραφείο μου συνάδελφοι και προσπαθούν να με κρατήσουν. Αυτό ήταν
που πέτυχα και εγώ πιστεύω ότι ένα χώρο τον κρατάς ζωντανό όταν δεν τον πουλήσεις.
Άλλοι συνδικαλιστές έχουν πουλήσει τους χώρους τους.
-Ποιο είναι το όραμά σας για το σωματείο σας;

Θέλω να πετύχω, όχι απλά για να φαίνεται ότι έκανα κάτι. Θέλω στα ευρωπαϊκά και τα
ελληνικά δικαστήρια να φέρω ένα αποτέλεσμα. Να ανατρέψω τη σύμβαση αυτή. Θέλω
να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης στα αεροδρόμια της χώρας μας, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πιστεύω σε αυτούς που σήμερα την εκφράζουν. Να εισαχθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όλα θέλουν έλεγχο και σεβασμό. Φταίμε
κι εμείς οι πολίτες όταν επιλέγουμε έναν περιφερειάρχη, ένα δήμαρχο, έναν οποιονδήποτε, πρέπει και να ξέρουμε και ποιος είναι. Ελάχιστοι πηγαίνουν για να προσφέρουν
ένα έργο. Δεν μπορεί ένας που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και είναι 30 χρονών
να τον κάνουμε περιφερειάρχη. Δηλαδή τι περιμένουμε από αυτόν;
- Προσωπικά σχέδια και φιλοδοξίες είναι...

Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα “βάλω τις
πιτζάμες μου”. Σκέφτομαι ότι θα μου ταίριαζε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως μπορώ να
“αναπνεύσω” ή σε περιφέρεια ή σε Δήμο.

“Δε με πειράζει το να φύγω συνταξιούχος με 1.000
ευρώ και να έχω 10 ευρώ στην τσέπη μου, αρκεί
το κεφάλι μου να το έχω ψηλά”

-Έχετε κάποιο μότο, κάποια συμβουλή που να σας έδωσαν κάποια στιγμή στη ζωή
σας και να το ακολουθείτε μέχρι σήμερα πιστά;

Να είμαι καθαρός με τη συνείδησή μου. Όποιος άνθρωπος είναι εντάξει με τη συνείδησή
του και κάνει το χρέος του απέναντι στην πατρίδα του, τον εαυτό του και την οικογένειά
του, νομίζω είναι γεμάτος. Εμένα δε με πειράζει το να φύγω συνταξιούχος με 1.000 ευρώ
και να έχω 10 ευρώ στην τσέπη μου, αρκεί το κεφάλι μου να το έχω ψηλά. Γεμάτη τσέπη
με σκυμμένο το κεφάλι και διωγμένος ή φυλακισμένος δε θα μπορούσα να ζήσω.
-Θα θέλαμε να αποδώσετε σύντομους χαρακτηρισμούς σε όσα σας αναφέρουμε.

Τσίπρας: Είχε τη διάθεση, έγινε σύστημα.

Σπίρτζης: Ασχολείται με μανία να απορροφήσει το ΕΣΠΑ.

Fraport: Το μεγαλύτερό της στοίχημα. Αν της κάτσει, μπαίνει κυρίαρχος στο παιχνίδι. Αν
δεν της κάτσει, απέτυχε.
Σόιμπλε: Ο μεγαλύτερος εκβιαστής και ανθέλληνας των τελευταίων ετών.

Ευρώ: Όλοι το αγκαλιάσαμε. Όλοι το θέλουμε, αλλά δεν το έχουμε!

Μνημόνια: Τα μνημόνια πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχει πολιτική κόμματος για
την επόμενη μέρα. Τα κόμματα κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους πολίτες μέσα
από συγκεκριμένες κατευθύνσεις των Ευρωπαίων.
ΤΑΙΠΕΔ: Εκγληματική οργάνωση.

-Υπερβολικό δεν είναι; Εγκληματική οργάνωση;

Οικονομική εγκληματική οργάνωση. Έχουν ασυλία στο οικονομικό έγκλημα. Εσείς κι εγώ
μπορούμε να οδηγηθούμε στη δικαιοσύνη για ό,τι λέμε. Οι κύριοι αυτοί για τις πράξεις
τους δεν είναι υπεύθυνοι;
Σαμαράς: Έπαιξε κι έχασε.

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκδότης- Διευθυντής – υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος
Συντακτική ομάδα: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Αναστασοπούλου Φωτεινή, Ανδριώτης Γιώργος, Δούκα Πέγκυ, Κολλιός Γιώργος, Λύρας Χρήστος, Μεραντζής Λάμπρος, Μπρέγιαννης
Δημήτρης, Σοφιανόπουλος Γιάννης, Σωτήρχου Χρηστίνα, 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

υΠΑ: Μία καλή, κερδοφόρα υπηρεσία, αλλά θέλουν να την παραδώσουν. Δύσκολη η κατάσταση.
ΓΣΕΕ: Αναξιόπιστη.

ΑΔΕΔυ: Μου ζήτησαν να την αναλάβω, πριν από δύο χρόνια. Και είπα ότι εγώ δεν είμαι
αποφασισμένος να πεθάνω!

Απεργίες πρέπει να κάνουμε, όχι γιατί μας το λένε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αλλά οφείλουμε
ως εργαζόμενοι, ως ομοσπονδίες να συμμετέχουμε.
-Θα θέλατε να απευθύνετε ένα μήνυμα στους συναδέλφους μας;

Άλλο από την αλληλεγγύη και ότι πρέπει να δουλέψουμε ενάντια στην ισοπέδωση των
εργασιακών σχέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον κάθε εργαζόμενου.

