
«τις πταίει» για την τραγική κατάσταση που βιώνει ο επικουρικός

μας ασφαλιστικός φορέας;

Συνάδελφοι, εδώ και μία περίπου δεκαετία καταβάλαμε κάθε δυνατή

προσπάθεια προκειμένου να διασωθεί ο επικουρικός ασφαλιστικός μας

φορέας. Όλοι είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι η πιο σοβαρή περίοδος

λειτουργίας του τΑΠιλτ-Ατ ήταν της διοίκησης 2003-05, που δεν

πέτυχε μόνο οικονομικά, αφού παρέλαβε το ταμείο με 303 εκατ.

ευρώ και το παρέδωσε με 404 εκατ. ευρώ, κάνοντας μία σημαντική

και σοβαρή προσπάθεια και ασκώντας υπεύθυνη και χρηστή

διοίκηση, αλλά επίσης διαμόρφωσε και κατέθεσε μία ολοκληρω-

μένη πρόταση βελτιώσεων και μεταρρυθμίσεων για τη σωτηρία του

ταμείου. Επιπλέον, είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουν ότι η επικουρική

ασφάλιση δεν είναι εγγυημένων παροχών. Σημειωτέον, με βάση το κατα-

στατικό και την αρχή λειτουργίας των επικουρικών ταμείων, οι επικουρι-

κές συντάξεις είναι κατ’εξοχήν ανταποδοτικές. Σε καμία περίπτωση,

βέβαια, δεν λειτούργησε η ανταποδοτικότητα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αφού

υπάρχει κίνδυνος ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού που κατα-

βάλλει ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και για 35 χρόνια να μην έχει

τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την επικουρική σύνταξη!

(συνέχεια σελ. 2)

το . . .  τ έ λος  του  ν εοέ λ λ ην α
Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει πιθανότατα την περίοδο των

τελευταίων ετών όχι μόνο ως το τέλος μίας εποχής ευημερίας, αλλά και

της εποχής του λεγόμενου "νεοέλληνα".

Του εφησυχασμένου νεοέλληνα που συνήθισε τα τελευταία 30 χρόνια

στον άκρατο καταναλωτισμό, χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις για

αυτόν τον τρόπο ζωής. Και όμως, η ελληνική κοινωνία στην πλειοψηφία

της ακόμα και σήμερα που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής

μετρώντας 1,2 εκατ. ανέργους, δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τα

αυτονόητα. Ακόμα και σήμερα που αυτή η επίδειξη νεοπλουτισμού απο-

δείχτηκε σαρωτική για την αξιοπρέπεια της χώρας, η απραξία, η άγνοια

και ο λαϊκισμός συνεχίζουν να κυριαρχούν.

Η αλήθεια είναι ότι μόλις μέχρι προ διετίας οι περισσότεροι ζούσαν

ακόμα την ψευδαίσθηση της "δυνατής και κραταιάς -ειδικά στο χώρο

των Βαλκανίων- Ελλάδας". Το επίπεδο ζωής των Ελλήνων είχε εκτι-

ναχθεί, χωρίς όμως να ανταποκρίνεται αυτός ο τρόπος ζωής στις παρα-

γωγικές τους δυνατότητες. Η επίδειξη των ειδών πολυτελείας και το ακριβό

"lifestyle" δεν ήταν αποτέλεσμα μίας διαρκώς αναπτυσσόμενης και

σταθερής οικονομίας. Στην πραγματικότητα συνέβαινε το αντίθετο: το

οικοδόμημα της Ελλάδας στηριζόταν σε σαθρά θεμέλια, με αποτέλεσμα

το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης να επηρεάσει άμεσα

και πρώτιστα τον αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, επιφέροντας την

κατάρρευση της χώρας μας.

Οι ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική

οικονομία βαραίνουν το σύνολο της πολιτικής ελίτ των 4 τελευταίων

δεκαετιών, είτε δηλαδή αυτούς που κυβέρνησαν μετατρέποντας τη δια-

φθορά και το ρουσφέτι στα κυρίαρχα συστατικά του κράτους, είτε

αυτούς που βρίσκονταν στην αντιπολίτευση και δεν έκαναν το παραμικρό

για την αλλαγή της κατάστασης, επιδιώκοντας ανέφικτους “παραδείσους”.

Εξαιρέσεις στον κανόνα υπήρξαν βέβαια, αλλά όσοι πολιτικοί διακα-

τέχονταν από σοβαρότητα σκέψης και διορατικότητα θεωρήθηκαν ως οι

καταστροφολόγοι που επιθυμούσαν να διαλύσουν τη λαϊκή ευημερία

(ενώ αντίθετα ήθελαν να διαλύσουν την ψευδαίσθησή της), με αποτέ-

λεσμα το εμπόδιο της κακομαθημένης ελληνικής κοινωνίας να καταστεί

αξεπέραστο.

Τα βασικά αίτια για τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και

κατ'επέκταση κοινωνίας αποτελούν κατά γενική ομολογία οι ελλιπείς

και διαλυμένοι θεσμοί, οι οποίοι έπαψαν προ πολλού να λειτουργούν

προς όφελος των πολιτών και ο λόγος ύπαρξής τους ήταν η προώθη-

ση των συμφερόντων της κρατούσας οικονομικοπολιτικής τάξης.

Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκονται οι εκπρόσωποι της πολι-

τικής εξουσίας, εκτελεστικής και νομοθετικής, που, με ελάχιστες εξαιρέ-

σεις, κυβέρνησαν χωρίς πρόγραμμα, σοβαρότητα και αποτελεσματικό-

τητα, έχοντας ως κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση αναχρονιστικών και

παλαιοπολιτικών σκοπών. 

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αναλογεί στη λεγόμενη τέταρτη

εξουσία, τα ΜΜΕ. Στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες των απεριόρι-

στων επικοινωνιακών δυνατοτήτων τα ΜΜΕ έχουν εξέχουσα θέση τόσο

στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, όσο και της κρατικής πολιτικής.

Μόνο που στην Ελλάδα αυτή η δυναμική δεν χρησιμοποιήθηκε προς

όφελος των πολιτών, αλλά αντίθετα για την προώθηση των συμφερό-

ντων και της διαπλοκής. Οι δημοσιογράφοι βέβαια δεν είναι άμοιροι

ευθυνών, κάθε άλλο, καθώς πλην εξαιρέσεων απορροφήθηκαν από το

διεφθαρμένο σύστημα, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εργοδοτών

τους.

Εν συνεχεία, δεν μπορεί να αποφύγει την κριτική και η τρίτη συνταγμα-

τικά κατοχυρωμένη εξουσία: η δικαιοσύνη, της οποίας η ακεραιότητα και

απρόσκοπτη λειτουργία δικαίως αμφισβητούνται. Αντί να διασφαλίζει

την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο, ουσιαστικά έκρινε με δια-

φορετικά μέτρα και σταθμά, αποτελώντας το στήριγμα της ατιμωρησίας

όλων όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση.(συνέχεια σελ.2)

Για μία ακόμα φορά ο Σύλλογός μας δικαιώθηκε αναφορικά με τις

εξελίξεις στο ταμείο υγείας και τη μη υπαγωγή του, εν τέλει, στον ΕΟΠΥΥ.

Εδώ και πολλούς μήνες σας παρείχαμε την αληθινή πληροφόρηση επί

του θέματος, διαβεβαιώνοντάς σας με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και

μέσω σχετικών άρθρων στην εφημερίδα μας ότι το ταμείο δεν πρόκειται

να ενταχθεί στο νεοσύστατο φορέα. 

Ιδιαίτερα, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, Σαράντος Φιλιππόπουλος, είχε

δεσμευτεί ότι θα εντείναμε τον αγώνα μας για τη συνέχιση της αυτόνομης

λειτουργίας του ταμείου. μάλιστα, ακόμα και μετά την ανακοίνωση

που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠυυ κ. Βουδούρης για την ένταξή

μας στο νέο φορέα, η θέση μας παρέμεινε αμετακίνητη και κατηγο-

ρηματική: δεν θα δεχόμασταν την ολοκλήρωση της υπαγωγής μας

στον ΕΟΠυυ, στηριζόμενοι βέβαια και στις απαραίτητες ρητές διαβε-

βαιώσεις που είχαμε λάβει από τον τέως Υπουργό Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, κ. Κουτρουμάνη. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε

να αφήσουμε ασχολίαστη τη συμπεριφορά του κ. Γκιάτη, ο οποίος στις

ανακοινώσεις του αναφερόταν επικριτικά και υποτιμητικά στο θέμα, δια-

βεβαιώνοντας για την ένταξη του ταμείου υγείας στον ΕΟΠΥΥ, απα-

ξιώνοντας τις διαβεβαιώσεις του τέως Υπουργού κ. Κουτρουμάνη προς

τον πρόεδρο του Συλλόγου μας.(συνέχεια σελ. 3)

τΟ τΑμΕιΟ υγΕιΑσ συνΕΧιΖΕι τηντΟ τΑμΕιΟ υγΕιΑσ συνΕΧιΖΕι την
ΑυτΟνΟμη λΕιτΟυργιΑ τΟυ-ΑυτΟνΟμη λΕιτΟυργιΑ τΟυ-

ΑΠΟλυτη ΔικΑιωση τΟυ συλλΟγΟυ μΑσΑΠΟλυτη ΔικΑιωση τΟυ συλλΟγΟυ μΑσ

ΤΟΤΟ ΤΑΠΙΛΤΤΑΠΙΛΤ››ΑΤΑΤ
ΣΕΣΕ ΠΛΗΡΕΣΠΛΗΡΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΑΔΙΕΞΟΔΟ

Διαβάστε στην παρούσα έκδοση

σελ. 6-7

συνΕντΕυΞη του μιχάλη Πετμεζάρη, ενός μεγάλου αγωνιστή

συναδέλφου μας

ΟλΟι στη συγκΕντρωση ΠΟυ ΘΑ λΑΒΕι ΧωρΑ στΟ ΞΕνΟΔΟΧΕιΟ

“τιτΑνιΑ” στισ 5/7 ωρΑ 17.30, γιΑ τη ΔιΑμΟρφωση ΠρΟτΑσησ  σωτηριΑσ

τΟυ τΑΠιλτ-Ατ. ΘΑ ΠΑρΑστΟυν Ο ΕγκριτΟσ ΑνΑλΟγιστησ κ. ΒΑσιλΕιΟσ

μΑργιΟσ, η κΑΘηγητριΑ νΟμικησ κ. ΠΑτρινΑ ΠΑΠΑρρηγΟΠΟυλΟυ

κΑι η νΟμικΟσ ΕργΑτΟλΟγΟσ κ. ντΕτΑ ΠΕτρΟγλΟυ.
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(συνέχεια από σελ. 1)

“το... τέλος του νεοέλληνα”
Δυστυχώς όμως, δεν πρέπει να παραληφθούν οι μεγάλες ευθύνες

και των ίδιων των Ελλήνων πολιτών. Οι λεγόμενοι νεοέλληνες που

άφησαν πίσω τους τη βαριά κληρονομιά της δημιουργίας, της ανά-

πτυξης και της αλληλεγγύης, παρασυρόμενοι από τη φαινομενική

ευκολία του δανεισμού και του νεοπλουτισμού. Το απατηλό όνειρο του

δημοσίου και του εύκολου χρήματος εξέθρεψαν τις τελευταίες γενιές

των Ελλήνων. Η νεολαία έμαθε να ζει χωρίς κόπο, καταργώντας τη

δημιουργικότητά της. Και τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή με

την κατάρρευση του κοινωνικοπολιτικού ιστού της χώρας. 

Ουσιαστικά, το μοντέλο του νεοέλληνα υπήρξε ένα κακέκτυπο του

σύγχρονου δυτικού ανθρώπου, του οποίου η μίξη με τα ανατολίτικα

στοιχεία οδήγησε στη σημερινή τραγωδία της Ελλάδας. Δυστυχώς

βέβαια, ακόμη και στο σημερινό ιδιαίτερα δυσμενές διαμορφωθέν

τοπίο, οι πολιτικοί δεν λένε να εγκαταλείψουν το νεποτισμό και τον τυχο-

διωκτισμό, υποσχόμενοι καλύτερες μέρες και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Όμως, πλέον, το μόνο που απομένει είναι η αυτοκριτική, η σκέψη και

η αναζήτηση έστω και επώδυνων λύσεων που θα μας βγάλουν από

το αδιέξοδο. Το θέμα είναι αν είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να θυσιά-

σουμε τη βολή μας προς χάριν της δύσκολης, αλλά δημιουργικής

ζωής.

(συνέχεια από σελ. 1) 

“τΟ τΑΠιλτ-Ατ 

σΕ ΠληρΕσ ΑΔιΕΞΟΔΟ”
Είναι γνωστή σε όλους σας η ενεργοποίηση του κ. Γκιάτη για

το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για

υποτιθέμενη ζημιά που υπέστη το ταμείο κατά τη διάρκεια

της διοίκησής μας την περίοδο 2003-05. Όπως είναι επίσης

γνωστό ότι η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά αποδείχθη-

κε ένα μεγάλο φιάσκο, αφού δικαιωθήκαμε πανηγυρικά τόσο

από τη δικαιοσύνη, όσο και από το δικαστικό πραγμα-

τογνώμονα που άσκησε πλήρη έλεγχο σε όλες τις καταγγελίες

και τα πεπραγμένα της διοίκησής μας. Έχει καταστεί πλέον

φανερό ότι βασικός στόχος και επιδίωξη του κ. Γκιάτη ήταν

να ελέγξει το ταμείο μέσω αυτής της ποινικοποίησης. Στήρι-

ξε στη διοίκηση του επικουρικού ασφαλιστικού μας φορέα

ανθρώπους που δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση, με

αποτέλεσμα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να έχει οδηγηθεί σήμερα σε

αυτήν την τραγική κατάσταση. 

Όσοι οδήγησαν το τΑΠιλτ-Ατ σε αυτήν την κατάσταση

έχουν ονοματεπώνυμο

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αμείλικτα και κατά τη γνώμη

μας πρέπει να παρέμβει και η δικαιοσύνη ώστε να ανα-

δειχθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι της απελπιστικής κατάστα-

σης του ταμείου. Πρώτον, σε ποια αναλογιστική μελέτη

στηρίχθηκαν τα 5 μέλη της διορισμένης διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

που ψήφισαν το διπλασιασμό των συντάξεων, προξενώντας

ανυπολόγιστη ζημιά στο ταμείο και τους ασφαλισμένους;

Αυτοί οι κύριοι που μετατράπηκαν σε «αγιοβασίληδες»

μοιράζοντας αλόγιστα και παράνομα τα αποθεματικά

του ταμείου πρέπει να μας εξηγήσουν με ποιο σκεπτικό

το έκαναν, αφού οποιαδήποτε απόφαση για αύξηση των

συντάξεων έπρεπε να καλύπτεται από αναλογιστικές μελέ-

τες, οι οποίες, μάλιστα, στην πράξη περιείχαν αντίθετα

συμπεράσματα και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπαν

την επικίνδυνη αύξηση των συντάξεων.

Δεύτερον, είναι ανήκουστο για μία διοίκηση ασφαλιστικού

ταμείου να σπαταλά σε μία τετραετία (2006-10) το ποσό των

916.00 ευρώ για έξοδα νομικών! Μάλιστα, παρά τις δύο σχε-

τικές επιστολές του Συλλόγου μας προς τη διοίκηση του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μέχρι σήμερα δεν μας έχει γνωστοποιήσει τα

παραστατικά αυτών των δαπανών.

Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν «τα σπασμένα»

Το αποτέλεσμα της καταστροφικής τους διοίκησης πλέον

είναι ορατό για τον κάθε ασφαλισμένο. Πρόσφατα, το Δσ

έλαβε απόφαση για μείωση των συντάξεων κατά 25-30%,

μεσοσταθμικά 28% για το τΑΠιλτ-Ατ. Η απόφαση είναι για

υπολογισμό των βοηθημάτων με βάση την Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-

Τραπεζών της 1/1/2002. Αυτό σημαίνει μεσοσταθμική μείωση

βοηθημάτων της τάξης του 30% περίπου. Το νέο πλαφόν

ανωτάτης καθορίζεται στα 600€ (μικτά) και το πλαφόν κατω-

τάτης στα 200€(μικτά). Παράλληλα από 1/7/2012 θα παρα-

κρατείται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με την ποσόστωση

που καθορίζει ο νόμος. Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης έχει

αναδρομική ισχύ από 1/9/11 και τα συσσωρευμένα  αναδρο-

μικά θα παρακρατηθούν σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Όταν εμείς κρούαμε τον κώδω-

να του κινδύνου, κάποιοι μας έλεγαν καταστροφολόγους και

υπερβολικούς. Τελικά, πότε είχαν δίκιο αυτοί οι κύριοι; Όταν

το 2006, σαν διορισμένη διοίκηση, αποφάσισαν τις αυξήσεις

με 5 ψήφους έναντι 4 ή τώρα που χωρίς κανένα σκεπτικό

προχωρούν στη μείωση των συντάξεων; Είναι προφανές

ότι τη συγκεκριμένη απόφαση την πήραν με λογική…

μαυρογιαλούρου για να εξυπηρετήσουν τα στενά εκλογι-

κά τους συμφέροντα (αν είναι δυνατόν σε έναν επικουρικό

ασφαλιστικό φορέα!) εκείνης της περιόδου, αδιαφο-

ρώντας για το μέλλον του ταμείου. Ένα πράγμα, όμως,

είναι βέβαιο, ότι οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα

πληρώσουν πολύ ακριβά τους «αγιοβασίληδες» του 2006.

Συνάδελφοι, αυτοί που οδήγησαν την επικουρική μας ασφά-

λιση στην καταστροφή πρέπει να λογοδοτήσουν και να

εξηγήσουν στους ασφαλισμένους γιατί λειτούργησαν τόσο

διαλυτικά για τα συμφέροντά τους. Το θέμα δεν είναι απλό.

Αντίθετα, επειδή ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι η ασφάλιση

είναι μία ιερή υπόθεση για τους εργαζομένους και αποτελεί

το τελευταίο καταφύγιό τους, θα αναζητήσουμε τόσο αστι-

κές, όσο και ποινικές ευθύνες. 

Αναγκαία η πρόταση βιωσιμότητας

Παράλληλα, έχουμε αναθέσει στην καθηγήτρια Νομικής

κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου να μας δώσει μία μελέτη-

πόρισμα προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε την επι-

στημονική μας πρόταση, ώστε να διασωθούν τα απομεινάρια

της επικουρικής μας ασφάλισης. Για το σκοπό αυτό ο

Σύλλογός μας διοργανώνει συνάντηση για τη διαμόρφωση πρό-

τασης σωτηρίας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στη συνάντηση θα λάβουν

μέρος ο πλέον έγκυρος αναλογιστής-οικονομολόγος κ. Βασίλει-

ος Μαργιός, η καθηγήτρια ασφαλιστικού δικαίου κ. Πατρίνα

Παπαρρηγοπούλου, η νομικός εργατολόγος κ. Ντέτα

Πετρόγλου, καθώς και άλλα έμπειρα στελέχη του ασφαλι-

στικού χώρου με ενδελεχή γνώση των συγκεκριμένων θεμά-

των. Στη συνάντηση αυτή καλούμε όλους τους συναδέλφους

μας που ανησυχούν για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του επι-

κουρικού μας ταμείου. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο ξενο-

δοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” στις 5 Ιουλίου και ώρα 17.30 μ.μ.

Ο Σύλλογός μας επίσης αποστέλλει επιστολή στα ΔΣ των

Συλλόγων-μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καλώντας τους να συμμε-

τάσχουν στη συγκεκριμένη συνάντηση, ενώ παράλληλα τους

θέτει προ των ευθυνών τους για τη σημερινή αδιέξοδη κατά-

σταση στην οποία έχει περιέλθει το ταμείο. Έφτασε η στιγμή

να τερματιστεί η αδιαφορία. Είναι αδιανόητο η διοίκηση

του ταμείου να αποτελείται σήμερα από τον τσιακούλια,

τον Βέργο, τον ντίνο και τον Πετράκη. Μπορεί αρκετοί

συνάδελφοι από το συνδικαλιστικό χώρο να απογοητεύτηκαν

από τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά κανένας δεν μπορεί να

παραμένει απαθής εν όψει της σημερινής τραγωδίας.

Επομένως, αφού υπάρξει μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα

καθιστά το ταμείο βιώσιμο πρέπει να συστρατευθούν όλες οι

υγιείς δυνάμεις για να την κατοχυρώσουν και να την εφαρμόσουν.

η ώρα της ευθύνης είναι τώρα, γιατί αν καταρρεύσει η επι-

κουρική μας ασφάλιση, το τίμημα δεν θα το πληρώσουν

αυτοί που βρίσκονται συμπτωματικά στη διοίκηση, αλλά

το σύνολο των ασφαλισμένων του τΑΠιλτ-Ατ. Για μας,

βέβαια, κάτι τέτοιο θα σήμαινε μία κατάφωρη αδικία, καθώς

θεωρούμε την ασφάλιση ζήτημα ζωής ή θανάτου για τα μέλη

του ταμείου και τις οικογένειές τους.
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(συνέχεια από σελ. 1)

“τΟ τΑμΕιΟ υγΕιΑσ συνΕΧιΖΕι την ΑυτΟνΟμη λΕιτΟυργιΑ

τΟυ - ΑΠΟλυτη ΔικΑιωση τΟυ συλλΟγΟυ μΑσ”

Εμείς, όμως, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δεσμεύσεις του

τέως υπουργού και δεχόμενοι τη σοβαρή προσπάθειά του

με την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας ένα μήνα πριν

κλείσει η Βουλή, την οποία συνυπέγραψε με τον υπουργό

υγείας κ. λοβέρδο και ανέφερε συγκεκριμένα ότι δύνανται

να μην ενταχθούν στον ΕΟΠυυ τα ταμεία που δεν επιδο-

τούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και προκύπτει

από την αναλογιστική μελέτη που θα εκπονηθεί ότι είναι

βιώσιμα, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

αποτρέψουμε την ένταξή μας στον ΕΟΠυυ. Στις προσπάθει-

ές μας αυτές οφείλουμε να αναφέρουμε την καθοριστική συμβο-

λή των δύο μελών που είχε προτείνει ο ΟΤΟΕ και διορίστηκαν

στο ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, του συναδέλφου Γιάννη Ρούσσου,

προέδρου του Συλλόγου MARFIN BANK και του Κώστα Γιακουμή,

γραμματέα του Συλλόγου Τραπέζης Πειραιώς.

Αυτή η τροπολογία υπήρξε τελικά καθοριστική για την

έκβαση της υπόθεσης, καθώς αποτρέπει ρητά την ένταξη

του ταμείου υγείας μας στον ΕΟΠυυ, δίνοντας τη δυνατότητα

στο νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων να δώσει τη σχετική γνωμοδότηση, κατό-

πιν εντολής του υπηρεσιακού Υπουργού κ. Ρουπακιώτη.

Η ανεπάρκεια του κ. Γκιάτη

Ο κ. Γκιάτης, όπως το συνηθίζει, αμφισβητούσε όλο αυτό το

διάστημα τις θέσεις του Συλλόγου μας, ειρωνευόμενος μάλι-

στα τον πρόεδρό μας Σαράντο Φιλιππόπουλο. και ενώ οι

προσπάθειες του προέδρου του συλλόγου μας και οι

συνομιλίες του με τον κ. κουτρουμάνη κατέληξαν στην

κατάθεση της ευεργετικής για το ταμείο μας τροπολογίας,

δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε ποιες ήταν οι κινή-

σεις του κ. γκιάτη για την αποτροπή της δυσμενούς εξέ-

λιξης που είχε λάβει το θέμα. Τα μόνα που μας έρχονται στο

μυαλό είναι ορισμένα εξώδικα και εξαγγελίες για μελλοντικές

μηνύσεις… Κάτι που βέβαια έρχεται σε αντιστοιχία με τις ανα-

ποτελεσματικές κινήσεις του όταν η τράπεζα αυθαιρέτως φόρ-

τωνε το ταμείο ασφάλισης στο δημόσιο και τότε απειλούσε

πάλι με προσφυγές στη δικαιοσύνη, ακόμα και στα Ευρωπαϊ-

κά Δικαστήρια. «Άνθρακες ο θησαυρός» βέβαια, καθώς η…

επανάσταση του κ. Γκιάτη και τότε αποδείχθηκε ατελέσφορη

και σύντομης διάρκειας. 

Μεγάλος στόχος ο διατραπεζικός φορέας

Όλο αυτό το διάστημα της αβεβαιότητας επήλθε ένα συνολικό

αδιέξοδο στη διευθέτηση των θεμάτων υγείας των ασφαλισμέ-

νων στο ταμείο μας. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη διαμόρ-

φωση αυτής της κατάστασης, πέραν βέβαια των πολιτκών

αποφάσεων, φέρει σαφώς και η διοικητική ανυπαρξία του

ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς δεν έγιναν ούτε οι στοιχειώδεις ενέργειες

για να αποφευχθεί η δίμηνη περίπου ταλαιπωρία των ασφαλι-

σμένων. 

σε προηγούμενα φύλλα είχαμε τονίσει ότι τα θέματα του

τομέα υγείας δεν μπορούν να διευθετηθούν συνολικά αν

δεν υπάρξει ενοποίηση όλων των ταμείων υγείας των

τραπεζών. Οι συνάδελφοι της τράπεζας της Ελλάδας, της

Εθνικής και της Αγροτικής πρέπει να συνειδητοποιήσουν

ότι δεν μπορούν να αποτελούν ξεχωριστά «Βατικανό»

στον τομέα της υγείας. Σε επίσκεψη του ΔΣ του Συλλόγου

μας προ δεκαμήνου στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, μας είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση

ξεκάθαρης βούλησης των διοικήσεων των ταμείων υγείας των

τριών αυτών τραπεζών, το Υπουργείο ήταν πρόθυμο να

συναινέσει στη δημιουργία ενός διατραπεζικού φορέα υγείας.

Δυστυχώς, βέβαια, η βούληση αυτή για την ένωση των

ταμείων κάθε άλλο παρά ξεκάθαρα εκφράστηκε, με τη λαϊκή

παροιμία «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει»

να αποδίδει πλήρως τις προθέσεις των διοικήσεων των συγκε-

κριμένων ταμείων… 

Οι υπεκφυγές και τα ψέματα, όμως, τελείωσαν. τα συγκε-

κριμένα ταμεία, τα οποία και αποτελούν νΠιΔ πρέπει να

πάρουν ξεκάθαρη θέση, ώστε να συμπορευτούμε στη

δημιουργία ενός διατραπεζικού φορέα υγείας. Σε κάθε

άλλη περίπτωση θα συνεχίσουμε να υποκρινόμαστε υπονο-

μεύοντας την υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου. Επίσης,

πρέπει να προειδοποιήσουμε όσους πιστεύουν ότι τα ταμεία

των τριών αυτών χώρων θα συνεχίσουν να επιβιώνουν στο

μέλλον με τη γενναιόδωρη οικονομική στήριξη των τραπεζών,

πως θα πρέπει να το ξεχάσουν. Διότι, τέτοιες ήταν οι λογικές

που επικράτησαν και υπονόμευσαν κατά το παρελθόν τη

δημιουργία ενός διατραπεζικού φορέα ασφάλισης, με αποτέ-

λεσμα να βιώνουμε σήμερα με το χειρότερο τρόπο τις συνέ-

πειες αυτών των αντιλήψεων που οδήγησαν την ασφάλισή μας

σε αδιέξοδο και χρεωκοπία. Επομένως, αποτελεί αδήριτη ανάγκη

να διδακτούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να προχωρή-

σουμε μπροστά. 

Ένα ακόμη χρήσιμο συμπέρασμα που εξάγεται με βάση την

εμπειρία που έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι

θα πρέπει το ταμείο να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.

Για να συμβεί αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η κατα-

πολέμηση της διαφθοράς, της χειραγωγούμενης συνταγογράφη-

σης, καθώς και φαινόμενα όπως αυτά των εικονικών επιδομάτων

λουτροθεραπείας που λάμβαναν πολλοί συνάδελφοί μας και

δυστυχώς, ακόμη και συνδικαλιστές. Η περιφρούρηση με κάθε

τρόπο και μέσο του φορέα υγείας αποτελεί ιερή υποχρέωση

που αφορά τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. 

Επιπλέον, ο Σύλλογός μας δηλώνει έτοιμος να στηρίξει την

προσπάθεια εξορθολογισμού λειτουργίας του ταμείου, έχοντας

ξεχωριστή εμπειρία από το ΤΑΠΙΛΤ της περιόδου 1982-2004

που υπήρξε μία πραγματική όαση στον ανορθολογισμό και

την εξαχρείωση που επικρατούσαν στη λειτουργία των

ταμείων υγείας, καθώς είχε μηχανογραφηθεί από το 1984,

βάζοντας φραγμό σε κάθε σκέψη για παρασυνταγογραφία και

φαινόμενα διαφθοράς. 

Δυστυχώς, κατά το παρελθόν και εμείς οι εκπρόσωποι των

εργαζομένων, συμμετέχοντας θεσμικά στις διοικήσεις των τρα-

πεζών, δεν έχουμε επιδείξει θετική συμβολή στην προάσπιση,

ορθή λειτουργία και προοπτική των ασφαλιστικών φορέων.

Πιστεύουμε, όμως, πως ήρθε η ώρα να θέσουμε το δάκτυλο επί

τον τύπον των ήλων, μιας και η τωρινή κρίση μας έκανε όλους

πιο ώριμους, σοβαρούς και αποτελεσματικούς. Οι εξελίξεις

τρέχουν και στο επόμενο φύλλο θα σας παρουσιάσουμε εκτε-

νέστερα τις προσπάθειες που γίνονται για την υλοποίηση του

μεγάλου αυτού στόχου.

Χ Α ρ Ο υ μ Ε ν Α  μ Α ν τ Α τ Α

•Ευτυχισμένος παππούς είναι πλέον ο συνταξιούχος συνάδελφ-

ός μας Νοταράς Γιάννης, αφού η κόρη του Μαρία του χάρισε

ένα εγγονάκι. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει. 

•Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο συνταξιούχος συνάδελφός μας

Κεφαλληνός Νίκος, αφού η κόρη του Λουκία μετά τον εγγονό

του  χάρισε και μία εγγονούλα. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να

τους ζήσουν. 

•Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν οι συνάδελφοί μας Κούρτης Νικόλα-

ος και Κούρτη- Καραδήμα Πελαγία, αφού ο γιος τους Δημήτρης

απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να

τους ζήσει. 

•Το βάπτισμα πυρός ως παππούς έχει πάρει ο συνταξιούχος

συνάδελφός μας Σιέττος Σπήλιος, αφού η κόρη του Καλλιόπη

του έχει χαρίσει δίδυμες εγγονούλες και ο γιος του Γιάννης

ακόμη ένα κοριτσάκι. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσουν. 

•Ευτυχισμένος παππούς είναι ο συνταξιούχος συνάδελφός μας

Μήτος Βύρωνας, αφού ο γιος του Παναγιώτης απέκτησε ένα

γιο. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να του ζήσει. 

•Ευτυχισμένος είναι πλέον ο συνταξιούχος συνάδελφός μας

Μπεχτσής Χρήστος , αφού ο γιος του Δημήτρης τού χάρισε ένα

εγγονάκι. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει. 

•Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο συνάδελφός μας Νιχάτ Χουσεΐν,

καθώς η κόρη του Ναφχιέ απέκτησε ένα κοριτσάκι και ο γιος του

Εμίλ του χάρισε επίσης μία εγγονούλα. Τους ευχόμαστε ολό-

ψυχα να τους ζήσουν.
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«ΠΑμΕ ΠΑκΕτΟ» μΕ τΟν κ.

νικΟλΑκΑκη

Ο Σύλλογός μας, αφού εξάντλησε κάθε

δυνατότητα και πιθανότητα ώστε να εργαστεί ο

κ. Νικολακάκης, ύστερα από πρόταση και προ-

τροπή των μελών μας, σκέφτεται να απευθυνθεί

στη γνωστή τηλεοπτική εκπομπή της κ. Χατζηβα-

σιλείου προκειμένου να του… στείλει πακέτο,

μήπως και τελικά εμφανιστεί.

Συνάδελφοι, πρέπει λίγο να χαλαρώνουμε με

αυτό το θέμα γιατί τα φαινόμενα τύπου Νικο-

λακάκη, τα οποία δυστυχώς ανθούν στην

ελληνική κοινωνία, μας έφεραν στην κατάστα-

ση που βρισκόμαστε σήμερα. Σίγουρα, μαζί με

τον κ. Νικολακάκη «πακέτο» πρέπει να λάβει

και η κ. Κονιδάρη, αφού είναι η μοναδική διευ-

θύντρια ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική

επικράτεια που δίνει την έγκρισή της να

πληρώνεται επί 13 συναπτά έτη ο κ. Νικολα-

κάκης, ο οποίος  παραμένει άφαντος από την

τράπεζα από το 1999 μέχρι σήμερα!

Ακόμη μία «δικαίωση» του κ. γκιάτη

Ο Σύλλογός μας θέλει να δώσει τα θερμά του

συγχαρητήρια στον κ. Γκιάτη που για μία

ακόμη φορά, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις

και σε όσους του στάθηκαν εμπόδιο, δικαιώθη-

κε, αυτήν τη φορά αναφορικά με τις προβλέ-

ψεις του για τη «δεδομένη» ένταξη του ταμείου

υγείας μας στον ΕΟΠΥΥ και το άστοχο των

κινήσεων του προέδρου μας, Σαράντου Φιλιπ-

πόπουλου, όπως φαίνεται και από τη σχετική

ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6/5/2012:

«Όταν κυκλοφόρησε η ανακοίνωσή μας (4-

1-2012) για την ένταξη του τΑυτΕκω στον

ΕΟΠυυ, ο γνωστός σας σαράντος φιλιππό-

πουλος με ανακοίνωσή του στις 18-1-2012

σας διαβεβαίωσε ότι το ταμείο δεν πρόκει-

ται να ενταχθεί στον ΕΟΠυυ!! λέγοντας ότι

παραπληροφορούμε τους ασφαλισμένους,

αφού ο ίδιος συναντήθηκε με τον υπουργό

Εργασίας κ. κουτρουμάνη και έλαβε διαβε-

βαιώσεις για την αυτόνομη λειτουργία του

τΑυτΕκω!! Όπως δείχνουν τα πράγματα ο

μόνος συνομιλητής που θα απομείνει

πλέον στον κ. κουτρουμάνη θα είναι ο

φιλιππόπουλος, αφού η αξιοπιστία των

δύο προσώπων ταυτίζεται». Οι ανεξάντλητοι

αγώνες του κ. Γκιάτη για το συμφέρον των

εργαζομένων, καθώς και η κριτική του σκέψη

που τον οδηγεί με συνέπεια και ακρίβεια στα

σωστά συμπεράσματα είναι γνωστά στοιχεία

σε όλους τους συναδέλφους και πραγματικά

μας προκαλούν αισθήματα ζηλοφθονίας και

θαυμασμού προς το πρόσωπό του…

Βέβαια, το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα

όσα δημόσια υποστήριζε μέσω της ανα-

κοίνωσής του ο κ. γκιάτης, τελικά το ταμείο

υγείας ΔΕν υπάχθηκε στον ΕΟΠυυ, αποτε-

λεί μία μικρή λεπτομέρεια. Όπως και το

γεγονός ότι αυτήν τη σημαντική νίκη για

τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας την

οφείλουμε στις κινήσεις στις οποίες προέ-

βη ο σύλλογός μας και ο πρόεδρος σαράντος

φιλιππόπουλος.

Για να σοβαρευτούμε λίγο συνάδελφοι, για μία

ακόμη φορά ο κ. Γκιάτης έδειξε την ανεπάρκειά

του, καθώς όχι μόνο δεν προσπάθησε ουσια-

στικά να αποτρέψει την αρνητική εξέλιξη της

υπαγωγής του ταμείου υγείας στο νέο φορέα,

αλλά επιπλέον ειρωνευόταν όσους προσπάθη-

σαν -και τελικά κατάφεραν- να διατηρήσουν την

ανεξαρτησία του. Ο κ. Γκιάτης βιάστηκε να

βγάλει συμπεράσματα, προέβη σε προσωπι-

κές επιθέσεις, άφησε άλλους - καθώς ο ίδιος

δεν διαθέτει τις δυνατότητες- να

συμπληρώσουν το κενό του και να προστα-

τεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και

εν τέλει το μόνο που πέτυχε ήταν να ανα-

δείξει ξανά την ανικανότητα και ανευθυ-

νότητά του.

ΑλλΑ μΕτρΑ κΑι στΑΘμΑ ή ΠΕρι

ισΟνΟμιΑσ…

Σε επόμενη σελίδα του παρόντος φύλλου

(σελ. 8) γίνεται αναφορά στο δράμα που

βιώνει ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος Στά-

μου, ο οποίος απολύθηκε άδικα από την τρά-

πεζα έπειτα από απουσία ενός μήνα.

Πέραν της αδιαφορίας που δείχνει η τράπεζα

για τις επιπτώσεις των αποφάσεών της σε

ζητήματα που συνδέονται άμεσα ακόμη και με

την επιβίωση των υπαλλήλων της, δεν μπορούμε

να μην καυτηριάσουμε και το γεγονός ότι έδειξε…

υπερβολική ευαισθησία στο θέμα του συγκε-

κριμένου συναδέλφου, εξαντλώντας την

αυστηρότητά της, ενώ σε άλλες περιπτώσεις,

πολύ περισσότερο κραυγαλέες, επιλέγει να

κάνει τα στραβά μάτια…

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, δεκάδες άλλοι

συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο Κων-

σταντίνος Στάμου, να έχουν απολυθεί για

ψύλλου πήδημα, ενώ ο κ. Νικολακάκης να

παραμένει ανέγγιχτος; Σε εποχές, μάλιστα,

που η τράπεζα έχει εντείνει την αυστηρότητά

της απέναντι στους συναδέλφους, φτάνοντας

στο σημείο να κάνει ποινικά ακόμη και για 50

ευρώ, υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μας

δώσει μία πειστική εξήγηση για την επιλεκτική

επίδειξη αυτού του υπερβάλλοντος ζήλου, τη

στιγμή που ο κ. Νικολακάκης μισθοδοτείται

κανονικά και απολαμβάνει ασυλίας επί τόσα έτη;

Όπου σταματά η λογική… 

εμφανίζεται ο κ. γκιάτης!

Όλοι περιμέναμε με αγωνία την τοποθέτηση

και εκτίμηση του κ. Γκιάτη για το διαμορφωθέν

πολιτικό περιβάλλον και μέσω των αλλεπάλ-

ληλων ανακοινώσεών του δεν μας απογοήτευ-

σε, παίρνοντας θέση για την κρίση που

διανύουμε, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την

παρακμή του πολιτικού συστήματος, κρατώντας

ειρωνική στάση απέναντι στο πολιτικό και κομ-

ματικό status quo. Μόνο που κ. Γκιάτη μας

έχουν δημιουργηθεί μερικές απορίες αναφορι-

κά με πρόσφατες δραστηριότητές σας, στις

οποίες ψάχνουμε την απάντηση.

Εσείς δεν είστε αυτός που παραμονές των

εκλογών κάνατε… κονσομασιόν στα πολι-

τικά κόμματα και σύσσωμο το «πολιτικό

σταρ σίστεμ», προκειμένου, προφανώς, να

δημιουργήσετε τις απαραίτητες προϋποθέ-

σεις σοβαρών διασυνδέσεων με την εξουσία;

Εσείς δεν είστε αυτός που καλούσατε ανελ-

λιπώς στις γενικές συνελεύσεις επιφανείς

εκπροσώπους των κομμάτων εξουσίας,

λειτουργώντας με τη λογική «να τα έχουμε

καλά και με τον αγροφύλακα και το χωροφύλα-

κα»; Που πριν τις προηγούμενες εκλογικές

αναμετρήσεις καλέσατε να διαφωτίσουν

τους συναδέλφους τόσο ο κ. Παπουτσής

από το ΠΑσΟκ, όσο και ο κ. Αλογοσκούφης

από τη νέα Δημοκρατία; Πώς είναι δυνατόν,

λοιπόν, ένας φανατικός θαυμαστής και

θιασώτης του πολιτικού συστήματος - κάτι που

είναι εμφανές από τις δραστηριότητές σας- να

ανακαλύψατε ξαφνικά την ολοκλήρωση του

κύκλου των κομμάτων, καυτηριάζοντας τη

λειτουργία τους και τη ζημιά που έχουν

προκαλέσει στην πατρίδα μας;

Εδώ, πλέον, είναι φανερό ότι έχουμε ξεπερά-

σει τα όρια της λογικής και μόνο το «κατά

Γκιάτη Ευαγγέλιο» μπορεί να μας δώσει τις

απαντήσεις που ψάχνουμε. Εξ άλλου, η

μεγάλη μας αγωνία στο εξής είναι να μάθουμε

τη νέα πρόταση και το πολιτικό μοντέλο που

θα καλύπτει τις επιθυμίες και τους στόχους

σας... 

η «ανάσταση» του λαζάρου

Ο… μέγας Λάζαρος Τάκης Αθανασιάδης είναι

γραμματέας του Συλλόγου του κ. Γκιάτη και

όλοι όσοι ασχολούνται με το συνδικαλισμό,

καθώς και οι εργαζόμενοι στην τράπεζα τον

γνωρίζουν μόνο από τις υπογραφές των ανα-

κοινώσεων του Συλλόγου του. Εμείς, όμως,

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και μερικά

πράγματα για το παρελθόν του κ. Αθανασιάδη

ώστε να διαφωτίσουμε τους συναδέλφους μας.

Σίγουρα, οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε ότι ο

εν λόγω κύριος είχε μία μεγάλη και έντονη

πολιτική δραστηριότητα. Υπήρξε υποψήφιος

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά, καθώς

και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος και

ενδεχομένως υποψήφιος δημοτικός σύμβου-

λος. Σήμερα, όμως, ο κ. Λάζαρος Τάκης

συνυπογράφει ανακοίνωση με τον κ. Γκιάτη

καταγγέλλοντας την πολιτική τάξη της χώρας

και την πλήρη απαξίωση που επέφερε στον

ελληνικό λάο. Δηλαδή, ο συνάδελφος Λάζαρος

Τάκης, εκτός από τη μακρά περίοδο που είχε

επωμιστεί το βαρύ φορτίο να καταλαμβάνει

θέσεις σε δημόσια αξιώματα λειτουργώντας

εντός του πολιτικού συστήματος, πλέον

εμφανίζεται ως θύτης του. Είναι προφανές

ότι εντελώς ξαφνικά και χωρίς να έχει… κανέ-

να απολύτως συμφέρον, ο Λάζαρος «ανα-

στήθηκε», ξέχασε εν μία νυκτί το παρελθόν του

και στη νέα πορεία που χαράζει θα σηκώσει το

λάβαρο της επανάστασης εναντίον του πολιτι-

κού συστήματος (που χωρίς αυτό δεν θα τον

ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας

του)...

η «πάπισσα», 

το… αλάθητο και το intranet

Είναι ξεκάθαρο πλέον πως η διοίκηση της τρά-

πεζας πιστεύει ακράδαντα ότι είναι η υπέρτατη

εξουσία. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός

ότι παρά την ύπαρξη δικαστικής απόφασης

που την υποχρεώνει να δώσει τη δυνατότητα

και στο σύλλογό μας να επικοινωνεί μέσω4
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του intranet με τους εργαζομένους, την έχει εγγράψει στα παλαιό-

τερα των υποδημάτων της, εμπνεόμενη ίσως από το δόγμα του Λου-

δοβίκου ΙΔ’ «το κράτος είμαι εγώ». Μετά την έκδοση της απόφασης η

τράπεζα μας έστειλε έγγραφο υπογεγραμμένο από την «πάπισσα» κ.

Κονιδάρη, στο οποίο ρητά μας διαβεβαίωνε ότι για λόγους ίσης

μεταχείρισης διακόπηκε, επίσης, η πρόσβαση στο intranet και του

Συλλόγου του κ Γκιάτη. Αυτό, όμως, απεδείχθη για μία ακόμη φορά

υπεκφυγή και φθηνό ψέμα, αφού ο σύλλογος του κ. γκιάτη

συνεχίζει να διακινεί τις ανακοινώσεις του μέσω του intranet.

Φυσικά, φαίνεται ότι η «πάπισσα» πιστεύει στο… αλάθητο των ανα-

κοινώσεων του… θεόσταλτου κ. Γκιάτη και γι’ αυτό δεν δίστασε ακόμη

και να εκτεθεί η ίδια για να του προσφέρει τη στήριξή της σε βάρος του

Συλλόγου μας.      

Πρόσκληση προς τον κ. γκιάτη

Κ. Γκιάτη, μετά από τα σοβαρά ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν από

την ανακοίνωση της ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) και από τις ανακοινώσεις άλλων

παρατάξεων, δεν κρίνετε απαραίτητο να δημοσιοποιήσουμε τις δαπά-

νες τόσο του Συλλόγου μας, όσο και του δικού σας, της τελευταίας

δεκαετίας, ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι αν πιάνουν τόπο τα λεφτά

τους; Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε γι’ αυτό το θέμα, αφού

πιστεύουμε, άλλωστε, ότι σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο που ζούμε

πρέπει να επιδιώξουμε πλήρη διαφάνεια μέσα από τους θεσμούς της

πολιτείας, ώστε οι συνάδελφοι να μην έχουν καμία αμφιβολία για την

ορθή διαχείριση των εισφορών και της περιουσίας του Συλλόγου τους.

Περιμένουμε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας, εκτός βέβαια αν

έχετε κάτι να φοβηθείτε…

σΟφιΑ κΕρνΑΕι, φΟυντΟυλΑκη ΠινΕι

Το ΤΑΠΛΙΛΤ-ΑΤ έχει οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια στην πλήρη απαξίω-

ση λόγω των ανεπαρκών διοικήσεων των υπευθύνων του ταμείου. Τα

φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης που βγαίνουν στην επιφά-

νεια αποτελούν πλέον… ρουτίνα. Ένα ακόμη τέτοιο φαινόμενο προ-

στέθηκε στη λίστα με πρωταγωνίστρια την κ. Φουντουλάκη, με αποτέ-

λεσμα να μας έχουν δημιουρηθεί εκ νέου εύλογες απορίες. συγκεκρι-

μένα, στις 2/5/2008 η κ. φουντουλάκη, υπογράφοντας ως διευθύντρια,

εγκρίνει για τον εαυτό της (!) το ποσό των 5.000 ευρώ. Εν συνεχεία,

στις 8/5/2008 η διοίκηση του ταμείου καταβάλλει 5.000 ευρώ έναντι

αμοιβών, όπως αναφέρεται ως αιτιολογία στο παραστατικό (βλ. κάτω).

Και σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι απορίες. Αφού είναι γνωστό ότι η

μισθοδοσία της κ. φουντουλάκη και του υπόλοιπου προσωπικού

καλύπτεται από τις συμμετέχουσες τράπεζες, πώς δικαιολογείται

η καταβολή αμοιβών και με βάση ποιο νόμο γίνεται αυτή; Πόσα

είναι τελικά τα μπόνους που δίνονται στα στελέχη του ταμείου;

Επιπλέον, θα θέλαμε να μάθουμε για ποιο λόγο δόθηκαν οι αμοιβές

και αν επρόκειτο για αποζημιώσεις υπερωρίας. Είναι γνωστό σε

όλους εδώ και μια τετραετία περίπου ότι η καταβολή αποζημίωσης

για υπερωρίες αποτελούν άγνωστες λέξεις για τους συναδέλφους

τραπεζοϋπαλλήλους, οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να ενημερωθούμε

για το ποσό των χρημάτων που έχει λάβει σαν υπερωριακή αποζημίω-

ση η κ. Φουντουλάκη, καθώς και άλλα στελέχη του ταμείου.

Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η επικουρική μας ασφά-

λιση σήμερα και εσύ συνάδελφε περιμένεις να πάρεις επικουρική

σύνταξη… Εμείς αναμένουμε από τους κυρίους που υπέγραψαν τα

σχετικά εντάλματα και από το ΔΣ που τα ενέκρινε να μας αιτιολογήσουν

τη συγκεκριμένη δαπάνη με πλήρη διαφάνεια. 

κλάδος πρόνοιας - Ο κ. γκιάτης σφυρίζει αδιάφορα…

Η στάση του κ. Γκιάτη, πάντως, στα θέματα που αφορούν τους εργα-

ζομένους δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει. Κ. Γκιάτη αναρωτιόμαστε

πώς είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος του συλλόγου σας παλαιότερα

να έχει ταυτιστεί με τον εκπρόσωπο και τη γραμμή της τράπεζας

και να καταψηφίζει τον καταλογισμό των 39.800.000 ευρώ σε

βάρος της και σήμερα να μη συμπαρατάσσεστε με το σύλλογό μας

στη διεκδίκηση των 21.000.000 ευρώ, μία υπόθεση που θα εκδικα-

στεί στις 9/11 στο Ειδικό Εφετείο Αθηνών. Ένα ποσό που σαφώς

μπορεί να αποτελέσει οξυγόνο για το ταμείο, αλλά και για τους

συναδέλφους που λαμβάνουν το εφάπαξ τους. Εμείς, από την

πλευρά μας, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να μη δρα-

στηριοποιηθούμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των

εργαζομένων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που εσείς έχετε δια-

μορφώσει. 

Κ. Γκιάτη εμείς δεν μπορούμε παρά να σας ρωτήσουμε ευθέως αν

προτίθεστε να συμπαραταχθείτε με το σύλλογο της ιονικής και τους

εργαζομένους για να διευθετηθεί το σημαντικό αυτό θέμα ή για μία

ακόμα φορά θα συνεχίζετε να σφυρίζετε αδιάφορα, αφήνοντας γύρω

σας τα συντρίμμια των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

των συναδέλφων μας;

5
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Ο Μιχάλης Πετμεζάρης έχει βιώσει κατάφωρα την αδικία από την

τράπεζα, καθώς έχει γίνει αναίτια καταγγελία στη σύμβασή του δύο

φορές! Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1958. Οι γονείς του συναδέλφου

ήταν δύο απλοί άνθρωποι που πάλεψαν στη ζωή τους για να έχουν

ένα καλύτερο μέλλον ο γιος τους και η κατά πέντε χρόνια μικρότερη

αδερφή του. Ο πατέρας του, Γιάννης, ήταν τσαγκάρης και αγρότης,

ενώ η μητέρα του, Μάρθα, έδινε τη «μάχη» της στο σπίτι ασχο-

λούμενη με το νοικοκυριό. Στα Γιαννιτσά τελείωσε το Δημοτικό και το

εξατάξιο Γυμνάσιο.Το 1976 πέρασε στο Οικονομικό Τμήμα του

Α.Π.Θ. απ΄ όπου αποφοίτησε το 1981. Στη συνέχεια έφυγε για την

Αγγλία για ένα χρόνο, με σκοπό να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα

Οικονομικά. Λόγοι όμως ανωτέρας βίας τον ανάγκασαν να επιστρέ-

ψει στην Ελλάδα και να υπηρετήσει την πατρίδα την περίοδο 1982-

1985 (28 μήνες). Παντρεύτηκε το 1985 τη Μαρία Γραμματικοπούλου

και έχει τρία παιδιά.Τη Μάρθα 26 ετών, άνεργη φιλόλογο, τον Ιωάννη

23 ετών, φοιτητή στο έκτο έτος της Ιατρικής στο Α.Π.Θ και τον

Δημήτρη, μαθητή της Γ΄ Λυκείου.

-Αγαπητέ συνάδελφε, για αρχή θα θέλαμε να μας διηγηθείς πώς

ξεκίνησε η καριέρα σου στην τράπεζα.

Υπηρετούσα τη θητεία μου στη Λάρισα τον Δεκέμβρη του 1985, ένα

μήνα πριν απολυθώ, όταν διάβασα μία προκήρυξη της Ιονικής και

Λαικής Τράπεζας Ελλάδος για πρόσληψη πτυχιούχων οικονομικών

σχολών. Συμπλήρωσα μία αίτηση και  την κατέθεσα στο κεντρικό κατά-

στημα της Λάρισας. Απολύθηκα το Γενάρη του 1985, έδωσα εξετά-

σεις στις 13/2/1985 και κατάφερα να μπω στην τράπεζα και μάλιστα

με πολύ καλή σειρά.΄Ετσι αρχίζει η ζωή μου μέσα στην μεγάλη αυτή

Οικογένεια της Ιονικής Τράπεζας.

-η πορεία σου τα πρώτα χρόνια μπορεί να χαρακτηριστεί ανο-

δική και άκρως επιτυχημένη.

Όταν μπήκα στην τράπεζα τον Μάρτη του 1985 η πρώτη μου

τοποθέτηση ήταν στο κατάστημα Ι.Δραγούμη. Τον Οκτώβρη του

1985 δημιουργείται στο κατάστημα Ρούζβελτ το τμήμα καπνεμπο-

ρίου, με επικεφαλής τον κ.Παγιαύλα, ο οποίος μου ζήτησε να στε-

λεχώσω το τμήμα και πράγματι δέχτηκα. Το 1987 μπήκα στο μετα-

πτυχιακό τμήμα της Οικονομικής Σχολής στο Α.Π.Θ. όπου φοίτησα

παράλληλα με την εργασία μου στην τράπεζα και ολοκλήρωσα τις

σπουδές μου το 1989. Στο τμήμα του καπνεμπορίου έμεινα τέσσερα

χρόνια. Επειδή ήμουν πάντοτε πνεύμα ανήσυχο  και ήθελα να μάθω

όλα τα τμήματα της τράπεζας ζήτησα εγγράφως να μετακινηθώ στο

εμπορικό τμήμα. Μετά από παραμονή τριών ετών την περίοδο 1989-

1992 ζήτησα και μετακινήθηκα στις χορηγήσεις, όπου το 1994 ανέλα-

βα καθήκοντα προϊσταμένου.Το 1996 μου προτείνεται να αναλάβω τη

θέση του Διευθυντή στα Γιαννιτσά. Η πρώτη μου θητεία εκεί τολμώ να

πω ότι ήταν επιτυχημένη. Έμεινα τέσσερα χρόνια από 1996 έως

2000 και μέσα σ΄ αυτήν την τετραετία κατάφερα να τριπλασιάσω τα

μεγέθη του καταστήματος και να το μετατρέψω από ζημιογόνο σε

αρκετά κερδοφόρο. Η συνένωση των δύο Τραπεζών το 1999 με

βρίσκει εκεί. Μπαίνοντας στη νέα χιλιετία η καινούργια τράπεζα, μου

προτείνει να αναλάβω να ανοίξω και να διευθύνω το κατάστημα του

Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Τότε θεώρησα μεγάλη μου τιμή που η

ALPHA BANK μου ανέθεσε τη διεύθυνση του νέου της καταστήματος.

Αυτό νόμιζα ότι σήμαινε για μένα ότι κάποιοι εκτίμησαν τις ικανότητές

μου. Τον Οκτώβρη του 2000, εγκαινιάσαμε το κατάστημα. Εργάστηκα

με ασίγαστο πάθος, μεγάλη όρεξη και πολύ μεράκι για να στήσουμε

και να μεγαλώσουμε το κατάστημα. Η πορεία του ήταν εκπληκτική.

Μέσα σε δύο χρόνια αναρριχήθηκε στα καταστήματα Β  ́κατηγορίας, ξεπε-

ρνώντας παραδοσιακά καταστήματα ετών της τράπεζας. Βέβαια,

τίποτε δεν είναι τυχαίο. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει φύγει

νωρίτερα από τις 7 μ.μ. από το κατάστημα. Πράγματι οργώσαμε όλη

την περιοχή και καταφέραμε να προσελκύσουμε πλήθος πελατών και

να βάλουμε στέρεες και σωστές βάσεις για τη συνέχεια. Και ενώ

συνέβαιναν αυτά άρχισε η αντίστροφη πορεία.

-φτάνοντας στην ουσία, μπορείς να μας διηγηθείς το ιστορικό

της απίστευτης περιπέτειας που βιώνεις τα τελευταία χρόνια,

γιατί ειλικρινά πιστεύουμε ότι η περίπτωσή σου είναι μοναδική

στα τραπεζικά και γενικότερα εργασιακά χρονικά.

Τον Αύγουστο του 2002 έρχεται επιθεώρηση στο κατάστημα, η οποία

αφού ελέγχει το κατάστημα επί 1,5 μήνα, στη συνέχεια ασχολείται με

έλεγχο προσωπικών μου λογαριασμών και λογαριασμών των

συγγενών μου. Προφανώς όσοι έδωσαν αυτές τις εντολές είχαν την

εντύπωση ότι όλοι δουλεύουν υστερόβουλα. Όταν έγινε η συνένωση

των δύο τραπεζών, ήμουν από αυτούς που πίστεψαν ότι ήταν για το

καλό όλων μας. Πίστεψα πως στον ιδιωτικό τομέα, θα ξεχωρίσουν και

θα αξιοποιηθούν άνθρωποι με γνώσεις και προσόντα. Θα προωθηθούν

σε θέσεις-κλειδιά άνθρωποι που αξίζουν. Πόσο λάθος έκανα όμως!!

Οι… ημέτεροι, όσοι προέρχονταν από την Πίστεως προωθούνταν

ανεξαρτήτως προσόντων. Οι πατεράδες προωθούσαν τους γιους, οι

μανάδες τις κόρες. Η οικογενοιοκρατία σ΄όλο της το μεγαλείο. Και

ενώ συνέβαιναν αυτά και υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ

εργαζομένων της Ιονικής και της Πίστεως (ακόμη και μισθολογικά

υπήρχαν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές), ξεκίνησε η πρώτη μου

περιπέτεια. Μια υπόθεση νομικής φύσεως από ένα εξώδικο που είχε

επιδοθεί στα Γιαννιτσά το 1998, ήρθε στο φως το 2003 και άρχισε ένας

πόλεμος λάσπης προς το πρόσωπό μου. Σκοπός ήταν η εξόντωση και η

κατασυκοφάντησή μου.Βλέπετε, είχα μπει για τα καλά στο μάτι καποι-

ων, γιατί ποτέ δεν έσκυψα το κεφάλι, ποτέ δεν προσκύνησα τους

ισχυρούς, ποτέ δεν έκανα το χατήρι των ρουφιάνων του συστήματος.

Αφού λοιπόν με «έβαλαν στο ψυγείο» για ένα χρόνο, από Νοέμβρη

2002 έως Νοέμβρη 2003 και με εξευτέλιζαν γυρνώντας με από κατά-

στημα σε κατάστημα, χωρίς θέση και δίχως αντικείμενο, χωρίς να

μου έχουν προσάψει κατηγορίες και χωρίς να με έχουν περάσει πει-

θαρχικό, ξαφνικά με καλούν στην Αθήνα.Εκεί συναντήθηκα με τον

κ.Σαξώνη, Διευθυντή Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και με την κ.

Στεργιοπούλου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι

οποίοι μου άσκησαν ψυχολογική βία προκειμένου να αποχωρήσω

οικειοθελώς, λέγοντάς μου ότι πιθανώς η τράπεζα θα πάρει το σπίτι

μας και τα παιδιά μου θα μείνουν στο δρόμο και ότι αν αποχωρούσα

οικειοθελώς θα μου έδιναν συστατική επιστολή για να βρω δουλειά

και άλλα πολλά.Η απάντησή μου ήταν σαφής. Δεν έχω κάνει τίποτε,

δεν ξέρω γιατί με κυνηγάτε, αλλά αν τολμάτε διώξτε με και θα τα

πούμε στα Δικαστήρια. Αφού δεν έπιασαν τόπο οι απειλές και οι

εκβιασμοί, στις 12/1/2004 μου καταγγέλλουν τη σύμβαση για σπου-

δαίο λόγο και μάλιστα δεν είχαν καν το θάρρος να μου την επιδώσουν

προσωπικά, αλλά τη θυροκόλλησαν στο σπίτι μου με κίνδυνο να τη

δουν τα παιδιά μου και να υποστούν σοκ! Επισκέφτηκα αμέσως τη

δικηγόρο μου στη Θεσσαλονίκη και αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε

στοιχεία. Καταθέσαμε την αγωγή στη Θεσσαλονίκη. Δικαιώθηκα στο

Πρωτοδικείο, η τράπεζα άσκησε έφεση η οποία εκδικάστηκε και απορ-

ρίφθηκε. Θυμάμαι όταν μου τηλεφώνησε η δικηγόρος μου για να μου

ανακοινώσει την απόφαση του Εφετείου, έβγαλα μια κραυγή ανα-

κούφισης και ξέσπασα σε αναφιλητά. Επιτέλους ΔΙΚΑΙΩΣΗ. Τον

Οκτώβρη του 2006 κυκλοφόρησε η εγκύκλιος τοποθέτησής μου στο

κατάστημα Κοζάνης σαν Υποδιευθυντής.

-Αλλά τα προβλήματά σου, δυστυχώς, δεν σταμάτησαν ούτε τότε.

Η δίωξη συνεχίζεται. Οικογενειάρχης με τρία παιδιά.Σαράντα κατα-

στήματα έχει η Θεσσαλονίκη, αυτοί όμως επέλεξαν την Κοζάνη.

Επίτηδες, το ξέρω, αλλά έχω μάθει να πολεμάω έστω και αν οι συνθή-

κες είναι αντίξοες.Κι ενώ περνούσαν τα χρόνια στην Κοζάνη, προ-

σπαθώντας να ενσωματωθώ ξανά στο περιβάλλον της τράπεζας – τι

δύναμη χρειάζεται άραγε για να συνυπάρξεις με αυτούς που σε

κυνήγησαν;- ήρθε η δεύτερη περιπέτεια. Κάποιος συνάδελφος – ή

μάλλον αντισυνάδελφος- προέβη σε υπεξαίρεση ποσών από χορη-

γητικούς λογαριασμούς πελατών του καταστήματος. Εντοπίστηκε

από τον Διευθυντή και εμένα και μετά από τον έκτακτο έλεγχο που

ακολούθησε, η τράπεζα θεώρησε χρέος της να «αποκεφαλίσει» τέσ-

σερις υπαλλήλους για ελλιπή έλεγχο. Μεταξύ αυτών, φυσικά, και

εγώ! Κι ευθύνη να μην είχα, μόνο και μόνο η παρουσία μου

ενοχλούσε. ΄Ημουν πρόσωπο μη επιθυμητό. Αφορμή έψαχναν για να

με «στείλουν». Και τη βρήκαν. Κατήγγειλαν για δεύτερη φορά τη

σύμβασή μου για σπουδαίο λόγο, με συνοπτικές διαδικασίες. Ούτε

απολογίες, ούτε πειθαρχικά. Πάλι στο δρόμο, χωρίς δουλειά, χωρίς

μισθό.

-σε αυτό το σημείο, θέλουμε να τονίσουμε ότι σου παρέχουμε

βήμα μέσα από την εφημερίδα μας επειδή είμαστε πεπεισμένοι

για την εντιμότητά σου και την αδικία που υπέστης και στις δύο

περιπτώσεις. Πώς αιτιολογείς τη συμπεριφορά της τράπεζας

απέναντί σου, έπειτα μάλιστα από την αφοσίωση που επέδειξες

στα καθήκοντά σου επί 25, περίπου, χρόνια;

σ υ ν Ε ν τ Ε υ Ξ η από τον Μιχάλη Πετμεζάρη, έναν από τους πιο

αδικημένους και...κυνηγημένους από την τράπεζα συναδέλφους μας.
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Δεν μπόρεσαν ποτέ κάποιοι να μου συγχωρήσουν  ότι έκανα σωστά τη

δουλειά μου. Ότι όλα αυτά τα έκανα ανιδιοτελώς, απλώς επειδή  ήμουν

ερωτευμένος με τη δουλειά μου και γιατί με ένοιαζε το μέλλον και η

καριέρα μου στην τράπεζα. Στην αρχή προσπαθούσαν να καταλάβουν

γιατί το κατάστημα Ευόσμου είχε καταφέρει το ακατόρθωτο. Πώς ανέ-

βηκαν τόσο ψηλά τα μεγέθη του; Πώς βρέθηκε να είναι το πρώτο κατά-

στημα από όλες της τράπεζες στην Ελλάδα το 2002 σε στεγαστικά

δάνεια; Δεν μπόρεσαν ποτέ. Η αρχή μου ήταν και παραμένει μία. Μέσα

στην τράπεζα όλοι είμαστε συνάδελφοι! Κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι.

Προσπαθούν να αναρριχηθούν, όχι με το κεφάλι ψηλά, αλλά έρποντας.

Πατώντας πάνω σε άλλους συναδέλφους, τσαλακώνοντας συνειδήσεις,

ποδοπατώντας αξίες και ηθικές. Χαλάλι τους. Ποτέ δεν ήμουν ένας από

αυτούς και ποτέ δεν θα γίνω, δεν μπορώ να γίνω.

-Ποιες ενέργειες έχεις κάνει πρόσφατα για την υπόθεσή σου και

τι προβλέπεις για την εξέλιξή της στο μέλλον; σίγουρα το υπερ-

βολικά μεγάλο διάστημα της εκδίκασης των εργατικών υποθέ-

σεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση των ενδια-

φερομένων, πρέπει να σε ταλαιπώρησε πολύ, τόσο πνευματικά

όσο και ψυχολογικά.

Το δύσκολο, βέβαια, στη δεύτερή μου περιπέτεια είναι, ότι η υπόθεση θα

ξεκαθαρίσει σε 5-6 χρόνια, Πρωτοδικείο και Εφετείο. Διάστημα υπερβολι-

κά μεγάλο και εξουθενωτικό από κάθε άποψη. Οικονομική, ψυχολογική,

ηθική. Το κεφάλι, όμως, έχω μάθει να το κρατάω ψηλά μέχρι το τέλος.

-Έχοντας να φροντίσεις και την οικογένειά σου, πώς ανταπεξήλθες

στις υποχρεώσεις σου κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου που

είχες απολυθεί; Αναζήτησες κάποια άλλη εργασία;

Οι εποχές τότε ήταν καλύτερες από τις σημερινές και κατάφερα να βρω

μια δουλειά, να απασχολούμαι και να έχω ένα εισόδημα. Αυτήν τη φορά,

όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Παρά τις επί δύο χρόνια απέλπι-

δες προσπάθειές μου, δεν κατάφερα να βρω δουλειά. Προσπαθούμε να

ζήσουμε την οικογένειά μας με τη σύνταξη της γυναίκας μου, 1100 ευρώ

το μήνα. Αγοράζουμε μόνο τα τελείως απαραίτητα. 

-γνωρίζοντας πως έχεις καταφέρει να φτιάξεις μία επιτυχημένη

οικογένεια, καθώς και την πρόοδο των μελών της, μπορείς να

μας πεις πώς αντιδράσατε ως σύνολο σε ένα τόσο δυσμενές

περιβάλλον και καταφέρατε να μείνετε ενωμένοι, με το κεφάλι

ψηλά, συνεχίζοντας στον ίδιο επιτυχημένο δρόμο;

Αρχικά τα παιδιά μου δεν έμαθαν τίποτε. Είχα τη γυναίκα μου θερμή

συμπαραστάτρια και σύμμαχο. Μαζί πολεμήσαμε, μαζί δώσαμε τη μάχη.

Όταν με ενημέρωσε η δικηγόρος μου για τη δικαίωσή μου στο Εφετείο,

μάζεψα την οικογένειά μου και εκεί ανακοίνωσα στα παιδιά μου για

πρώτη φορά το τι μου είχε συμβεί. Αυτήν τη φορά, όμως, είμαστε όλοι σαν

μια γροθιά.Τα παιδιά μεγάλωσαν και καταλαβαίνουν περισσότερα. Η

δικαίωση μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.

-Πέραν της στήριξης της οικογένειάς σου, θα θέλαμε να μάθουμε

ποια ήταν η αντιμετώπιση του συναδελφικού και εν γένει του

κοινωνικού περιβάλλοντός σου; υπήρξαν άτομα που σε υπο-

στήριξαν και άλλοι που σε εγκατέλειψαν; νιώθεις ότι μπόρεσες

να ξεχωρίσεις τους πραγματικούς φίλους;

Χτύπησα πολλές πόρτες, από πρώην πελάτες, πρώην φίλους επιχειρηματίες,

από ανθρώπους που με χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη, αλλά τώρα στα

δύσκολα μας έκλεισαν τις πόρτες. Σ΄ αυτές τις δύσκολες στιγμές καταλα-

βαίνεις τους πραγματικούς φίλους. Καταλαβαίνεις αυτούς που σ΄ αγαπά-

νε πραγματικά και ανιδιοτελώς. Σε γενικές γραμμές, οι συνάδελφοι μου

φέρθηκαν καλά. Άλλωστε, ήμουν άνθρωπος αγαπητός στους περισσότε-

ρους συναδέλφους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν έφυγα από το κατάστημα

Ρούζβελτ για να πάω Διευθυντής στα Γιαννιτσά, συνέβη κάτι που δεν είχε

ξανασυμβεί. Όλα τα τμήματα μου χάρισαν κάτι για να τους θυμάμαι. Το

τμήμα καπνεμπορίου μια επάργυρη εικόνα της Παναγίας, το εμπορικό

τμήμα έναν ασημένιο χαρτοκόπτη, το τμήμα χορηγήσεων ένα σετ γρα-

φείου. Ξεχωριστή βέβαια αναφορά θα κάνω σ΄ ένα συνάδελφο με τον

οποίο είμαστε σαν οικογένεια και με έχει στηρίξει όλα αυτά τα πέτρινα χρό-

νια. Τον «αδελφό» μου, τον Γιώργο.

-ως… ειδικός, πλέον, στο συγκεκριμένο ζήτημα και επειδή πολ-

λοί συνάδελφοι έχουν βιώσει την καταγγελία των συμβάσεών

τους, συχνά μάλιστα άδικα, μπορείς να μας περιγράψεις τα

συναισθήματα και το σοκ που προκαλεί αυτή η καταγγελία;

Την πρώτη φορά, όταν με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου το είπε,

αισθάνθηκα ένα κενό. Γκρεμίστηκαν τα πάντα γύρω μου. Είχα δώσει όλο

μου το είναι για τη τράπεζα και να η ανταμοιβή μου. Χωρίς δουλειά, χωρίς

μισθό από την επόμενη κιόλας μέρα, μετέωρος με τρία παιδιά να σπου-

δάζουν, ένα βουνό. Δεν το έβαλα κάτω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους

που λυγίζουν εύκολα. Όταν έχω δίκιο, το διεκδικώ με όλες μου τις δυνά-

μεις.

- Ένας άνθρωπος που στάθηκε τόσο άτυχος και αναγκάζεται να

υποστεί αυτήν την ψυχοφθόρο διαδικασία για δεύτερη φορά

μπορεί να ελπίζει και να έχει προσδοκίες; Αυτές οι σκέψεις

καμιά φορά σε καταβάλλουν ή σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις

τον αγώνα σου;

Έλεγα, λέω και θα το λέω πάντα, ότι όλα μπορούν να μου τα πάρουν, την

ψυχή μου όμως και το χαμόγελό μου, ποτέ!!! Όσο κι αν προσπαθήσουν,

όσο κι αν με διαβάλουν.

-Ποια θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη στιγμή

κατά τη διάρκεια του συνολικού εργασιακού σου βίου στην τρά-

πεζα;

Η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου, ήταν όταν στο πρώτο μου δικαστήριο

προσήλθαν σαν μάρτυρες κατηγορίας με υπόμνημα δύο συνάδελφοι. Με τη

μία, μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά μαζί στα Γιαννιτσά και συνυπήρξαμε

στο κατάστημα Γιαννιτσών για τέσσερα χρόνια. Η Καίτη Καρασμάνη. Τον

άλλο τον θεωρώ τραπεζικό μου πατέρα, γιατί έμαθα πολλά πράγματα

από αυτόν για τραπεζικά θέματα. Κι αυτός όμως ήταν περήφανος για

μένα, μέχρι κάποια στιγμή, που έβγαλε ένα στέλεχος επιτυχημένο.

Μιλώ για τον Θρασύβουλο Παγιαύλα. Δεν ήταν θυμός αυτό που ένιω-

σα. Πιστέψτε με. Ήταν απογοήτευση. Αισθάνθηκα προδομένος από

δικούς μου ανθρώπους. Από την άλλη, η καλύτερη στιγμή της καριέρας

μου ήταν, όταν έγινα Διευθυντής στα Γιαννιτσά και είδα τον πατέρα μου

εμφανώς συγκινημένο αλλά και δικαιωμένο για τον αγώνα που έκανε να

με σπουδάσει, να με υποδέχεται στο κατάστημα με μια ανθοδέσμη στο

χέρι. Μεγάλη υπόθεση για ένα γονιό.

-Ας ξεφύγουμε λίγο από τα προσωπικά κι ας δούμε την πατρίδα

μας που διέρχεται τη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική

κρίση. Πιστεύεις ότι υπάρχει διέξοδος; γίνεται να αντιστραφεί

αυτή η δυσμενής εξέλιξη των γεγονότων των τελευταίων ετών;

Πράγματι οι μέρες που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η Ελλάδα μας,

μέσα σε ένα αβέβαιο και εντελώς ρευστό κοινωνικοοικονομικό περιβάλ-

λον, καλείται να επιβιώσει. Βρισκόμαστε σ΄ έναν πόλεμο. Θύματά του όλοι

αυτοί που υποφέρουν. Άνθρωποι χωρίς δουλειά, επιχειρηματίες χρεω-

κοπημένοι, ηλικιωμένοι με συντάξεις πείνας, ασθενείς χωρίς φάρμακα,

παιδιά χωρίς βιβλία και πολιτικοί που δυστυχώς δεν μπορούν να δώσουν

λύσεις. Ποτέ τους δεν ήταν κομμάτι της κοινωνίας. Ποτέ δεν αισθάνθηκαν

τον πόνο των ανθρώπων. Κολλεγιόπαιδα από ακριβά σχολεία, παιδιά

γόνοι πολιτικών με μοναδικό σκοπό τις καρέκλες και τη χλιδή τους. Απο-

μονωμένοι μέσα στη γυάλλα τους. Δυστυχώς, η Ελλάδα μας θέλει ξήλω-

μα και φτιάξιμο από την αρχή. Θέλει όμως και μπροστάρηδες. Πάντα είχα

πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν με άφησε μέχρι τώρα. Σε κάθε δύσκολη στιγμή

ήταν βοηθός μου. Πιστεύω και τώρα ότι δεν θα αφήσει ούτε εμένα, ούτε

την Ελλάδα μας. Αρκεί να βοηθήσουμε κι εμείς.

,-Έχοντας πίσω σου μία «γεμάτη» ζωή που περιλαμβάνει από

τη μία δύο αρνητικούς σταθμούς στην εργασιακή σου πορεία,

αλλά από την άλλη μία εξαιρετικά επιτυχημένη προσωπική ζωή,

ένας αγωνιστής οικογενειάρχης σαν εσένα τι θα ήθελε να ανα-

δείξει, κλείνοντας αυτήν τη συνέντευξη;

Κλείνοντας θα ήθελα να συμβουλεύσω τους νεότερους συναδέλφους και

να τους πω τα εξής. Μη σκύβετε το κεφάλι. Μην υποκύπτετε σε εκβια-

σμούς και απειλές. Κρατήστε την αξιοπρέπειά σας .Μην πουλάτε την

ψυχή σας για μία θέση, μία καρέκλα. Υπάρχουν πολυτιμότερα αγαθά, για

τα οποία αξίζει κανείς  να αγωνίζεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς

είναι, μετά από όσα συνέβησαν, να σου τηλεφωνούν συνάδελφοι από

διάφορα καταστήματα που ήσουν Διευθυντής και να ενδιαφέρονται για

σένα όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη. Καταλαβαίνεις τότε ότι κάτι

έκανες στην καριέρα σου στην τράπεζα. Απέκτησες φίλους. Ήσουν

αγαπητός. Η υστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση. Θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω μέσα από την καρδιά μου, το Σύλλογό μας, για τη συμπαράστα-

ση και τη βοήθεια που μου προσέφερε -οικονομική και ηθική- και στην

πρώτη μου δοκιμασία, αλλά και στη δεύτερη και να προτρέψω τους

συναδέλφους της Ιονικής να επιστρέψουν στην αγκαλιά του Συλλόγου

μας. Σε δοκιμασίες σαν τις δικές μου, καταλαβαίνει κανείς την αξία του

Συλλόγου μας.

Σημείωση της διοίκησης του Συλλόγου

Αποτελεί τιμή για εμάς να έχουμε συναδέλφους σαν τον Μιχάλη Πετ-

μεζάρη. Είναι ένας έντιμος και καλλιεγημένος άνθρωπος που τον δια-

κρίνει το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα, στοιχεία που λείπουν

από τη σημερινή κοινωνία και δεν τα αξιολογούν όπως θα έπρεπε οι

διοικητικοί μηχανισμοί της τράπεζας. Δυστυχώς, η οικογενειοκρατία

και η αναξιοκρατία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος

της λειτουργίας της τράπεζας. Εμείς πιστεύουμε ότι συνάδελφοι σαν

τον Μιχάλη Πετμεζάρη αποτελούν κόσμημα και σε τέτοιους ανθρώπους

θα πρέπει να στηριχτεί η κοινωνία μας για να διαβεί τον Ρουβίκωνα στα

σημερινά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα που βιώνουμε.

7
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ΒΑσιλΑκησ ΧΑρησ

Έφυγε νωρίς από κοντά μας σε ηλικία 58 ετών ο συνάδελφός μας Χάρης.

Υπηρέτησε στα Καταστήματα Περιστερίου, Συγγρού, Σερρών και Σταυρούπολης

Θεσσαλονίκης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους

οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

μΑρΑγκΟσ νικΟλΑΟσ

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Νικό-

λαος. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Λαγκαδά και Διοικητηρίου. Τον διέκρινε το

ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά

μας συλλυπητήρια. 

τΖιΒρΑ ΧΑρικλΕιΑ

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 81 ετών η αγαπητή Χαρίκλεια, σύζυγος του

αείμνηστου Διευθυντή Γεράσιμου Τζιβρά. Στην κόρη της συνάδελφό μας Μάχη

καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια. 

μΠΕλΕγρΑτη ΑννΑ

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών η αγαπητή Άννα, σύζυγος του

αείμνηστου συναδέλφου μας  Κωνσταντίνου Μπελεγράτη. Στον γιο της

συνάδελφό μας Βασίλη καθώς και στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά

μας συλλυπητήρια.

ΠΑτΕλησ σωτηρησ

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας

Σωτήρης. Υπηρέτησε στην Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας. Τον διέκρινε το

ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά

μας συλλυπητήρια. 

ΔημητριΑΔησ ΕυΑγγΕλΟσ

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 90 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ευάγ-

γελος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Ίωνος Δραγούμη. Τον διέκρινε το ήθος, η

συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας

συλλυπητήρια.

συμΠΑρΑστΑση σΕ ΑΔικΑ

ΑΠΟλυΘΕντΑ συνΑΔΕλφΟ

Ο συνάδελφός μας, Κωνσταντίνου Στά-

μου, τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά

μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του

στην Ιονική στα καταστήματα Σταυρου-

πόλεως, Σερίφου, Ασπροβάλτας, Αναλή-

ψεως και Μάρκου Μπότσαρη έχει περιέ-

λθει σε δεινή οικονομική κατάσταση και

είναι χρέος όλων μας να του προσφέρουμε

την υποστήριξή μας με όποιον τρόπο μπο-

ρούμε. Μετά τη θητεία του στο κατάστημα

της οδού Μ. Μπότσαρη στη Θεσσαλονίκη,

η τράπεζα, με το επιχείρημα ότι έλειψε

από τις υποχρεώσεις του περισσότερο

από ένα μήνα, κατήγγειλε τη σύμβασή του,

εξαντλώντας την αυστηρότητά της με την

εφαρμογή της σχετικής διάταξης του

οργανισμού. Ο συνάδελφός μας υπο-

στηρίζει ότι η απόλυσή του είναι παρά-

νομη και καταχρηστική και έχει ήδη

προσφύγει στη δικαιοσύνη για την

επαναπρόσληψή του.

Δυστυχώς όμως, τα πράγματα επρόκειτο

να χειροτερέψουν. στη συνέχεια η τρά-

πεζα, η οποία βέβαια αδιαφορεί για τις

επιπτώσεις αυτού του είδους των

αποφάσεων στις ζωές των εργαζομέ-

νων, κατήγγειλε και τη σύμβαση της

συζύγου του, κ. Ελένης Παπαδο-

πούλου, επίσης υπαλλήλου της τράπε-

ζας, με αποτέλεσμα ο συνάδελφος και η

οικογένειά του, που περιλαμβάνει και δύο

άνεργα παιδιά, να αντιμετωπίζουν πλέον

σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης. Ο

Σύλλογός μας κάνει έκκληση σε όλους

τους συναδέλφους να διερευνήσουν στο

περιβάλλον τους τη δυνατότητα εύρεσης

απασχόλησης για τον άδικα απολυθέντα

συνάδελφό μας. Ο Κωνσταντίνος Στάμου

διαμένει στη Θεσσαλονίκη, 

αλλά προτίθεται να μεταβεί σε οποιοαδή-

ποτε περιοχή της Ελλάδας, εφόσον

υπάρξει πρόταση εργασίας.

Ο Σύλλογός μας πιστεύει πως όλους μας

διακρίνει η ευαισθησία για τα ζητήματα

που αφορούν τις ζωές των συνανθ-

ρώπων μας. Ειδικά στην κρίσιμη αυτήν

περίοδο που η πατρίδα μας διέρχεται τη

μεγαλύτερη οικονομική κρίση της νεότε-

ρης ιστορίας της, η ανθρωπιά και η

αλληλεγγύη αποτελούν τα καλύτερα

όπλα για να αντιμετωπίσουμε συλλογι-

κά και αποτελεσματικά αυτά τα προβλή-

ματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους

που έχουν οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα

πρόταση και μπορούν να βοηθήσουν

ουσιαστικά στη στήριξη του συνανθ-

ρώπου και συναδέλφου μας με την εύρε-

ση εργασίας, να επικοινωνήσουν με το

Σύλλογό μας στα 2103250692-3-4 ή απ’

ευθείας με τον ίδιο στα 2310849934

(σταθερό) / 6989857026 (κινητό).

Αποχαιρετούμε  κα ι  συλλυπούμαστε . . .

Δ ι κ Α σ τ ι κ Ε σ  Α Π Ο φ Α σ Ε ι σ  
ΧΑρΟυλησ ΕυστΑΘιΟσ

Με την υπ’ αριθμ. 1283/2012 απόφαση του Εφε-

τείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμέ-

νου Διευθύνσεως από 1-1-2004 ο συνάδελφός μας

Στάθης. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως  9.233,63

€ για μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική

βλάβη. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη

σημασία, καθώς έκρινε ότι δεν μπορεί η συνδικαλι-

στική ιδιότητα και δράση του συγκρινόμενου υπαλ-

λήλου (εν προκειμένου του Νικόλαου Σακαρέλη) με

τον κρινόμενο, Ευστάθιο Χαρούλη, να θεωρείται 

a priori ως ιδιαίτερης σημασίας για τις υπηρεσίες της

Τράπεζας, ώστε να καταργεί κατ’ αποτέλεσμα τη

σύγκριση με τα καθαρά τραπεζικά καθήκοντα του

κρινόμενου.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος

κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

κΟυρη ΖΑΧΑρΟυλΑ

Με την υπ’ αριθμ. 5942/2011 απόφαση του Εφε-

τείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ζαχα-

ρούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει

νομιμοτόκως το ποσό των  27.433,58 € ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 600 € για

δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο

δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.  

μΑστΑγγΑ  ΕλΕνη 

Με την υπ’ αριθμ. 2102/2011 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός

μας Ελένη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της κατα-

βάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  37.563,55€

(πέραν της οικειοθελούς παροχής 25.000 € που είχε

λάβει κατά την αποχώρησή της), ως νόμιμη αποζημίω-

ση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν

2112/1920) καθώς και 760€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου.  

ΒΕλλιΑΔησ  ιΟρΔΑνησ

Με την υπ’ αριθμ. 1346/2011 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός

μας Ιορδάνης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του

καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  20710,34 €,

ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.

3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), στο οποίο

συμψηφίζεται και η δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση

χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-

νιάδης. 

γκλΑΒΟΠΟυλΟυ ΞΑνΘιΠΠη

Με την υπ’ αριθμ. 886/2012 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός

μας Ξανθίππη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της

καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  54.500€, ως

νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν 2112/1920). Την υπόθεση χει-

ρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνης Ταμπάκης. 

ΔΟΞΑ MAριΑ

Με την υπ’ αριθμ. 2234/2011 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδ. Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας

Μαρία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει

νομιμοτόκως το ποσό των 35.420,06 €,  ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920). Την υπόθεση χει-

ρίστηκε νομικά η δικηγόρος κ.Ντέτα Πετρόγλου. 

ΧΑλΟυλΟυ  γΕωργιΑ

Με την υπ’ αριθμ. 1228/2011 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός

μας Γεωργία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της

καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  28.643,72 €,

ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.

3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και

900 € για δικαστική δαπάνη. Την υπόθεση χει-

ρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-

νιάδης.8
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