
Η πλήρης κατοχύρωση και η απρόσκοπτη καταβολή του εφάπαξ σε όλους τους συνα-

δέλφους αποτελεί για εμάς θέμα ύψιστης προτεραιότητας και συμβόλαιο τιμής του

Συλλόγου μας με τους εργαζομένους της Ιονικής. Η στρατηγική μας για την επανόρθωση

της άδικης μείωσης που υποστήκαμε αποτελεί δέσμευση την οποία σκοπεύουμε να τηρή-

σουμε αγωνιζόμενοι με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει στο νου μας άλλο αποτέ-

λεσμα από την τελική δικαίωσή μας. Η αυθαίρετη απόφαση της κυβέρνησης για περικοπή

των εφάπαξ που προσδιορίστηκε μάλιστα από οικονομικές μελέτες αμφίβολης αξιοπιστίας,

δεν εμπεριέχει μόνο το δεδομένο στοιχείο της αδικίας για όλους τους εργαζόμενους που

μόχθησαν και γνώρισαν στερήσεις επί σειρά ετών για την εξασφάλισή τους μέσω του κλά-

δου πρόνοιας, αλλά επιπλέον υφίσταται και η παράμετρος της ουσιαστικής, παράνομης και

αντισυνταγματικής παραβίασης της ευθύνης του κράτους απέναντι στους δικαιούχους που

ανατρέπει το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ζωής τους. 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, μέσω ανακοινώσεων και του προηγούμενου φύλλου της

εφημερίδας μας, ο Σύλλογός μας, πάντα σε εγρήγορση και ετοιμότητα για την προάσπιση

των συμφερόντων των συναδέλφων της Ιονικής, δεν χρονοτρίβησε και κινήθηκε άμεσα για

την αποκατάσταση της αδικίας. Μάλιστα, οι ενέργειές μας ξεκίνησαν πριν ακόμη την

επίσημη ανακοίνωση της περικοπής, καθώς από διάφορες κυβερνητικές «διαρροές»

και την πληροφόρηση που είχαμε, περιμέναμε μία τέτοια απόφαση και είχαμε προετοι-

μαστεί κατάλληλα για την αντιμετώπισή της. Η πρώτη μας κίνηση ήταν να εξασφαλίσουμε

με τον πιο έγκυρο τρόπο την εγγυητική ευθύνη που ανέλαβε η τράπεζα με την ένταξη του

ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ να καλύπτει τα ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας μέχρι και την αποχώρη-

ση του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής. Η νομική κατοχύρωση της συγκεκριμένης

δέσμευσης τεκμηριώθηκε με τον πλέον ουσιαστικό και κατηγορηματικό τρόπο από τη γνω-

μοδότηση του έγκριτου νομικού μας επιτελείου που απαρτίζεται από την κ. Πατρίνα Παπα-

ρηγοπούλου και την κ. Ντέτα Πετρόγλου (βλ. φύλλο 34).                    (συνέχεια σελ. 3)

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νέο
πακέτο βοήθειας, χωρίς να πρέπει και
οι πλούσιοι Έλληνες να πληρώσουν»!!
Είναι σίγουρο ότι πολλοί διαβάζοντας αυτήν τη φράση, θα κούνησαν υπο-

τιμητικά το κεφάλι, θεωρώντας ότι προέρχεται από κάποιον… αφελή και

παρωχημένο Έλληνα πολιτικό αριστερών καταβολών, που με περισσή

ευκολία προβαίνει σε ανεύθυνες δηλώσεις, μην έχοντας το βάρος της

ευθύνης που φέρουν οι κυβερνητικές θέσεις. Και όμως, όσοι πίστεψαν κάτι

τέτοιο, υπέπεσαν σε μέγα σφάλμα και καλό θα είναι να αναθεωρήσουν τις από-

ψεις τους περί της ουσιαστικής σημασίας της ανευθυνότητας και της αφέλειας.

Γιατί η συγκεκριμένη δήλωση δεν έγινε από κανέναν Έλληνα αριστερό με

υψηλή πατριωτική συνείδηση, αλλά ανήκει στον κ. Ζίγκμαρ Γκάμπριελ,

επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και βασικό

αντίπαλο της κ. Μέρκελ στις προσεχείς εκλογές. Για αυτόν ακριβώς το

λόγο έχει σημασία να δώσουμε βάση στα λεγόμενά του, καθώς στη

συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Bild am Sonntag» ζητά,

μεταξύ άλλων, να «παγώσουν» τα περιουσιακά στοιχεία των πλούσιων

Ελλήνων στην Ευρώπη. Παρομοιάζει δε, με «κλεπταποδόχους» τους

Ευρωπαίους ηγέτες, στων οποίων τις χώρες κατέληγαν τα χρήματα

των Ελλήνων εκατομμυριούχων που φοροδιέφευγαν, ενώ παράλληλα

θεωρεί ότι η χώρα μας μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους

από τον υπέρογκο αμυντικό προϋπολογισμό.

Μετά από αυτήν τη δήλωση, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν είχε διατηρή-

σει έστω και λίγο το αίσθημα της αξιοπρέπειας, θα έπρεπε στην κυριολεξία

να τρέξει να κρυφτεί. Αλλά βέβαια έχουμε πάψει από καιρό να ελπίζουμε σε

επιδείξεις τέτοιων ευγενών αισθημάτων από τους πολιτικούς του τόπου

μας… Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν αξιοποιηθεί λίστες καταθέσεων εκα-

τομμυρίων στο εξωτερικό; Πώς είναι δυνατόν αφενός ο τεράστιος πλούτος

που εκλάπη ή και αποκτήθηκε νόμιμα και μεταφέρθηκε στο εξωτερικό να μην

έχει ακόμα ονοματεπώνυμο, ώστε να ελεγχθει η νομιμότητα απόκτησής του

και αφετέρου οι θρασύτατοι κυβερνώντες να ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό;

Κυβέρνηση και διαπλοκή μαζί, ο λαός στο περιθώριο…
Δυστυχώς, η αναλγησία, η αναποτελεσματικότητα, η ανομία, η διαφθορά

και εσχάτως -σιγά μη σταματούσαν εκεί…- η αντισυνταγματικότητα, αποτε-

λούν κεντρικές επιλογές της, εντολοδόχου των μεγάλων συμφερόντων,

κυβέρνησης που τίθεται ξεδιάντροπα ενάντια στους εργαζομένους και τις

αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Το «παιχνίδι» έχει στηθεί επιδέξια, αλλά δε

θα έχει διάρκεια. Γιατί μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει την πλήρη

στήριξη των ΜΜΕ και να βαδίζει χέρι-χέρι με τη διαπλοκή και τα μεγά-

λα χρηματοοικονομικά κέντρα, αλλά έχει απέναντί της την πλειονότητα

του ελληνικού λαού.

Στη χώρα μας επιχειρήθηκε και δυστυχώς επετεύχθη τα τελευταία τρία

χρόνια ένας άκρως αποτυχημένος διαχωρισμός, οι λεγόμενοι μνημο-

νιακοί εναντίον των αντιμνημονιακών. Με απλά λόγια και χωρίς

ανούσιες αναλύσεις, πρόκειται για μία ανόητη επινόηση γιατί

πρωτίστως η κρίση αφορά το παραγωγικό μοντέλο, είναι κρίση πολι-

τική, των αξιών, πολιτιστική και δευτερευόντως οικονομική. Η πλει-

ονότητα των μεταρρυθμίσεων του μνημονίου που αφορούν το πρώτο

σκέλος της κρίσης έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί από το πολιτικό σύστημα

εδώ και δεκαετίες. Κάτι που ήταν αδύνατον να συμβεί από τους εγχώριους

πολιτικούς ταγούς που δεν είχαν ούτε ορίζοντες, ούτε οράματα, πόσο μάλ-

λον στρατηγική. Και είναι φυσικό ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να

δυσανασχετεί, αφού οι προωθούμενες αλλαγές γίνονται βιαστικά σε ένα

ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον και δεν είναι δυνατόν υπό τόσο μεγάλη

πίεση να φέρουν σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από την άλλη, το

οικονομικό μέρος του μνημονίου έχει αποδειχτεί πλέον περίτρανα ότι οδεύει

σε αδιέξοδο. Επομένως, πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η οικονομική λαίλα-

πα να μη γονατίσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας.

Είναι σαφές ότι το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί σε καμία

περίπτωση να ανταποκριθεί στις σημερινές κρίσιμες στιγμές και στις

ανάγκες των πολιτών, προεξάρχοντος του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο

κ. Σαμαράς, αφού προεκλογικά παρουσιαζόταν ως σφοδρός καταγγέλλων

του μνημονίου και της τρόικας και παρακολουθήσαμε σε συνέχειες το Ζάπ-

πειο 1,2,3… και «σιγουρευτήκαμε» για την κατάργηση της μετενέργειας και

ότι δε θα μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί και οι συντάξεις, ξαφνικά, μετά την

εκλογή του, ως εκ θαύματος, μετατράπηκε σε ηγέτη της μνημονιακής πολιτι-

κής και πρωτεργάτη της διάλυσης της ελληνικής κοινωνίας. (συνέχεια σελ. 2)

Με προσεκτικΑ κΑι σιγουρΑΜε προσεκτικΑ κΑι σιγουρΑ

βΗΜΑτΑ ΑποκΑθιστουΜε τΗνβΗΜΑτΑ ΑποκΑθιστουΜε τΗν

ΑδικιΑ του εφΑπΑξΑδικιΑ του εφΑπΑξ
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Επιτέλους, στην Ελλάδα των ανυπόληπτων δεσμεύσεων και των κενών

ουσίας και αποτελέσματος εξαγγελιών βρέθηκε ένας πολιτικός με «κύρος» να

κρατήσει τις υποσχέσεις του… Επιτέλους, ένας Υπουργός της καταστρεπτικής

κυβέρνησης φάνηκε συνεπής στις πράξεις του σε σχέση με όσα διακήρυσσαν

προεκλογικά και μετεκλογικά τα κόμματα που την απαρτίζουν. Ο κ. Στουρνάρας

λοιπόν, το’πε και το’κανε: μας απείλησε δηλαδή ότι όσο είναι αυτός Υπουργός

όλοι οι πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στην υγεία θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ

ακόμη κι αν χρειαστεί να διαλύσει τα υφιστάμενα, βιώσιμα ταμεία, αλλά και

κάθε έννοια συνταγματικότητας. Και όντως, κλείνοντας τα αυτιά του στις σει-

ρήνες (της λογικής), με πρωτοφανή πυγμή τα κατάφερε!

Αλήθεια, κ. «Φωστήρα» της ελληνικής οικονομίας από πότε η υπεξαίρεση

των αποθεματικών ενός ασφαλιστικού φορέα λογίζεται ως νόμιμη πράξη

σε μία χώρα της ΕΕ; Από πότε η ξεδιάντροπη εξυπηρέτηση των ιδιωτικών

συμφερόντων της υγείας σε βάρος των πολιτών συνάδει με την ομαλή

δημοκρατική λειτουργία; Γιατί πιστεύουμε και είναι ξεκάθαρο πλέον από τις

εξελίξεις ότι αυτά είναι τα βαθύτερα κίνητρα ένταξης των ταμείων των τραπεζοϋ-

παλλήλων και άλλων κλάδων στον ΕΟΠΥΥ. Εμείς δηλώνουμε ότι αποτελεί θέμα

συνδικαλιστικής τιμής να πάψει ο κ. Στουρνάρας να είναι Υπουργός και να

συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα τα ταμεία που έχουν οικοδομηθεί με

αγώνες και θυσίες για την κάλυψη των αναγκών της υγείας των εργαζομένων,

των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.  (συνέχεια σελ 3) 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ - ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το 2012 ήταν μία σκληρή χρονιά για την πατρίδα μας και όλοι θέλουν να το

ξεχάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όλοι οι Έλληνες ψάχνουν από

κάπου να πιαστούν για να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο και σίγουρα δεν

υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από την αλλαγή του έτους και την προσμονή

για καλύτερες μέρες. 

Ο Σύλλογός μας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους, όλους τους Έλληνες και

όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και δύναμη για μία πραγματικά καλή χρονιά!

Ας είναι το «τυχερό» 2013 καλύτερο από το «γρουσούζικο» 2012!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2013!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

ΚΩΔΙΚΟΣ

01-5411
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(συνέχεια από σελ. 1)

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νέο πακέτο βοήθειας,
χωρίς να πρέπει και οι πλούσιοι Έλληνες να
πληρώσουν»!!
Όσον αφορά τον κ. Βενιζέλο, μπορεί να υποσχέθηκε προεκλογικά λιγό-

τερα από τον κ. Σαμαρά, αλλά αυτό το γεγονός σε καμία περίπτωση δεν

του δίνει… συγχωροχάρτι! Οι προτάσεις του στερούνται ουσίας και

συχνά είναι ανεδαφικές, με αποτέλεσμα να μην αρμόζει ως πολιτικό

μέγεθος να βρίσκεται στην ηγεσία του κόμματος που ηγεμόνευσε, με τα

θετικά και τα αρνητικά του, τη Μεταπολίτευση. Για τον τρίτο κυβερνητικό

εταίρο, τον κ. Κουβέλη, είναι ξεκάθαρο πλεόν πως… είναι βαριά η καλο-

γερική, καθώς δεν αρκούν μόνο οι καταγγελίες και η αποστασιοποίηση

από ορισμένες πτυχές του μεσοπρόθεσμου για να μπορεί να εμφανίζε-

ται ως ο προστάτης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των

Ελλήνων. Τέλος, η ρητορική, οι εξαγγελίες και οι θέσεις του συνόλου της

αντιπολίτευσης είναι το λιγότερο απογοητευτικές και ανεφάρμοστες,

ολισθαίνοντας προς το λαϊκισμό. Η κλασική λειτουργία της δημοκρατίας

προϋποθέτει τη φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης και την αντικατά-

στασή της από μία ζωντανή και δυναμική αντιπολίτευση. Τέτοιες προϋ-

ποθέσεις σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται στη χώρα μας. Αντίθετα,

πιστεύω ότι το καινούργιο και ενδιαφέρον ερώτημα που πρέπει να τίθε-

ται στις δημοσκοπήσεις, πλέον, είναι ποιος Έλληνας πολιτικός θα μπο-

ρούσε να πάρει τη θέση του… Μαυρογιαλούρου. Είμαι σίγουρος πως

θα είχε τεράστια απήχηση και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα έπιαναν

υψηλότατα ποσοστά!

Επομένως, μπορεί τελικά να ελπίζει σε κάτι ο ελληνικός λαός; Σίγουρα η

ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά για να επιβιώσει με αξιοπρέπεια

η πατρίδα μας απαιτείται τα κόμματα και γενικότερα το πολιτικό σύστημα

να εγκαταλείψουν τις παιδικές ασθένειες του παρελθόντος. Και για να

υλοποιηθεί αυτή η προσδοκία είναι απαραίτητη η εκπλήρωση τριών

βασικών προϋποθέσεων:

Α) Καμία αξιόλογη πολιτική πρόταση δεν υφίσταται για το σημερινό αδιέ-

ξοδο. Για να υπάρξει φως σε αυτό το σκοτεινό τούνελ στο οποίο βαδίζει

η χώρα μας το μόνο που απομένει να ελπίζουμε είναι πως θα εμφανι-

στούν επιτέλους πολιτικά πρόσωπα με ηγετικά χαρακτηριστικά, ήθος,

συνέπεια, εργατικότητα που θα μπορούν να δώσουν στην ελληνική κοι-

νωνία το χαμένο της όραμα. Με δυνατότητες και διάθεση να επιδιώξουν

ρήξεις και να προχωρήσουν σε σύγκρουση με κατεστημένες νοοτροπίες

και συμφέροντα, που θα έχουν το θάρρος να πουν επιτέλους την αλήθεια,

να είναι ειλικρινείς απέναντι στους Έλληνες, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία

στην κάλυψη των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Ηγέτες με υψηλό

πολιτικό φρόνημα που θα συγκεντρώσουν οικουμενική στήριξη, για να

σώσουν τη χώρα από την καταστροφή στην οποία οδηγείται. Αξιόπιστοι

πολιτικοί κοινής αποδοχής, που θα απολαμβάνουν της ευρύτερης

στήριξης και ανοχής του ελληνικού λαού, που θα έχουν τη βούληση

να… τραβήξουν το κάρο από τη λάσπη. 

Β) Τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα που άλλα λιγότερο και άλλα περισ-

σότερο ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να στηρίξουν

έναν πρωθυπουργό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και να συνεργαστούν

για την εξεύρεση των πλέον ικανών, έντιμων και εργατικών πολιτικών

προσώπων για την κάλυψη ενός ολιγομελούς υπουργικού συμβουλίου.

Γ) Κάτω από το σκοτάδι της σημερινής αρνητικής συγκυρίας και τα συνο-

λικά αδιέξοδα που έχουν πλήξει την κοινωνία μας, αποτελεί πλέον επι-

τακτική ανάγκη τα κόμματα να πάψουν να είναι αρχηγικά, να υπάρξει

περαιτέρω εκδημοκρατισμός των διαδικασιών τους, παραγωγή πολιτικής

που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά και να διαμορφωθούν οι συνθήκες

ώστε να αναδειχθούν προσωπικότητες που θα οδηγήσουν με επιδεξιότητα

και πυγμή τη χώρα στη νέα εποχή. Τα κόμματα έχουν χρέος να ετοιμά-

σουν μία πλατφόρμα προτάσεων ώστε να διαμορφωθεί η στρατηγική που

θα τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού στην επόμενη εκλογική διαδι-

κασία.

Εάν δεν επιλέξουμε αυτόν το δρόμο, το μόνο που μας απομένει είναι να

αποδεχθούμε μοιρολατρικά τη σημερινή γκρίζα πραγματικότητα που θα

αποτελέσει πλέον μία διαρκή κατάσταση, να είμαστε μόνιμοι επαίτες

απέναντι στην ΕΕ και το ΔΝΤ, να συνεχίσει η ανεργία να καλπάζει, το

πλήθος των νεόπτωχων να αυξάνεται διαρκώς και η Ελλάδα να οδηγείται

σε αργό θάνατο. 

Όλα αυτά που θα γίνουν για εμάς, χωρίς εμάς…
Στο προηγούμενο κομμάτι της πολιτικής ανάλυσης που επιχειρώ,

αναφέρθηκα εκτενώς στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις

μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να διαμορφωθεί ένα καλύτερο

μέλλον. Δυστυχώς, όμως, δε φτάνουν μόνο αυτά. Γιατί η ύπαρξη της

Ελλάδας θα συνεχίσει να συναρτάται για πολλά χρόνια ακόμα με

τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και τα μεγάλα γεωπολιτικά και

εθνικά συμφέροντα. Και σίγουρα αποτελεί δυσάρεστη αλλά ρεαλι-

στική προσέγγιση ότι αν η διαμόρφωση των εξελίξεων στο διεθνές

τοπίο είναι αρνητική, μπορεί η χώρα μας να συνθλιβεί και στην κυριο-

λεξία να οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση. 

Θα προσπαθήσω εν συντομία να αναλύσω τη σημασία που έχουν για

τη χώρα μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις του εξωτερικού. Αναφέρομαι

βέβαια στις αμερικανικές και τις γερμανικές εκλογές, με τις πρώτες

να έχουν ήδη διεξαχθεί και τις δεύτερες να αναμένονται το φθινό-

πωρο του 2013. Πιστεύω ότι ήταν θετική εξέλιξη για την Ελλάδα η επα-

νεκλογή του κ. Ομπάμα στις ΗΠΑ, διότι σε αντίθετη περίπτωση η θέση

μας θα γινόταν ακόμα πιο δεινή, καθώς ο αντίπαλός του, ο κ. Ρόμνεϊ,

είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ μίας λιγότερο φιλοευρωπαϊκής και συνεργα-

σιακής πολιτικής, κάτι που βέβαια θα είχε αντίκτυπο και στον τρόπο που

θα διαχειριζόταν το διεθνές σύστημα την κατάσταση της χώρας μας,

αφού οι ΗΠΑ ως υπερδύναμη έχουν τον πρώτο λόγο σε όλα τα σημαν-

τικά ζητήματα του διεθνούς γίγνεσθαι (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπε-

ζα). Να σημειωθεί μάλιστα ότι η συγκεκριμένη επανεκλογή έγινε κάτω

από δύσκολες και κρίσιμες συνθήκες, αφού το σύνολο του καπιταλιστι-

κού συστήματος και των συμφερόντων που εκφράζει είχε ταχθεί απέ-

ναντι στον κ. Ομπάμα. Για να γίνει κατανοητή η σημασία και η δυσκολία

αυτής της επικράτησης, πέραν του κ. Ομπάμα, στην αμερικανική ιστο-

ρία μόνο ένας ακόμη πολιτικός κατάφερε να εκλεγεί έχοντας απέναντί

του ολόκληρο το αμερικανικό σύστημα συμφερόντων και δεν είναι άλλος

από τον Τζον Κένεντι. 

Η επόμενη αναμέτρηση που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την

Ελλάδα είναι οι ομοσπονδιακές εκλογές του φθινοπώρου του 2013 στη

Γερμανία. Η χώρα μας ελπίζει σε ήττα του κόμματος των Χριστιανοδημο-

κρατών της κ. Μέρκελ ή σε περίπτωση που δεν ηττηθούν, να μη λάβουν

εκείνο το ποσοστό που θα τους επιτρέψει να σχηματίσουν αυτόνομη

κυβέρνηση, ώστε να οδηγηθούν σε ένα μεγάλο κυβερνητικό συνασπι-

σμό. Αυτές οι πιθανές εξελίξεις θα μπορούσαν να διαμορφώσουν θετι-

κές συνέπειες για το ελληνικό ζήτημα, αφού τότε θεωρώ σχεδόν βέβαιο

ότι θα υπάρξει απόφαση για έκδοση ευρωομολόγου. Αυτή είναι και η

μόνη εξέλιξη που δίνει πιθανότητες για δημιουργία αναπτυξιακής πορείας

στην Ελλάδα, διότι όσα ακούγονται σήμερα από διάφορους «υπεύθυ-

νους», αλλά στην ουσία ανεύθυνους, για επερχόμενη ανάπτυξη σε διά-

στημα 3-6 μηνών είναι είτε λαϊκιστικά παραμύθια είτε ευσεβείς και ψευ-

δείς πόθοι, αφού χωρίς την έκδοση ευρωομολόγου είναι ανύπαρκτη η

πιθανότητα να υπάρξει επενδυτική πνοή και συνακόλουθα δημιουργία

θέσεων εργασίας. 

Και όμως, μπορούμε! 
Προσπάθησα να θέσω ορισμένες κρίσιμες προϋποθέσεις που αποτε-

λούν τους κρίκους μίας μεγάλης αλυσίδας από την οποία θα μπορέσει

να πιαστεί για να σωθεί η πατρίδα μας. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η

αλλαγή ψυχολογίας και αντίληψης από όλους μας, κάτι που βεβαίως είναι

εφικτό, καθώς ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στα πολύ

δύσκολα καταφέρνει να σηκώνει το κεφάλι ψηλά.  

Εξ άλλου, η πολυτάραχη ιστορία της Ελλάδας έχει αποδείξει ότι όταν

αυτό καθίσταται επιτακτικό και αναγκαίο, έστω και την ύστατη στιγμή,

πάντα προκύπτουν ηγέτες και πολιτικά κόμματα ικανά να βγάζουν τη

χώρα από οποιαδήποτε κρίση. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή περίο-

δος της παρακμής με τη συνεπαγόμενη αποσάθρωση του παλαιο-

πολιτικού συστήματος, μπορεί με τα κατάλληλα βήματα να έχει ως

αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων αυτών των στοιχείων που σήμε-

ρα λείπουν από την πατρίδα μας, δηλαδή δυναμικών και σοβαρών

πολιτικών ηγετών, καθώς και ανανεωμένων και υπεύθυνων πολι-

τικών κομμάτων. 

Κλείνοντας, τονίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και θα αποτελεί

σημαία και πρωταρχική απαίτηση του ελληνικού λαού αυτό που

έθεσε σαν απαραίτητη προϋπόθεση ο κ. Γκάμπριελ να γίνει πραγ-

ματικότητα, ώστε να σταματήσουν να πληρώνουν το μάρμαρο

αποκλειστικά τα αδύναμα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΝΤΑΤΑ 
• Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η συνταξιούχος συνάδελφός μας

Καραμπίνη Άννα, αφού η κόρη της Μαριλένα της χάρισε και

δεύτερο εγγονάκι τον Γιωργάκη. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να

τους ζήσουν.

• Ευτυχισμένη είναι η συνταξιούχος συνάδελφός μας Τσαυλού Μαρία,

αφού ο μοναχογιός της Σταύρος παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο την

εκλεκτή της καρδιάς του Δέσποινα. Ευχόμαστε ολόψυχα στο ζευγάρι

βίο ανθόσπαρτο.   

• Ιδιαίτερα ευτυχής αισθάνεται ο συνάδελφός μας και Γεν. Γραμμα-

τέας του Συλλόγου μας,  Γεωργίου Θωμάς, αφού η κόρη του Ειρήνη

του χάρισε και δεύτερο εγγονάκι, τον Θωμά τον νεότερο. Τους ευχό-

μαστε ολόψυχα να τους ζήσουν. 

• Ευτυχισμένη είναι η συνταξιούχος συνάδελφός μας Κωστέλη Βασι-

λική, καθώς η κόρη της Σταματίνα εισήλθε μέσω πανελλαδικών εξε-

τάσεων στην Ιατρική Αθηνών. Της ευχόμαστε ολόψυχα καλή στα-

διοδρομία. 
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(συνέχεια από σελ. 1)

“ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ - ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”
Δυστυχώς, μετά το πραξικόπημα της κυβέρνησης και του κ. Στουρνάρα με την

υπαγωγή της διάταξης για τον ΕΟΠΥΥ στο μεσοπρόθεσμο, τα ταμεία υγείας των

τραπεζών έχουν υποστεί «μπλακάουτ» και οι ασφαλισμένοι βρίσκονται σε απόγνω-

ση. Ο Σύλλογός μας, προλαβαίνοντας τις δυσμενείς εξελίξεις έχει ξεκαθαρίσει εδώ

και καιρό ότι κεντρική επιλογή και στόχος για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους πρέ-

πει να είναι η σύσταση ενός κλαδικού ταμείου υγείας και προς αυτήν την κατεύθυνση

κινούμαστε και αγωνιζόμαστε. Η μεγάλη μάχη απέναντι στην άδικη και παράνομη

απόφαση της κυβέρνησης θα δοθεί στις 4 Μαρτίου με την εκδίκαση της αγωγής

των τραπεζοϋπαλλήλων για τη δικαίωση του στόχου μας. 

Ελπίζουμε πως αυτός ο μεγάλος αγώνας θα δοθεί από κοινού και καλούμε όλους

τους συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους και όλα τα σωματεία σε συστράτευση για

αυτόν το σκοπό. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Ενιαίο Ταμείο Υγείας

Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΥΤ) έχει ήδη συσταθεί, έχει εγκριθεί η μελέτη βιωσιμότητάς

του από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το μόνο που απομένει είναι η τυπική

δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Είμαστε σίγουροι ότι η ετυμηγορία της ελληνικής

δικαιοσύνης θα αντιταχθεί στην παράνομη και αντισυνταγματική κυβερνητι-

κή πολιτική, θα δικαιώσει τους ασφαλισμένους των τραπεζών και θα αποκα-

ταστήσει τη νομιμότητα, καλύπτοντας πλήρως τη σύσταση του νέου φορέα.  

ΧΑΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μέχρι, όμως, να εκδικαστεί η υπόθεση και να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος του

ΕΤΥΤ έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την ενδιάμεση

λειτουργία των ταμείων για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ταλαι-

πωρούμενων ασφαλισμένων μας. 

Γιατί δε θα ήταν καθόλου υπερβολικό να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση που επι-

κρατεί αυτήν τη στιγμή στον κλάδο υγείας ως χαοτική και πέραν των όποιων

κυβερνητικών αποφάσεων, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και τα δικά μας λάθη

και ελλείψεις και το πώς είναι δυνατόν να διορθωθούν. Τρεις παράγοντες είναι οι

κύριοι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση: α) η έλλειψη βούλησης της διοίκησης

του ΤΑΥΤΕΚΩ να διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει, β) η ανυπαρξία

του διευθυντή του ταμείου υγείας που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις εκκρε-

μείς υποθέσεις των ασφαλισμένων και γ) η έλλειψη μηχανοργάνωσης που έχει

καταστήσει το ταμείο τον πλέον αναποτελεσματικό φορέα που αντί να προσφέρει

λύσεις, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. 

Μετά το πολιτικό θρίλερ που παίχτηκε στις πλάτες μας οδηγήθηκαμε, έστω και

προσωρινά, στον ΕΟΠΥΥ. Φτάσαμε λοιπόν να υπαχθούμε στον εθνικό φορέα

υγείας και ακόμα το ταμείο δεν έχει λάβει ενημέρωση και έγκριση από το Υπουρ-

γείο ή άλλο αρμόδιο φορέα (πάρεδρο, ελεγκτικό συνέδριο) με ποιον τρόπο, αλλά

και με τι είδους παραστατικά θα προβεί στην εξόφληση των δαπανών υγείας,

καθώς μετά τις καταστροφές από την πυρκαγιά του περασμένου Φεβρουαρίου

έχουν δημιουργηθεί τρομερά προβλήματα λειτουργικότητας και εκατοντάδες ασφαλι-

σμένοι και συνταξιούχοι αγωνιούν και ρωτούν σε καθημερινή βάση πότε και πώς

επιτέλους θα τους καταβληθούν οι δαπάνες υγείας που έχουν πραγματοποιήσει

εδώ και ένα σχεδόν χρόνο. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής των δαπανών έχει

ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και λογική και στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε

αυτή η κατάσταση αποτελεί μάστιγα για τους ασφαλισμένους μας. Αν και έχουν

περάσει αρκετοί μήνες από την καταστροφή που υπέστη από τη φωτιά το ταμείο

υγείας, η λειτουργία του δεν έχει ακόμα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Όχι

βέβαια ότι η «φυσιολογική» του λειτουργία ήταν ικανοποιητική, αλλά σήμερα είναι

επιεικώς απαράδεκτη και η διαδικασία (μη) εξυπηρέτησης προκαλεί αφάνταστη

ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους. Οι συνάδελφοι στο σύνολό τους, αλλά ιδιαίτε-

ρα οι συνταξιούχοι που για αυτούς το ταμείο υγείας είναι θέμα ύψιστης προτεραι-

ότητας, απευθυνόμενοι στο Σύλλογό μας, εκφράζουν την αγανάκτησή τους και με

νοσταλγία θυμούνται την περίοδο της Ιονικής, καθώς και τη λειτουργία και την

εξυπηρέτηση που τους παρείχε το ΤΑΠΙΛΤ. 

Δυστυχώς, η αιφνιδιαστική ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ συνοδεύτηκε από ανύπαρκτη

οργανωτική δομή, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, με αποτέλεσμα οι απορίες

και οι εκκρεμότητες να μην εξαντλούνται στα όσα έχουμε ήδη αναφέρει. Ακόμα δεν

έχει γίνει καμία ενημέρωση και δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση προς τους Συλλό-

γους των εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων ώστε να ενημερώσουν με

τη σειρά τους τα μέλη τους για το πώς θα παραλαμβάνονται οι δαπάνες υγείας που

έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ και

για το χρονικό ορίζοντα εξόφλησης των δαπανών. 

Επιπλέον, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα

αποδίδονται στο εξής οι δαπάνες σε χρήμα. Παράλληλα, έχει γνωστοποιηθεί ότι

ορισμένες υπηρεσίες όπως οι αναρρωτικές άδειες, οι κατασκηνώσεις κλπ θα παρ-

αμείνουν υπό την ευθύνη του ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά δε γνωρίζουμε με ποιον τρόπο

ακριβώς θα λειτουργήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. 

Σαν Σύλλογος κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαλύνουμε όσο το

δυνατόν περισσότερο τη δεδομένη ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασφαλισμένοι.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτήν τη στιγμή, αναφορικά με τις δαπάνες σε είδος (φάρ-

μακα, εξετάσεις, γιατροί, νοσοκομεία κλπ) ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του

ΕΟΠΥΥ. Για τη λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας για όποιο σχετικό θέμα υγείας σας

απασχολεί μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του εθνικού φορέα υγείας

(http://www.eopyy.gov.gr), καθώς επίσης να απευθύνεστε στο Σύλλογό μας προ-

κειμένου να προωθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε τη διευθέτηση των προβλημά-

των σας. 

Ο Σύλλογός μας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια στήριξης των ασφαλισμέ-

νων και γι’αυτό σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις

για το θέμα που απασχολεί την πλειονότητα των συναδέλφων, δηλαδή την απρόσκο-

πτη εξόφληση των δαπανών υγείας μέχρι την ημέρα ένταξής μας στον ΕΟΠΥΥ.

Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μία ικανοποιητική λύση τουλάχιστον ως προς το τυπικό,

οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και ότι θα δοθεί παράταση εύλογου χρονικού

διαστήματος ώστε να προλάβουν να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν στο

ταμείο τα απαραίτητα στοιχεία όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες δαπάνες και

τελικά να τους αποδοθούν ολοκληρωτικά. 

Γνωρίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή η κατάσταση είναι συγκεχυμένη και η έννοια της

εξυπηρέτησης έχει χαθεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι και ιδιαίτερα οι

πιο ευπαθείς ομάδες να υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία και να αντιμετωπίζουν

καθημερινά δυσεπίλυτα προβλήματα. Αυτό που μπορούμε και υποσχόμαστε να

κάνουμε ως Σύλλογος είναι να βοήθησουμε σε όποια περίπτωση είναι

δυνατόν και να συστήσουμε σε όλους ψυχραιμία και υπομονή μέχρι την

εκδίκαση του αιτήματός μας και την απόφαση που ελπίζουμε να μας δικαιώσει

και να θέσει τον κλάδο υγείας μας σε νέες, σύγχρονες και σίγουρα πιο αποτε-

λεσματικές βάσεις. 3

(συνέχεια από σελ. 1)

““Με προσεκτικΑ κΑι σιγουρΑ βΗΜΑτΑΜε προσεκτικΑ κΑι σιγουρΑ βΗΜΑτΑ

ΑποκΑθιστουΜε τΗν ΑδικιΑ τουΑποκΑθιστουΜε τΗν ΑδικιΑ του

εφΑπΑξ”εφΑπΑξ”

Ο Σύλλογός μας έχει αποδείξει καθ’όλη τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του

ότι είναι σε θέση να διεκπεραιώνει και να φέρνει σε πέρας ακόμα και τις πιο δύσκο-

λες «αποστολές». Αλλά σαφώς, τίποτα δεν είναι εφικτό αν δεν υφίσταται η θεσμική

και έμπρακτη υποστήριξη των επίσημων φορέων. Έτσι, ακολούθησε η κοινοποίηση

της γνωμοδότησης στη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και βεβαίως στην ΟΤΟΕ. Στη

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 27/11 με τη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ έλα-

βαν μέρος η κ. Παπαρηγοπούλου και η κ. Πετρόγλου προκειμένου να διευκρινίσουν

και αναλύσουν διεξοδικά στους υπεύθυνους του ταμείου όλες τις πτυχές της μελέτης

τους. Παράλληλα, ο Σύλλογός μας έθεσε τη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ προ των

ευθυνών της για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών στήριξης των

προσπαθειών μας και προάσπισης των συμφερόντων του ταμείου και κατ’επέκτα-

ση των ασφαλισμένων. 

Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης προέκυψε η ανάγκη για μία νέα συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε στις 4/12 και στην οποία συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι δηλαδή, ο

πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Μπουρσανίδης, η κ. Καλατζή εκπροσωπώντας τις νομι-

κές υπηρεσίες του ταμείου, ο οικονομικός σύμβουλος του ταμείου κ. Μποθρέλος, η

διευθύντρια του κλάδου πρόνοιας (ΤΑΠΙΛΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ) κ. Ανδρακάκου, ο πρόεδρος

του Συλλόγου μας κ. Φιλιππόπουλος, οι κ.κ. Παπαρηγοπούλου και Πετρόγλου,

καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου προσωπικού της Alpha Bank κ. Γκιάτης. Έπει-

τα από διεξοδική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να κινηθούμε στη

συνέχεια για την ανατροπή των παράλογων αποφάσεων της κυβέρνησης, ο

Σύλλογός μας κατέθεσε πρόταση για τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης που θα

αποτυπώνει τη σημερινή οικονομική κατάσταση του ταμείου σε όλες του τις πτυχές,

αλλά και τις ρεαλιστικές του ανάγκες για την κάλυψη του εφάπαξ και του τελευταίου

εργαζομένου της Ιονικής, την οποία και αποδέχθηκε η Διοίκηση του ταμείου. Προκει-

μένου δε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης, ο

Σύλλογός μας προσφέρθηκε ανιδιοτελώς να παραχωρήσει δωρεάν τη μελέτη στο

ΤΑΥΤΕΚΩ, αφού γνώριζε ότι με αυτόν τον τρόπο και τη  συγκεκριμένη διαδικασία που

πρότεινε θα χρειαζόταν για την ολοκλήρωσή της διάστημα ενός μήνα, ενώ αν πραγ-

ματοποιείτο από το ταμείο ίσως να απαιτούνταν ακόμη και 5 (!) χρόνια για τη σύντα-

ξή της και σε κάθε περίπτωση θα καθυστερούσε αδικαιολόγητα.

Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση από τον πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ να φέρει το θέμα

στο ΔΣ του ταμείου, υπόσχεση που υλοποιήθηκε στις 10/12, όταν και το ΔΣ του

ταμείου αποδέχθηκε τη δωρεά του Συλλόγου μας και έδωσε εντολή στις αρμόδιες

υπηρεσίες του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ να συγκεντρώσει άμεσα τα στοιχεία

που απαιτούνται για τη σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τους

ισχυρισμούς μας και θα θεμελιώνει το δίκαιο των αιτημάτων μας. Η διαδικασία έχει

ήδη δρομολογηθεί και έχει ξεκινήσει η συλλογή και επεργασία των απαραίτητων

στοιχείων για τη μελέτη που σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρίας Prudential του

κ. Μαργιού που την ανέλαβε θα επιδιωχθεί ο συντομότερος χρόνος παράδοσής της

ώστε η μελέτη να χρησιμοποιηθεί από τη διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και από το νομικό

επιτελείο του Συλλόγου μας που θα κάνει πρόσθετη παρέμβαση στην εκδίκαση

(14/1/13) της απαίτησης του ΤΑΠΙΛΤ από την τράπεζα για την είσπραξη  των κατα-

λογισθέντων εισφορών παρελθόντων ετών ύψους 21 εκατ. ευρώ. Μετά και την

ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης, θα ακολουθήσει η απόφαση του ΔΣ του

ΤΑΥΤΕΚΩ για τον καταλογισμό της εγγυητικής ευθύνης της τράπεζας για την

κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας, μέχρι την αποχώρηση και του

τελευταίου υπαλλήλου της Ιονικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με απόλυτο τρόπο

από την προαναφερθείσα γνωμοδότηση.

Ξεκάθαρη στρατηγική και βούληση θα οδηγήσουν στη δικαίωσή μας
Στο προηγούμενο φύλλο σας υποσχεθήκαμε ότι για κάθε ενέργεια και εξέλιξη που

αφορά το σημαντικό αυτό θέμα και αγγίζει 2000 ασφαλισμένους της Ιονικής θα σας

ενημερώνουμε λεπτομερώς είτε μέσω της εφημερίδας είτε μέσω σχετικών ανα-

κοινώσεων και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κάνουμε πράξη

τα λεγόμενά μας από το συκεκριμένο κείμενο. Νομίζουμε ότι με αυτόν τρόπο

καλύπτουμε πλήρως την υπόσχεσή μας και δίνονται απαντήσεις στις απορίες και

την αγωνία σας για τις κινήσεις μας επί του θέματος, καθώς επίσης γίνεται αντιληπτό

ότι έχουμε χαράξει ξεκάθαρη στρατηγική και έχουμε τη βούληση να αντιταχθούμε με

όλες μας τις δυνάμεις στην αδικία που υποστήκαμε από την ανυπόληπτη κυβέρνηση

που οδηγεί την κοινωνία μας με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. 

Πάντως, σας καλούμε να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση για τυχόν εξελίξεις,

αλλά ταυτόχρονα να κρατήσετε αισιόδοξη στάση γιατί το δίκιο είναι με το

μέρος μας, όχι μόνο στην τυπική και νομική του διάσταση, αλλά και την ουσια-

στική και να είστε σίγουροι ότι εν τέλει κανένας ασφαλισμένος μας δε θα υπο-

στεί κούρεμα στο εφάπαξ του. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την επιμονή ορι-

σμένων «Μινχάουζεν» και τις διαδόσεις που επι-

μένουν να διαρρέουν στους συναδέλφους σχετι-

κά με προσωπικές επιλογές και αποφάσεις. Ανα-

φερόμαστε στα ψεύδη που διαδόθηκαν στο

δίκτυο σχετικά με τον πρόεδρο του Συλλόγου

μας, Σαράντο Φιλιππόπουλο, σχετικά με την

πιθανολογούμενη πρόθεσή του να παραιτηθεί

και να αποχωρήσει από την τράπεζα στις

31/12/2012. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας απαντά στη σκο-

πιμότητα αυτών των διαδόσεων και ξεκαθαρίζει

το θέμα οριστικά. Όπως ακριβώς έπραξε σε όλη

του την εργασιακή πορεία αγωνιζόμενος για τα

δικαιώματα των συναδέλφων του, με τον ίδιο

τρόπο θα συνεχίσει στο δρόμο της αλληλεγγύης

όσο του επιτρέπουν το σώμα και το πνεύμα του

και δεν πρόκειται να αποχωρήσει πριν κλείσουν

ζωτικής σημασίας ζητήματα (εφάπαξ, ταμείo

υγείας, κατοχύρωση των θέσεων εργασίας) που

αφορούν τους 2.000 εργαζομένους της Ιονικής.

Και επειδή κάποιοι μπορεί να βιαστούν να του

καταλογίσουν άλλες σκοπιμότητες για την παρα-

μονή του, καλό είναι να τεθεί το ζήτημα στην

πραγματική του βάση και να δοθούν απαντήσεις

στους ανήξερους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου

μας έχει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα εδώ

και τρία χρόνια και θα μπορούσε κάλλιστα να

είχε αποχωρήσει ώστε να λάβει ολόκληρο το

εφάπαξ και να κατοχυρώσει αλώβητη την

αποζημίωση του Ν2112. Δεν το έκανε όμως,

γιατί πιστεύει ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι προ-

σωπική υπόθεση, αλλά υπόθεση συνέπειας και

ζωής απέναντι σε όλους αυτούς που τόσα χρό-

νια τον περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους. 

Βέβαια, ένας ακόμη λόγος που τον κρατάει στην

τράπεζα είναι η καταπληκτική σχέση… (στ)οργής

που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με την κ. Κονι-

δάρη. Ο πρόεδρός μας γνωρίζει ότι μία ενδεχό-

μενη παραίτησή του θα της προκαλούσε

βαθύτατη θλίψη. Επειδή, λοιπόν, δε θα ήθελε για

κανένα λόγο να πικράνει την «αγαπημένη» του

κ. Κονιδάρη, το σκέφτηκε και αποφάσισε να

παραμείνει στην τράπεζα ως τα 65 του, όπως

του δίνεται η δυνατότητα μετά από την πρό-

σφατη μετατροπή της σύμβασής του σε

αορίστου χρόνου.  

ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

Σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας με

μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας αναφέραμε την

επανεμφάνιση του χαμένου επί χρόνια κ. Νικο-

λακάκη ως βοηθός της εφορευτικής επιτροπής

στις εκλογές του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Τα τηλέφωνα του

Συλλόγου μας κόντεψαν να σπάσουν, καθώς

αυτή η εμφάνιση γέμισε με αισιοδοξία τους

θαυμαστές του που μας ζητούσαν να τους φέρουμε

σε επικοινωνία μαζί του. Δυστυχώς, οι προσ-

δοκίες τους θα διαψευστούν. Η παρουσία του κ.

Νικολακάκη στις εκλογές του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ήταν

απλά και μόνο μία «γκεστ» εμφάνιση, απογοη-

τεύοντας το κοινό του που αδημονούσε να

τον συναντήσει και να πάρει τουλάχιστον ένα

πολυπόθητο αυτόγραφό του.

Τώρα, πλέον, εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε

καλύτερη λύση για την ανακάλυψή του, πέραν

των καλικάντζαρων, αφού κατά τη γνώμη μας

μόνο αυτοί μπορούν να τον ξετρυπώσουν. Μάλι-

στα, θα πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για την

πρόωρη έλευσή τους, καθώς σύμφωνα με την

παράδοση οι καλικάντζαροι εμφανίζονται μετά τα

χριστουγεννόσχολα και ο κόσμος δεν μπορεί

να περιμένει τόσο. Ωστόσο, θα πρέπει να ανα-

φέρουμε ότι στο παιχνίδι της ανεύρεσής του

έχει μπει δυναμικά και η κ. Πηνελόπη Κονιδάρη

και η αγωνία ποιος από τους δύο, Κονιδάρη ή

καλικάντζαροι, θα επικρατήσει στο μεγάλο

ντέρμπι της εκ νέου ανακάλυψης του κ. Νικο-

λακάκη, αναμένεται να σπάσει καρδιές! Πάντως,

η διαίσθησή μας λέει να ποντάρουμε στο άουτ-

σάιντερ, την κ. Κονιδάρη…

ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ...

Μπορεί η συγκεκριμένη παροιμία του σοφού

ελληνικού λαού να αντικατοπτρίζει την πραγμα-

τικότητα, παρά ταύτα υπάρχουν ορισμένοι που

με αθλιότητες εξακολουθούν να διαβάλλουν τον

πρόεδρο του Συλλόγου μας Σαράντο Φιλιππό-

πουλο και τον τέως Γενικό Γραμματέα Φάνη

Κυριόπουλο. 

Οι συκοφάντες, μάλιστα,κυνηγώντας φαντάσματα

και θέλοντας να υπονοήσουν κάποιο είδος ευνοιο-

κρατικής μεταχείρισης, έφτασαν στο σημείο να

διαδώσουν ότι η κόρη του προέδρου εργάζεται στη

Βουλή και ο γιος του στην Εθνική Τράπεζα, ενώ

για την κόρη του τέως Γραμματέα υποστήριξαν ότι

εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Επειδή είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες, δε θα

είμαστε κακοί απέναντί τους. Αντίθετα, θα

δώσουμε σε αυτούς τους αποτυχημένους οπα-

δούς του γκεμπελισμού βασικές συμβουλές για

το πώς να κάνουν επιτυχημένη προπαγάνδα.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα αποφασίσουν

να συκοφαντήσουν κάποιον, καλό θα είναι να το

πράξουν με κάποια στοιχεία που θα είναι λιγότερο

εύκολο να αποδειχθούν ψευδή! Εμείς από την

πλευρά μας δε γίνεται παρά να τους αντιμε-

τωπίσουμε με αποστομωτικές απαντήσεις,

γνωρίζοντάς σας ότι η κόρη του προέδρου μας

ασχολείται με προσωπική επαγγελματική εξαγω-

γική δραστηριότητα, ο δε γιος του, ασχολούμε-

νος με τη μελισσοκομία, έχει τόσο σχέση με τα

τραπεζικά, όση σχέση έχουν οι συκοφάντες με

την αλήθεια! Τέλος, η μία κόρη του τέως Γραμ-

ματέα μας εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρία και η

άλλη παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Δυστυχώς,

οι αθλιότητες που ακούγονται και διαδίδονται

κατά καιρούς μας αναγκάζουν να προσφύγουμε

στην αναφορά προσωπικών, οικογενειακών

δεδομένων, τα οποία είναι στη διάθεση όσων

επιθυμούν να τα διασταυρώσουν ανά πάσα στιγ-

μή.

Επειδή είμαστε σίγουροι ότι τα ψεύδη δε θα στα-

ματήσουν, ανυπομονούμε να δούμε αν οι συκο-

φάντες θα ακολουθήσουν τη «συμβουλή» μας

και την επόμενη φορά σκαρφιστούν κάτι λιγότε-

ρο προφανές που θα μας δυσκολέψει…

Η ΑΝΙΑΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ...

ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δυστυχώς, ορισμένοι φαίνεται ότι βρίσκονται

προσκολλημένοι σε καταστάσεις του παρελθόντος

και δεν έχουν συνειδητοποιήσει αφενός τις

σημαντικές ευθύνες του κακώς εννοούμενου

συνδικαλισμού για τη σημερινή κατάσταση της

χώρας μας και αφετέρου την αλλαγή που έχει

επέλθει στη νοοτροπία της ελληνικής κονωνίας

αναφορικά με τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτή η

έλλειψη αντίληψης της πραγματικότητας στη

δημόσια ζωή εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σοβα-

ρό σύμπτωμα της λεγόμενης νόσου του

«Μαυρογιαλουρισμού».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα (υποτιθέμενων)

συνδικαλιστών που πάσχουν από την ανίατη,

όπως φαίνεται, νόσο είναι οι γνωστοί και μη εξαι-

ρετέοι υπεύθυνοι του Συλλόγου συνταξιούχων,

οι οποίοι εξέδωσαν επιστολή (ανακοίνωση

υπ’αριθμόν 4 21/11/12) προς τους πρόσφατα

συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους και τους

παρουσίασαν μία εικονική πραγματικότητα που

δεν έχει καμία ουσία πέραν της εξυπηρέτησης

των συμφερόντων τους… 

Η συγκεκριμένη ενέργεια βέβαια δε θα στερείτο

λογικής αν δεν αποσκοπούσε, όπως αναφέρεται

στο περιεχόμενο της επιστολής, στην

εξυπηρέτηση δύο ειδικών στόχων. Ισχυρίζονται

αρχικά οι Μαυρογιαλούροι ότι η λήψη επιδόμα-

τος ισολογισμού εξαρτάται ουσιαστικά από την

εγγραφή των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων

στο Σύλλογό τους λόγω της μεσολάβησής τους

στην έκδοση των καταστάσεων που εκδίδει το

ΙΚΑ και τις παραδίδει στην τράπεζα. Είναι προ-

φανές ότι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να

εκβιάσουν και να τρομοκρατήσουν έμμεσα τους

συναδέλφους ώστε να… τρέξουν να εγγραφούν

στα μητρώα του Συλλόγου συνταξιούχων. 

Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο που στην

προκειμένη περίπτωση είναι ο Σύλλογός μας.

Σας δηλώνουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα ότι ο

παραπάνω ισχυρισμός αποτελεί κατάφωρο

ψέμα γιατί το ΙΚΑ στέλνει τις καταστάσεις των

δικαιούχων στην τράπεζα, χωρίς να απαιτούνται

μεσάζοντες.

Εν συνεχεία, αναφέρεται στην επιστολή του

Συλλόγου συνταξιούχων ότι η τράπεζα δεν

εγκρίνει την έκδοση του επιδόματος αν κάποιος

δεν προσκομίσει έγγραφο που αποδεικνύει ότι

είναι μέλος του Συλλόγου συνταξιούχων. Μπο-

ρεί ο καθένας να καταλάβει χωρίς τη δική μας

παρέμβαση ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία

από το να πιστεύει κάποιος ότι η τράπεζα ενδια-

φέρεται έστω και στο ελάχιστο αν κάποιος

συνάδελφος συνταξιούχος είναι μέλος του

συγκεκριμένου Συλλόγου προκειμένου να

προχωρήσει σε  ρύθμιση των καταναλωτικών

δανείων τους και στη διατήρηση του overdraft,

αφήστε δε που δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφο-

ρά σε οποιοδήποτε σημείο της ισχύουσας επιχει-

ρησιακής σύμβασης. Τα λόγια είναι περιττά

πλέον για τους συγκεκριμένους κυρίους του

Συλλόγου συνταξιούχων που πλέον έχουν ξεπε-

ράσει κάθε όριο μπροστά στην ασυγκράτητη

επιθυμία τους να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά

τους. Έφτασαν πλέον στο σημείο να τρομοκρα-

τούν και να εκβιάζουν τους συναδέλφους, των

οποίων τα συμφέροντα υποτίθεται ότι εκπροσω-

πούν και προωθούν. Αυτές οι κινήσεις αποτε-

λούν ξεκάθαρο κοτζαμπασισμό και όχι μόνο

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των

συναδέλφων στις δύσκολες εποχές που ζούμε,

αλλά υποτιμούν τη νοημοσύνη τους και προσβάλ-

λουν συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα. 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΙΣΩ ΔΕ ΓΥΡΝΑ

Με αφορμή την προαναφερθείσα ανακοίνωση

δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε τα τεκταινόμε-

να στο Σύλλογο συνταξιούχων. Δυστυχώς, έχο-4
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υμε τονίσει αρκετές φορές ότι τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος

φορέας έχει οδηγηθεί στην παρακμή και βεβαίως αυτό δεν αποτελεί

μόνο δική μας διαπίστωση, αλλά της πλειονότητας των συνταξιούχων

συναδέλφων που έχουν εξοργιστεί από την ανυπαρξία του Συλλόγου που

υποτίθεται ότι τους εκπροσωπεί και κατ’επέκταση του κ. Ντίνου. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση

εξυμνείται η πρωτόδικη απόφαση που μπλόκαρε τη δημιουργία του νέου

Συλλόγου εργαζομένων και συνταξιούχων και γίνεται υποτιμητική αναφο-

ρά στον πρόεδρο του Συλλόγου μας, παραποιώντας για πολλοστή φορά

την αλήθεια. Βέβαια, οι ίδιοι «κύριοι» ξέχασαν να βγάλουν νέα ανακοίνω-

ση για να ενημερώσουν τους συναδέλφους για την τελεσίδικη απόφαση

της ελληνικής δικαιοσύνης που νομιμοποίησε την ίδρυση του Συλλόγου

εργαζομένων και συνταξιούχων. Τελικά, το μόνο που κατάφεραν για μία

ακόμα φορά ήταν να αναδείξουν την πλήρη ανικανότητά τους…

Για να μην αναφερθούμε και στο προφανές, ότι δηλαδή επρόκειτο μόλις

για την δεύτερη φετινή ανακοίνωση του Συλλόγου τους, με την προη-

γούμενη να έχει εκδοθεί 11 (!) μήνες πριν, τον Ιανουάριο του 2012 και ενώ

κατά τη διάρκεια του έτους που μας αποχαιρετά δοκιμάστηκαν τα ασφαλι-

στικά δικαιώματα όσο ποτέ άλλοτε στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας!

Καθώς φαίνεται όμως, οι εγγυητές και προστάτες των συνταξιούχων…

αγρόν ηγόραζον! Οι ανύπαρκτοι αυτοί κύριοι που διατείνονται ότι είναι το

στήριγμα των συνταξιούχων σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο προέβησαν σε

ενημέρωση των μελών τους για τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις μόλις δύο

φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί ασχο-

λούνται (όταν το κάνουν κι αυτό) με το αν θα δημιουργηθεί νέος Σύλλογος

εργαζομένων και συνταξιούχων για να μη χάσουν τα προνόμιά τους. Τα

συμπεράσματα δικά σας. 

Επομένως θεωρούμε ότι πλέον, εν μέσω της ταραχώδους περιόδου που

διανύει η χώρα μας και επηρεάζει άμεσα τις ζωές όλων μας, είναι πολυτέ-

λεια να ασχολούμαστε μαζί τους. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, ο

νέος Σύλλογος ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ και θα ενεργοποιήσει όλες τις γενιές της

Ιονικής, αναπληρώνοντας το δικό τους κενό και διατελώντας το έργο που

δεν κατάφεραν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε τους αρέσει, είτε όχι. 

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ

Οι συκοφαντίες από τους άσχετους κυρίους του Συλλόγου συντα-

ξιούχων όμως δεν έχουν τελειωμό. Στην ίδια πάλι ανακοίνωση αναφέρουν,

μεταξύ άλλων, ότι ο ενιαίος Σύλλογος θα είναι ζημιογόνος, ενώ παράλ-

ληλα δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ανησυχία που τους έχει κατα-

βάλει σχετικά με τα δημοσιεύματά μας για τις πράξεις και ημέρες της

διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Εμείς, επειδή δεν έχουμε λερωμένη τη φωλιά

μας, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, τους προτείνουμε ξεκάθαρα αν

θίγονται ο κ. Ντίνος και ο κ. Βέργος να προσφύγουν στα δικαστήρια και

αν έχουν δίκιο να υποστούμε τις συνέπειες. Γιατί για εμάς, ζητήματα που

αφορούν τη διαχείριση ενός ασφαλιστικού φορέα είναι ύψιστης

σημασίας και τιμής.

Είμαστε σίγουροι ότι οι «κύριοι» του Συλλόγου συνταξιούχων θα ήθελαν

κάποια γεγονότα του παρελθόντος να ξεχαστούν και να μείνουν στην

αφάνεια, αλλά εμείς έχουμε το «ελάττωμα» να μη λησμονούμε τα πράγ-

ματα και τις καταστάσεις και να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω.

Είναι λοιπόν αλήθεια ή όχι ότι το ταμείο την περίοδο 2006-9 που συμμε-

τείχαν στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ξόδεψε σε αμοιβές δικηγόρων

916.000 (!) ευρώ; Αν αυτές οι ενέργειες δεν αποτελούν όνειδος για ένα

ασφαλιστικό φορέα, πώς αλλιώς μπορούν να χαρακτηριστούν; Τους έχουμε

προκαλέσει επανειλημμένα και έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη

υπόθεση αποτελεί σκάνδαλο και θεωρούμε αδιανόητο, αλλά και ένδειξη

της αδυναμίας τους, το γεγονός ότι δε δημοσιοποιούν αναλυτικά τα παρα-

στατικά που αφορούν την υπόθεση. Εμείς από την πλευρά μας για ορι-

σμένες από αυτές τις δαπάνες έχουμε στην κατοχή μας  αντίγραφα  των

παραστατικών τους τα οποία  έχουμε δημοσιοποιήσει και με λεπτομέρει-

ες που μόνο τιμητικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν για όσους

άσκησαν τότε διοίκηση και πήραν τέτοιου είδους αποφάσεις.  

Και γι’αυτό το λόγο επαναφέρουμε την πρόταση που έχουμε κάνει πολ-

λές φορές και κατά το παρελθόν για να τελειώνουμε μία και καλή με αυτή

την υπόθεση: εφόσον θεωρείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στον

τρόπο που διαχειριστήκατε  τη διοίκηση του ταμείου, γιατί δε δημοσιο-

ποιείτε τα στοιχεία, αφού ως γνωστόν καθαρός ουρανός, αστραπές δε

φοβάται. Αλλιώς, θα έχουμε εμείς και οποιοσδήποτε άλλος κάθε δικαίω-

μα να αμφισβητούμε την εντιμότητα των λόγων, και πολύ περισσότερο,

των πράξεών σας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΘΑΥΜΑΤΑ...

Πρόσφατα, οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας που λαμβάνουν δώρο βρέθηκαν

ενώπιον μίας πρωτοφανούς και ιδιαίτερα ευχάριστης έκπληξης, αφού είδαν το

λογαριασμό τους πιστωμένο με περισσότερα χρήματα από το αναμενόμενο.

Φυσικά, δεν προέκυψε κανένα θαύμα και ούτε το ΙΚΑ σε πείσμα των καιρών

αποφάσισε να ανταμείψει επιπλέον τους συνταξιούχους για όσα έχουν περά-

σει τα τελευταία χρόνια με τις περικοπές που τους έχουν επιβληθεί από τα

μνημόνια… Απλά, η μηχαονογραφική υπηρεσία του ΙΚΑ πίστωσε την

εκκαθάριση του Δεκεμβρίου μαζί με το δώρο, το οποίο, όμως, είχε ήδη

πιστωθεί προηγουμένως. Δυστυχώς, βέβαια, δεν πρόκειται να χαριστεί

αυτό το ποσό και όπως ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του

ΙΚΑ αναζητείται ήδη η κατάλληλη φόρμουλα για τον τρόπο με τον οποίο θα

συνυπολογιστεί στην επόμενη ή στις επόμενες συντάξεις το επιπλέον ποσό

που εκ παραδρομής καταβλήθηκε. 

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι οι «παντογνώστες» του Συλλόγου συντα-

ξιούχων απαντούσαν σε συναδέλφους που τους ρωτούσαν για το συμβάν οτι-

δήποτε άλλο πέραν της αλήθειας, λέγοντάς του ότι επρόκειτο για επιστροφή

φόρου ή ό,τι άλλο κατέβαζε η κούτρα τους! Αυτό θα πει επαφή με την πραγ-

ματικότητα και έγκυρη ενημέρωση από ένα συνδικαλιστικό φορέα, όπως

υποτίθεται ότι είναι ο Σύλλογος συνταξιούχων… Οι συγκεκριμένοι κύριοι

έχουν χάσει βεβαίως κάθε έννοια προσέγγισης των θεμάτων των ασφαλισμέ-

νων και ο χειρισμός τους στην παραπάνω περίπτωση αποτελεί χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Σας παραθέτουμε, μάλιστα, ένα

ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει την ανεπάρκεια των ανεύθυνων του

Συλλόγου συνταξιούχων, καθώς πρόσφατα σε ερώτηση συνταξιούχου συνα-

δέλφου σχετικά με τη μείωση που θα υποστεί στη σύνταξή του από 1η Ιανουα-

ρίου σύμφωνα με τους όρους του νέου μνημονίου, μέλος το ΔΣ του Συλλόγου

συνταξιούχων τον πληροφόρησε ότι η μείωση θα είναι 50 ευρώ μηνιαίως, ενώ

στην πραγματικότητα θα είναι 250 ευρώ!

Ελπίζουμε ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά που ο Σύλλογος συντα-

ξιούχων θα έχει αυτήν την εκπροσώπηση και κατά τη διάρκεια του νέου έτους

επιτέλους οι συνταξιούχοι της ιστορικής Ιονικής Τράπεζας θα αποκτήσουν μία

φερέγγυα και αποτελεσματική διοίκηση.  

ΤΟ “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟ” ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα η τράπεζα θυμήθηκε το «φιλάνθρωπο» πρό-

σωπό της και αποφάσισε να… βοηθήσει κάποιους συναδέλφους που κλείνουν

φέτος το 62ο έτος της ηλικίας τους, στέλνοντάς τους επιστολή για να τους το

υπενθυμίσει. Παράλληλα δε, τους επισήμανε ότι στις 31/12/2012 θα τους

καταγγείλει τη σύμβαση ώστε να πάνε, από 1/1/2013, σπίτι τους να ξεκουρα-

στούν, θέλοντας και μη. Η ενέργεια αυτή της τράπεζας κρίνεται απαράδεκτη

αφού ήδη από 14.2.2012 έχουν καταργηθεί τα όρια ηλικίας και οι συμβάσεις

των τραπεζοϋπαλλήλων έχουν καταστεί δια νόμου αορίστου χρόνου. 

Αναδεικνύουμε το ζήτημα αυτό επειδή εκτιμούμε ότι οι ενέργειες αυτές είναι

προάγγελοι επικείμενων άσχημων εξελίξεων των εργασιακών μας θεμάτων.

Ο Σύλλογός μας διαβίβασε τις περιπτώσεις αυτές άμεσα στη νομική του

συνεργάτη κα Ντέτα Πετρόγλου στην οποία και έδωσε την εντολή να διερ-

ευνήσει την νομική τους βάση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Κατό-

πιν αυτού εστάλη εξώδικος  διαμαρτυρία στην τράπεζα για λογαριασμό των θιγο-

μένων μελών μας και με τον τρόπο αυτό διαμηνύσαμε προς κάθε κατεύθυνση ότι

θα συνδράμουμε νομικά και συνδικαλιστικά όσους συναδέλφους κινηθούν δικα-

στικώς για την προσβολή της νομιμότητας των επικείμενων απολύσεων.

Ο “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ”¨ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Και σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, να σου και ψήλωσαν οι κρατήσεις στις

συντάξεις  των μηνών Σεπτεμβρίου  και Οκτωβρίου από 2 μέχρι 10 € περίπου

κατά σύνταξη. Δικαιολογήθηκε το ταμείο ότι οφείλονται στο λανθασμένο τρόπο

υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της εσφοράς αλληλεγγύης, δηλαδή

ο υπολογισμός και η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς

αλληλεγγύης γινόταν στο σύνολο της σύνταξης και όχι στο καθαρό ποσόν,

όπως ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα όλοι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι να επι-

βαρυνθούν τα παραπάνω ποσά, τα οποία όμως δεν επιστράφηκαν στους

συναδέλφους γιατί  αποδόθηκαν στο δημόσιο και θα συμψηφιστούν πλέον με

τους φόρους που θα προκύψουν από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του

2013. Όπως μάθαμε οι αρμόδιοι, δηλαδή η κ. Φουντουλάκη δήλωσε με τη…

μεγάλη αίσθηση υπευθυνότητας που τη διακρίνει ότι ΄΄έτσι κατάλαβε ότι έπρεπε

να υπολογιστεί ο φόρος, έτσι το έκανε (!!!)΄΄, μη λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ορθές

εισηγήσεις από ειδήμονες. Φαίνεται ότι έχει δρομολογήσει νέα επαγγελματική

σταδιοδρομία, μάλλον ως λογίστρια, μιας και πρόκοψε στις συντάξεις…

5
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Η είδηση «έσκασε» σαν βόμβα πριν από λίγο καιρό και έκανε το γύρο του κόσμου. Ο

ηλικιωμένος κύριος που βλέπετε στη φωτογραφία να βγαίνει με δυσκολία από τον

παλιό «σκαραβαίο» δεν κατευθύνεται σε κάποιο οίκο ευγηρίας, αλλά στο προεδρικό

μέγαρο της Ουρουγουάης, καθώς πρόκειται για τον Χοσέ Μουχίκα, πρόεδρο του δεύτε-

ρου μικρότερου έθνους της Λατινικής Αμερικής και πρώην αντάρτη του αριστερού επα-

ναστατικού κινήματος των Τουπαμάρος στα χρόνια της δικτατορίας που ταλάνισαν τη

χώρα για περίπου 12 χρόνια. Η Ουρουγουάη είναι μία σχετικά μικρή χώρα που αριθμεί

3 εκατ. κατοίκους που πρέπει, όμως, να αισθάνονται ευτυχείς και περήφανοι γιατί έχουν

τον ηγέτη που ονειρεύεται κάθε λαός...

Τι ήταν αυτό, λοιπόν, που συγκλόνισε τόσο πολύ το σύνολο του δυτικού κόσμου και

έκανε τον Χοσέ Μουχίκα την πιο γνωστή προεδρική φιγούρα μικρού κράτους; Μα φυσι-

κά το χαμένο στοιχείο της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αποστασιοποίησης από τη

χλιδή, τους παχυλούς μισθούς και τα πολυτελή αυτοκίνητα που συνήθως συνοδεύουν

τους πολιτικούς «άρχοντες» κάθε τόπου.

Ο μηνιαίος μισθός του Ουρουγουανού προέδρου ανέρχεται στα 9.700 ευρώ, από

τα οποία κρατά για τον εαυτό του μόνο... 970 ευρώ, αφού το 90% του μισθού το

παραχωρεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς και για την ενίσχυση των κοινωνικών

προγραμμάτων πρόνοιας της χώρας του! Τα… ίδια μυαλά έχει και η σύζυγός του,

Λουσία Τοπολάνσκι, που είναι μέλος της Γερουσίας της Ουρουγουάης, η οποία δωρίζει

μέρος του μισθού της σε κοινωφελή ιδρύματα. 

«Τι να το κάνω όλο αυτό το ποσό; Έχω ό,τι χρειάζομαι. Δε

θέλω κάτι παραπάνω από αυτό»

Ο πρώην αντάρτης του κινήματος Τουπαμάρος δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, δεν

έχει χρέη και πρόσφατα δήλωσε ότι το μοναδικό αντικείμενο που έχει στην ιδιοκτησία

του είναι το αυτοκίνητό του, αξίας 1400 ευρώ. Πρόκειται για ένα παμπάλαιο μπλε «σκα-

ραβαίο» που χρησιμοποιεί αφού απαρνήθηκε την προεδρική λιμουζίνα.

Το προεδρικό μεταφορικό μέσο, όμως, δεν είναι η μόνη πολυτέλεια που απαρνήθηκε ο

Μουχίκα, αφού δε διαμένει στο προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα της Ουρουγουά-

ης, Μοντεβιδέο, αλλά προτιμά την αγροτική ζωή που του προσφέρει ηρεμία και γαλήνη:

«Ζω σε ένα αγρόκτημα λίγο έξω από το Μοντεβιδέο με τη γυναίκα μου και τον

αγαπημένο μου σκύλο. Έχω ό,τι χρειάζομαι. Δε θέλω κάτι παραπάνω από αυτό. Η

συντροφιά των αγαπημένων μου προσώπων δεν αγοράζεται με χρήματα! Με αυτά

μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για κάποιους άλλους ανθρώπους στη χώρα μου», λέει ο

Μουχίκα, ο οποίος εξελέγη το 2009 και υπηρετεί το ανώτατο αξίωμα της χώρας του από

την 1η Μαρτίου του 2010. Όταν κανείς επισκέπτεται την έκταση στην οποία κατοικεί ο

«φτωχότερος» πρόεδρος του κόσμου, τίποτα δεν προδίδει το αξίωμά του, παρά μόνο

οι δύο φρουροί που όπως είναι φυσικό φροντίζουν για την ασφάλειά του. 

«Με αποκαλούν φτωχό, αλλά εγώ δε νιώθω έτσι. Φτωχός είναι όποιος αγωνίζεται να

διατηρήσει ένα πολυτελές επίπεδο ζωής, επιθυμώντας διαρκώς ολοένα και περισσότε-

ρα υλικά αγαθά» λέει ο 77χρονος πρόεδρος, συμπυκνώνοντας σε μία φράση την ουσία

και το πραγματικό νόημα της ζωής. 

Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Που πέρασε πολλά

κατά τη διάρκεια της πολυτάραχης ζωής του και θα μπορούσε τώρα πια, που δικαιώθη-

καν οι αγώνες και οι θυσίες του, να αφεθεί να γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας. Όχι όμως

ο Χοσέ Μουχίκα, ο επαναστάτης που πέρασε 14 χρόνια στη φυλακή την περίοδο της

δικτατορίας (τα 2 από αυτά περιορισμένος στον πάτο ενός πηγαδιού!), ενώ τον έχουν

πυροβολήσει έξι φορές. «Έζησα φτωχά και ταπεινά, με λίγα, το μεγαλύτερο μέρος της

ζωής μου. Μπορώ να ζήσω άνετα κι ωραία με όσα έχω τώρα. Οι περισσότεροι κάτοι-

κοι της Ουρουγουάης ζουν με πολύ λιγότερα». 

Για τον ίδιο, το μεγαλύτερο διεθνές πρόβλημα είναι οι συνέπειες της υπερκατανάλωσης

στο περιβάλλον. «Διαθέτει αυτός ο πλανήτης αρκετούς πόρους ώστε επτά ή οκτώ δισε-

κατομμύρια άνθρωποι να έχουν ανάλογο επίπεδο κατανάλωσης και δημιουργίας

απορριμμάτων με εκείνο των πλούσιων κοινωνιών; Αυτό το επίπεδο υπερκατανά-

λωσης είναι που καταστρέφει τον πλανήτη», τονίζει.

Ο Μουχίκα κάνει φιλότιμες προσπάθειες (αν και πολύ αμφιβάλλουμε ότι θα βρει

μιμητές) για να μεταδώσει τη σκέψη του και σε άλλους ηγέτες. Στην ομιλία του τον

περασμένο Ιούλιο στο Ρίο, στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του σχετικά με τη φτώχεια και την κατανάλωση. «Αν το

μόνο που κάνω είναι να εργάζομαι για να αγοράσω περισσότερα πράγματα, αν η κοι-

νωνία της κατανάλωσης είναι η κνητήρια δύναμη των πάντων, τότε πού οδεύει αυτή η

κατάσταση; Πρέπει να αρχίσουμε να μαχόμαστε για μία άλλου είδους κουλτούρα».

Η Ουρουγουάη βρίσκεται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, σε σύγκριση με πολ-

λές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αν αναλογιστεί κανείς και το μικρό της

μέγεθος, αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. 

Ο ίδιος ο Μουχίκα φαίνεται ότι το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα και θα

συνεχίσει να προσπαθεί για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των συμπολιτών του, είτε

αυτό σημαίνει την καταπολέμηση με αμφιλεγόμενους τρόπους του λαθρεμπορίου ναρ-

κωτικών, είτε ακόμα και την εξόρμησή του στους δρόμους για να μοιράσει φυλλάδια,

όπως έπραξε κατ’ιδίαν το 2011 για να καταδικάσει τη βία εναντίον των γυναικών…

Μήπως να προβληματιστούμε λίγο...

Πολύ ωραία και εντυπωσιακά όλα αυτά που διαβάζουμε για τον κ. Μουχίκα και

αναπόφευκτα δημιουργούν σκέψεις και συγκρίσεις στο μυαλό όλων μας για το πόσες

χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απέχει ο Ουρουγουανός πρόεδρος από τους δικούς μας

πολιτικούς ηγέτες. Και δυστυχώς η απόσταση δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας

χωρίζει ολόκληρος ωκεανός, αλλά με τη χαώδη διαφορά συμπεριφοράς και πολιτικής

και ηθικής στάσης. 

Όμως, τελικά τα πράγματα είναι όντως έτσι; Λένε πως κάθε λαός έχει τους πολιτικούς

που του αξίζουν και ίσως αυτή η παραδοχή να μην απέχει πολύ από την πραγμα-

τικότητα. Ας αναλογιστούμε λίγο όλοι εμείς οι «τετραπέρατοι» νεοέλληνες αν θα δεχό-

μασταν έναν τέτοιο πρόεδρο στη χώρα μας. Θα μας ενέπνεε «σεβασμό» όπως θα τον

βλέπαμε ντυμένο απλά, να βγαίνει ασθμαίνοντας από το «σκαραβαίο» και όχι από μία

πολυτελή λιμουζίνα ή θα γινόταν άμεσα στόχος ειρωνικών σχολίων που ουδεμία σχέση

θα είχαν με την πραγματικότητα και τις ικανότητές του; Θα μας ήταν αρεστός ένας

αρχηγός κράτους που αποφεύγει τη δημοσιότητα, που ζει με τα ίδια λεφτά με εμάς και

ούτε καν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή χρέη; Θα δεχόμασταν στο ύπατο αξίωμα της

πολιτείας μας έναν άνθρωπο που πολέμησε για τα ιδεώδη του και βγήκε νικητής και

δεν έμεινε μόνο στα λόγια και τις ψεύτικες υποσχέσεις; Που, τελικά, δεν είναι αυτό που

οι περισσότεροι νεοέλληνες ονειρεύονται να γίνουν: Πλούσιος, επικοινωνιακός και…

αραχτός.

Ας αφιερώσουμε όλοι λίγο χρόνο για να απαντήσουμε με ειλικρίνεια στα παραπάνω

ερωτήματα και ίσως πάρουμε ένα πολύτιμο μάθημα που θα αποτελέσει για τον καθένα

ξεχωριστά την αφετηρία ενός νέου τρόπου σκέψης και οπτικής των πραγμάτων, κάτι

που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην περίοδο δοκιμασίας που διανύει η πατρίδα μας.

Μέχρι όμως να συμβεί αυτό στη χιλιοταλαιπωρημένη Ελλάδα, στη μακρινή Ουρου-

γουάη ο Χοσέ Μουχίκα θα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι «είναι θέμα ελευθερίας. Αν

δεν έχει κανείς πολλά, δε θα χρειαστεί να δουλεύει όλη του τη ζωή για να τα διατηρήσει

και επομένως θα έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του». 

Μπορεί τα νούμερα, λοιπόν, να του δίνουν τον τίτλο του φτωχότερου προέδρου, αλλά

για εμάς ο κ. Μουχίκα είναι, ίσως, ο πιο έντιμος και τελικά πιο «πλούσιος» πολιτικός

ηγέτης του σύγχρονου κόσμου!  

Ο πιο «πλούσιος» φτωχός πρόεδρος !

«Εγώ δε νιώθω φτωχός. Φτωχός είναι όποιος αγωνίζεται να διατηρήσει
ένα πολυτελές επίπεδο ζωής, επιθυμώντας όλο και περισσότερα υλικά
αγαθά» λέει ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Χοσέ Μουχίκα

Ο Ουρουγουανός πρόεδρος έχει απαρνηθεί, μεταξύ άλλων, το προεδρικό
μέγαρο και διαμένει σε ένα αγρότημα λίγο έξω από το Μοντεβιδέο
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ

ΤΑΠΙΛΤΑΤ

Το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης απασχολεί πολλούς συναδέλφους.

Aνταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσής σας και προ-

κειμένου να έχουμε έγκυρες απαντήσεις στις όποιες απορίες σας

ζητήσαμε  γνωμοδότηση από τη νομική σύμβουλο του Συλλόγου μας

κ. Πατρίνα Παπαρηγοπούλου για το τι ισχύει για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Η

απάντηση της είναι η παρακάτω:

Το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤΑΤ προβλέπει ότι

«Δε λαμβάνεται υπόψη από το Ταμείο ο χρόνος που διανύθηκε σε

άλλους οργανισμούς ή κλάδους επικουρικής ασφάλισης. Το Ταμείο δεν

έχει την υποχρέωση να προσμετρήσει χρόνο που διανύθηκε στους

παραπάνω φορείς αλλά ούτε να συμμετάσχει στη δαπάνη συντα-

ξιοδότησης σε περίπτωση που οι οργανισμοί αυτοί προσμετρήσουν

μόνο τον χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του». 

Με βάση τη διάταξη αυτή το Ταμείο  δεν εφαρμόζει τον θεσμό της δια-

δοχικής ασφάλισης που προβλέπεται και ισχύει για όλους τους οργα-

νισμούς κύριας και επικουρικής κονωνικής ασφάλισης ανεξαρτήτως

ονομασίας και νομικής μορφής, εφόσον τα έσοδα από εργοδοτικές

εισφορές ή κοινωνικούς πόρους υπερβαίνουν τα έσοδα από εισφορές

των εργαζομένων. Με λίγα λόγια, το Ταμείο επικαλείται τις καταστατικές

του διατάξεις και δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία για τη διαδοχική ασφάλι-

ση. Το θέμα αυτό, που απασχολεί ικανό αριθμό ασφαλισμένων, έχει

ήδη αντιμετωπισθεί από τη νομολογία, η οποία παγίως δέχεται ότι οι

διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση ισχύουν και για το ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

Ωστόσο, το Ταμείο δεν συμμορφώνεται γενικά με την πάγια νομολογία

των αρμοδίων δικαστηρίων θεωρώντας, εσφαλμένα, ότι το δεδικασμέ-

νο εξαντλείται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που κρίθηκε με αποτέ-

λεσμα να αναγκάζονται οι ασφαλισμένοι να προσφεύγουν στα δικα-

στήρια για να δικαιωθούν τη συνταξιοδότησή τους με βάση τη διαδοχι-

κή ασφάλιση. 

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να σχολιάσουμε για τους κυρίους που

απαρτίζουν τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Όταν ο πρόεδρος του Συλλό-

γου μας συμμετείχε στη διοίκηση κατά την περίοδο 2003-2005 εφαρμό-

στηκε κανονικά η διαδοχική ασφάλιση, αλλά δυστυχώς πλέον οι

υπεύθυνοι του ταμείου επικουρικής ασφάλισης λειτουργούν παράνο-

μα και αντισυναδελφικά, χωρίς μάλιστα να έχουν ενδελεχή γνώση των

ασφαλιστικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν δεκάδες

συναδέλφους που επιθυμούν να κατοχυρώσουν την επικουρική δια-

δοχική ασφάλιση, εξαναγκάζοντάς τους να προστρέχουν στη δικαι-

οσύνη ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα. Σημειωτέον ότι το ταμείο είναι και

αυτοδιαχειριζόμενο, σκεφτείτε λοιπόν τι θα γινόταν σε αντίθετη

περίπτωση! Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο για τους άσχε-

τους με τη διοίκηση και τα ασφαλιστικά ζητήματα και τους παραδίδουμε

στην κρίση σας.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στο θέμα του εφάπαξ μας οδήγησαν

να ζητήσουμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα τη νομική άποψη της κ.

Παπαρηγοπούλου, η οποία διατύπωσε την παρακάτω θέση: 

Ο Ν. 4093/2012 προβλέπει ότι στους ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ, ήδη

ΤΑΥΤΕΚΩ Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας,

που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μετά την

1.8.2012 και δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφά-

παξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται κατά

41,17%. Η διάταξη αυτή θίγει: 

Πρώτον, εκείνους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αλλά για
λόγους ανεξάρτητους με αυτούς, π.χ. από καθυστέρηση του Ταμείου,
δεν εκδόθηκε η συνταξιοδοτική απόφαση μέχρι την 31.7.2012.

Δεύτερον, εκείνους που έχουν καταθέσει αίτηση και έχουν ήδη
λάβει προκαταβολή του εφάπαξ ίση με 80% του ποσού χωρίς
όμως να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ.

Τρίτον, όλους τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα
αποχωρήσουν μετά την 1.8.2012.
Οι περικοπές αυτές έχουν γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η σύνταξη ανα-

λογιστικής μελέτης, ώστε να προκύπτει με ασφάλεια η βιωσιμότητα του

Ταμείου, αν χρειάζονται πράγματι περικοπές και σε τι ποσοστό. 

Πέραν τούτου, το κριτήριο της έκδοσης της απόφασης για την απονομή

του εφάπαξ παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμέ-

νων και είναι δυσανάλογα σκληρό για όσους αποχώρησαν από την

υπηρεσία και κατέθεσαν εγκαίρως την αίτησή τους για να λάβουν το εφά-

παξ βοήθημα αλλά δεν εκδόθηκε η απόφαση για λόγους που αφορούν

στην υπηρεσία π.χ. φόρτος εργασίας, έλλειψη προσωπικού κ.λπ. Το

θέμα αυτό είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει τα δικαστήρια προσεχώς.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Είναι γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές

στο χάρτη των εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων. Επειδή αντι-

λαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να είστε ενημερωμένοι για τις

πλέον λεπτομερείς εξελίξεις στα συγκεκριμένα αυτά θέματα, αποφασίσα-

με να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό προ-

γραμαμτίζοντας ημερίδες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα.

Η αρχή έγινε από την Πάτρα την Τρίτη 4/12 στο ξενοδοχείο «Porto

Patra» και τη σκυτάλη των εξορμήσεων στην περιφέρεια των μελών

της διοίκησης και των συνεργατών του Συλλόγου μας πήρε η Θεσ-

σαλονίκη τη Δευτέρα 10/12 με την εκδήλωση που οργανώθηκε στο

ξενοδοχείο «Porto Palace». Ενδιάμεσα, στις 5/12, πραγματοποιήθη-

κε αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». 

Οι συνεργάτιδές μας, κ. Πατρίνα Παπαρηγοπούλου, επίκουρος καθη-

γήτρια του εργατικού δικαίου στη Νομική Αθηνών, κ. Ντέτα Πετρόγλου

εξαίρετη νομικός - εργατολόγος που παρέστη μόνο στην Αθήνα και κ.

Μαρία Φιλιπποπούλου, η οποία είναι γνώστης της ασφάλισής μας αφού

επί 25ετία εργαζόταν στο ΤΑΠΙΛΤ, φρόντισαν για την ολοκληρωμένη και

υπεύθυνη παρουσίαση του νέου ασφαλιστικού νόμου και τη λεπτομερή

ανάλυση των μεταβολών που επήλθαν  στα ασφαλιστικά και συνταξιο-

δοτικά μας δικαιώματα (όρια ηλικίας, θεμελίωση δικαιώματος συντα-

ξιοδότησης, καθεστώς γυναικών, περικοπές συντάξεων κλπ), των μετα-

βολών του εφάπαξ αλλά και της νέας κλίμακας υπολογισμού των

αποζημιώσεων του Ν.2112  μετά από την ψήφιση του πρόσφατου

μεσοπρόθεσμου. Προηγούνταν οι τοποθετήσεις του προέδρου,

Σαράντου Φιλιππόπουλου και του γραμματέα, Θωμά Γεωργίου,  οι

οποίοι ενημέρωναν τους συναδέλφους για τις θέσεις του Συλλόγου πάνω

σε αυτά τα θέματα, καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά και

αυτές που προγραμματίζεται να γίνουν στο επόμενο διάστημα προκειμέ-

νου να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά μας. Επιπλέον, έγινε

ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα του κλάδου υγείας που ανέκυψαν

μετά από την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και ανάλυση της κατάστα-

σης και των προοπτικών της επικουρικής μας ασφάλισης  (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

Μετά το πέρας των ομιλιών υποβλήθηκαν από συναδέλφους και συνα-

δέλφισσες  παρά πολλά ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν αναλυτικά.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού προσήλθε μεγάλος

αριθμός εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων με πολλές ανησυχίες

και ερωτήματα για τα τεκταινόμενα στο χώρο των συντάξεων, της υγείας

και των ασφαλιστικών μας θεμάτων. 

Παράλληλα, αυτές οι εκδηλώσεις ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να

ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τους σκοπούς, τη δράση και

την προοπτική του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου Εργαζομένων και

Συνταξιούχων της Ιονικής ώστε  να διαμορφώσουμε, όλοι μαζί τη

στρατηγική του. Διευκρινίζουμε σε αυτό το σημείο πως ο νέος

Σύλλογος εργαζομένων και συνταξιούχων δεν πρέπει να συγχέεται

με το Σύλλογο εργαζομένων, όπως έντεχνα διαδίδουν κάποιοι,

καθώς αποτελεί ένα πρόσφατο εγχείρημα που σκοπεύει στην

ένωση όλων των γενιών της ιονικής οικογένειας! 

Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ημερίδες και σε άλλες πόλεις της

περιφέρειας για τις οποίες θα ενημερωθείτε προσεχώς.

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Μετά τις τελευταίες αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία έχει

συνταχθεί από την υπεύθυνη των ασφαλιστικών θεμάτων του Συλλό-

γου μας κ. Μαρία Φιλιπποπούλου ένας οδηγός για το τι ισχύει πλέον

στην ασφάλισή μας -αφορά μόνο τους προερχόμενους από την Ιονική-

στον οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε και ανάλυση των ειδικών περι-

πτώσεων (πχ νέα όρια ασφάλισης, θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος, γυναίκες με ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης κλπ). Ο

οδηγός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας

(www.ionikienotita.gr) και είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων. 

Οι συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου μας, που έχουν απορίες σχετικά με

τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα μπορούν είτε να επικοινωνούν ηλεκ-

τρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας και να διατυπώνουν τα ερωτήματά

τους, είτε με τη γραμματεία μας στα τηλέφωνα του Συλλόγου (210

3250692-3-4) για να προγραμματίζεται συνάντηση με την κ. Φιλιππο-

πούλου, η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία μας για αυτόν το λόγο κάθε

Τρίτη και Πέμπτη 16.00 – 18.00 μμ. 

Παρά τις αντίξοες δημοσιονομικές συνθήκες που οδηγούν σε

συρρίκνωση τα κοινωνικά δικαιώματα, οι περικοπές των παροχών

όταν επιβάλλονται θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της

νομιμότητας, της ισότητας και της αναλογικότητας.  

Κατόπιν τούτου, καλούμε όλους τους συναδέλφους που είτε είχαν

παραιτηθεί και έχουν λάβει το 80% της προκαταβολής του εφάπαξ,

είτε είχαν καταθέσει παραίτηση πριν την ψήφιση των νόμων και δεν

τους καταβλήθηκε ακόμα το εφάπαξ, να επικοινωνήσουν με το

Σύλλογό μας ώστε να κινήσουμε άμεσα διαδικασίες μέσω της κ.

Παπαρηγοπούλου. 
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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 συνέ-

πεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας

συλλυπητήρια. 

ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Νικόλα-

ος. Υπηρέτησε στο Λογιστήριο του Κεντρικού. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και

η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γεώργιος.

Υπηρέτησε στο Κεντρικό, στα Χανιά, στην Πάτρα και ως Διευθυντής στο Γύθειο,

στην Αμφιλοχία, στη Λαμία και στα Πετράλωνα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και

η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 65 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Χάρης.

Υπηρέτησε στο Κεντρικό, στο ΤΑΠΙΛΤ, στο Κατάστημα της 3ης Σεπτεμβρίου και ως

Διευθυντής στα Καταστήματα Κάτω Πατησιών και Ι. Ρέντη. Τον διέκρινε το ήθος, η

συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του και συνάδελφο Μαρία καθώς και

στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Με την υπ’  αριθμ. 1855/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η

συνάδελφός μας Παναγιώτα. Η Τράπεζα

υποχρεούται να της καταβάλλει  νομιμοτόκως

το ποσό των 32.882,98€ ως νόμιμη αποζημίω-

ση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερ-

ος νόμος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν

αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση

διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το

ποσό των 24.662,22€, συνολικά δηλαδή το

ποσό των 57.545,20€ καθώς και 400€  για δικα-

στική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα

σημαντική γιατί για τρίτη φορά δέχεται την οφει-

λή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση τη

διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ  ΜΑΡΙΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 1282/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο

βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/04 και στο

βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από

1/1/07 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικά-

σθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές,

3.000 € για ηθική βλάβη και 500 € για δικα-

στική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος

κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ

Με την υπ’ αριθμ. 5043/2012 απόφαση του

Εφετείου Αθηνών  προάγεται στο βαθμό του

Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2003 η συνάδελφός

μας Άννα. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές

διαφορές, 5.000€ για ηθική βλάβη και 500€

για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΡΙΩΝΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 1961/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθη-

κε ότι η απομάκρυνσή του από τη Δ/νση Μηχα-

νογραφικών Εφαρμογών και η τοποθέτησή του

στο Ταμείο Υγείας συνιστά μονομερή βλαπτική

μεταβολή και αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα

τoυ οφείλει για ηθική βλάβη 3.000€ και 200€

για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ–ΚΡΟΚΟΥ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ  

Με την υπ’ αριθμ. 4032/2012 απόφαση του

Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του

Τμηματάρχη Α’ από 1/1/2003 η συνάδελφός

μας Ευμορφία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτό-

κως 11.819,53€ για μισθολογικές διαφορές

και 600€  για δικαστική δαπάνη.   

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος

κ. Ευστάθιος Γραμμένος. 

ΒΡΟΧΙΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1727/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο

συνάδελφός μας Ελευθέριος. Η Τράπεζα

υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως

το ποσό των 44.333,10€ ως νόμιμη αποζημίω-

ση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότε-

ρος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.350€ για δικα-

στική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Με την υπ’ αριθμ. 1688/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών  δικαιώθηκε η

συνάδελφός μας Σταματίνα. Η Τράπεζα

υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως

το ποσό των  41.525  €, ως νόμιμη αποζημίω-

ση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότε-

ρος Ν. 2112/1920).

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος

κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ  ΦΩΤΙΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1735/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο

συνάδελφός μας Φώτιος. Η Τράπεζα υποχρε-

ούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό

των 59.000€ ως νόμιμη αποζημίωση που

προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος

νόμος Ν. 2112/1920) και 1.190€  για δικαστι-

κή δαπάνη. Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη

απόφαση που αφορά συνάδελφό μας

προερχόμενο από την Τράπεζα Πίστεως.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΛΗΜΝΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 1704/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η

συνάδελφός μας Σταματίνα.  Η Τράπεζα

υποχρεούται να της καταβάλλει νομιμοτόκως

το ποσό των 40.636,40€ ως νόμιμη αποζ-

ημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.240

€ για δικαστική δαπάνη .

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΟΥΤΗΣ  ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2196/2011 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο

συνάδελφός μας Ισίδωρος. Η Τράπεζα

υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτό-

κως το ποσό των  15.609,42 €, ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920).

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος

κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 1764/2012 απόφαση του

Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προήχθη στο

βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2001 ο

συνάδελφός μας Δημήτρης. Επιδικάσθηκαν

στους κληρονόμους του 7.090,36€ για μισθο-

λογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη και

350€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

Αποχαιρετούμε  κα ι  συλλυπούμαστε . . .

Η... ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κ.Ε.Σ. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)
Ο νεοϊδρυθείς Σύλλογος εργαζομένων και συνταξιούχων, αν και ακόμα βρίσκεται σε

πρόωρο στάδιο με διοίκηση που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Εφετείο Αθηνών,ήδη προ-

σπαθεί να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των

συναδέλφων σε όποιο ζήτημα τους απασχολεί. Πρώτη του ενέργεια, λοιπόν, είναι η

απόφαση για τη σύσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Συναδέλφων (Κ.Ε.Σ.).

Ο νέος θεσμός θα δίνει τη δυνατότητα σε όποιο μέλος έχει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη η οποία

θα μπορεί να διεκπεραιωθεί άμεσα μέσα από το νέο Σύλλογο, να γνωστοποιεί το αίτημά του

μέσω των τριών τρόπων επικοινωνίας που διαθέτουμε (τα τηλέφωνα του Συλλόγου 210

3250692-3-4, το fax210 3311278 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο syilte@otenet.gr) και εν

συνεχεία οι αρμόδιοι συνεργάτες μας, αφού λάβουν το αίτημα, θα επικοινωνούν με το συνάδελφο

προκειμένου να τον βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματός του. Η δημιουργία του Κ.Ε.Σ. έχει

σαν στόχο μέσω των υπηρεσιών του Συλλόγου να διευκολύνει κυρίως τους συναδέλφους που

λόγω απόστασης, γραφειοκρατίας ή άλλων ειδικών συνθηκών αδυνατούν να διεκπεραιώσουν

διάφορες λειτουργίες. 

Γιατί για εμάς Σύλλογος δεν είναι απλά μία λέξη κενή νοήματος, αλλά σημαίνει ουσιαστική

συμπαράσταση στις ανάγκες των συναδέλφων μας. Σύλλογος είναι μία ζωντανή υπόθεση

στήριξης και αλληλεγγύης προς τα μέλη μας. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και την

απόφαση για τη δημιουργία του Κ.Ε.Σ., εσείς θα κρίνετε την αποτελεσματικότητά του και θα

μας βοηθήσετε με τις προτάσεις σας στο μέλλον για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

FYLLO 35_28 x 40.qxd  4/1/2013  3:23 μμ  Page 8


