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Οι μεγάλες αλήθειες 
για τα “κόκκινα” δάνεια
Τα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η κρίση στην ελληνική κοινωνία είναι πο-
λυεπίπεδα και θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με μία σύγχρονη Λερναία Ύδρα.
Ακόμα κι αν προσπαθήσει κάποιος να «κόψει» το ένα κεφάλι-πρόβλημα, άμεσα εμ-
φανίζεται ένα άλλο, πιο επιθετικό από το προηγούμενο. Ένα από τα πιο μεγάλα και
δύσκολα «κεφάλια» αυτού του τερατομορφώματος που μερικοί αποκαλούν…
ελληνική οικονομία είναι τα δάνεια που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο ένα μεγάλο
μέρος των ελληνικών οικογενειών. Είναι γεγονός πλέον ότι σε καθημερινή βάση
με γεωμετρική πρόοδο διευρύνεται ο αριθμός των συμπολιτών μας που δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν και να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους ανάγκες και τις
υποχρεώσεις που ανέλαβαν. 
Οι αρχικοί ψίθυροι που πλέον έχουν γίνει ανοιχτές συζητήσεις για την αντιμετώ-
πιση αυτής της κατάστασης μέσω πλειστηριασμών είναι φυσικό να έχουν προσ-
δώσει ένα ακόμα λιθαράκι στο αγχωτικό οικοδόμημα της ψυχολογίας των
ελληνικών νοικοκυριών που βλέπουν τους κόπους μίας ζωής να κινδυνεύουν να
χαθούν εν μία νυκτί. Επομένως, αν δε ληφθεί μία γενναία απόφαση που να ρυθμίζει
αυτό το θέμα, το μπλακ άουτ που θα δημιουργηθεί από την αδυναμία εξυπηρέτησης
των στεγαστικών δανείων, σύντομα θα συμπαρασύρει το σύνολο της ελληνικής
οικονομίας. Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων, μάλιστα, είναι από τους πλέον βε-
βαρυμένους, κυρίως λόγω της εύκολης πρόσβασης στη δανειοδότηση, με αποτέ-
λεσμα να έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά δανεισμού, άρα και προβλήματα, από τις
περισσότερες κατηγορίες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Όταν μιλούν οι αριθμοί
Ποια είναι, όμως, η πραγματική κατάσταση των «κόκκινων» δανείων; Γιατί πολλά
μπορεί να λέγονται και να ακούγονται, αλλά καλό θα ήταν να επιχειρήσουμε μία
ανάλυση εξετάζοντας τους αριθμούς και τις εξελίξεις που αποτυπώνουν την πραγ-
ματικότητα. 
Σήμερα στην πατρίδα μας 163 δις ευρώ καταθέσεις υποστηρίζουν 220 δις ευρώ
δανείων. Και όμως, η αναλογία καταθέσεων-δανείων στην Ελλάδα της κρίσης και
του υπερχρέους εξακολουθεί να είναι από τις πιο καλές της ευρωζώνης. Αν, μάλι-
στα, στο καταθετικό πορτοφόλι προσθέσει κανείς και την αποταμίευση που τις τε-
λευταίες δεκαετίες έχει πάρει τη μορφή ακινήτων, η σχέση αυτή βελτιώνεται
κατακόρυφα. Η καλή αναλογία ισχύει ακόμα κι αν τα ακίνητα που έχουν δοθεί ως
εγγύηση δανείων τιμολογηθούν στο επίπεδο των υποτιμημένων τρεχουσών εμπο-
ρικών αξιών, καθώς η σχέση της συνολικής αποταμίευσης με τα δάνεια είναι πολύ
πάνω από τη μονάδα. Αυτά είναι τα «καλά» νέα. 
Τα «κακά» νέα αφορούν το ποσοστό των δανείων που έχουν αρχίσει να καταγρά-
φονται ως «κόκκινα», δηλαδή μη εξυπηρετούμενα. Όπως είναι λογικό, η αύξησή
τους είναι ραγδαία το τελευταίο δωδεκάμηνο και θέτει ερωτηματικά για την ασφά-
λεια των αποταμιεύσεων από τις οποίες τα δάνεια αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί. 
Ο νόμος που ισχύει βέβαια είναι σαφής. Οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ είναι
διασφαλισμένες γιατί έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτό το ση-
μείο, όμως, αρχίζουν τα κρίσιμα ερωτηματικά αφού ο εγγυητής, δηλαδή το ελλη-
νικό δημόσιο, βρίσκεται στο κέντρο της συζήτησης για το επόμενο «κούρεμα» του
χρέους του. Αυτόν το φαύλο κύκλο επιχείρησε να λύσει η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και η επερχόμενη νέα φάση ελέγχου… αντοχής του τραπεζικού συστή-
ματος με τα stress test των συστημικών τραπεζών. Η BlackRock πραγματοποίησε
διαγνωστικό έλεγχο στα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών και
αναμένεται να παραδώσει τα αποτελέσματα περί τα τέλη του μήνα, τα οποία και θα
δημοσιοποιηθούν (;) από την ΤτΕ στα μέσα Ιανουαρίου. Παράλληλα, μέσα στο επό-
μενο δίμηνο η ίδια εταιρεία-φόβητρο των ελληνικών τραπεζών με ένα εκτεταμένο
δειγματοληπτικό έλεγχο πρόκειται να προσδιορίσει το ποσοστό των δανείων που
είτε έχουν πάψει να εξυπηρετούνται είτε τείνουν προς την κατάσταση αυτή Τα απο-
τελέσματα θα κρίνουν και τις επόμενες κινήσεις των τραπεζών που θα πρέπει να
βρουν νέα κεφάλαια και να κάνουν προβλέψεις στους ισολογισμούς τους, έτσι
ώστε η… διαθεσιμότητα των 163 δις ευρώ καταθέσεων να είναι πραγματική και
ανά πάσα στιγμή ασφαλής για τους καταθέτες. 
Κάπου εκεί, λοιπόν, ανοίγει το θέμα με την υπόθεση των πλειστηριασμών. Οι
μέχρι στιγμής υπολογισμοί ανεβάζουν το ύψος των προβληματικών δανείων κοντά
στα 68-70 δις ευρώ. Το θέμα αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τους χειρι-
σμούς και τις αποφάσεις των τραπεζών, δηλαδή του νέου μεγαλομετόχου τους,
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ουσιαστικά είναι το «κρά-
τος». Επίσης, ένα στοιχείο που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στη ρύθμιση που θα επι-
διωχθεί είναι το υφιστάμενο αποθεματικό του ΤΧΣ ύψους 10 δις ευρώ που
ενισχύθηκε με άλλα 300 εκατ. ευρώ το τελευταίο διάστημα από τις bad banks. 
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ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ!
Νέα απόφαση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ 
για μείωση των συντάξεων κατά 35%!
Έχει καταστεί πλέον σαφές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα πολλά προβλήματα
του επικουρικού ασφαλιστικού μας φορέα επιδεινώνονται συνεχώς και όλοι έχετε
βιώσει τις δυσμενείς συνέπειες της απελπιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται
πλέον το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Η υπολειτουργία του λόγω της ανικανότητας της διοίκησης
σε συνδυασμό με τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε έχουν δημιουργήσει κλίμα
έντονης αβεβαιότητας σε όλους τους συναδέλφους για την καταβολή της σύντα-
ξής τους στο μέλλον.  
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«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ …
ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ»
Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη μονομερή και αυθαίρετη ενέρ-
γεια της Τράπεζας για τη γενική και ανεξαίρετη μείωση του ορίου ηλικίας του Λογα-
ριασμού Αρωγής (τέκνα εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων) από το 25ο στο
18ο έτος, όπως αυτή αναφέρεται στις από 23.6.2013 επιστολές της Διεύθυνσης Αν-
θρωπίνου Δυναμικού. Η απόφασή της αυτή υλοποιήθηκε με την παύση παρακράτησης
των εισφορών εργαζομένων/συνταξιούχων και εργοδότη από τη μισθοδοσία και τις
συντάξεις των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων μας αντίστοιχα, από τον
Ιούλιο του 2013.    
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Το ιστορικό της ντροπής 
στο Σύλλογο Συνταξιούχων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ο σύλλογος εργαζομένων της Ιονικής από κοινού με το
σύλλογο εργαζομένων και συνταξιούχων πραγματο-

ποιούν, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 17.30 μ.μ. στο
ξενοδοχείο Fresh Hotel, Σοφοκλέους 26 και Αθηνάς,
συνάντηση για το μέλλον του επικουρικού μας φορέα, τη μείωση
των συντάξεων και τις εξελίξεις στην υπόθεση του εφάπαξ. Η πα-
ρουσία όλων είναι απαραίτητη γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση-

ενημέρωση θα αποτελέσει την αφετηρία δρομολόγησης των
εξελίξεων στον επικουρικό μας φορέα. Στη συγκέντρωση θα πα-
ρευρεθούν η καθηγήτρια εργατικού δικαίου της Νομικής Αθηνών
κ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, η νομικός εργατολόγος κ. Ντέτα

Πετρόγλου και η νομικός εργατολόγος κ. Αγγελική Καίσαρη. 

Οι εξελίξεις στο σύλλογο συνταξιούχων το τελευταίο διάστημα, προ και μετά την
εκλογική διαδικασία της 2ας Οκτωβρίου 2013, αποτελούν όνειδος για όλα τα μέλη
του συλλόγου. Κάνοντας αποτίμηση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης, πρώτιστα
πρέπει να προβούμε όλοι στην αυτοκριτική μας. Η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος
ενασχόλησης με τα κοινά που παρατηρείται στους περισσότερους συνταξιούχους,
έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του Ντίνου και του Βέργου να περιέλθει στην απο-
κλειστική ευθύνη τους η διαχείριση των υποθέσεων των συνταξιούχων, με τα γνωστά
πλέον σε όλους σας τραγικά αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Αυτοί οι κύριοι
και οι ακόλουθοί τους έβλαψαν και απαξίωσαν το σύλλογο οικονομικά, κάτι που
αποτελεί την πλέον μελανή εξέλιξη για μία συνδικαλιστική οργάνωση, ιδιαίτερα, μά-
λιστα, όταν πρόκειται για οργάνωση που απαρτίζεται από συνταξιούχους. 
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Οι μεγάλες αλήθειες 
για τα “κόκκινα” δάνεια
Έφτασε η ώρα των αποφάσεων
Είναι καιρός όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σταματήσουν να αποστρέφουν το βλέμμα
τους από αυτό το ακανθώδες πρόβλημα. Εδώ πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει επι-
κίνδυνα και δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή. Οι εξελίξεις στο θέμα των υπερχρεωμέ-
νων νοικοκυριών υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συμπαρασύρουν σε ακόμα
μεγαλύτερες περιπέτειες το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και όπως μπορεί να συ-
νειδητοποιήσει ο καθένας, μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Αν δεν παρθούν άμεσα
αποφάσεις τότε είναι δεδομένο ότι θα οδηγηθούμε σε στεγαστική κρίση με βαθύ-
τατες και μη αναστρέψιμες συνέπειες, κάτι, άλλωστε, που συναντήσαμε και στην
αντίστοιχη αμερικανική κρίση. 
Η κυβέρνηση οφείλει να κινητοποιηθεί άμεσα, καθώς έχει ήδη καθυστερήσει χαρακτη-
ριστικά και σίγουρα πρέπει να μελετήσουμε την εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων, π.χ.
το ιρλανδικό, για τα «κόκκινα» δάνεια. Σημειωτέον, ότι το ιρλανδικό μοντέλο εφαρ-
μόζεται επίσης στη Βρετανία και στις ΗΠΑ και προβλέπει γενναίες ρυθμίσεις δανείων,
χαμηλές δόσεις, μείωση επιτοκίων και διαγραφές. Για την εξέλιξη των απαραίτητων
ενεργειών πρέπει οι τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ειδικών διευ-
θύνσεων με την αποκλειστική αρμοδιότητα να χειριστούν το πρόβλημα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων που υπερβαίνουν, πλέον, το 30% των χορηγήσεων.
Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η πολυπόθητη… «Σεισάχθεια», δηλαδή η καθολική
διαγραφή χρέους των υπερχρεωμένων νοικοκυριών για περιουσίες που έχουν υποτι-
μηθεί σημαντικά λόγω της παρατεταμένης ύφεσης είναι λύση ανέφικτη σε ένα οικο-
νομικό περιβάλλον που συνδέεται με την ελεύθερη οικονομία και το Ευρώ. Κάθε
διαγραφή χρέους από το τραπεζικό σύστημα λόγω αυτής της σχέσης πρέπει να ανα-
πληρώνεται με αντίστοιχη ανακεφαλαιοποίηση, γεγονός που αποτελεί αξίωμα και κα-
νόνα απαράβατο λόγω συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
Αν δεχθούμε λοιπόν ότι τα «κόκκινα δάνεια» είναι περίπου 70 δις Ευρώ, ακόμη και μια
διαγραφή της τάξεως του 10%, η οποία από μόνη της δεν ανακουφίζει το δυσβάστακτο
βάρος των χρεωμένων νοικοκυριών, θα απαιτήσει 7 δις Ευρώ ανακεφαλαιοποίηση,
ποσό τεράστιο για τις παραπαίουσες ελληνικές τράπεζες.
Αρκεί εδώ κανείς να θυμηθεί ότι για την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν της
τάξης των 40 δις ευρώ οι τραπεζίτες ιδιώτες μετά βίας μπόρεσαν να συγκεντρώσουν
το 10% αυτού του ποσού ώστε να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και την υπό συν-
θήκες παράταση της επιβίωσής τους. Πόσο μάλλον όταν η ανάγκη εύρεσης κεφαλαίων
είναι πολλαπλάσια. 
Από τη στιγμή, λοιπόν, που για το παρόν οικονομικό σύστημα οι τράπεζες αποτελούν
τον κεντρικό πυλώνα  του (με το άγιο δισκοπότηρο θα μπορούσε κανείς να τις συγκρί-
νει) η με κάθε κόστος διατήρησή τους στη ζωή αποτελεί για την κυβέρνηση μονόδρομο. 
Το πρόβλημα έχει πολλές αιτίες, λίγο πολύ γνωστές, αλλά σίγουρα εντείνεται από τον
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό της προσφοράς με αξίες που συνεχώς υποχωρούν και
οι οποίες με την σειρά τους ανατροφοδοτούν ανελέητη υποτιμητική κερδοσκοπία. Ο
τερματισμός αυτής της τάσης είναι πρωτεύουσας σημασίας και μπορεί από μόνος του
να μην αποτελεί ολοκληρωμένη λύση, ωστόσο μπορεί κάλλιστα να συνεισφέρει σε μια
δέσμη μέτρων αναστροφής του αρνητικού κλίματος στην αγορά και στη σταθεροποίηση
ή και την άνοδο των αξιών, η οποία θα τερματίσει άμεσα και τα σχέδια των κερδοσκό-
πων.
Μπορεί, μάλιστα, να επιτευχθεί με ένα σχετικά εύκολο και ρεαλιστικό τρόπο, αυτόν
της νομοθετικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα να υποχρεωθούν οι τράπεζες να
εξαντλούν την δανειακή υποχρέωση του δανειολήπτη στο ακίνητο που χάνει και
όχι να την επεκτείνουν στο σύνολο της περιουσίας του και στους κληρονόμους
διαδόχους του. Αυτή η παρέμβαση θα άνοιγε μία βαλβίδα εκτόνωσης της αφόρητης
πίεσης που υφίστανται οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες. Δεν είναι από μόνη της
λύση, επαναλαμβάνω. Θα έβγαζε, ωστόσο, τους κερδοσκόπους, η παρουσία των
οποίων συντελεί στην υποτιμητική προσδοκία, εκτός «παιχνιδιού». 
Η άμεση επίπτωση θα ήταν η σταθεροποίηση του επιπέδου των αξιών, με δεδομένο
πως οι τράπεζες θα προχωρούσαν σε πλειστηριασμούς με έντονο πλέον σκεπτικισμό,
αφού θα ήξεραν ότι μόνο από το συγκεκριμένο πάγιο θα κάλυπταν το «κόκκινο» δάνειο
του δανειολήπτη τους, ενώ θα ήταν παράλληλα περισσότερο ανεκτικές σε ρυθμίσεις
ανακούφισης των δανειοληπτών, κυρίως εκείνων που πραγματικά επιθυμούν να απο-
πληρώσουν τα δάνειά τους, αλλά η οικονομική στενότητά τους στέκεται ανυπέρβλητο
εμπόδιο.
Παράλληλα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με δάνεια που συνοδεύονται από επιτόκιο
20% και κάρτες με επιτόκιο 15% είναι δύσκολο έως απίθανο να μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν οι δανειολήπτες. Αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία για μία γενναία ρύθμιση τότε
δεν θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης των χρεωστουμένων και οι συνέπειες για
το σύνολο της ελληνικής οικονομίας προβλέπονται εξαιρετικά δυσμενείς. 

Ειδικές οι συνθήκες του κλάδου μας
Το θέμα των «κόκκινων δανείων» μπορεί να «χτυπά καμπανάκι» για το σύνολο των
συμπολιτών μας, αλλά αξιολογείται πολύ υψηλά στις προτεραιότητες επίλυσής του
κυρίως για τους τραπεζοϋπαλλήλους. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον εκτεθειμέ-
νους σε αυτήν την υπόθεση και θεωρώ ότι είναι λογικό και δίκαιο να υπογραφεί μία
ξεχωριστή σύμβαση που να ανακουφίζει τους συναδέλφους μας, ιδιαίτερα δε τους συν-
ταξιούχους που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώ-
σεις, αφού έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματά τους. 
Εξ άλλου, θα ήθελα να επισημάνω ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν
και το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, διασπείροντας ψευδείς και ανυπόστατες
φήμες για να εξυπηρετήσουν τα όποια συμφέροντά τους. Περισσεύει, λοιπόν, ο λαϊκι-
σμός με όσα ακούγονται ότι δήθεν κάποιες τράπεζες φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν
σε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, ώστε αυτά να περάσουν σε ξένα κερδοσκοπικά
funds. Προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται απλώς για σενάρια διότι πολλές από τις πιέ-

σεις που προβάλλονται ως πιέσεις προερχόμενες από το εξωτερικό είναι στην πραγ-
ματικότητα απαιτήσεις Ελλήνων και ουσιαστικά πρόκειται για μία ακόμα έκφανση της
ακούραστης ελληνικής συνήθειας να βρίσκουμε πάντα την εύκολη λύση να ρίχνουμε
το βάρος των ευθυνών σε τρίτους… Και σε αυτήν την τόσο σημαντική υπόθεση, λοιπόν,
καλό θα ήταν να αγνοείτε την αβάσιμη κινδυνολογία και να παραμένετε ψύχραιμοι, ανα-
μένοντας τις ουσιαστικές εξελίξεις. 

Ο φαύλος κύκλος του χρέους
Για να αποφευχθεί η στεγαστική κρίση, όμως, θα πρέπει να αποφευχθεί πρώτιστα η
χρεοκοπία της Ελλάδας. Γιατί η συγκεκριμένη -«απαγορευμένη» στα στόματα των πο-
λιτικών ταγών της χώρας μας- λέξη δεν απέχει πολύ από την περιγραφή μίας αρκετά
πιθανής εξέλιξης της πραγματικότητας. 
Οι καταθέσεις στις τράπεζες μειώθηκαν τους τελευταίους 3 μήνες κατά 3 δις ευρώ.
Είναι πλέον πασιφανές ότι οι ανελέητοι φόροι κουρεύουν έμμεσα τις καταθέσεις, αφού
δεν παράγεται ανάπτυξη και οι φορολογούμενοι ή τουλάχιστον όσοι θέλουν να είναι
συνεπείς απέναντι στο ελληνικό κράτος, καταφεύγουν στις αποταμιεύσεις τους για να
πληρώσουν. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των φόρων, ως γνωστόν, γυρίζει στους πι-
στωτές της χώρας ως δόση των τοκοχρεωλυτικών δανείων. Κατά συνέπεια ελάχιστα
από αυτά τα κεφάλαια γυρίζουν στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα.
Με δεδομένο μάλιστα ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες δημιουργούνται και από
τον δανεισμό τους και από τις καταθέσεις τους με ένα συντελεστή μόχλευσης, τότε η
αποψίλωση των καταθέσεων, καθώς και η αδυναμία των δανειοληπτών να αποπλη-
ρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης, δημιουρ-
γούν ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό μείγμα αστάθειας που βάζει σε δοκιμασία το ίδιο το
τραπεζικό σύστημα.
Η εγγραφή των «κόκκινων» δανείων στα αποτελέσματα των τραπεζών αυξάνει την
ανάγκη για περαιτέρω κεφάλαια για ανακεφαλαιοποίηση ή, ελλείψει τέτοιων, την πρό-
βλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για νέο δάνειο προκειμένου το κράτος να σταθεί
συνεπές στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να στηρίξει τις τράπεζες και εν τέλει τους
καταθέτες, ώστε να αποφευχθεί κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Νέο δάνειο,
όμως, σημαίνει νέο μνημόνιο, νέες περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών παρο-
χών και εν κατακλείδι βαθύτερη ύφεση. Ένας φαύλος κύκλος που θα ρουφήξει στη
δίνη του την ελληνική οικονομία.  

Προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο φαύλος κύκλος μία είναι η λύση. Μείωση του
χρέους άμεσα, τουλάχιστον κατά 50%. Είναι η μόνη διέξοδος για να δημιουργηθούν
οι προϋποθέσεις ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, χρειάζεται γενναία πολιτική
απόφαση και συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (Ελλάδα-Τρόικα) για λύση
εντός της ζώνης του Ευρώ ή μονομερής πολιτική απόφαση για λύση εκτός της ζώνης
του Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μεγέθη, ακόμη και αυτό του κατ’ επίφαση, κατά
τη γνώμη μου, πρωτογενούς πλεονάσματος, δεν «βγαίνουν»! Και είναι θέμα χρόνου η
εμφάνιση του αδιεξόδου, αν δεν γίνει κάτι άμεσα. Αξίζει να επισημανθεί ότι μεταξύ
2012 με 2013 το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 70 δις ευρώ και αναμένεται περαι-
τέρω μείωση κατά 5 τουλάχιστον δις ευρώ για το διάστημα 2013-2014. Η εξέλιξη αυτή
δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη.
Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα εθνικό πλούτο 182,9 δις ευρώ για το 2013, χρέος 320 δις
και κοινωνικό πλούτο καταθέσεων 161 δις ευρώ. Τα μεγέθη αυτά προβλέπεται να επι-
δεινωθούν την επόμενη χρονιά καθιστώντας την ήδη ζοφερή εικόνα ακόμη χειρότερη,
ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν το πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Μπορεί, λοιπόν, να
απαντηθεί το ερώτημα πώς γίνεται το χρέος των 301 δις ευρώ με καταθέσεις 237 δις ευρώ
του 2009-10 να μην ήταν βιώσιμο και το 2013 μπορεί να καταστεί βιώσιμο όταν οι καταθέ-
σεις έχουν μειωθεί στα 161 δις ευρώ με τάσεις μεγαλύτερης συρρίκνωσης ενώ το χρέος
ανέρχεται σε 321 δίς ευρώ;;;

Είναι προφανές ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο.
Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Γιατί αν παραμείνουμε άπραγοι, ενώ θα οδηγηθούμε με
μαθηματική ακρίβεια στο ίδιο αποτέλεσμα που ουσιαστικά περιγράφεται πιο πάνω, δη-
λαδή τη χρεοκοπία, αυτή τότε δεν θα γίνει συντεταγμένα και με σχέδιο, αλλά βίαια και
ανορθόδοξα με αποτέλεσμα η κοινωνία και περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες της να
δοκιμασθούν ακόμα πιο σκληρά από όσο δοκιμάζονται ήδη. 

Άμεση λύση ή επερχόμενη κατάρρευση
Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονιμό διάστημα θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση μίας γενναίας ρύθμισης στο θέμα των «κόκκινων
δανείων». Βρισκόμαστε εν όψει μίας σημαντικής νομοθετικής εξέλιξης γιατί το απαι-
τούν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές: οι οφειλέτες δανειολήπτες, οι τράπεζες, η κυ-
βέρνηση, αλλά ουσιαστικά και στο σύνολό της η ελληνική οικονομία που κινδυνεύει
με κατάρρευση αν δεν υπάρξει διέξοδος από αυτήν την κρίσιμη υπόθεση, με κίνδυνο
να ζήσουμε, από κοντά αυτήν τη φορά, όσα και ο αμερικανικός λαός με την τεράστια
«φούσκα» των δανείων. Πάνω από όλα, θα πρέπει όλοι να έχουν ειλικρινή διάθεση
για την εξεύρεση λύσης, να αποφευχθούν οι υπερβολές και να επιτευχθεί μία συμφωνία
που, αν είναι δυνατόν, να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων στη διευθέ-
τηση της πιο σημαντικής υπόθεσης για το μέλλον όλων μας που δεν είναι άλλη από
τη βιωσιμότητα του χρέους και την ανάγκη άμεσου «κουρέματος». Το θέμα είναι τε-
ράστιας σημασίας και κάθε καθυστέρηση στην υιοθέτηση μίας σοβαρής λύσης μπορεί
να επιφέρει αξεπέραστα προβλήματα. Απαιτούνται θαρραλέες και τολμηρές αποφάσεις
που θα οδηγήσουν την πατρίδα μας στην έξοδο από το τέλμα. Αποφάσεις που ενδεχο-
μένως να δυσαρεστήσουν κάποια μεγάλα οικονομικά κέντρα, αλλά πλέον είναι αναπό-
φευκτες αν δεν θέλουμε το μη βιώσιμο χρέος της Ελλάδας να αποτελέσει το
καταστροφικό όπλο που θα δώσει τη χαριστική βολή σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ!
Νέα απόφαση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ 

για μείωση των συντάξεων κατά 35%!
Αλλά ακόμα κι αν η καταβολή των συντάξεων συνεχιστεί, το τίμημα
είναι οι συνεχείς μειώσεις τους, καθώς με πρόσφατη απόφασή
της η διοίκηση του ταμείου «πριόνισε» περαιτέρω τις συντάξεις
κατά 35%! 

Εμείς ποτέ δεν θελήσαμε να χαϊδέψουμε αυτιά σε βάρος των πραγμα-
τικών συμφερόντων των συναδέλφων και γι’ αυτό το λόγο δεν σας
αποκρύψαμε την αλήθεια για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο επικουρικός μας φορέας, προβλήματα που απειλούν την ύπαρξή του.
Αντίθετα, σαν στελέχη της Ιονικής Ενότητας έχουμε πράξει το καθήκον
μας με την τεράστια προσπάθεια που κατεβλήθη την περίοδο 2003-5
από την τότε διοίκηση του ταμείου για να απαλλαγεί από τις χρόνιες
ασθένειές του ώστε να υπάρχει ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

Εποχή γενναίων μεταρρυθμίσεων
Να σας υπενθυμίσουμε ότι η διοίκηση εκείνης της περιόδου στην
οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων της Ιο-
νικής, Σαράντος Φιλιππόπουλος, όχι μόνο παρέλαβε αποθεματικά
ύψους 304 εκατ. ευρώ, παραδίδοντας στο τέλος 403 εκατ. ευρώ,
αλλά προχώρησε και σε μία σειρά ενεργειών για τον εκσυγχρονι-
σμό και τη διάσωση του επικουρικού μας φορέα. Συγκεκριμένα, εί-
χαμε από τότε ταχθεί υπέρ των γενναίων αλλαγών και αποφάσεων
που θα αποτελούσαν οξυγόνο για να μην οδηγηθεί ο επικουρικός
μας φορέας στη θέση που βρέθηκε σήμερα. Δεν είχαμε, μάλιστα,
διστάσει να εναντιωθούμε και σε πολλά μικροσυμφέροντα, θίγον-
τας για πρώτη φορά το θέμα του πλήρους ελέγχου των συντάξεων,
τον οποίο και ανέθεσε η διοίκηση στον αείμνηστο Αλέξανδρο Με-
ταλληνό, τέως γενικό διευθυντή κοινωνικής ασφάλισης, που είχε
ολοκληρώσει ένα πλήρες πόρισμα που αναδείκνυε σειρά συντά-
ξεων για τις οποίες δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. 

Παράλληλα, σε αντίθεση με την τωρινή πρακτική του ταμείου που
οδηγεί τους συναδέλφους σε μεγάλη ταλαιπωρία και έξοδα, η δι-
οίκηση εκείνης της περιόδου εφάρμοσε τη διαδοχική ασφάλιση
εναρμονιζόμενη απόλυτα με το νόμο, με τα συμφέροντα του τα-
μείου, αλλά κυρίως με τις δικαστικές αποφάσεις. Αποφάσισε την
κατάργηση της (επιζήμιας για το ταμείο) χαριστικής πρακτικής σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης όλων όσοι ασφα-
λίστηκαν στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ μετά τη 13/3/91, καθώς και της πρακτικής
για έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης με αναστολή. Έθεσε σε
άμεση εφαρμογή διατάξεις γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας
για αναστολή καταβολής συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους
που εργαζόταν σε οποιοδήποτε κλάδο. Προχώρησε στην κατάρ-

γηση της έτερης επιζήμιας για το ταμείο χαριστικής πρακτικής για
την αναγνώριση επιπρόσθετων χρόνων ασφάλισης και αναγνώ-
ρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας χωρίς εξαγορά!!! Προώθησε
την άμεση εφαρμογή των επιταγών της αρχής ισότητας ασφαλι-
στικών δικαιωμάτων των μελών, την άμεση κατάργηση της κάλυ-
ψης της υγείας των συνταξιούχων που καλύπτονταν ταυτόχρονα
και από το φορέα κύριας ασφάλισης και διερεύνησε όλες τις δυ-
νατότητες αποφυγής των δυσμενών επιπτώσεων για το ταμείο
λόγω εφαρμογής προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Σε όλες αυτές τις σοβαρές και άκρως απαραίτητες μεταρρυθμί-
σεις είχαν εναντιωθεί ο σύλλογος του κ. Γκιάτη, ο Ενωτικός Σύλ-
λογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς και ο Ενωτικός
Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας EFG – Eurobank – Ergasias
που στο μυαλό τους είχαν μόνο τα μικροπολιτικά, βραχυπρόθεσμα
συμφέροντά τους. Επίσης, οι θέσεις μας για ένα καλύτερο αύριο
έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την τότε διευθύντρια του ταμείου,
κ. Φουντουλάκη, την οποία και απομακρύναμε και συνεχίζουμε
να θεωρούμε βασική υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και συνεπώς για τη σημερινή του κατάσταση.

Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να ποινικοποιήσουν τις
γενναίες αποφάσεις της τότε διοίκησης, να καταργήσουν στις 4/4/2006
την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης και να οδηγήσουν το ταμείο
σε πλήρη αδράνεια και απαξίωση. Επίσης, επανέφεραν την απομα-
κρυνθείσα διευθύντρια του ΤΑΠΙΛΤΑΤ κ. Φουντουλάκη. Η συνέχεια
είναι γνωστή σε όλους σας. Οι κύριοι αυτοί φέρουν τη σημαντικότερη
ευθύνη για τη σημερινή θέση και κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

Ανικανότητα, ανευθυνότητα 
και τραγικές συνέπειες
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής των ανεύθυνων διοική-
σεων που ακολούθησαν την περίοδο 2003-5 είναι το ταμείο
να είναι πλέον ανοχύρωτο απέναντι στην κρίση και να οδη-
γούνται οι συντάξεις μας σε απανωτές περικοπές, με τελευ-
ταία την απόφαση για μείωση κατά 35%. 

Δυστυχώς, το ταμείο έχει περιέλθει στα χέρια μίας ομάδας ανί-
κανων και ανεύθυνων ατόμων που επανειλημμένως έχουν
προβεί σε απερίγραπτες ενέργειες. Αρχικά, μάλιστα, είχαν λάβει
απόφαση για μείωση των συντάξεων κατά 30%. Ο σύλλογος
βοηθηματούχων, καθώς επίσης και οι ασφαλισμένοι του ΤΑ-
ΠΙΛΤΑΤ κ.κ. Τάτσης, Φρυδούς και δύο μέλη από άλλες τράπεζες
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα να ανασταλεί η
απόφαση με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εδώ, όμως, παίζεται ένα άσχημο παιχνίδι στις πλάτες των
ασφαλισμένων. Ο σύλλογος βοηθηματούχων, υποτίθεται υπο-
στηρίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων, προσφεύγει στο
Πρωτοδικείο με προσωρινή διαταγή για ακύρωση αυτής της

απόφασης, τη στιγμή που γνώριζαν ότι επρόκειτο μα συγ-
κληθεί νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ταμείου για να αποφα-
σίσει νέα μείωση 35%! Αυτό είναι πλέον το άκρον άωτον
της υποκρισίας. Βέβαια, το πώς έχουμε φτάσει στο σημείο
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων να συμπλέουν
απόλυτα με τον κ. Γκιάτη στις οδηγίες του για μείωση των
συντάξεων, τις οποίες άλλωστε είχε προαναγγείλει με ανα-
κοίνωσή του, είναι κάτι που το αφήνουμε στην κρίση σας.
Αν λειτουργούσαν πραγματικά με γνώμοντα τα συμφέροντα
των συναδέλφων θα παραιτούντο άμεσα, αλλά είναι προ-
φανές ότι τους απασχολεί μόνο η «καρέκλα» και η συνδι-
οίκηση με τον κ. Γκιάτη. 

Οι κύριοι της διοίκησης του ταμείου, λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν
αποφασισμένοι για… μεγάλα πράγματα και επανέφεραν το θέμα
στο Δ.Σ. περνώντας τελικά τη μείωση κατά 35%! Πλέον βρισκό-
μαστε ξεκάθαρα ενώπιον μίας απολυταρχικής και ζημιογόνας για
όλους τους συναδέλφους λογικής με την οποία διοικούν αυτά τα
άτομα το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και είναι σαφές ότι οι πρωτοφανείς αυτές πρα-
κτικές μόνο σε διοίκηση ασφαλιστικού ταμείου δεν αρμόζουν.

Κι εδώ τίθεται ένα αμείλικτο ερώτημα. Μετά από αυτήν την αδι-
καιολόγητη και αδιανόητη μείωση, υπάρχει τουλάχιστον κάποιο
σχέδιο που να εγγυάται ότι ήταν η τελευταία και ότι με αυτήν
την κίνηση θα μπορέσει ο επικουρικός μας φορέας να βγει από
το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει; Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα
ότι όχι μόνο δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά επικρατεί πλήρης άγνοια
για τα πραγματικά δεδομένα της επικουρικής ασφάλισης.

Και επειδή οι υπεύθυνοι αυτών των καταστάσεων δεν μπορούν
πάντα να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, σας γνωστοποιούμε
σε ποιους έχει αναθέσει ο κ. Γκιάτης να λαμβάνουν τις αποφάσεις
που κρίνουν την πορεία και τις τύχες του επικουρικού μας ταμείου.
Πρόκειται για τους κ.κ. Πετράκη, Λάτση, Τσιακούλια, Ξύστρα, Ντίνο
και Βέργο. Εμείς κρίνουμε πλέον σαν επιλογή άμεσης προτεραιότη-
τας την ανάθεση της θέσης του διευθυντή του ταμείου ή στον έμ-
πειρο τέως διευθυντή του ΤΑΠΙΛΤ, Νίκο Αλεξόπουλο, ή στο
συνταξιούχο συνάδελφό μας, τέως συνδικαλιστή, Δημήτρη Κίσσα,
που έχουν αμφότεροι βαθιά γνώση του ασφαλιστικού και εκπλη-
ρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να διαχειριστούν τη σημερινή
τραγική πραγματικότητα και να δώσουν νέο όραμα στο ταμείο.

Πιστεύουμε ότι δεν φτάσαμε τυχαία στο σημείο μηδέν, αλλά επειδή
διαχρονικά εκείνο που προτάσσουμε είναι η κατάθεση απόψεων και
προτάσεων που να τις διέπει ο ρεαλισμός και η σοβαρότητα σας δια-
βεβαιώνουμε ότι στην ημερίδα ενημέρωσης την Πέμπτη 19/12, στις
17.00μ.μ. στο FreshHotel(Σοφοκλέους 26 & Αθηνάς) θα συζητηθεί
εκτενώς το ζήτημα της συρρίκνωσης των συντάξεων και στη συ-
νέχεια θα δημοσιοποιήσουμε πλήρως την πρότασή μας. Μία πρό-
ταση που θα δίνει εκ νέου ελπίδες σωτηρίας στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ
που έχει οδηγηθεί στην κατάρρευση. 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ (;)
Το τελευταίο διάστημα ο σύλλογός μας σας έχει επιστήσει την προσοχή σε ένα θέμα που είναι
επίκαιρο και αφορά την προοπτική εξαγγελίας προγράμματος εθελουσίας εξόδου στην τρά-
πεζά μας. Όπως σας είναι ήδη γνωστό, αρκετές τράπεζες μέχρι σήμερα έχουν ανακοινώσει
προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού τους, με πιο πρόσφατα της Τράπεζας Πει-
ραιώς και της Eurobank. Επίσης, στην εξαγγελία προγράμματος εθελουσίας εξόδου θα είχε
προχωρήσει και η Εθνική Τράπεζα αν η διαδικασία αυτή δεν έβρισκε εμπόδια, από τη μεριά του
Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της απροθυμίας της διοίκησης της Εθνι-
κής -κατόπιν υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας-  να ενισχύσει το Ταμείο
Αλληλεγγύης των ασφαλισμένων της. 

Πάγια θέση του συλλόγου μας, εδώ και χρόνια, είναι ότι τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου
είναι απαραίτητα και χρήσιμα γιατί αντιμετωπίζεται, σε κάποιο βαθμό, το πρόβλημα της ανεργίας
των νέων, αφού γίνεται ανανέωση του έμψυχου δυναμικού.

Με εξαίρεση την συντεταγμένη εθελουσία έξοδο του 2003 όλα τα επόμενα, και μέχρι σήμερα,
χρόνια, η τράπεζα ανέθεσε τη διαχείριση των αποχωρήσεων στην αποκλειστική ευθύνη της Δι-
ευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες υλοποιούσε
άτυπο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου χορηγώντας μπόνους ξεχωριστά και κατά περίπτωση στο
πλαίσιο ατομικής διαπραγμάτευσης, υπολειπόμενο μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, και της
νόμιμης αποζημίωσης αποχώρησης. ́ Ομως τα τρία τελευταία  χρόνια η Τράπεζα αρνούνταν επι-
μόνως την χορήγηση οποιασδήποτε πρόσθετης παροχής κατά την αποχώρηση των συναδέλφων,
ενώ αρνείται μέχρι σήμερα να καταβάλλει και την δικαιούμενη, κατά την συνταξιοδότηση, απο-
ζημίωση, γνωστή και ως αποζημίωση του Ν. 2112, την οποία οι συνάδελφοι διεκδικούν και ει-
σπράττουν εντόκως μετά από την έκδοση εφετειακής απόφασης.

Η συμπεριφορά αυτή της τράπεζας τροφοδοτήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, και από την ανασφάλεια
των συναδέλφων μας που μπροστά στο ενδεχόμενο ασφαλιστικών ανατροπών, όπως διαδί-
δονταν ότι θα συμβούν,  έχαναν την ψυχραιμία τους και αποχωρούσαν άρον – άρον.

……ή   Εθελούσια κοροϊδία (;)

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά και υπό την
πίεση  της Τ.Χ.Σ για μείωση του μισθολογικού κόστους, όλα τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι επίκειται, στην Τράπεζα,  πρόγραμμα  εθελουσίας εξόδου, που σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του συλλόγου μας, θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον 700 - 1.100 συναδέλφους. Η
πλειονότητα των αποχωρούντων μάλιστα θα αναζητηθεί ανάμεσα από συναδέλφους που προ-
έρχονται, από την πρώην Ιονική και Πίστεως, αφού η Εμπορική είχε υλοποιήσει, την προηγού-
μενη τριετία,  αλλεπάλληλα προγράμματα εθελουσίων εξόδων και είχε μειώσει σημαντικά το
μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων της, σε σχέση με τους συναδέλφους που προέρχονται από
την πρώην Ιονική και  Πίστεως.          

Ενημερώνουμε,  λοιπόν,  κάθε συνάδελφό μας που ενδιαφέρεται ότι όσο πιο ψύχραιμα δια-

χειριστεί την υπόθεση της αποχώρησής του από την τράπεζα, τόσο πιο ωφελημένος θα βγει.
Αν, λοιπόν, δεν υπάρξει συντεταγμένη εθελουσία έξοδος με διαφανείς και ξεκάθαρους
όρους και με προϋποθέσεις ανάλογα με αυτές που υλοποιήθηκαν από τις άλλες τράπεζες,
κατά  το τελευταίο διάστημα, είναι σαφές, ότι κανείς δεν πρέπει να σκεφτεί να αποχωρή-
σει. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει έντονη φημολογία ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να πραγμα-
τοποιήσει «εθελουσία έξοδο» καταβάλλοντας  το 40% της αποζημίωσης του Ν. 2112,
βαφτίζοντάς το, δήθεν, ως κίνητρο αποχώρησης.!!!!!, ποσό το οποίο, ούτως ή άλλως, δι-
καιούται νόμιμα να πάρει  κάθε συνάδελφος που αποχωρεί. Μάλιστα, το τελευταίο διά-
στημα διαρρέεται εντέχνως από πλευράς του συλλόγου του κ. Γκιάτη, αλλά και από την
τράπεζα, ότι αυτό το 40% της αποζημίωσης του Ν. 2112, που δόθηκε, θα αποτελεί το συμ-
πλήρωμα του εφάπαξ (!). 

Η εξαγγελία της εθελουσίας εξόδου, κατά την ίδια φημολογία, θα συνδυαστεί με την, υπό κα-
τάρτιση, νέα επιχειρησιακή σύμβαση και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την υπογραφή της. Με
τον τρόπο αυτό  η Τράπεζα θα χρυσώσει το χάπι τόσο για τους προερχόμενους από την πρώην
Εμπορική που θα δουν τους μισθούς τους να παγώνουν (εμείς βέβαια, ως προερχόμενοι από
την Ιονική, έχουμε πικρή εμπειρία, καθώς με τη συναίνεση-υπογραφή του κ. Γκιάτη στην επι-
χειρησιακή σύμβαση του 2004 καθηλώθηκαν οι αποδοχές μας), όσο και για τους προερχόμε-
νους από την πρώην Πίστεως που πρόσφατα υπέστησαν την καταγγελία της σύμβασης του
1981. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, γιατί κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να πέσει θύμα αυτού του
εμπαιγμού και δεν πρέπει να διανοηθεί να αποχωρήσει με αυτούς τους όρους

Εξ άλλου, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι στο σημείο που έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συν-
τάξεις, όποιος συνάδελφος αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί είναι αμφίβολο αν θα μπορεί να
καλύπτει τα έξοδα επιβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του, μόνο με τη σύνταξή του, και
το προτεινόμενο ποσό, δηλ. το 40% της αποζημίωσης ως μπόνους αποχώρησης, θα επαρκέσει
για να καλύψει τις ανάγκες του, για μικρό χρονικό διάστημα.        

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα ακόμα μετέωρο βήμα της διοίκησης στην αβάσιμη προσπά-
θειά της να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την κάλυψη των ελ-
λειμμάτων του κλάδου πρόνοιας, προσπάθεια που βέβαια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Όπως σας έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει ο σύλλογός μας έχει εντείνει τις προσπάθειές
του προκειμένου να αποκαταστήσει την περικοπή του εφάπαξ κατά 41,17%,  αφού η τράπεζα
είχε αναλάβει πλήρως την εγγυητική ευθύνη κάλυψης των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας
μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής και επίσης δεν έχει απο-
δώσει τα οφειλόμενα από καταλογισμούς ποσά προς το τέως ΤΑΠΙΛΤ και νυν ΤΑΥΤΕΚΩ, τα
οποία είναι δεδομένο ότι θα υποχρεωθεί να τα καταβάλει. 

Σε κάθε περίπτωση, τα δύο αυτά θέματα, της εθελουσίας εξόδου και της αποκατάστασης
του εφάπαξ, όταν ανακοινωθούν,  είναι αλληλένδετα και για κάθε επιλογή -απόφασή σας,
πρέπει να επικοινωνήσετε με το σύλλογο. Είναι θέματα  που αφορούν την ζωή σας γι
αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και σύνεση. Γι αυτό το λόγο όλα τα
στελέχη του Συλλόγου μας είναι κάθε στιγμή στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν σωστή
πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση.
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Πολιτική και Πολιτικοί
Βιώνουμε την πιο έντονη και ταραχώδη περίοδο εξελίξεων στη μεταπολιτευτική
ιστορία της χώρας μας. Μία συνταρακτική περίοδο αλλαγών που είναι δεδομένο
ότι θα διαβρώσει καθεστηκυίες αντιλήψεις και θα αναδείξει νέες μορφές, θε-
σμούς και πρότυπα στα οποία θα βασίζονται οι ζωές όλων μας. Οι διαδικασίες
αυτές και οι μετατροπές που θα επιφέρουν θα περάσουν σε μεγάλο βαθμό μέσα
από τις πολιτικές ζυμώσεις που ήδη εξελίσσονται αδιάκοπα, με αποτέλεσμα το
γνώριμο πολιτικό σκηνικό να έχει αλλάξει ουσιαστικά και βαθύτατα, ενώ οι
τομές που επιχειρούνται θα συνεχίσουν ακόμα για αρκετό καιρό την αναζωογο-
νητική τους δράση.   
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημερίδα του σε ζη-
τήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο γιατί ο τρόπος με τον οποίο λει-
τουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της αποστεωμένης μονομέρειας,
αποτελεί ξεκάθαρα ένα αναχρονιστικό και παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι
ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει εξε-
λίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο
συνδικαλιστικός χώρος.  Αυτή η στήλη θα διαμορφώνεται κατ’αρχάς από τη συντακτική
επιτροπή του συλλόγου μας. αλλά θα θέλαμε να παρέχουμε βήμα και σε εσάς, αποστέλ-
λοντάς μας, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεστε, σχόλια και
απόψεις που πολύ ευχαρίστως θα δημοσιεύουμε.

Η συναίνεση είναι το κλειδί 
Ξεκινώντας, επιθυμούμε να θίξουμε κάποια θέματα τα οποία πιστεύουμε έχουν αποκρυ-
σταλλωθεί στο μυαλό των περισσότερων συμπολιτών μας. Εκτός από την αυτονόητη αλ-
λαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών που σύσσωμα τα πολτικά κόμματα δηλώνουν
ότι θα τον καταργήσουν, εμείς κρίνουμε απαραίτητο να προχωρήσουμε ένα βήμα παρα-
κάτω και να τονίσουμε μία συνταγματική διάταξη που πιστεύουμε ότι αν εφαρμοστεί θα
προσδώσει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και θα λειτουργήσει προς όφελος των πολι-
τών. Συγκεκριμένα προτείνουμε να καλύπτονται οι υπουργικές θέσεις των υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας και η θέση του διοικητή της δημόσιας
τηλεόρασης,  όχι με απλή, αλλά με αυξημένη πλειοψηφία και συνεργασία, όταν αυτό είναι
δυνατό και το απαιτούν οι περιστάσεις, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Η «ειδική» αυτή μεταχείριση έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκτός από την προφανή θε-
σμική τους σημασία, οι συγκεκριμένοι τομείς αποτελούν τους πλέον ουσιαστικούς και ση-
μαντικούς τομείς για κάθε δημοκρατική πολιτεία. Οι θέσει αυτές πρέπει να καλύπτονται
με την έγκριση αυξημένης πλειοψηφίας από προσωπικότητες ιδιαίτερης αποδοχής που
έχοντας αυτό το τεκμήριο δεν θα συνυπολογίζουν το πιθανό πολιτικό κόστος και θα μπο-
ρούν να λαμβάνουν γενναίες αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε
αυτές τις εξαιρετικές προσωπικότητες να έχουν το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να
εκτελέσουν το έργο τους, οπότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο η θητεία τους να
μην εξαντλείται σε μία τετραετία, αλλά να μπορεί να φτάνει μέχρι και τις τρεις τετραετίες.
Τοποθετούμεθα και αξιολογούμε αυτήν την αναγκαιότητα βλέποντας τον τρόπο που λει-
τουργεί το πολιτικό σύστημα σήμερα, την καχεξία του, την αναποτελεσματικότητά του και
το μικρό ειδικό βάρος των υπουργών.

«Γροθιά» στην οικογενειοκρατία
Σε αυτό το σημείο, εξ άλλου, θα θέλαμε να προσθέσουμε και μία ακόμα καινοτόμα πρόταση
αναφορικά με το καθεστώς της βουλευτικής ιδιότητας. Το φαινόμενο της οικογενειοκρα-
τίας αποτελεί ουσιαστικά απαράβατο «κανόνα» από την πρώτη περίοδο ύπαρξης του ελ-
ληνικού κράτους. Τα παραδείγματα πολλά και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτά,
καθώς τα γνωρίζετε όλοι. Μία διάταξη που θα συνέβαλε στη μείωση και σταδιακή πατάξη
αυού του αρρωστημένου φαινομένου θα μπορούσε να συνδυάζει την υποψηφιότητα για
τη Βουλή με την υποχρεωτική κατοχή ενσήμων τουλάχιστον πενταετίας από την πλευρά
του υποψηφίου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί το -δυστυχώς συχνό-
τατο- φαινόμενο στην πολιτική μας πραγματικότητα της διαιώνισης των «τζακιών» που
διοικούν την πατρίδα μας και περνούν την εξουσία από τα γηραιότερα στα νεότερα μέλη
τους, χωρίς βεβαίως απαραίτητα να υπάρχει αξιολογική κρίση. Παράλληλα, αυτή η ρύθ-
μιση θα συνέβαλε και στην καταπολέμηση μίας ακόμα τραγικής πραγματικότητας του πο-
λιτικού μας σκηνικού που αφορά τους συχνά ανεπάγγελτους βουλευτές. Ανθρώπους
δηλαδή που ποτέ δεν μόχθησαν στο στίβο της ζωής και είναι φυσικό να μην μπορούν σε
καμία περίπτωση να κατανοήσουν τα προβλήματα, τα άγχη και τις αγωνίες του κοινωνικού

συνόλου.   

Ήδη ο σύλλογός μας έχει απευθύνει επιστολή σε όλα τα πολιτικά κόμματα επισημαίνοντας
την πρότασή του. Ελπίζουμε να υπάρξουν ευήκοα ώτα και άνθρωποι εντός των κομμάτων
με ανοιχτούς ορίζοντες που θα αφήσουν πίσω τα παραταξιακά τους συμφέροντα, προτάσ-
σοντας λύσεις που θα προάγουν τις εθνικές μας υποθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Το πολιτικό σύστημα κατώτερο των περιστάσεων
Η ανεπάρκεια και η ανικανότητα που διακρίνει τους επιφανείς άνδρες της πολιτικής ζωής
της χώρας μας έχει αποδειχτεί επανειλημμένως - αφού μάλιστα φροντίζουν και οι ίδιοι
να μας το υπενθυμίζουν συνεχώς με τα λόγια και τις πράξεις τους… Δεν εξηγείται, εξ
άλλου, διαφορετικά όταν ο κ. Σαμαράς δηλώνει ως άλλη Μαρία Αντουανέτα με το παντε-
σπάνι. ότι θα παρέχει σε όλους δωρεάν… wi-fi, την ώρα που ο κόσμος δεν έχει να… φάει!
Δεν πρόκειται απλά για μία δήλωση εκτός τόπου και χρόνου που δείχνει την αποσύνδεση
των πολιτικών από την κοινωνική πραγματικότητα. Πρόκειται για μία άκρως προκλητική
στάση που φανερώνει την αμετροέπειά του.  Μέχρι σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός είχε
ακολουθήσει, ορθώς για τον ίδιο όπως αποδείχτηκε, τη στρατηγική των περιορισμένων
δηλώσεων και την αποφυγή συνεντεύξεων, με αποτέλεσμα να έχει προστατευθεί από τη
φθορά. Κάτι ήξερε βέβαια, καθώς την πρώτη φορά που αποφάσισε να εμφανιστεί σε τη-
λεοπτική συνέντευξη, τα έκανε μαντάρα… 

Και οι «μονομαχίες» στην… Άγρια Δύση
Και βέβαια, δεν θα αφήσουμε… παραπονεμένο τον έτερο Καπαδόκη της κυβέρνησης, τον
κ. Βενιζέλο. Στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την κατατεθείσα πρόταση
μομφής εναντίον της κυβέρνησης, ακούστηκε απευθυνόμενος προς τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, κ. Τσίπρα, να τον προσκαλεί σε μονομαχία. Δεν ξέρουμε πώς
ακριβώς τα έχει τα πράγματα κατά νου ο κ. Βενιζέλος, αλλά πρέπει να του τονίσουμε ότι
η Βουλή, ο ναός της δημοκρατίας μας, δεν είναι το Κολοσσαίο με την αρένα με τους μο-
νομάχους που αγωνίζονταν για να κερδίσουν την εύνοια του φιλοθεάμονος κοινού! Δε
χρειάζεται καν να σχολιάσουμε, βέβαια, ότι αυτές οι σπασμωδικές κορώνες -υποτιθέμε-
νου- εντυπωσιασμού, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αναδείξουν την ανεπάρκειά του
ως πολιτική προσωπικότητα…
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την άλλη, δεν άφησε χαμένη την ευκαιρία
για να αναδείξει και αυτός την ανωριμότητά του. Καταπιάστηκε, λοιπόν, από την ατάκα
του κ. Βενιζέλου και απάντησε ότι ο λόγος που πήγε στο Τέξας ήταν για να μάθει πώς μο-
νομαχούν στο Ελ Πάσο! Ξεφεύγει κάθε έννοιας λογικής και σοβαρότητας αυτή η κατά-
σταση, όταν οι τρεις άνδρες που διευθύνουν τα κόμματα που αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, συμπεριφέρνονται με αυτόν τον ασόβαρο -με τον πιο
επιεική χαρακτηρισμό- τρόπο. Μερικές φορές αυτές οι καταστάσεις μας δίνουν λαβή να
σκεφτόμαστε ότι έχουμε και εμείς οι συνδικαλιστές τα ελαφρυντικά μας που συχνά λει-
τουργούμε με λανθασμένο τρόπο. Εμείς μπορεί να απογοητεύουμε ένας μέρος των εργα-
ζομένων , ενώ αυτοί το σύνολο του ελληνικού λαού!

Κύριε Ταμήλε και η ανοησία έχει όρια!
Και το κρεσέντο της ανευθυνότητας συνεχίζεται με τον βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, κ. Μι-
χάλη Ταμήλο. Βέβαια, αυτή η περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς διολισθαίνει στα όρια της
επικινδυνότητας, της ανοησίας και της δημοκρατικής νομιμότητας! Ο εν λόγω κύριος, λοι-
πόν, δήλωσε λίγο πολύ ότι η Χρυσή Αυγή ήταν αναγκαία για να κάνει τη «βρώμικη δου-
λειά», «καθαρίζοντας» τις γειτονιές από αλλοδαπούς, υποκαθιστώντας τους θεσμούς!
Για να το ξεκαθαρίσουμε, ο εκλεγμένος αυτός βουλευτής υποστήριξε ότι ένα φασιστικό,
νεοναζιστικό κόμμα που κατηγορείται για εγκληματική δράση και δολοφονίες, ήταν απα-
ραίτητο για την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας μας! Αντε με τέτοια μυαλά να πάμε μπρο-
στά. Και ο λαός τον Τρικάλων τον αντάμειψε βάζοντάς τον στη Βουλή. Αυτός δεν κάνει
όχι για να περνά το κατώφλι της Βουλής, αλλά ούτε για το λαγούμι στο οποίο θα έπρεπε
να έχει κρυφτεί μετά τη συγκεκριμένη δήλωση!

Όνομα βαρύ σαν ιστορία...
Άλλη περίπτωση βέβαια και ο κ Παναγούλης που μην μπορώντας να βγει με άλλον τρόπο
στην επικαιρότητα, επιχειρεί κάθε φορά με συνθήκες επιθεώρησης να αναδειχτεί. Κλεί-
νοντας μία ομιλία του είπε μεταξύ άλλων «κύριοι φροντίστε να φτιάξετε φυλακές γιατί
θα σας χρειαστούν», προεξοφλώντας αμέσως την αναγκαιότητα να πολλαπλασιαστούν
οι φυλακές για να βάλει μέσα τους πολιτικούς του αντιπάλους. Κρίμα που ο συγκεκριμέ-
νος κύριος φέρει ένα πολύ βαρύ όνομα λόγω της δράσης και του μεγέθους του αδερφού
του, αλλά τέτοιου είδους δηλώσεις τον καθιστούν πολιτικό νάνο.

ΝΑΙ στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση,
αλλά με προϋποθέσεις
Οι απόψεις του συνάδελφου Δημήτρη Φωτόπουλου που αναπτύσσονται στην σελίδα 5
μας αγγίζουν όλους. Η θέση μας είναι ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα της
ΕΡΤ ήταν μία ανούσια πολιτική ανοησία που δημιούργησε περισσότερα προβλήματα
από αυτά που έλυσε και τελικά κατέστησαν την κυβέρνηση αναξιόπιστη. Από την άλλη
πλευρά, η θέση που προέβαλε η αντιπολίτευση υποστηρίζοντας ότι η ΕΡΤ θα έπρεπε
να εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ήταν αναχρονιστική και ανεδαφική.

Στην ΕΡΤ δεν έπρεπε να μπει λουκέτο. Απαιτούνταν αλλαγές που θα της έδιναν μία νέα,
δυναμική κατεύθυνση. Έπρεπε να εκσυγχρονιστεί το προσωπικό της και να καταστεί
περαιτέρω αξιόπιστη και έγκυρη. Εξ άλλου, με ένα νοικοκυρεμένο προϋπολογισμό η
ΕΡΤ πράγματι τα τελευταία χρόνια είχε ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία και φαινόταν
να βρίσκει το δρόμο της. Αν γίνονταν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αυτό θα είχε σαν
αποτέλεσμα την ορθολογική λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης που ουσιαστικά είναι
ο πιο δυνατός εθνικός μας πρεσβευτής, ειδικά για το κομμάτι της «δεύτερης Ελλάδας»
στην ομογένεια, ενώ παράλληλα εξυπηρετούσε και εθνικούς σκοπούς με την κάλυψη
των παραμεθορίων περιοχών, σκοπούς βέβαια στους οποίους δεν πρόκειται ποτέ να

επενδύσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζουμε ότι το πιο καθοριστικό και σημαντικό
σημείο για την επιτυχημένη λειτουργία ενός δημόσιου επικοινωνιακού φορέα είναι η
διοίκησή του να αποτελείται από ανθρώπους που θα έχουν βαθιά γνώση του αντικει-
μένου και θα απολαμβάνουν υπερκομματικής αποδοχής.

Σσσσς! Το… μυστικό των συχνοτήτων

Σκοτωνόμαστε να βρούμε 350 εκατ. να κλείσουμε τρύπες στην εθνική οικονομία όταν
υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο δημόσιο έσοδο από το οποίο θα μπορούσαν να αντληθούν
άμεσα. Είναι οι συχνότητες των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν
συζητείται συχνά και δεν τυγχάνει της προβολής που του αξίζει, πολύ απλά γιατί έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα των μεγαλοκαναλαρχών! Η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα της Ευρώπης που δεν έχει διενεργήσει διαγωνισμό για τη χορήγηση των συχνο-
τήτων. Πρόσφατα η Βουλή ψήφισε την απόδοση συχνοτήτων σε συγκεκριμένους πα-
ράγοντες των ΜΜΕ και υποτίθεται ότι μετά θα διεξαγάγει το διαγωνισμό για την
άντληση οικονομικών οφελών. Εδώ ταιριάζει απόλυτα το γνωμικό ότι η κυβέρνηση
βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτά βλέπει ο κόσμος, αγανακτεί και διευρύνεται
περαιτέρω η δυσπιστία του έναντι της πολιτικής και των πολιτικών. Δυστυχώς, βέβαια,
τόσο σημαντικά θέματα δεν είναι ψηλά στην ατζέντα της κοινής γνώμης με αποτέλεσμα
να διαιωνίζονται.
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Το ιστορικό της ντροπής 
στο Σύλλογο Συνταξιούχων
Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε περίτρανα, όταν 75 μέλη του συλλόγου ζήτησαν να ελέγξουν δι-
καιολογητικά δαπανών του ισολογισμού  και οι κύριοι αυτοί λειτουργώντας με ιδιοκτησιακή
λογική το αρνήθηκαν. Η απαράδεκτη αυτή στάση της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων
οδήγησε τα μέλη τους στην αναζήτηση άλλων μέσων για τη διερεύνηση των οικονομικών στοι-
χείων του συλλόγου. Η ανάλυση των στοιχείων που βρέθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την ΟΣΤΟΕ
(Ομοσπονδία Συνταξιούχων), τον οικονομικό απολογισμό του συλλόγου, το τυπογραφείο και
άλλους φορείς, είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη των ασύδοτων πρακτικών που εφαρμό-
στηκαν στα οικονομικά του Συλλόγου Συνταξιούχων. Το θέμα αυτό αποτελεί δέσμευσή μας
απέναντι σε όλους τους συναδέλφους ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. 
Παράλληλα, απαξίωσαν τον σύλλογο, λειτουργικά και οργανωτικά, αφού την τελευταία
εξαετία δεν τους απασχόλησε κανένα από τα φλέγοντα θέματά του παρά τις συνταρακτικές
εξελίξεις σε ασφαλιστικό επίπεδο, με τη συρρίκνωση των συντάξεων των κύριων και
επικουρικών ταμείων αρκούμενοι μόνο σε λεκτικούς αφορισμούς. 
Αυτή η γενικευμένη αδιαφορία σε μία περίοδο βαθιάς κρίσης είχε, δυστυχώς, τραγικές συνέ-
πειες για τα δικαιώματα και συμφέροντά μας. Οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας που πήραν την
πρωτοβουλία και κατήλθαν στις εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων, μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα αν μη τι άλλο, φρόντισαν να αφυπνίσουν την πλειονότητα των συναδέλφων μας
και να αναδείξουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτής της υπόθεσης.  
Η ομάδα της απερχόμενης διοίκησης είναι ταυτισμένη με την ιδιοκτησιακή αντίληψη και λογική -
για του λόγου το αληθές τις ίδιες πρακτικές χρησιμοποίησαν και στο συνεταιρισμό- και επομένως
έδρασαν με αντίστοιχο τρόπο στις θεσμικές διαδικασίες του συλλόγου συνταξιούχων. Εμείς σας
παραθέτουμε όλο το ιστορικό των εξελίξεων ώστε να κρίνετε από μόνοι σας. 

Γενική Συνέλευση συνταξιούχων: Τέρμα στο…. Τέλμα
Στη μαζική εκλογική  Γ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων της 2ας Οκτωβρίου 2013, οι 400 πα-
ρόντες συνάδελφοι καταδίκασαν με την ψήφο τους τη διοικητική απραξία και την οικονομική
κακοδιαχείριση του απερχόμενου προεδρείου, καταψηφίζοντας τον οικονομικό απολογισμό.
Πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου η Γ.Σ. καταψήφισε
τον οικονομικό απολογισμό της διοίκησης και σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, δεν
απάλλαξε τους υπεύθυνους από την ασύδοτη οικονομική διαχείριση και τη ζημιά που
προξένησαν όλα αυτά τα χρόνια που αποτελούσαν τη διοίκηση του συλλόγου. 
Τα μέλη του απερχόμενου προεδρείου, πάρα την καταδίκη των συναδέλφων, γατζωμένοι στην
καθεστωτική τους αντίληψη, παράνομα και αντικαταστατικά, δεν παρέδιδαν τα πρακτικά στο
Προεδρείο της Γ.Σ., επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να ακυρώσουν την εκλογική διαδικασία
γιατί έτσι ήλπιζαν ότι θα διασωθούν.  Μάταια το Προεδρείο και η Εφορευτική Επιτροπή της
Γ.Σ. αναζήτησαν τη  παράδοση των εγγράφων αρχικά μέσω αλλεπάλληλων επιστολών και
στην συνέχεια μέσω εξωδίκου και εισαγγελικής παραγελίας.  Έπρεπε να προσφύγουν στη δι-
καιοσύνη το Προεδρείο και η Εφορευτική Επιτροπή της Γ.Σ. ώστε να υποχρεωθούν με τα
ασφαλιστικά μέτρα της από 12/11/2013 απόφασης να παραδώσουν τα πρακτικά. Το Πρωτο-
δικείο Αθηνών στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε προσωρινή διαταγή στην
οποία δέχεται το αίτημα των συναδέλφων συνταξιούχων μελών της Ιονικής Ενότητας και του
Προεδρείου, καθώς και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής  για άμεση παράδοση των
πρακτικών της Γ.Σ., διαμηνύοντας στην απερχόμενη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων
ότι σε περίπτωση άρνησης υλοποίησης της απόφασης θα επιβληθεί ποινή  φυλάκισης 3 μηνών
και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον απερχόμενο πρόεδρο κ. Ντίνο.
Δυστυχώς, η ομάδα του Ντίνου και του Βέργου παρότι της κοινοποιήθηκε η δικαστική από-
σφαση, δεν την εφάρμοσε άμεσα. Κατόπιν τούτου τους εστάλησαν αλλεπάλληλα εξώδικα
προκειμένου να πειθαρχήσουν με τη δικαστική απόφαση, γεγονός που τελικά υλοποιήθηκε
στις 19/11/13, 47(!!!) μέρες μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Να σημειώσουμε
ότι η προσπάθεια του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής να παραλάβουν τα επίσημα
πρακτικά της Γ.Σ. συνδεόταν άμεσα με την παραλαβή των ψηφοδελτίων από τα ΕΛΤΑ προ-
κειμένου να προχωρήσουν στην καταμέτρηση και την ανακήρυξη της νέας διοίκησης. 

Γατζωμένοι στις καρέκλες
Η πρωτοφανής αυτή συμπεριφορά αποσκοπούσε στην παράταση παραμονής τους στις καρέκλες

και την ευόδωση της προσπάθειας ακύρωσης της εκλογικής διαδικασίας. Τα πρακτικά επικυρώ-
θηκαν άμεσα από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και παρεδόθησαν αυθημερόν στο συνά-
δελφο πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Δημήτρη Μπάφα, ο οποίος  τα προσκόμισε ως
νομιμοποιητικά έγγραφα στο κεντρικό ταχυδρομείο, ενημερώνοντας ότι σύσσωμη η Εφορευτική
Επιτροπή θα προσερχόταν στις 21/11/13 και ώρα 9.00 π.μ. για να παραλάβει τα ψηφοδέλτια για
την καταμέτρηση. Εκεί, όμως, διαπίστωσε ότι είχε εξαντληθεί η προθεσμία που το ταχυδρομείο
υποχρεούτο να φυλάσσει τα ψηφοδέλτια, με αποτέλεσμα να τα επιστρέψει στους αποστολείς
τους!
Ο Ντίνος και η παρέα του εκτός από τα τεράστια προβλήματα που συσσώρευσαν, τουλά-
χιστον θα πρέπει πλέον να νιώθουν «περήφανοι» και «πρωτοπόροι», καθώς λογικά
κατέχουν ένα πανελλήνιο ρεκόρ, αφού δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει ξανά στην εγ-
χώρια συνδικαλιστική ιστορία κάτι αντίστοιχο, δηλαδή η ακύρωση εκλογικής διαδικα-
σίας και η επιστροφή των ψηφοδελτίων!
Η πρωτοφανής, αυτή συμπεριφορά και πρακτική βέβαια έχει λογική, μόνο που είναι η λογική
της… παράνοιας.  Βλέπετε, όταν μετά από 80 μέρες η απερχόμενη διοίκηση δεν έχει παρα-
δώσει τα παραστατικά δαπανών 1.225.000 ευρώ και έχει καταψηφιστεί ο οικονομικός απο-
λογισμός της, δεν είχε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει κάθε θεμιτό και αθέμιτο
(κυρίως) μέσο για να τινάξει τις εκλογές στον αέρα και να κερδίσει λίγο χρόνο, αφού ήταν
δεδομένη  η καταψήφισή τους, και η ανάθεση της Διοίκησης του Συλλόγου στους υποψήφιους
της Ιονικής Ενότητας.
Συνάδελφοι, δυστυχώς ζήσαμε αυτό το πρωτοφανές γεγονός για συνδικαλιστική οργάνωση,
λόγω της εμμονής αυτών των ανθρώπων να περιφρονούν τους θεσμούς, να αγνοούν τις δι-
καστικές αποφάσεις και να οδηγούν πλέον το σύλλογο σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Η πρα-
κτική τους να υπονομεύουν κάθε διαδικασία για εξεύρεση λύσης έχει να κάνει με την επιδίωξή
τους σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο να παρατείνουν αυθαίρετα την παραμονή τους στη δι-
οίκηση του συλλόγου για ένα ακόμα δίμηνο και να τον οδηγήσουν σε απαξίωση και βαθιά
κρίση. Εμείς από την πλευρά μας, έχοντας την επιδοκιμασία των συναδέλφων μας τόσο στην
εκλογή του Προεδρείου όσο και στην καταψήφιση των οικονομικών της απερχόμενης διοί-
κησης, είχαμε κάθε λόγο να προχωρήσουμε στην εκλογική διαδικασία.  

Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά
Ενώπιον αυτών των τραγελαφικών εξελίξεων καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ετοιμότητα
και επαγρύπνηση.  Οι υποψήφιοι της Ιονικής Ενότητας θα καταθέσουν προσφυγή για διορισμό
προσωρινής Διοίκησης με αμεσο στόχο την διενέργεια εκλογών ώστε να αποκτήσει ο Σύλλογος
μια Διοίκηση αντάξια της ιστορίας της Ιονικής οικογένειας. Εδώ βέβαια σας προειδοποιούμε ότι
αναμένεται να επιχειρηθεί και κάποιας μορφής… μετάλλαξη. Ενδεχομένως, λόγω των βαρύ-
τατων αποκαλύψεων, να αποσυρθούν οι πρωταίτιοι της αμαρτωλής εξαετίας Ντίνος, Βέρ-
γος, Λαδά, και Κορδώνης και να εμφανιστούν για διεκδίκηση της ψήφου σας τα εξαπτέρυγά
τους με επικεφαλής τους κυρίους Τάτση, Σιώκο, Προκόπη, Μπάφη κλπ.
Επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά ότι η ενεργοποίηση όλων των συναδέλφων είναι αναγκαία.
Είμαστε σίγουροι ότι αν συμβεί αυτό, στις εκλογές που θα επιδιώξουμε να γίνουν το συντομό-
τερο, θα αναθέσετε την εκπροσώπηση του συλλόγου στους υποψηφίους της Ιονικής Ενότητας
που έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να πετύχουν την εξυγίανσή του, να αποδώσουν ευ-
θύνες σε όσους καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη σας και να διαχειριστούν τα κρίσιμα ασφα-
λιστικά μας θέματα που βρίσκονται στον προκρούστη των κυβερνητικών επιλογών και των
ανίκανων χειρισμών της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που είναι ταυτισμένη με τις καταστρο-
φικές πράξεις και μέρες της ομάδας του συλλόγου συνταξιούχων. 
Συνάδελφοι, ευτυχώς η πιο μελανή σελίδα στη συνδικαλιστική ιστορία της Ιονικής κλείνει. Η
απομάκρυνση αυτών των κυρίων είναι θέμα διαδικασιών και σύντομου χρονικού διαστήματος.
Η θητεία, όμως, αυτών των κυρίων στη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων έφερε αλλεπάλ-
ληλες ήττες, διασυρμό της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και όλοι πλέον πρέπει να βγάλουμε
τα συμπεράσματά μας. Η αδιαφορία μας οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα, ενώ οι υποθέσεις
μας, τα θέματά μας και οι συνάδελφοι έχουν περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο την ανάγκη
για μία σοβαρή υπεύθυνη και έντιμη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Επειδή, όμως, όπως και στη
δημοκρατία έτσι και στο συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα προχωρήσουμε σε όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες για να αποπέμψουμε αυτούς τους ανεύθυνους, ώστε να συσταθεί μία
διοίκηση που θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα του συλλόγου την κρίσιμη αυτήν περίοδο.

Η φωνή της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σίγησε, με προσω-
πική απόφαση του Πρωθυπουργού και με την ανοχή των κυ-
βερνητικών εταίρων.

Ο Πρωθυπουργός πήρε το βάρος της απόφασης, οι εταίροι
του διαφώνησαν, θύμωσαν, απείλησαν, αλλά… μέχρι στιγ-
μής ουδέν έπραξαν.

Αυτό, αν δεν λέγεται υποκρισία, λέγεται σίγουρα πολιτική
ανοχή με τη μέθοδο της απραξίας εν ονόματι της Κυβερνη-
τικής συνοχής, η οποία λειτουργεί ως μπαμπούλας και για
τους κυβερνητικούς εταίρους, τους οποίους ο Πρωθυπουρ-
γός, όπως φαίνεται, τους πάει… τραγουδώντας!

Ούτε λίγο, ούτε πολύ η Κυβερνητική σταθερότητα και η συ-
νοχή ανάγεται σε αυτοσκοπό, αφού οι Κυβερνητικοί εταίροι
κλείνουν τα μάτια στα αδιέξοδα της κοινωνίας, αποστρέ-
φουν τα πρόσωπα από τις στρατιές των ανέργων, κοροϊ-
δεύουν εαυτούς και αλλήλους, μέσα από κατασκευασμένα
μηνύματα αισιοδοξίας και δολοφονούν καθημερινά στην
πράξη τη Δημοκρατία, τα κοινωνικά δικαιώματα και την προ-
οπτική της χώρας, στα πλαίσια ενός προμελετημένου και κα-
θοδηγούμενου οικονομικού και πολιτικού εγκλήματος.

Όταν «το πείραμα» της συγκυβέρνησης στηρίζεται στην

πυγμή του ενός και στην αδυναμία των άλλων, που υποκύ-
πτουν μονίμως σε εκβιασμούς, τι ελπίδα μπορεί να υπάρχει
για τη χώρα;

Όταν όλες οι πολιτικές αποφάσεις είναι βάσει… οδηγιών,
χωρίς κοινωνική νομιμοποίηση και αποδοχή, πώς μπορούν
να πείσουν ότι… είναι για το καλό μας;

Εκτέλεσαν τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και πέταξαν στο
δρόμο 2.656 εργαζόμενους, κάνοντας χρήση της κρατικής
διαχείρισης, που ασκούν, με το φαιδρό επιχείρημα ότι «το
μαγαζί ΕΡΤ», που οι ίδιοι διοικούσαν, είχε κατακλυστεί από
σκάνδαλα, αδιαφάνεια και πλήθος άλλων κακών… ενώ
ταυτόχρονα ισχυρίζονται, ότι ήταν και απαίτηση της Τρόικας.

Έτσι δικαιολόγησαν τη δική τους ανικανότητα και νομίζουν
ότι εξιλεώθηκαν, γιατί η εντολή ήταν… άνωθεν.

Μπράβο τους. Τα κατάφεραν!

Είμαστε η μοναδική χώρα, ίσως στον κόσμο που έκλεισε
πραξικοπηματικά η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση – δηλαδή με
μεθόδους αλήστου μνήμης εποχών – αλλά η Κυβέρνηση
έδειξε αποφασιστικότητα και πυγμή!

Χειροκροτήστε τους! Ούτε είδαν, ούτε άκουσαν, ούτε συγ-

κινήθηκαν από τις εκατοντάδες δημόσιες διαμαρτυρίες ορ-
γανώσεων και κοινωνικών φορέων, ούτε καν προβληματί-
στηκαν από τα πλήθη των εργαζόμενων, των ανέργων, των
πνευματικών ανθρώπων, των απλών πολιτών, που κατέ-
κλυσαν το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα και στις άλλες
πόλεις της χώρας, έξω από τους τοπικούς σταθμούς.

Αυτοί κατέβασαν τους διακόπτες, λίγο πριν από τα μεσάνυ-
χτα… ρίχνοντας Μαύρο στις οθόνες… έτσι για να μας δεί-
ξουν… ότι πενθούν για τη Δημοκρατία, που εκτέλεσαν…

Ξέχασαν, όμως, όπως ξεχνούν συνήθως όλες οι εξουσίες
που στηρίζονται με αυταρέσκεια σε μεγάλα λόγια, σε πομ-
πώδεις καλοπροβαρισμένες εκφράσεις, σε εκβιαστικά διλ-
λήματα και μονοδρόμους, ότι η Ιστορία εκδικείται, η
Κοινωνία δεν είναι μονίμως χειραγωγούμενη και οι Άνθρω-
ποι δεν είναι αριθμοί.

Οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν νόηση, ανάγκες και όρια,
που εξαντλούνται και αρκεί μία αφορμή για να εξελιχθούν
οι αφόρητες πιέσεις, σε κοινωνικές θύελλες.

… Και αυτές οι θύελλες ούτε ψεκάζονται, ούτε φυλακίζονται.

Γι’ αυτό αν υπάρχει ακόμα χρόνος, η Κυβέρνηση και οι εν-
τολοδόχοι της, ας προσέξουν.

ΑΠΟΨΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γραμματέας Τύπου της ΟΤΟΕ

«Όταν η Δημοκρατία οδηγείται στο απόσπασμα, ένα είναι βέβαιο: 
Εκείνοι που διατάζουν την εκτέλεσή της, τη φοβούνται!»
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από τους Σαντινίστας… στους Καζινίστας !!!
Βετεράνος συνδικαλιστής του τραπεζικού χώρου με ανεπτυγμένο επαναστατικό

πνεύμα αποφάσισε το 1979, όταν οι αντάρτες Σαντινίστας, των οποίων ήταν δικαιολο-
γημένα θερμός υποστηρικτής αφού ανέτρεψαν τη δικτατορία του Σομόζα και κατέλαβαν
την εξουσία στη Νικαράγουα, να αλλάξει ρότα… Δεν μπόρεσε να αντέξει στις σειρήνες
του καπιταλισμού και πήγε να χειραφετήσει έναν από τους ναούς του οικονομικού
φιλελευθερισμού, τα καζίνο. Τελικά, το μόνο που κατάφερε ήταν να καταστεί δέ-
σμιός τους, αφού μέχρι σήμερα, συχνά τα βράδια, ανεβαίνει σαν αντάρτης στο βουνό
της Πάρνηθας και δίνει τη δική του μάχη στο… μπλακ τζακ και τη ρουλέτα! Ενίοτε
βέβαια έχει και πεδινή εξόρμηση καταφεύγοντας στο παραλιακό Λουτράκι. Αυτή η
ιστορία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια.  Αλήθεια ποιος το περίμενε από τους
Σαντινίστας, να καταλήξει… στους Καζινίστας! 

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια ο εν λόγω συνδικαλιστής  ανέπτυξε και την περίεργη
συνήθεια να «δαγκώνει» τους συναδέλφους του. Οπότε, αν ποτέ κάποιος συνδικαλιστής
σας ζητήσει «βραχύβιες» οικονομικές διευκολύνσεις επικαλούμενος το συναδελφικό
πνεύμα, απομακρυνθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε!

13 χρόνια… κοπάνα!
Όλοι στη ζωή μας θα θέλαμε να επιτύχουμε ένα ρεκόρ. Κανένας εργαζόμενος, όμως,

πιστεύουμε στην ελληνική επικράτεια δεν θα φτάσει το επίτευγμα του Νικολακάκη που
πέτυχε το απόλυτο και μοναδικό ρεκόρ να του καταβάλλονται συνεχώς οι αποδοχές
καθώς, και οι ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει πατήσει ούτε μία μέρα το πόδι του
στην τράπεζα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, τα προηγούμενα χρόνια η διοίκηση έχοντας
την ευθύνη της τράπεζας έτσι ήθελε και έτσι αποφάσιζε. Όταν σήμερα η τράπεζα έχει
ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού, πάλι έτσι θέλουμε και έτσι
κάνουμε; 

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Όλοι κρινόμαστε στη ζωή μας και ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα

όσοι συμμετέχουμε σε συλλογικές οργανώσεις, όπως οι συνδικαλιστικές. Και είναι σί-
γουρο ότι την περίοδο που διανύουμε της απαξίωσης της συλλογικότητας και του συν-
δικαλισμού τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκείνο που πράγματι μας οδηγεί, όχι
πλέον στην αυστηρή κρίση, αλλά στον οίκτο, είναι όχι μόνο η κατάντια της εφημερίδας
«Ο Συνταξιούχος της Ιονικής», αλλά και η σύνθεση της συντακτικής επιτροπής. Κάποτε
ο αριθμός των μελών της συντακτικής επιτροπής ήταν διψήφιος. Σήμερα έμεινε μόνο
ο «σκληρός» πυρήνας που διαχειρίστηκε αυτήν την ιστορία, δηλαδή η «Αγία
Τριάδα» που αποτελείται από τον Ντίνο, τον Βέργο και τη Λαδά. 

Νευράκια;;;
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Σύλλογο Συνταξιούχων που φαίνεται ότι θα τον απαλλά-

ξουν επιτέλους από την παρουσία των ανίκανων που τον διεύθυναν τα τελευταία χρόνια,
μάλλον πείραξαν τα νεύρα κάποιων…

Συνυποψήφια του Ντίνου και του Βέργου, την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας των
εκλογών του Συλλόγου Συνταξιούχων στις 7 Οκτωβρίου 2013 στις 10.30 π.μ. άφησε
στην άκρη τη «σιδηρά» πειθαρχία που υποτίθεται ότι διακρίνει την ίδια και τους συνυπο-
ψηφίους του συνδυασμού της ξαφνικά και αναίτια όρμησε σαν ταύρος σε υαλοπωλείο
και ανέτρεψε τα τραπεζοκαθίσματα, σπάζοντας φλιτζάνια, ποτήρια και τασάκια, βρίζοντας
ταυτόχρονα χυδαία και χειροδικώντας εναντίον τριών συναδέλφων ενώ έπιναν καφέ
και συζητούσαν με άλλους συναδέλφους κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου στη στοά
Χατζηχρήστου.

Προσπάθησε να αρπάξει τους φακέλους τους και την επιβαρυντική για το απερχόμενο
Προεδρείο Έκθεση της Εξελεγκτικής  Επιτροπής που καταψήφισε τον Οικονομικό τους
Απολογισμό.

Η φασαρία και η ένταση που προκλήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν
περαστικοί που κοίταζαν απορημένοι τα… απομεινάρια της επίθεσης της εν λόγω κυρίας.

Οι συνάδελφοι που δέχθηκαν την επίθεση, αμέσως μετά τη λήξη του επεισοδίου δή-
λωσαν το περιστατικό στον Αξιωματικό Υπηρεσίας  του Αστυνομικού Τμήματος. 

Θέλοντας και μη… 
ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ 1.225.000€!
Από τις 30 Αυγούστου 2013, με εξώδικο προς το απερχόμενο Προεδρείο του Συλλόγου

Συνταξιούχων 75 συνάδελφοι-μέλη του απαίτησαν, έχοντες έννομο συμφέρον, να τους
επιτραπεί άμεση πρόσβαση ώστε να ελέγξουν τα παραστατικά δαπανών του Συλλόγου.
Είναι αδιανόητο και συνάμα παράνομο για ένα συνδικαλιστικό σωματείο το γεγονός ότι
για την προηγούμενη τριετία (2007-2010) δεν είχαν δημοσιοποιήσει τον ισολογισμό τους!
Επειδή οι συνάδελφοι είχαν, από επίσημα έγγραφα του Συλλόγου Συνταξιούχων και του
Συλλόγου Βοηθηματούχων, της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων - ΟΣΤΟΕ, του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
του τυπογραφείου του ΣΣΙΛΤΕ και άλλων φορέων, ενδείξεις κακοδιαχείρισης και κατα-
σπατάλησης των εσόδων του Συλλόγου, που πιθανόν να επισείουν αστικές και ποινικές
ευθύνες για το απερχόμενο Προεδρείο, έστειλαν σωρεία εξωδίκων και επιστολών, χωρίς
έως σήμερα να έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους. 

Οι κ.κ. Ντίνος, Βέργος, Λαδά και Κορδώνης ενώπιον της αποκάλυψης των πεπραγμέ-
νων τους, αφού πρώτα με πάσης φύσεως τερτίπια αρνούνταν επί 3 μήνες να επιδείξουν
τα οικονομικά έγγραφα που «καίνε», διέλυσαν άρον-άρον το Δ.Σ. του Συλλόγου και προ-
κήρυξαν πρόωρες εκλογές για να αποφύγουν τον έλεγχο. Γιατί άραγε; Τι κρύβουν τα οι-

κονομικά αρχεία; Όσο όμως κι αν προσπαθούν να καθυστερήσουν τον καταποντισμό τους
με διάφορους ελιγμούς, τελικά θα μείνουν με τη… μισή χαρά. Και αυτό γιατί το δικαστή-
ριο όρισε στις 17 Δεκεμβρίου 2013 να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα για ικανοποί-
ηση του αιτήματος των συναδέλφων για επίδειξη και έλεγχο των παραστατικών δαπανών
του Συλλόγου.

Ο λόγος βέβαια που αρνούνται τον οικονομικό έλεγχο είναι προφανής, καθώς, ουσια-
στικά θα συμπληρώσει και  ολοκληρώσει την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (που
αναφέρει σαφώς και συγκεκριμένα για αθεώρητες αποδείξεις, παράνομες «δημοσιο-
γραφικές» αμοιβές από το Ταμείο του Συλλόγου, του απερχόμενου Προέδρου κ. Ντίνου),
αμοιβές 900 ευρώ τον μήνα, λειτουργικά και τηλεφωνικά έξοδα του Προεδρείου και τις
διαπιστώσεις μας για τα υπέρογκα έξοδα (1.225.000 € για το διάστημα 2007-2013!) που
καταχώρησε στον Οικονομικό Απολογισμό του το απερχόμενο Προεδρείο.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ…
Ούτε ο κος Βέργος -Πρόεδρος του Συλλόγου Βοηθηματούχων ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ- 
παραδίδει από τις 4/9/2013 προς έλεγχο τα παραστατικά δαπανών!
Τις πρακτικές που χρησιμοποιεί το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων φαίνεται ότι…

ζήλεψε ο κ. Βέργος, Πρόεδρος του Συλλόγου Βοηθηματούχων. Εδώ και δύο μήνες τρεις
συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου του Επικουρικού μας Ταμείου, με εξώδικο που απέστειλαν
στον Πρόεδρο Κ. Βέργο ζητούν να τους παραδοθούν προς έλεγχο (ως έχοντες έννομο συμ-
φέρον) συγκεκριμένα οικονομικά εντάλματα, τιμολόγια και αποδείξεις. Με βάση την Ανά-
λυση Εξόδων που δημοσίευσε ο Σύλλογος για τα έτη 2010, 2011, 2012, εμφανίζονται
αδικαιολόγητες και μεγάλες υπερβάσεις, αντικαταστατικά έξοδα, ενώ το Ταμείο του Συλ-
λόγου Βοηθηματούχων (Βέργος) φαίνεται να διατηρεί ανοιχτό αγωγό ροής μετρητών προς
τον Σύλλογο Συνταξιούχων κύριας σύνταξης (Ντίνος). 

Αλήθεια πώς δικαιολογείται η ολοκληρωτική κάλυψη δαπάνης έκδοσης της Εφημερίδας
άλλου Συλλόγου και μάλιστα στο τριπλάσιο  της προσφοράς του Τυπογραφείου (από 750 €
η προσφορά, η εφημερίδα στην ανάλυση εξόδων κοστολογείται 2.120 € το φύλλο!); Οι 10
ανακοινώσεις κοστολογούνται με δεκαπλάσιο ποσόν, 27.505 € αντί για την κοστολόγηση
του τυπογραφείου τους που ανερχόταν στα 2.750 €! Αλήθεια τι σημαίνει (το έξοδο) «ΔΙΕΥ-
ΚΟΛΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛ. ΣΥΝΤ/ΧΩΝ με 7.000 €», η οποία, μάλιστα, δεν εμφανίζεται καν
στον Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου Συνταξιούχων;  Θα επιμείνουμε για την επίδειξη
και τον έλεγχο των παραπάνω αλλά και άλλων παραστατικών, γιατί πάντοτε, αλλά και ιδι-
αίτερα αυτήν την εποχή, οι εισφορές των συνταξιούχων προς τους Συλλόγους τους πρέπει
να διαχειρίζονται με διαφάνεια, φειδώ και περίσκεψη και όχι σπάταλα και με ενδείξεις κα-
κοδιαχείρισης!      

Έπαιρναν για την ΟΣΤΟΕ… της τα απέδιδαν όμως;;;
Αλήθεια, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πόσες πολλές «τρύπες» είχε ο ισολο-

γισμός που δημοσίευσε η μέχρι πρότινος διοικητική ομάδα του συλλόγου συνταξιούχων.
Πέραν όσων έχουμε ήδη αναφέρει -ιδιαίτερα στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας-
ανακαλύψαμε μία ακόμα «τρύπα» στο θέμα της ΟΣΤΟΕ (Ομοσπονδία Συνταξιούχων).

Κατ’ αρχάς, ο δημοσιευμένος ισολογισμός του συλλόγου συνταξιούχων δεν απεικονίζει
τη σωστή θέση του συλλόγου κατά την 30/6/2013. Από πού αποδεικνύεται; Περιήλθε στα
χέρα μας από την ΟΣΤΟΕ επίσημο έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο σύλλογος έχει οφειλή
προς την ομοσπονδία από παλιές οφειλές 23.845 €. Πού απεικονίζεται η υποχρέωση αυτή;
ΠΟΥΘΕΝΑ!

Και το ουσιαστικότερο ερώτημα. Η εισφορά στην ΟΣΤΟΕ που ισοδυναμεί με 9.950 ευρώ
ετησίως, εισπράττεται από κάθε συνάδελφο συνταξιούχο και πρέπει να αποδίδεται εξ ολο-
κλήρου. Αν συμβαίνει αυτό, τότε πώς προέκυψε η υποχρέωση αυτή όταν, μάλιστα, ετησίως
εισπράττονται από τις συντάξεις των συναδέλφων περίπου 31.000 €; Αλήθεια πόσα επί
πλέον εισπράττει ο σύλλογος από τους συναδέλφους υπέρ ΟΣΤΟΕ όταν η αναλογούσα ει-
σφορά είναι 0,41€ στη σύνταξη και ο σύλλογος εισπράττει 2-3 € κατ’ άτομο; 

Δεν ξέρουμε αν οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στα πλαίσια ενός ισολογισμού
τη λένε και δυστυχώς για την απερχόμενη διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων για μία
ακόμα φορά δεν βγαίνουν τα νούμερα… 

Η αποκατάσταση της μασέλας!
Ένα κουρασμένο παλικάρι, συνδικαλιστής του χώρου, σε περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και

συγκεκριμένα μετά από συγκέντρωση συναδέλφων, γλίστρησε, έπεσε και έσπασε τη μασέλα
του ! Όταν συνήλθε από το κακό, ποιο λέτε ότι ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφθηκε να
κάνει; Συνέταξε πρακτικό της συνάντησης και έβαλε συναδέλφους να υπογράψουν ότι
έσπασε η μασέλα του εν ώρα διατεταγμένης εργασίας ώστε ως παθών εν υπηρεσία να απο-
ζημιωθεί με το κόστος αποκατάστασης της οδοντοστοιχίας του από το Ταμείο του Συλλό-
γου!!! Προσκόμισε, μάλιστα, στο ΔΣ του Συλλόγου του απόδειξη οδοντοτεχνίτη για να
νομιμοποιηθεί η δαπάνη την οποία και εισέπραξε. Απίστευτο κι όμως αληθινό!!!

Δεν ξεχνώ!!!
Τους τέσσερα (4) αντι-συναδέλφους της Ιονικής που την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013,

«εκτέλεσαν» τους συνταξιούχους, μειώνοντας προκλητικά την Επικουρική Σύνταξη κατά
35% και συνολικά τα δύο τελευταία χρόνια κατά 75%!!!

1. Πετράκης Εμμανουήλ - Πρόεδρος και Αποσπασμένος στο ΤΑΠΙΛΤ- AT.
2. Λάτσης Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ - Αποσπασμένος στον Σύλλογο Προσωπικού

ALPHA BANK (Γκιάτη).
3. Τσιακούλιας Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ- Αποσπασμένος στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
4. Ξύστρας Κων/νος -Μέλος Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ- Διευθυντής Καταστήματος.
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Ο Tάτσης σε … βέρτιγκο
Οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες και δυστυχώς πολλοί συνάνθρωποί μας φαίνεται
ότι έχουν «ζαλιστεί» από την κατάσταση και έχουν χάσει τα λογικά τους, λειτουργώντας
με ακατανόητο τρόπο που καταλήγει πολλές φορές σε βάρος τους. Εξαίρεση δε θα μπο-
ρούσε να αποτελεί και μερίδα συναδέλφων μας… Εξάλλου, πώς αλλιώς να δικαιολο-
γήσουμε την τετρασέλιδη ανακοίνωση του κ. Τάτση, τον οποίο γνωρίζουν οι
συνάδελφοι, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, που τιτλοφορείται
«τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι» και βρίθει ασυναρτησιών; Το θράσος του κυρίου
αυτού δεν έχει τελειωμό, αφού προχωρά σε κρίσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη
των συναδέλφων. 

Η «Σκύλλα», η «Χάρυβδη» και οι… προτιμήσεις του Τάτση
Διαβάζουμε, μεταξύ άλλων,  «… ψαρεύουν στα θολά νερά οι αλιγάτορες, κυρίως στο χώρο
των  εν ενεργεία της πρώην Ιονικής που βγήκαν τα τελευταία χρόνια στη σύνταξη ή πρόκειται
να βγουν στα επόμενα. Εκμεταλλεύεται - κυρίως ο Φιλιππόπουλος - την αντεργατική στάση
του σωματείου του Γκιάτη στην Alpha Bank και στην απελπισία τους οι πρώην ‘‘ιονικάριοι’’
πιάνονται από τα μαλλιά τους - ακουμπούν στον Φιλιππόπουλο. Δηλαδή από τη Σκύλλα στη
Χάρυβδη». 
Βέβαια, ο κ. Τάτσης, παλιό συνδικαλιστικό στέλεχος, είχε προτιμήσει… τη Σκύλλα μιας και
ήταν ο πρώτος που αυτομόλησε από το σύλλογό μας και πήγε να βρει την τύχη του στο σύλ-
λογο του Γκιάτη. Όταν είδε τα δύσκολα (το αξιοπρεπές σπάνια είναι εύκολο στις μέρες μας),
δεν είχε ούτε τα κότσια ούτε το τσαγανό να παραμείνει στο σύλλογό μας και προσέτρεξε
στη Σκύλλα όμως! Όσοι έμειναν στη Χάρυβδη, δηλαδή στον Φιλιππόπουλο, κε Τάτση, ήταν
αυτοί που αντιμετώπισαν τις επιθέσεις της τράπεζας, τις αυθαιρεσίες και την υποβάθμισή
τους με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια. 

Ο σύλλογός μας όπως το αναγνωρίζουν πλέον όλοι, και κατά συνέπεια ο Φιλιππόπουλος,
αποτέλεσε τον κυματοθραύστη των πιέσεων του εργοδοτικού συνδικαλισμού και της διοί-
κησης της Alpha Bank, γεγονός που αποδεικνύουν περίτρανα οι 800 δικαστικές αποφάσεις
υπέρ των συναδέλφων.  Κύριε Τάτση, βέβαια, εσείς δεν επιλέξατε την οδό της αξιοπρέπειας,
επιλέξατε τη συμπόρευση με τον Γκιάτη πράγμα που δεν έκαναν πάρα πολλά μέλη της πα-
ράταξής σας, που παρέμειναν στο σύλλογο της Ιονικής, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα πέ-
τρινα χρόνια, τις επιθέσεις της τράπεζας μέσα από τις γραμμές του συλλόγου με
αποτελεσματικότητα.  Γι΄ αυτό το λόγο δεν “δικαιούστε να ομιλείτε”.

Οι κακές παρέες
Και εκεί που φαίνεται ακόμα περισσότερο πως η λογική έχει πάει περίπατο είναι σε εκείνο
το σημείο της ίδιας ανακοίνωσης-μνημείο της ασυνεννοησίας και της ασυναρτησίας που
αναφέρει «… αντίθετα, τώρα σκέφτηκαν να ανεμίσουν τη ρομφαία της κάθαρσης ενάντια
στο σύλλογο των συνταξιούχων, προφανώς ως μία συνέχεια της “βιομηχανίας” δικαστικών
διώξεων, που εδώ και χρόνια έστησαν τα ίδια κέντρα με πρωτεργάτη τον άλλο ΄΄αρχιε-
ρέα΄΄ του εργατοπατερισμού, τον Σαράντη Φιλιππόπουλο».
Ο κ. Τάτσης, λοιπόν, εμφανίζεται να στηρίζει τη διαχείριση που έκαναν τα 6 χρόνια ο Ντίνος,
ο Βέργος και η παρέα τους που κυκλοφόρησαν μόνο έναν ισολογισμό, κάτι που από μόνο
του αποτελεί όνειδος για συνδικαλιστική οργάνωση. Κύριε Τάτση διαβάστε στην εφημερίδα
αυτήν τον ισολογισμό του συλλόγου μας. Ελάτε εσείς ο ίδιος, εφόσον το επιθυμείτε, παρότι
δεν είστε μέλος μας, να ελέγξετε όλες τις πράξεις και τα παραστατικά του συλλόγου μας.
Αλλά το να καλύπτετε τους ανθρώπους που για 6 χρόνια δεν έδιναν λογαριασμό σε κανέναν,
που για 6 χρόνια προσέβαλαν τη λειτουργία του συνδικαλισμού, που αρνούνται να γνωστο-
ποιήσουν σε 75 μέλη του συλλόγου συνταξιούχων τα στοιχεία που συνθέτουν τα οικονομικά
πεπραγμένα του συλλόγου τους την τελευταία εξαετία, είναι κάτι που ξεπερνά τα όρια της
λογικής… 

Φαίνεται, ο κ. Τάτσης διαφωνεί να γίνει κάθαρση στη διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων.
Εμείς λέμε ότι πίσω έχει η αχλάδα την ουρά και αφού γνωρίζει ότι τα οικονομικά του συλ-
λόγου των συνταξιούχων είναι αψεγάδιαστα, ας έρθει στη συνέχεια να στηρίξει τους κυρί-
ους που διαχειρίστηκαν τα οικονομικά.

Σαν κάποιοι να έλειπαν… 
Συνεχίζοντας τις ανοησίες του αναφέρεται στον αγώνα του Ντίνου και του Βέργου για
τις επικουρικές μας συντάξεις. Είναι προφανές ότι ο κ. Τάτσης δεν έχει αντιληφθεί την
πραγματικότητα. Μπορεί να προσέτρεξε και να ακύρωσε προσωρινά την τελευταία μεί-
ωση 30% των επικουρικών συντάξεων, αλλά δεν έχει αντιληφθεί τι επέρχεται εντός
του επόμενου διαστήματος. Εδώ μιλάμε πλέον για την απόλυτη γελοιοποίησή του. Πα-
ρότι ο ίδιος είχε αγνές προθέσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτών των κυρίων που
διοικούν σήμερα το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, μάλλον δεν πήρε χαμπάρι γιατί απουσίαζαν ο Ντίνος
και ο Βέργος από το συγκεκριμένο συμβούλιο που προχώρησε τη μείωση των συντά-
ξεων κατά 30%.

Άσ’τον τρελό στην τρέλα του
Αλλά τα κατορθώματά του δεν περιορίστηκαν στην ανακοίνωση. Ο κ. Τάτσης στην εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον εαυτό του, κάνοντας
τα πάντα για να διασώσει την ομάδα του, αρπάζοντας επανειλημμένως τα μικρόφωνα
από το βήμα και διακόπτοντας όσους ομιλητές δεν συμφωνούσαν μαζί του, πιστεύοντας
ότι με αυτό τον τρόπο μπορούσε να διασώσει την ομάδα αυτή που τόση ζημιά έκανε στο
Σύλλογο Συνταξιούχων.
Η κατηφόρα του δεν έχει τελειωμό, αφού έστειλε e-mail σε συναδέλφισσά μας που
εναντιώθηκε στις ασύδοτες πράξεις του απερχόμενου προεδρείου, με το εξής κείμενο:
«Δικαίωμά σου να κοιμηθείς αγκαλιά με τον Φιλιππόπουλο και τον Κολλάτο. Καληνύ-
χτα». Η ντροπιαστική αυτή πράξη δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλια, αν και η αλήθεια
είναι ότι εκφράζει απόλυτα  το ποιόν του συγκεκριμένου κυρίου, το ήθος του, την πρα-
κτική και τις αντιλήψεις του. Τον αφήνουμε στην κρίση σας.

Ο καθένας κρίνεται από τις επιλογές του
Τελειώνοντας ο κ. Τάτσης, αφού μιλάει στο όνομα του ελληνικού λαού και κλείνοντας
επακριβώς με τη φράση «αυτοί οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους, δεν έχουν συνει-
δητοποιήσει ότι βρίσκονται στη σκιά αυτού του θλιβερού εναπομείναντος πολιτικού
μορφώματος, της κυβερνητικής αυτής καρικατούρας, που όπου να’ ναι, ο αέρας της
αγανάκτησης του Ελληνικού λαού θα τους πάρει όλους και θα τους σηκώσει» ερχόμε-
νος ως σωτήρας θα μας κυβερνήσει τιμωρώντας όσους έχουν αντίθετη άποψη από
αυτόν και στέλνοντάς τους σε καταναγκαστικά έργα. 

Εμείς σας αφιερώνουμε μόνο τη γνωστή και πολύ εύστοχη αρχαιοελληνική ρήση
«όμοιος ομοίω αεί πελάζει» και να είστε σίγουρος πως θα εκτεθείτε στους συναδέλ-
φους, αν και πράγματι στον τομέα της εντιμότητας πιστεύουμε ότι δεν σας άξιζε αυτή η
ταύτιση. Από τη στιγμή, όμως, που εσείς ο ίδιος το επιλέξατε, με γεια σας και χαρά σας.

Προνοητικός ο Σωτηράκης
Στις αρχές της προηγούμενης τριετίας ο Σωτηράκης είχε εκλεγεί στη τριμελή εξελεγ-
κτική επιτροπή του συλλόγου συνταξιούχων. Ουδέν μεμπτό μέχρι εδώ.  Εκείνο που μας
έκανε, όμως, ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι εμφανίζεται παραιτημένος από την επιτροπή
από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, με αποτέλεσμα η θέση του να έχει καλυφθεί από τον
πρώτο αναπληρωματικό βάσει του συγκεκριμένου πρακτικού εκλογής. Και το ερώτημα
που σου θέτουμε «αγαπητέ» Σωτηράκη είναι γιατί προχώρησες σε αυτήν την ενέργεια
βάζοντας σε μπελάδες ένα συνάδελφό μας που είχε άγνοια του τι συμβαίνει στα οικο-
νομικά του συλλόγου συνταξιούχων; Εσύ που είχες τεσσαρακονταετή συνδικαλιστική
εμπειρία και είχες εκλεγεί στην εξελεγκτική επιτροπή, δεν θα ήταν πιο έντιμο να κα-
λύψεις ο ίδιος με την υπογραφή σου τα οικονομικά των συνεργατών σου, Ντίνου και
Βέργου; Αλλά φαίνεται είδες κάποια πράγματα που σε τρόμαξαν κατά τη διάρκεια της
θητείας σου και αποφάσισες ότι ήταν καλύτερα για σένα να αποχωρήσεις αποποιού-
μενος των ευθυνών σου.  Κρίμα ρε Σωτηράκη και εμείς που πιστεύαμε ότι ο Σωτήρης
είναι ατρόμητος… 

Καλή εξαγωγή επανάστασης και μεγάλες κορώνες
Στην τελευταία ΓΣ και την εκλογική διαδικασία του συλλόγου συνταξιούχων, εκτός από
τους γνωστούς υποστηρικτές του Ντίνου και του Βέργου, συμπαρατάχθηκαν μαζί τους
ο κ. Σιώκος, ο κ. Τάτσης, ο κ. Μπάφης, ο κ. Προκόπης και η κ. Ξενικάκη.  Με λίγα λόγια,
σύσσωμο το επιτελείο της αριστεράς στην τράπεζα που προφανώς θεώρησε ότι αυτή
η επιλογή ήταν… επαναστατική! Βέβαια, όλοι θα κριθούν από αυτά που θα προκύψουν
άμεσα και θα δούμε κατά πόσο τους ωφέλησε αυτή η απόλυτη ταύτιση. 

Οφείλουμε, ωστόσο, να ξεχωρίσουμε τους δεκάδες συναδέλφους που προέρχονται
από την αριστερά και τον πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκουν αυτοί οι κύριοι και που
φρόντισαν από την πρώτη στιγμή να αποστασιοποιηθούν πλήρως και να συνεργαστούν
με τους συναδέλφους που επιχείρησαν την ανατροπή μίας διοίκησης που αποτέλεσε
μαύρη σελίδα για το σύλλογο συνταξιούχων. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν προκύπτουν
θέματα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης πρέπει να παραμερίζονται οι παραταξια-
κές και κομματικές λογικές. Και πράγματι, οι συνάδελφοι που εναντιώθηκαν στις επι-
λογές της ομάδας αυτής αποδεικνύουν ότι υπάρχει και η «άλλη» αριστερά, στην οποία
υπάρχουν άνθρωποι που δεν φορούν παρωπίδες και διακατέχονται από το αίσθημα της
ευθύνης και της υπευθυνότητας στην διαχείριση του “κοινού” ταμείου.  

Προειδοποιητικό εξώδικο ... για να μην εξαφανιστούν  

τα οικονομικά έγγραφα  του Συλλόγου Συνταξιούχων
Επειδή το απερχόμενο Προεδρείο δεν θα αποφύγει τον έλεγχο της οικονομικής δια-
χείρισής του με ό,τι αυτό συνεπάγεται και επειδή η φύλαξή τους ανήκει στην αποκλει-
στική ευθύνη του, πέντε υποψήφιοι συνάδελφοι απέστειλαν προειδοποιητικό εξώδικο.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ)

...Ασκώντας το έννομο δικαίωμά μας, για άμεση πρόσβαση και επίδειξη των αιτούμε-
νων από 30.08.2013 οικονομικών στοιχείων, σας προσκαλούμε, για ύστατη φορά, να
μας τα παραδώσετε άμεσα προς έλεγχο.

...Επειδή μετά την παρέλευση 50 ημερών πεισματικά αρνείστε να εφαρμόσετε τα πα-
ραπάνω και η κακοπιστία σας, η αθέτηση των υπεσχημένων και η παρελκυστική σας
τακτική έφθασε στο έσχατο όριό της, σας καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους, ως
Προεδρείο, για ενδεχόμενη πιθανή απώλεια, καταστροφή ή απόκρυψη των αιτού-
μενων από εμάς οικονομικών εγγράφων που αφορούν τις oικονομικές χρήσεις
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ από το 2007 έως και σήμερα (2013), καθώς επί-
σης και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου.

Ως γνωστόν εσείς και ουδείς άλλος, ως Διοικητικό Συμβουλιο επι 9 έτη, έχετε την απο-
κλειστική ευθύνη φύλαξης (κλειδιά, συστήματα ασφαλείας κλπ) των ιδιόκτητων γρα-
φείων του Συλλόγου Συνταξιούχων, χρεογράφων, επίπλων και σκευών, διαθεσίμων
και πάσης φύσεως αρχείων και εγγράφων.

...Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως για την αποκατά-
σταση κάθε θετικής και αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας που έχουμε υποστεί ή θα
υποστούμε ως μέλη του ανωτέρω Συλλόγου, από τις παράνομες πράξεις και παραλεί-
ψεις σας.

(Οι εξωδίκως δηλούντες Γ.ΚΟΛΛΑΤΟΣ, Μ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ, Α.ΚΑΡΑΔΕΛΗ, Α.ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ξ.ΚΡΙΚΕΛΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ).
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Επειδή ζούμε σε μία περίοδο πλήρους απαξίωσης των θεσμών, πιστεύουμε πλέον ότι καθίσταται αναγκαίο όλα τα σωματεία να υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση να προ-
βαίνουν κάθε χρόνο σε αναλυτική δημοσίευση των ισολογισμών και πλήρη ανάλυση των δαπανών τους. Εμείς από την πλευρά μας δεν χρειαζόμαστε κάποια υποχρεωτική
νομοθετική ρύθμιση για να προβούμε σε αυτήν τη δημοσιοποίηση, αφού είναι γνωστό ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου μας είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση

των μελών μας. Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται ο ισολογισμός του 2012: 
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«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ … 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ»
Σημειωτέον ότι η μείωση αυτή του ορίου ηλικίας είχε σαν αποτέλεσμα οι εργαζό-
μενοι/συνταξιούχοι, που συμμετέχουν στο Λογαριασμό Αρωγής και έχουν τέκνα
18 και άνω ετών να υποχρεωθούν να εισπράξουν πρόωρα τις αντίστοιχες παροχές
μειωμένες κατά πολύ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα της
30.6.2013 συνάδελφος με τέκνο 18 ετών λόγω της πρόωρης (δηλ. πριν το 25ο
έτος) καταβολής της παροχής να υφίσταται απώλεια 5.800 ευρώ για κάθε παιδί. 

Ο Σύλλογός μας με την υπ΄ αρ. πρωτ. 43/10.7.2013 επιστολή του προς την Τράπεζα
ζήτησε να του χορηγηθεί αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων: α) της Διαχειρι-
στικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αρωγής και β) του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας, πλην όμως εις μάτην. Στη συνέχεια, κατόπιν αίτησης του Συλλόγου
μας, εκδόθηκε η από 23.9.2013 εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελέως Πρω-
τοδικών Αθηνών με την οποία υποχρεώθηκε η Τράπεζα να χορηγήσει στο Σύλλογό
μας τις αποφάσεις αυτές, την οποία όμως η Τράπεζα αγνόησε προκλητικά.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι καθόλο αυτό το διάστημα ο κ. Γκιάτης όχι
μόνον παρέλειψε να παρέμβει ουσιαστικά για την επίλυση του θέματος αυτού, αλλά με
την υπ΄αρ. 117/9.7.2013 ανακοίνωση του Συλλόγου του συσκότισε περαιτέρω το ζή-
τημα, διαβεβαιώνοντας ότι ο Κανονισμός του Λογαριασμού Αρωγής σε τίποτε δεν έχει
τροποποιηθεί, ότι ίσχυε το 25ο έτος ως όριο ηλικίας και ότι το 18ο έτος ήταν δυνητικό,
υπό την έννοια ότι ήταν δυνατή η πρόωρη εξόφληση της παροχής για τους λόγους που
προβλέπει ο Λογαριασμός ή ακόμη και για εξόφληση οφειλών. Παρά ταύτα, η Τράπεζα
συνέχιζε να μην παρακρατεί εισφορές, εμμένοντας στην  αρχική θέση της ότι το 18ο
έτος ίσχυε ως γενική και ανεξαίρετη ρύθμιση.

Κατόπιν αυτού, ο Σύλλογός μας, ανέθεσε στη νομική του συνεργάτη Ντέτα Πετρό-
γλου την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για λογαριασμό μελών του  με
αίτημα προσωρινής διαταγής. Η αίτηση αυτή, με αίτημα την αναστολή της ως άνω
απόφασης της Τράπεζας και την επίδειξη των ως άνω αιτηθέντων εγγράφων
προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στο Μονομ. Πρωτοδικείο Αθηνών την 31.10.2013.

Πρίν την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων η Τράπεζα
αναγκάσθηκε να υπαναχωρήσει. Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας της
24.9.2013 (δηλ. 3 μήνες μετά τη φερόμενη ως ληφθείσα τον Ιούνιο απόφαση της
Τράπεζας), το θέμα λύθηκε ως εξής: ισχύει κατ΄ αρχήν το 18ο έτος ως γενικό όριο,
όσοι όμως επιθυμούν να παραμείνουν στο Λογαριασμό μέχρι τη συμπλήρωση του
25ου έτους μπορούν να το ζητήσουν με σχετική αίτησή τους. Ορίσθηκε ακόμη ότι
ειδικά για φέτος οι καταβολές των παροχών σε όσους έχουν τέκνα άνω των 18
ετών θα γίνουν με βάση τα διαθέσιμα της 30.6.2013 (δηλ. 69,5€ για κάθε μήνα
ηλικίας του παιδιού). 

Μετά από αυτήν εξέλιξη, ξεμπλοκάρεται και η διαδικασία καταβολής παροχών στους
συναδέλφους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. 

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που θέλουν να παραμείνουν στο λο-
γαριασμό μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας των τέκνων τους να αποστείλουν άμεσα
σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, την οποία και μπορούν να
αναζητήσουν στον Σύλλογό μας ή και στην ιστοσελίδα μας.

Η ευτυχής κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης οφείλεται αποκλειστικά και μόνον
στην προσπάθεια του Συλλόγου μας  που ανάγκασε την  Τράπεζα να αποσύρει την από-
φασή της και να σεβαστεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του λογαριασμού αρωγής,
ενώ η αναξιόπιστη συνδικαλιστική στάση και πρακτική του κ. Γκιάτη διαψεύσθηκε από
τα γεγονότα. Εμείς θα συνεχίσουμε το δύσκολο και δύσβατο αυτό μονοπάτι γιατί είναι
ο μόνος τρόπος που οδηγεί τους εργαζομένους σε νίκες. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Η Ελλάδα μας που πονάει. Η Ελλάδα μας που έχει μύριες ανοιχτές πληγές. Η πα-
τρίδα μας που τρώει τα παιδιά της και διαλύει τον κοινωνικό ιστό των πολιτών
της, Ελλήνων και ξένων, δημιουργώντας στρατιές ανέργων και απελπισμένων
νέων. Η Ελλάδα της ψευδοεντυπωσιακής βιτρίνας των Ολυμπιακών Αγώνων που
εμφάνισε το πραγματικό της, «σκονισμένο» πρόσωπο και πλέον άγεται και φέρε-
ται από εσωτερικά και εξωτερικά κέντρα ισχύος, ζητιανεύοντας την ύπαρξή της!
Η Ελλάδα της ανέχειας, της φτώχειας, του ανεύθυνου πολιτικού κατεστημένου
που κατάντησε την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, φτωχό συγγενή των Ευρω-
παίων. Με μία λέξη, όπως είναι καταγεγραμμένη στο καθημερινό μας λεξιλόγιο,
η Ψωροκώσταινα! 

Και ενώ είναι σίγουρο ότι όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει, ακούσει ή διαβάσει για την
Ψωροκώσταινα ως παρωνύμιο της χώρας μας, πόσοι είναι αυτοί που γνωρίζουν από
πού προέρχεται; Πόσοι γνωρίζουν ότι η Ψωροκώσταινα ήταν υπαρκτό πρόσωπο; Και
ακόμα περισσότερο, πόσοι γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούμε, μεταφορικά, λανθασμένα
τη λέξη;

Είναι γνωστό και ευρέως διαδεδομένο ότι σήμερα το όνομα «Ψωροκώσταινα» το χρη-
σιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάποιον ή κάτι που δεν μπορεί να στηριχτεί στις δυ-
νάμεις του και εξαρτάται από άλλους. Πιο συχνά, μάλιστα, ο όρος χρησιμοποιείται
απαξιωτικά για να αναδείξει τις αδυναμίες του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και
όμως, η Ψωροκώσταινα (ή πιο ορθά Ψαροκώσταινα) ήταν υπαρκτό πρόσωπο της νε-
οελληνικής ιστορίας και επρόκειτο για μία ηρωική μορφή, μία ευαίσθητη και αξιέπαινη
γυναίκα που έζησε τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και ενσαρκώνει απόλυτα την
ελληνική ψυχή, την ανθρωπιά και το φιλότιμο.

Η «Οδύσσεια» της Ψωροκώσταινας

Η Ψωροκώσταινα, η Πανωραία (ή Πανωρία) Χατζηκώστα, όπως ήταν το πραγματικό
της όνομα, καταγόταν από αρχοντική οικογένεια της πόλης των Κυδωνιών (Αϊβαλί) της
Μικράς Ασίας. Μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης ακολούθησε κύμα διωγ-
μών και εκδικητικών πράξεων προς τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας.
Στις 2 Ιουνίου 1821, μετά από αποτυχημένη επαναστατική κίνηση στην περιοχή και την
πυρπόληση τουρκικού δίκροτου στις 27 Μαΐου στην Ερεσό, ο ελληνικός πληθυσμός
της πόλης σφαγιάστηκε στην πλειονότητά του. Ανάμεσά τους τα παιδιά και ο σύζυγος
(Κώστας Αϊβαλιώτης, πλούσιος έμπορος της περιοχής) της όμορφης αρχόντισσας που
είδε την οικογένειά της να ξεκληρίζεται μπροστά στα μάτια της. Η Πανωραία ήταν από
τους λιγοστούς που κατάφεραν να γλιτώσουν, καθώς ένας ναύτης τη βοήθησε και μαζί
με άλλους την ανέβασαν σε ένα καράβι με προορισμό τα Ψαρά.

Εκεί βρέθηκε πλέον μόνη και πάμφτωχη να προσπαθεί να επιβιώσει με τη βοήθεια των
συνανθρώπων της, κυρίως του Βενιαμίν του Λέσβιου (δάσκαλος της Ακαδημίας των
Κυδωνιών) που την πήρε υπό την προστασία του. Και παρά το γεγονός ότι η παραμονή
της στα Ψαρά ήταν σύντομη, ήταν αυτή που κληροδότησε στην άτυχη Πανωραία και το
όνομα Ψαροκώσταινα, που αργότερα μεταβλήθηκε σε Ψωροκώσταινα. 

Σύντομα, το 1824, ο δάσκαλος και φιλόσοφος Βενιαμίν Λέσβιος άφησε τα Ψαρά για
να εγκατασταθεί στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, όπου
και τον ακολούθησε η Πανωραία. Τότε, όμως, ένα ακόμα χτύπημα της μοίρας προσπά-
θησε να γονατίσει την άτυχη γυναίκα, καθώς ο κύριός της πέθανε από τύφο λίγο μετά
την άφιξή τους στην πρωτεύουσα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας δυσβάστακτος
αγώνας για την Πανωραία που βρέθηκε χωρίς κανέναν δικό της άνθρωπο να προσπαθεί
να επιβιώσει χάρη στην ελεημοσύνη των συνανθρώπων της, εργαζόμενη πότε ως πλύ-
στρα και πότε ως αχθοφόρος.

Εκείνη, όμως, ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της Ελληνικής Επανάστασης
με τον Ιμπραήμ να επελαύνει στην Πελοπόννησο. Πέρα από τον κίνδυνο της απώλειας
των κεκτημένων της πρώτης περιόδου της Επανάστασης, οι ορδές των Τουρκοαιγυ-
πτίων είχαν ξεκληρίσει χιλιάδες οικογένειες, αφήνοντας εκατοντάδες ορφανά. Η Ψα-
ροκώσταινα, όμως, ήταν μία γυναίκα που είχε ήξερε πολύ καλά τον πόνο της απώλειας
και παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να θρέψει ούτε τον εαυτό της, πήρε υπό την προ-
στασία της ορφανά παιδιά για να απαλύνει με όποιον τρόπο μπορούσε τον πόνο και τη
δυστυχία τους. Για να τους προσφέρει, μάλιστα, τα βασικά είδη ανάγκης παραμέλησε
τον εαυτό της και άρχισε να ζητιανεύει, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστή στο Ναύπλιο
με το περιπαικτικό όνομα Ψωροκώσταινα.

Ο θησαυρός της ψυχής

Συνηθίζουμε να λέμε πολλές φορές ότι το ανθρώπινο μεγαλείο δεν είναι μετρήσιμο
με τα υλικά αγαθά, αλλά με την εσωτερική δύναμη και πλούτο που κρύβει ο καθένας.
Και η Πανωραία Χατζηκώστα, η Ψωροκώσταινα, μπορεί να… μην είχε στον ήλιο μοίρα,
όμως ο θησαυρός της ψυχής της ήταν αμύθητης αξίας! 

Κάποια στιγμή το 1826 επιχειρήθηκε έρανος για να βοηθηθεί το φλεγόμενο και πο-
λιορκούμενο Μεσολόγγι. Στην κεντρική πλατεία της πόλης στήθηκε ένα τραπέζι με τους
υπεύθυνους να ζητούν τον οβολό των κατοίκων του Ναυπλίου για τους αποκλεισμέ-
νους συμπατριώτες τους. Ο σοφός δάσκαλος Γεώργιος Γεννάδιος αναφωνεί: «Το Με-
σολόγγι χάνεται. Η πατρίς καταστρέφεται, ο αγών ματαιούται και η ελευθερία εκπνέει.
Απαιτείται βοήθεια σύντονος». Οι καιροί, όμως, ήταν δύσκολοι. Το ελληνικό κράτος
δεν είχε ακόμα καταφέρει να ορθοποδήσει και οι περισσότερες οικογένειες κινούνταν

μεταξύ της πείνας και της εξαθλίωσης και κανείς δεν πλησίαζε στο τραπέζι.

Τότε συνέβη το περιστατικό που μετέβαλε την Ψωροκώσταινα σε συνώνυμο της αν-
θρωπιάς, της αλληλεγγύης και του πατριωτισμού. Η φτωχότερη όλων, η Πανωραία,
ενώπιον των παρευρισκομένων βγάζει το μοναδικό αναμνηστικό κειμήλιο που της είχε
απομείνει από την παλιά της ζωή, ένα ασημένιο δαχτυλίδι που φορούσε και ένα γρόσι
που βρήκε στην τσέπη της και τα αποθέτει ταπεινά στο τραπέζι της ερανικής επιτροπής,
λέγοντας: «Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι και αυτό το γρόσι.
Αυτά τα τιποτένια προφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι». Κάποιος από το πλήθος κό-
σμου που βρισκόταν εκεί, συγκινημένος από τη γενναία της κίνηση, αναφώνησε: «Για
δείτε η πλύστρα Ψωροκώσταινα πρώτη προσέφερε τον οβολό της». Αυτή η απρόσμενη
χειρονομία ξύπνησε το φιλότιμο και αμέσως όλοι οι παρευρισκόμενοι προσέφεραν ό,τι
μπορούσαν.

Από τότε η Πανωραία απέκτησε το σεβασμό που της άξιζε και συνέχισε καθόλη τη διάρ-
κεια της ζωής της να προσφέρει απλόχερα και εγκάρδια φροντίδα στα ορφανά παιδιά
των αγωνιστών της Επανάστασης. Όταν, μάλιστα, ιδρύθηκε ορφανοτροφείο στο Ναύ-
πλιο υπό την αιγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια, αυτό πήρε το όνομά του από την Πανωραία
Χατζηκώστα, ως μία ελάχιστη ένδειξη τιμής για όσα είχε προσφέρει στην πατρίδα και
στους συνανθρώπους της. Η Ψωροκώσταινα, γριά πλέον και με χαμένα τα λογικά της,
προσφέρθηκε να εργαστεί στο ορφανοτροφείο ώστε να μπορεί να κάνει αυτό που αγα-
πούσε περισσότερο, να προσφέρει χαρά στα παιδιά, αφού τα δικά της δεν μπόρεσε ποτέ
να τα φροντίσει όπως θα ήθελε.

Και ενώ, πλέον, θα έλεγε κανείς ότι είχε βρει επιτέλους ένα σκοπό και νόημα στη ζωή
της, λίγους μήνες μετά τη λειτουργία του ιδρύματος η αρχόντισσα από το Αϊβαλί απε-
βίωσε. Αλλά το τέλος της ήρθε τουλάχιστον με τον τρόπο που η ίδια θα ήθελε. Όχι με
επίσημες κρατικές τιμές, αλλά με την εκτίμηση του κόσμου που παραδειγματίστηκε από
την ανθρωπιά και το μεγαλείο της ψυχής της και κυρίως με την αγάπη των «δικών της
παιδιών», που ήταν για την Πανωραία η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Η «Ψωροκώσταινα» ως συμβολισμός

Η ιστορία της Ψωροκώσταινας έχει και μία δεύτερη εκδοχή, που όμως πιθανότατα δεν
μπορεί να σταθεί αν ερευνήσουμε την ιστορική αλήθεια, αλλά αναδεικνύει επίσης την
αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου για την Πανωραία. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή,
η Ψωροκώσταινα ήταν σύζυγος αγωνιστή της Επανάστασης και αποκαλείτο με αυτόν
τον τρόπο λόγω της ένδειας στην οποία είχε βρεθεί εκείνα τα τρομερά χρόνια. Ζητια-
νεύοντας στους δρόμους κάποτε έπεσε πάνω στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας που
της έδωσε μία μικρή βοήθεια. Τότε εκείνη, αναγνωρίζοντας τον Καποδίστρια και βά-
ζοντας πάνω από όλα το πατριωτικό συμφέρον, του ανταπέδωσε τη χειρονομία, δίνον-
τάς του τα λιγοστά χρήματα που είχε συγκεντρώσει! Ο Καποδίστριας, συγκινημένος,
έδωσε εντολή να συνταξιοδοτηθεί η άπορη γριά.

Σε κάθε περίπτωση, διαβάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες είναι να απορεί κανείς
γιατί στις μέρες μας ο όρος «Ψωροκώσταινα» χρησιμοποιείται απαξιωτικά και όχι ως
συμβολισμός της αλληλεγγύης και του πατριωτισμού. Η πιο διαδεδομένη χρήση του
όρου είναι όταν επιχειρεί κάποιος να αναδείξει την ανικανότητα, ανοργανωσιά και υπο-
χωρητικότητα που χαρακτηρίζει, σε μεγάλο βαθμό είναι η αλήθεια, το σύγχρονο ελλη-
νικό κράτος που βασίζεται περισσότερο στην εθελοντική συνδρομή και προσπάθεια
των κατοίκων του παρά στη σωστή και επιστημονική οργάνωση και διαχείριση των
εσόδων του. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε και τη φράση «θα τα πληρώσει η Ψωρο-
κώσταινα» με την έννοια ότι θα επιβαρυνθεί -αναιτίως- από το υστέρημά του ο ελλη-
νικός λαός για υποχρεώσεις που προέρχονται από πράξεις και παραλείψεις των
κυβερνώντων.

Πώς, λοιπόν, φτάσαμε να χρησιμοποιούμε κατά κόρον αυτήν τη λέξη; Σην Ελλάδα της
κρίσης και της οικονομικής εξαθλίωσης χρησιμοποιείται σωρηδόν. Έχει γίνει συνώ-
νυμη με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας. Ήδη, λοιπόν, από την εποχή του
Καποδίστρια σε μία συνεδρίαση της Συνέλευσης κάποιος παρομοίασε τον κρατικό μη-
χανισμό με την Ψωροκώσταινα. Η αναφορά βρήκε πολλούς θαυμαστές και από τότε
επικράτησε ο όρος για το συμβολισμό του ξεπεσμένου -ήδη από τα πρώτα χρόνια του
ελληνικού κράτους- τομέα του Δημοσίου. 

Η ευρύτερη διάδοσή του όμως, οφείλεται κυρίως στην περίοδο της βαυαρικής αντιβα-
σιλείας στην Ελλάδα. Η φράση «τι να περιμένει κανείς από την Ψωροκώσταινα» χρη-
σιμοποιείτο πολύ συχνά από τους αγωνιστές που είχαν παραγκωνιστεί από τους
Βαυαρούς, ενώ οι αντιβασιλείς απαντούσαν ειρωνικά σε όσους απευθύνονταν στη βοή-
θεια του κράτους για τη συντήρησή τους: «Όλοι από την Ψωροκώσταινα ζητούν να ζή-
σουν». Μάλιστα, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης Βουλής των Ελλήνων, κάποιος από
τους βουλευτές χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό Ψωροκώσταινα αναφερόμενος στην
άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας. Πλέον, όλοι είχαν αποδεχθεί τον περιφρονη-
τικό χαρακτήρα του όρου, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και στη σημερινή
πολιτική και καθημερινή ορολογία. 

Και όμως, αν στις μέρες μας είχαμε περισσότερες «Ψωροκώσταινες», ειδικά ανά-
μεσα στους υποτιθέμενους πολιτικούς ταγούς μας, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν
καλύτερα για την πατρίδα μας…

Φιλοξενούμε ένα αφιέρωμα στη συγκινητική ιστορία μίας παρεξηγημέ-
νης μορφής της ελληνικής ιστορίας, της… Ψωροκώσταινας!

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΒΟυΤΣΑΣ  ΣΩΤΗρΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας απρόσμενα σε ηλικία 61 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Σωτήρης. υπηρέτησε
στα Καταστήματα Μοναστηρίου, λαγκαδά, ρόδου και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης.  Τον διέκρινε το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στον αδελφό του και συνάδελφό μας Θεοχάρη, καθώς και στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΣΙΕΤΤΟΣ ΣΠΗλΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 68 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Σπήλιος . υπηρέτησε στο Κεντρικό
και στα Καταστήματα Ζωγράφου και της Πλατείας Βάθης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΣυΚΙΩΤΗΣ  ΣΤΕφΑΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Στέφανος. υπηρέτησε στο Κεντρικό
και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Ελευσίνας και Πατησίων. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργα-
τικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΝΤΑρλΑΔΗΜΑΣ  ΓρΗΓΟρΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γρηγόρης. υπηρέτησε για πολλά
χρόνια στο Κατάστημα της λαμίας όπου διετέλεσε και Διευθυντής . Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΒΑρΔΑΚΗΣ λΕΩΝΙΔΑΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας λεωνίδας. υπηρέτησε στο Κεντρικό
και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Αγγελοπούλου, Ναυαρίνου και Ελευσίνας. Τον διέκρινε το ήθος, η συ-

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

ΤΣΙΟυΓΚΟΣ  ΕυΑΓΓΕλΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βαγγέλης . υπηρέτησε για πολλά
χρόνια στο Κατάστημα του Κιάτου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΒΑΣΙλΟυΔΗΣ  ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Βασίλης. υπηρέτησε στα Καταστή-
ματα Τριπόλεως, Αιγίου, Καβάλας, Κατερίνης και Ίωνος Δραγούμη. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στην κόρη του και  συνάδελφό μας Ελένη και στο γαμπρό του και συνάδελφό μας Γιάννη Ταρ-
τσαλή, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

λυΓΕρΟΣ ΑλΕΞΑΝΔρΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 85 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αλέξανδρος. υπηρέτησε για πολλά
χρόνια στο Κεντρικό Κατάστημα.  Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑλΟΓΕρΟΠΟυλΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης. υπηρέτησε στα Καταστή-
ματα Χαλανδρίου και Αμπελοκήπων και ως Διευθυντής στο ΤΑΠΙλΤ.  Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η
εργατικότητα. Στην κόρη του και συνάδελφό μας Αφροδίτη, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια 
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Νέα εποχή για τον καταναλωτικό
συνεταιρισμό
Ο ιστορικός καταναλωτικός συνεταιρισμός υπήρξε κατά το παρελθόν πιστός υπηρέτης
των συνταξιούχων και των εργαζομένων της Ιονικής και η λειτουργία του έχει συνδεθεί
με τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναδέλφων. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβη-
τήσει πόσο στηριχθήκαμε στο συνεταιρισμό για την κάλυψη των καταναλωτικών μας
αναγκών κατά την περίοδο που λειτουργούσε χρήσιμα και αποτελεσματικά εξυπηρε-
τώντας τον πραγματικό σκοπό του και όχι τα συμφέροντα ορισμένων… 

Δυστυχώς όμως, η γενικότερη παρακμή και ανικανότητα δεν άφησε ανεπηρέαστο και
το συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα το διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος ο κ. Δημή-
τρουλας Φώτης, ο οποίος όχι μόνο υποβάθμισε τη λειτουργία του συνεταιρισμού, αλλά
αδιαφόρησε πλήρως για τις τύχες του, οδηγώντας τον στην πλήρη αδράνεια. Και όμως,
η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη, καθώς ο συνεταιρισμός πέρασε από τη Σκύλλα στη
Χάρυβδη…

Εμφανίστηκαν να αποτελούν διοίκηση στο συνεταιρισμό οι συνεργάτες του κ. Γκιάτη,
Λάτσης και Μπελώνης, μαζί με την ομάδα των συνταξιούχων του Ντίνου και του Βέρ-
γου. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε τη χαριστική βολή σε κάθε προσπάθεια ενεργοποίησης
και λειτουργίας του συνεταιρισμού μας. Και το κερασάκι στην τούρτα το έβαλαν οι Κορ-
δώνης (πρόεδρος), Βέργος και Ντίνος που ζήτησαν και πέτυχαν να διοριστούν διοίκηση
στο συνεταιρισμό.

Η μόνη ενέργεια στην οποία προέβησαν ως διορισμένη διοίκηση για το «καλό» των
συναδέλφων ήταν η ανάληψη 10.000 ευρώ από το ταμείο του συνεταιρισμού για την
κάλυψη των εξόδων τη εκλογικής Διαδικασίας!  Παράλληλα, προσπάθησαν να προχω-
ρήσουν σε μυστική εκλογική διαδικασία που τη γνώριζαν μονάχα οι ίδιοι και οι φίλοι
τους. Ευτυχώς, φρένο στην επιδίωξή τους αυτή έβαλαν οι συνάδελφοι του συλλόγου
εν ενεργεία και συνταξιούχων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τη σχεδιαζόμενη μυστική ΓΣ
που επιδίωκαν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν και να παραβρεθούν παρά πολλά
μέλη του συνεταιρισμού. Μετά την απομόνωσή τους, οι συνάδελφοι έλεγξαν τη ΓΣ, εξέ-
λεξαν προεδρείο και προχώρησαν στην εκλογή εφορευτικής επιτροπής.  

Για γέλια και για κλάματα

Το ευτράπελο της υπόθεσης είναι ότι όταν διαπίστωσαν πως αποτελούν ακραία μει-
οψηφία, ο κ. Βέργος, παίρνοντας παραμάσχαλα την κατάσταση του μητρώου μελών,
αποχώρησε από τη Συνέλευση! Και δυστυχώς, οι κωμικοτραγικές σκηνές δεν σταμά-
τησαν εκεί, καθώς η εξέλιξη ήταν στην κυριολεξία για γέλια και για κλάματα. Οι κύριοι
αυτοί αρνούνταν να παραδώσουν στην εφορευτική επιτροπή το μητρώο μελών και τη
σφραγίδα προκειμένου η άρτι εκλεγείσα εφορευτική επιτροπή να υποβάλει έγγραφο
στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπως ορίζει ο νόμος, για την πρόσκληση δικαστικού αν-
τιπροσώπου που θα διεξήγαγε τις εκλογές, προϊστάμενος της εφορευτικής επιτροπής.
Μετά την άρνηση των κυρίων αυτών η εφορευτική επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από
το να προσφύγει στον εισαγγελέα υπηρεσίας που εξέδωσε εισαγγελική εντολή για την
παράδοση των εγγράφων. Η εφορευτική επιτροπή συνοδευόμενη από περιπολικό πήγε
στα γραφεία του συλλόγου συνταξιούχων όπου βρίσκονταν ο Ντίνος, ο Βέργος και η
παρέα τους, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι αν δεν παραδώσουν τα έγγραφα που όριζε ο
εισαγγελέας -τα οποία ισχυρίζονταν ότι βρίσκονται στο σπίτι του κ. Βέργου στη Σαλα-
μίνα- τότε θα δοθεί εντολή στο ΑΤ Σαλαμίνας να συλλάβουν τον κ. Βέργο. Μπροστά σε
αυτήν την απρόσμενη γι’ αυτούς εξέλιξη, ο κ. Βέργος εδέησε να παραδώσει τις απο-
γευματινές ώρες τα έγγραφα στο ΑΤ. Εν συνεχεία, η εφορευτική επιτροπή με το δικα-
στικό αντιπρόσωπο που είχε οριστεί μετά τη σχετική επιστολή, διεξήγαγε τις

αρχαιρεσίες με απόλυτη σοβαρότητα και τάξη και ανακήρυξε μετά από αγωνιώδεις
προσπάθειες και ξεπερνώντας πολλούς σκοπέλους τη νέα διοίκηση του συνεταιρισμού.
Οι συνάδελφοι μετά την εκλογή τους συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύν-
θεση: 

• Πρόεδρος: Νίκος Αλεξόπουλος

• Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ζαβακόπουλος

• Γραμματέας: Δημήτρης Ευταξίας

• Ταμίας: Νίκος Πετρόπουλος

• Μέλος: Κώστα Καραγιάννης

Δεν τους πτόησε ούτε ο εισαγγελέας!

Δυστυχώς η κατάντια των μελών της διορισμένης προσωρινής διοίκησης δεν έχει τε-
λειωμό. Παρά το γεγονός ότι εδώ και μεγάλο διάστημα έχουν σταλεί εξώδικα γνωστο-
ποιώντας την εκλογή της νέας διοίκησης και τους έχει ζητηθεί εγγράφως και
προφορικά να παραδώσουν το αρχείο και τα οικονομικά στοιχεία του συνεταιρισμού,
η προσωρινή διοίκηση δεν το έχει πράξει ακόμα, με αποτέλεσμα η νέα διοίκηση να
αναγκαστεί να ζητήσει και να λάβει εισαγγελική παραγγελία για την παράδοση όποιου
στοιχείου ανήκει στο συνεταιρισμό. Ούτε, όμως, ο εισαγγελέας φαίνεται ότι τους
πτόησε, καθώς, κρυπτόμενοι, με ανούσιες δικαιολογίες, αρνούνται να παραδώσουν
ό,τι τους έχει νομίμως ζητηθεί. Η νέα διοίκηση του συνεταιρισμού, ευρισκόμενη πλέον
προ αδιεξόδου, κατέθεσε αγωγή που εκδικάστηκε την Παρασκευή 30/8/2013 στο Ει-
ρηνοδικείο Αθηνών με αίτημα να της παραδοθούν το ταμείο, τα βιβλία, το αρχείο και
τα κλειδιά του συνεταιρισμού που αρνούνται να τα δώσουν! Η απερχόμενη διοίκηση
δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν τα παρέδωσαν γιατί απαιτούν ενοίκιο από τη νέα διοί-
κηση για το συνεταιρισμό που φιλοξενούσαν στα γραφεία του συλλόγου συνταξιούχων!
Η νέα εκλεγμένη διοίκηση δήλωσε ότι δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο και πάντα
ο συνεταιρισμός φιλοξενείτο στα γραφεία των συλλόγων με δωρεάν παραχώρηση και
τέλος ότι ακόμα και να συμφωνούσαν με την καταβολή του ενοικίου, πώς ήταν δυνατόν
να τους πληρώσουν αφού δεν τους παραδίδουν το ταμείο!!!

Όπως ήταν φυσικό με την υπ’αριθμόν 7996 / 2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
νομής του Ειρηνοδικείου Αθηνών  δικαιώθηκε η νεοεκλεγείσα διοίκηση του συνεται-
ρισμού. Μετά από αυτήν την εξέλιξη θα περίμενε κανείς ότι το θέμα θα θεωρείτο λήξαν
και θα γινόταν επιτέλους η μετάβαση στη νέα διοίκηση.  Εξυπακούεται ότι οι συνάδελ-
φοί μας θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να υποχρεώσουν αυτούς τους
κυρίους να προχωρήσουν τη διαδικασία παράδοσης.

Νέα εποχή

Αποτελεί όνειδος πλέον η τακτική και η λειτουργία αυτών των κυρίων που με οτιδήποτε
έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα.  Αφενός τα έχουν κάνει θάλασσα και αφετέρου συνε-
χίζουν να λειτουργούν με μια ιδιοκτησιακή λογική και ενώ απομακρύνονται με την
ψήφο των συναδέλφων, αρνούνται να παραδώσουν τη διοίκηση, εξαντλώντας κάθε
δυνατή παράνομη διαδικασία για να παραμείνουν. Μετά την απομάκρυνσή τους από το
συνεταιρισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε τα οικονομικά δεδομένα  για να
διαπιστώσουμε το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρό-
νια. Πολύ σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα και τις ευθύνες που εν-
δέχεται να προκύψουν, από την έρευνα της νέας διοίκησης.  Καθώς και των δεδομένων
του, ώστε να επαναλειτουργήσει αν καταστεί δυνατόν, για το καλό των συναδέλφων.
Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατήσουμε ενήμερους για όλες τις ενέργειες.



ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΒΑΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1613/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Πέτρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.719,80€ και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση , για ειδικό επίδομα κατά
τον τελευταίο μήνα απασχόλησής της το ποσό των 115,92€ και επι-
πλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση
καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.550 €. Η υπόθεση αυτή έχει ιδι-
αίτερη σημασία γιατί γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής
σσε 20012-2013, που προβλέπει την επαναχορήγηση του –καταρ-
γηθέντος από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα
απασχόλησης, προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες
αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομένους από την τέως
ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την 1.6.2012
έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα
απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπο-
λογισμού της αποζημίωσής τους αποχώρησης. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2304/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Πλούταρχος
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από
1.1.2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 5.811,99 € και
για δικαστική δαπάνη 300€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Mε την υπ' αριθμ. 4908/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Βασιλική έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2006. Της επιδι-
κάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.180,71€, 2.000€ για ηθική
βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Ευστάθιος Γραμ-
μένος.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4600/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ζαχαρίας έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθο-
λογικές διαφορές 6.949,35€, 1.000€ για χρηματική ικανοποίηση
της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 800€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΚΗΣ
Mε την υπ' αριθμ. 5216/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Γιώργος έπρεπε να προαχθεί
στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2003 . Του επιδικάσθηκαν μι-
σθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 3269/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών  – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος
Χρήστος Λύρας λόγω παράνομης και καταχρηστικής μετάθεσης και
η Τράπεζα υποχρεώθηκε να αναστείλει προσωρινά την απόφαση
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού περί μετάθεσης του συνα-
δέλφου από το Κατάστημα Ξυλοκάστρου στο Κατάστημα Κιάτου. 

Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κα-
τσακιώρης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2452/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προ-
ερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Γιώργο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 78.142,46€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-

γλου.

ΦΩΤΙΟΣ  ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 478/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Φάνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 51.033,3 € και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση  και για δικαστική δα-
πάνη 1.350€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2757/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Παύλο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955( παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 46.195,12€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 2.500 €. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΝΕΖΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4976/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Θεοδώρα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 41.865,95€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.800€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΩ ΓΙΑΧΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1770/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Ασήμω για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.083,92€ και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση  και για δικαστική δα-
πάνη 1.020 €. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΖΑΜΠΕΤΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1140/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Ζαμπέτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 31.292,51€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δι-
καστική δαπάνη 960 €. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΕΥΓΕΝΙΑ  ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3991/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευγενία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 46.995,12€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και 2.400€ για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπά-
κης. 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΤΙΕΦ
Με την υπ’ αριθμ. 1850/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Ειρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.324,46€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.100€
για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΕΛΕΝΗ ΤΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1211/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.245,75€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 565€
για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κα-
τσακιώρης. 

ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 844/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 23.914,61€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 700 €
για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κα-
τσακιώρης. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 321/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-

κυρώθηκε η υπ’ αρ. 473/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών με την οποία είχε αναγνωρίσθει ότι η Τράπεζα

οφείλει στους κληρονόμους του τ. συναδέλφου Ιωάννη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 31.833,42 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση  και 800€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος.

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 5546/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Θεοδοσία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 34.458,80€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 2.000€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6358/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-

κυρώθηκε η υπ’ αρ. 2302/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη
συνάδελφο Ειρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 32.278,40€ και επιπλέον αυτού,
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6173/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-

κυρώθηκε η υπ’ αρ. 2801/2009 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη
συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 9.654,37€ και επιπλέον αυτού,
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 5300/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επι-

κυρώθηκε η υπ’ αρ. 473/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη
συνάδελφο Ανδρομάχη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.987,26€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δι-
καστική δαπάνη 1.700€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1771/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφο Σάββα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.206,31 € και επιπλέον αυτού, τους νό-
μιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση  και για δικαστική δα-
πάνη 860€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6040/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Επαμεινώνδα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 24.451,84€ και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2185/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Παναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 26.086,16€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δι-
καστική δαπάνη 880€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1306/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-

δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφο Πελαγία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 20.922,18€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δι-
καστική δαπάνη 630€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1042/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δέσποινα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 13.279,35 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 250€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.
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