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Ασφαλιστικό: βραδυφλεγής βόμβα στα
θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας
Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό πρόβλημα είναι ένα από τα πιο φλέγοντα ζητή-
ματα που απασχολούν όλες σχεδόν τις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες του κό-
σμου και σίγουρα από τα πιο εκρηκτικά προβλήματα στην Ελλάδα της κρίσης. Ο
προβληματισμός που υπάρχει εάν τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορέσουν να
ανταποκριθούν στο άμεσο μέλλον στις υποχρεώσεις τους για την απρόσκοπτη
καταβολή των συντάξεων προς τους ασφαλισμένους αποτελεί μία δαμόκλειο
σπάθη για το μέλλον της χώρας μας.
Η αγωνία των εργαζομένων συνίσταται στο ότι βλέπουν να ξεθωριάζει η προ-
οπτική να πάρουν στο τέλος της σταδιοδρομίας τους μία αξιοπρεπή σύνταξη,
ενώ οι συνταξιούχοι, οι οποίοι με τις εισφορές τους επί δεκαετίες προς τα ταμεία
θεμελίωσαν το αυτονόητο δικαίωμα να τους παρέχεται αξιοπρεπής σύνταξη, βρί-
σκονται σε καθημερινή αγωνία, αφού παρά τις ξεδιάντροπες διακηρύξεις των κυ-
βερνήσεων, βλέπουν συνεχώς  τις συντάξεις  τους να μειώνονται και τις
προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια να είναι απολύτως δυσοίωνες. Το πρόβλημα
είναι τόσο πολυδιάστατο και βαθύ που αγγίζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
και είναι ξεκάθαρο πως αφορά και τους νέους εργαζομένους, τους μελλοντικούς
συνταξιούχους.  Οι νέοι στη χώρα μας, πέραν του εφιάλτη της ανεργίας, ακόμα
και όταν πρόκειται για τους «τυχερούς» που εργάζονται, συνειδητοποιούν ότι το
παρόν σύστημα δεν πρόκειται να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του απέναντί τους, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η πραγματικότητα
και αντίληψη για την ανάπτυξη (κοινωνική, οικονομική) της πατρίδας μας. 
Εξετάζοντας κανείς τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος
μπορεί εύκολα να διαπιστώσει τις ακραίες αδικίες που το διαπερνούν στο σύνολό
του. Η λογική της ανταποδοτικότητας, μάλιστα, που θα έπρεπε να αποτελεί θε-
μέλιο για κάθε ασφαλιστικό σύστημα, δεν ισχύει πλέον στον ελάχιστο, διότι στην
περίοδο της κρίσης, για λόγους κοινωνικής συνοχής, μπήκαν στον προκρού-
στη οι συντάξεις άνω των 1000  ευρώ, ενώ αντίθετα ελάχιστα εθίγησαν οι
χαμηλές συντάξεις. 
Παράλληλα, ακόμα και σήμερα που η Ευρώπη συνολικά και η Ελλάδα σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό βιώνουν τη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική κρίση, το
ασφαλιστικό σύστημα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζει να θέτει
σαφώς πιο αυστηρούς όρους συνταξιοδότησης από τα ισχύοντα στην πατρίδα
μας. Όταν, όμως, εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις, οι συνταξιοδοτούμε-
νοι στα άλλα κράτη της ΕΕ λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη, καθώς πέραν
του ποσού της κύριας σύνταξης τούς αποδίδεται και συμπλήρωμα από τα
επαγγελματικά ταμεία (στην Ευρώπη δεν υφίσταται επικουρική σύνταξη
όπως ισχύει στην πατρίδα μας). 
Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της καθυστέρησης που χα-
ρακτηρίζει τις εξελίξεις στη χώρα μας, καθώς γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι θε-
σμοί που έχουν προταχθεί και λειτουργήσει αποτελεσματικά στην Ευρώπη, εδώ
απορρίπτονται λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και συνδικαλιστικής ανοησίας,
ανευθυνότητας και ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζουμε έγκαιρα
επιτυχημένα μοντέλα που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν μακριά από το ση-
μερινό αδιέξοδο. 
Αν θέλουμε να διατηρήσουμε στη χώρα μας ένα ικανοποιητικό επίπεδο κοι-
νωνικής ασφάλισης πρέπει να εξεταστούν τρόποι ώστε αρχικά να επιβιώ-
σει, αφήνοντας πίσω το λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις και να
συνεργαστούμε για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ασφαλιστικού μοντέλου
με μακροπρόθεσμη προοπτική. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέ-
πει να τεθούν σαφείς προϋποθέσεις ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και το
ύψος της συντάξεως,  Αφού τεθούν οι προδιαγραφές, θα πρέπει να προσδιορι-
στεί το ύψος των εισφορών (ατομικών και εργοδοτικών), που θα καταστήσουν
το σύστημα ασφάλισης σχετικά ανεξάρτητο από τις κοινωνικοοικονομικές μετα-
βολές. 
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ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ

Οι απανωτές περικοπές που έχουν υποστεί οι συντάξεις του επικουρικού μας
φορέα έχουν φτάσει πλέον στο αδιανόητο για άλλες εποχές επίπεδο του 70%.
Αν συνεχίσουμε να παρακολουθούμε απαθείς τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ,
είναι δεδομένο ότι θα φτάσουμε στο σημείο να λαμβάνουμε ένα συμβολικό
επίδομα αντί της επικουρικής μας σύνταξης. Ο σύλλογός μας έχει αποδείξει
με τις σχεδιασμένες και ουσιαστικές ενέργειες στις οποίες προέβη ότι εξέτασε
το θέμα με τη σοβαρότητα που του άξιζε, αποφεύγοντας το λαϊκισμό και τη
διατύπωση εύκολων λύσεων. Ήμασταν από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που ακο-
λουθήσαμε έναν υπεύθυνο δρόμο και εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε κατά
αυτόν τον τρόπο την υπόθεση, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο με με-
θοδευμένες και προσεκτικές κινήσεις θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και
να κερδίσουμε στο τέλος αυτά που δικαιούμαστε.  
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
Καθοριστικής σημασίας η απόφαση του Δ.Σ.

του ΤΑΥΤΕΚΩ
Η πολυετής στήριξη του συλλόγου μας στις διεκδικήσεις όλων των συναδέλ-
φων και η αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει αποτελούν πλέον την κα-
λύτερη απόδειξη για τη σοβαρή και υπεύθυνη στάση με την οποία
προσεγγίζουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν, ενεργώντας πάντα με
μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, μα-
κριά από συντεχνιακούς και μικροπολιτικούς ανταγωνισμούς. Με την ίδια
ενεργητικότητα και υπευθυνότητα αντιμετωπίσαμε από την πρώτη
στιγμή ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που μας απασχόλησαν μέσα
στη δίνη της κρίσης, αυτό της μείωσης του εφάπαξ. 

συνέχεια στη σελίδα 5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Πού να αρχίσει και πού να σταματήσει κανείς

ΚΚΑΑΛΛΗΗ ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ!!
Είναι αλήθεια ότι το 2014 θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά για την επιβίωση
της χώρας, για το μέλλον του επαγγέλματός μας και των συνταξιούχων,
αλλά και για τις οικογένειές μας που δεν ξεφεύγουν από αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία. 
Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. Να συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του για το καλύτερο δυνατό. Ας δώ-
σουμε δύναμη και ζωή στη συλλογικότητα, καθώς τις δυσκολίες που
βιώνουμε ως κοινωνία μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις αναχαι-
τίσουμε με ανθρώπινες σχέσεις, με αλληλεγγύη και με τη δύναμη της αισιο-
δοξίας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας σας στέλνει…

2014 ευχές για καλή χρονιά 
με ελπίδα, υγεία και ευτυχία!

Για τις κωμικοτραγικές εξελίξεις στο σύλλογο συνταξιούχων που όλοι ελπίζουμε
ότι θα καταλήξουν, επιτέλους, στην αποδέσμευσή του από τις πράξεις και ημέρες
της προηγούμενης διοίκησης που τον οδήγησε στην απαξίωση, έχετε ενημερωθεί
μέσα από τα προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας, καθώς και από την ιστο-
σελίδα του συλλόγου μας (ionikienotita.gr) και των συναδέλφων του Ιονικού Δε-
σμού (syntaxilte.gr). Ο κατήφορος, όμως, δεν έχει τέλος για το απερχόμενο
προεδρείο. Ήταν, φαίνεται, να μην ξεκινήσει η ελεύθερη πτώση. 
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ασφαλιστικό: βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της
ελληνικής κοινωνίας
Διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος
Για να προχωρήσει και να έχει επιτυχία το τιτάνιο έργο της αναμόρφωσης του ασφα-
λιστικού συστήματος θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς όλες οι παράμετροι που
το επηρεάζουν και να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα ελαττωματικά του χαρακτηρι-
στικά, τα αίτια και οι συνέπειές τους, ώστε στη συνέχεια να είμαστε σε θέση να εργα-
στούμε προς τη δρομολόγηση των βέλτιστων λύσεων. 
Η ωρολογιακή βόμβα που απειλεί να τινάξει στον αέρα τα θεμέλια του ασφαλιστικού
συστήματος είναι το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πα-
τρίδα μας. Έχω επισημάνει και στο παρελθόν από αυτήν τη στήλη ότι πρόκειται για
θέμα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας που θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο
κάθε προσπάθειας ανοικοδόμησης της Ελλάδας μέσα από τις στάχτες της οικονομι-
κής ανέχειας των τελευταίων ετών. Δυστυχώς, παραμένει ένα θέμα που μάλλον όλοι
το γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν τολμά να το αγγίξει λόγω της πολυπλοκότητάς του και
της ενδεχόμενης πολιτικής του δυσκολίας. Την αλήθεια, όμως, μπορεί να την κρύψει
κάποιος επιμελώς για κάποιο διάστημα, αλλά βρίσκεται πάντα εκεί: αν δε σκύψουμε
όλοι οι αρμόδιοι πάνω από αυτό το πρόβλημα που επηρεάζει κάθε πτυχή της πορείας
αυτής της χώρας και αν δε διαμορφωθούν σύντομα οι κατάλληλες πολιτικές για την
αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας, είναι αμφί-
βολο αν η επόμενη γενιά θα μπορέσει να λάβει σύνταξη από την κοινωνική ασφάλιση. 
Τροχοπέδη στη σοβαρή προσέγγιση του ασφαλιστικού -και κάθε άλλου ζητή-
ματος- αποτελεί και ο άκρατος λαϊκισμός. Θα μου πείτε, βέβαια, γιατί, υπάρχει
κάποιο σημαντικό θέμα στην Ελλάδα που να μην το έχει διαβρώσει η κατα-
στρεπτική μανία του λαϊκισμού, προερχόμενη από κάθε πλευρά του πολιτικού
τόξου; Καιρός είναι, λοιπόν, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα από μία δια-
φορετική οπτική. Από την οπτική του ρεαλισμού και της σοβαρότητας και όχι της σο-
βαροφάνειας. 
Η κοινωνία μας φαίνεται να έχει πειστεί ότι η κύρια αιτία κατάρρευσης του ασφαλιστι-
κού συστήματος και των ταμείων είναι η λεηλασία που υπέστη η κοινωνική ασφάλιση.
Αυτή η παραδοχή αποτελεί μία από τις παραμέτρους, αλλά είναι σαν να κοιτάζουμε
το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Το κύριο αίτιο παραμένει η δημογραφική κατάρ-
ρευση που είχε ως συνέπεια σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 1,9 εργαζομενοι να
αντιστοιχούν σε 1 συνταξιούχο, όταν τα διεθνή πρότυπα επιβάλλουν για να μπορεί
να συντηρηθεί το σύστημα μία σχέση 3,2/1. 
Ένας ακόμα παράγοντας που συντελεί στο ασφαλιστικό αδιέξοδο είναι η πολιτική
και διοικητική ανεπάρκεια όσων -υποτίθεται- υπηρέτησαν το ασφαλιστικό σύστημα.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε κρίσιμες οργανικές θέσεις τοποθε-
τήθηκαν άνθρωποι με γνώμονα τα κομματικά κριτήρια και τις πελατειακές
σχέσεις για τους οποίους η κοινωνική ασφάλιση ήταν και παρέμεινε ένα
δυσεπίλυτο σταυρόλεξο. Οι συνέπειες της κακοδιαχείρισης είναι ορατές με τον
πλέον επίπονο τρόπο, καθώς η έλλειψη πραγματικής στρατηγικής είχε ως αποτέλε-
σμα μέχρι σήμερα να μην έχει γίνει καμία ενέργεια και να μην έχει ληφθεί καμία από-
φαση προς το πραγματικό και σε βάθος χρόνου όφελος του συστήματος ασφάλισης
και των πολιτών.
Μπορούμε μάλιστα να ταξινομήσουμε ως τη μεγαλύτερη ολιγωρία που ζη-
μίωσε το ασφαλιστικό σύστημα με δισεκατομμύρια ευρώ την απουσία μηχα-
νογράφησής του, που θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του ’90. Πλέον έχουμε μπει στο 2014 (!) και σε μία υποτιθέμενα προ-
ηγμένη χώρα το κενό συνεχίζει να υφίσταται…. Αυτή η εξέλιξη θα είχε σαν αποτέλεσμα
να χτυπήσει τη διαφθορά στις ρίζες της, προστατεύοντας το σύστημα, αλλά παράλ-
ληλα θα αποτελούσε και ένα ιδιαίτερα τελεσφόρο εργαλείο είσπραξης των σημαντικών
ποσών που με διαρκείς διαρροές χάνονται ετησίως από το ασφαλιστικό σύστημα. 
Εμείς, δυστυχώς, νιώθουμε… εξοικειωμένοι με αυτά τα προβλήματα, καθώς μία
χαρακτηριστική μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί και αποτυπώνει
τον αποτυχημένο τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων τα τελευταία
χρόνια είναι τα απανωτά λάθη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που το έχουν οδηγήσει πλέον στο
χείλος του γκρεμού. Όσα ουσιαστικά είδαμε να ξετυλίγονται μπροστά μας είναι ο
καθρέφτης της συνολικής λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος. Όλοι διαπιστώ-
σαμε τα εγκληματικά λάθη, τον αναχρονιστικό τρόπο λειτουργίας του, την έλλειψη
στρατηγικής και την αυτοκαταστροφή στην οποία οδηγήθηκε ένας φορέας που ήταν
αυτοδιαχειριζόμενος και βρέθηκε στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. 

Λύσεις υπάρχουν, βούληση όμως;
Κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του ασφαλιστικού προβλήματος προκαλεί εντο-
νότατες αντιδράσεις, που προκαλούνται από την πάγια τακτική αντιμετώπισής του
στερώντας από τους εργαζομένους τα κεκτημένα δικαιώματά τους, είτε με την αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης είτε με τη μείωση των συντάξεων. Αυτός
είναι ο εύκολος και προφανής δρόμος, για τον οποίο δεν απαιτείται καμιά πνευμα-
τική προσπάθεια. Παρά ταύτα, δεν είναι λυσιτελής, αφού το πρόβλημα επανέρχεται
διαρκώς. Με την απερισκεψία, την κακοδιαχείριση, την κουτοπονηριά και τη
λαθροχειρία, η κοινωνική ασφάλιση κατέστη δυσεπίλυτο πρόβλημα. Βέβαια,
η επίλυσή του δεν είναι δυνατό να είναι ακαριαία και θα χρειαστεί κάποιο εύλογο
βάθος χρόνου, αρκεί σήμερα να τεθούν οι σωστές βάσεις. Προσωπικά πιστεύω
ότι οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να είναι ειλικρινής η προσπάθεια, να αφεθούν πίσω
τα παλαιά πάθη και λάθη και πάνω από όλα να υπάρξει πολιτική βούληση για
σύγκρουση με παγιωμένα συμφέροντα ώστε να γίνουν οι τομές που απαιτούνται
και να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις:  
- Κατ’ αρχάς και επειδή, καλώς ή κακώς, πάντα «στόχος είναι τα λεφτά», η λει-
τουργία ενός ικανοποιητικού συστήματος χρειάζεται πόρους που θα μπορούν να
το συντηρήσουν. Θέμα, λοιπόν, άμεσης προτεραιότητας για οποιαδήποτε προσπά-
θεια αναδιάρθρωσης των ρημαγμένων θεσμών της ελληνικής πολιτείας είναι η πά-
ταξη της εισφοροδιαφυγής που έχουμε καταφέρει να βρίσκεται πλέον…

εγγεγραμμένη στο dna όλων μας και είναι το μοναδικό «σπορ» στο οποίο είμαστε
ισόβιοι πρωταθλητές στην Ευρώπη. 
- Άμεση και αναγκαία συνθήκη να συσταθεί ένας ειδικευμένος φορέας που θα ασχολείται
αποκλειστικά με την προώθηση της στρατηγικής για τη διάσωση του ασφαλιστικού. Μία
επιτροπή που μέσα σε  ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραδώσει το πό-
ρισμά της που θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και θα λειτουργήσει
ως οδικός χάρτης του ασφαλιστικού και δε θα μπορεί να ανατραπεί ούτε από εφήμερες
κυβερνητικές αλλαγές, ούτε από σκοπιμότητες, ανόητες κινητοποιήσεις και λαϊκιστικές
προσεγγίσεις. Για να υπάρξει βέβαια καθολική αποδοχή, η 5μελής ή 7μελής επι-
τροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από τους τρεις κατά τεκμήριο κορυφαίους γνώ-
στες του ασφαλιστικού στην Ελλάδα, από έναν αναλογιστή, καθώς και από έναν
ή περισσότερους κορυφαίους νομικούς ή καθηγητές με εξειδίκευση στο ασφαλι-
στικό δίκαιο.
- Πιστεύω ότι στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να
συσταθεί αυτόνομη διεύθυνση που θα λειτουργεί με αντίστοιχους κανόνες του
ΣΔΟΕ και πανελλαδική διάρθρωση προκειμένου να αντιμετωπίσει τη «λερναία
ύδρα» αυτού του πολυεπίπεδου προβλήματος. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη η δομή και ο τρόπος λειτουργίας αντίστοιχων επιτυχημένων ευρω-
παϊκών μοντέλων, όπως της Σουηδίας.
- Τόνισα ότι η μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του ασφαλιστικού, αλλά και γενικά για τη
χώρα μας, δεν είναι ούτε η δεδομένη κακοδιαχείριση, ούτε η ανικανότητα, ούτε η πολιτική
ατολμία, αλλά η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας. Είναι καιρός να ανοίξουμε τους
ορίζοντές μας και να σταματήσει η διαρροή ενός σημαντικού ασφαλιστικού εσόδου με
τη νομοθέτηση της δυνατότητας σε όλους τους οικονομικούς μετανάστες που δια-
θέτουν κόκκινη κάρτα να μπορούν να ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και
ιδιαίτερα με την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας για όσους απασχολούνται
στον πρωτογενή τομέα με την κάλυψη της ασφάλισής τους με εργόσημο. 
- Ένα σημαντικό μέτρο που θα φέρει άμεση ανακούφιση είναι η απόδοση του συνόλου
των ακινητοποιημένων λογαριασμών στις τράπεζες στο ασφαλιστικό σύστημα.
Αυτό το θέμα απαιτεί άμεση νομοθετική ρύθμιση, ξεπερνώντας διαδικαστικά και νομικά
εμπόδια.
- Ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαφανίστηκε λόγω της γιγάντω-
σης των μονοπωλίων και των μεγάλων εμπορικών κέντρων, παρασύροντας την οικο-
νομία σε πρωτοφανή ακινησία. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακόμα σε
αυτούς τους τομείς επιβάλλεται να παγιωθεί μία μόνιμη εισφορά 2/1000 επί του τζίρου
υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος.
- Πριν λίγα χρόνια η εξόρυξη πετρελαίου στην Ελλάδα αντιμετωπιζόταν ως μία γραφική
ψευδαίσθηση. Πλέον, όμως, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εξόρυξη υδρογονανθρά-
κων και σε περίπτωση που τα κοιτάσματα υπάρχουν και προχωρήσουμε στην εκμετάλ-
λευσή τους θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ένα ποσοστό από τα κέρδη να
διοχετεύεται σταθερά στο ασφαλιστικό σύστημα.
- H διαχείριση των αποθεματικών και η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων είναι
από τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρξει
μέριμνα για μετατροπή αυτής της υπόθεσης σε μία ξεχωριστή διεύθυνση που θα στε-
λεχωθεί από έμπειρους τεχνοκράτες που θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιο-
ποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο των ταμείων,
θεσμοθετώντας παράλληλα μία αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και αυ-
στηρούς κανόνες λειτουργίας. 
- Ένα άλλο θέμα που θα δώσει πνοή είναι η συντόμευση της διαδικασίας εκδίκασης
των υποθέσεων των ασφαλιστικών ταμείων.
- Επειδή πλέον η αδυναμία κάλυψης των αναγκών των συνταξιούχων τα επόμενα χρόνια
αποτελεί μία ζοφερή, αλλά αναμενόμενη πραγματικότητα, έχει έρθει το πλήρωμα του χρό-
νου ώστε η πολιτεία να αφήσει πίσω τις αγκυλώσεις του παρελθόντος διευκολύνοντας
νομοθετικά και στηρίζοντας τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων που σε βάθος
πενταετίας θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην ενίσχυση των συνταξιούχων.
Στα αμέσως επόμενα χρόνια και όχι σε κάποιο απροσδιόριστο μακρινό μέλλον, όπως
ίσως πολλοί να νομίζουν, η συνεχής συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού σταδιακά
θα οδηγήσει αν όχι στην εξίσωση, σίγουρα στην ακόμα πιο αρνητική σχέση του αριθμού
των ασφαλισμένων-εργαζομένων και αυτού των συνταξιούχων, γεγονός που θα σημά-
νει το τέλος του ασφαλιστικού συστήματος με τη μορφή που έχει σήμερα. Οι δυσοίωνες
αυτές διαπιστώσεις αναλύουν τις επιπτώσεις στην οικονομία και ειδικότερα στο ασφα-
λιστικό σύστημα από τη γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα που μα-
στίζουν τη χώρα μας κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. 
Το ασφαλιστικό είναι ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός τομέας που χρειάζεται την ενεργο-
ποίηση και συμμετοχή όλων μας.  Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ζήτημα μείζο-
νος εθνικής σημασίας που μας αγγίζει όλους και αποτελεί ουσιαστικά την προοπτική
καλύτερης ζωής για κάθε εργαζόμενο, η αδιαφορία το είχε τοποθετήσει τελευταίο στην
κοινωνικοπολιτική ατζέντα με συνέπεια να φτάσουμε στο σημείο μηδέν.
Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως, να ακολουθήσει τις σύγ-
χρονες επιταγές, οι αρμόδιοι να συγκρουστούν με κατεστημένα συμφέροντα και να επι-
χειρήσουν τομές που θα διαμορφώσουν ένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας, αλλά
συγχρόνως θα το απαλλάξουν από στρεβλώσεις και υπερβολές που σήμερα το καθι-
στούν το ακριβότερο, ίσως, στα πλαίσια της Ευρωζώνης, με τις χειρότερες, ταυτόχρονα,
συντάξεις.
Το πολιτικά δε παράλογο είναι ότι ενώ όλοι συμφωνούν με αυτές τις διαπιστώσεις,
αντιδρούν λυσσαλέα σε κάθε αναμόρφωση. Η αλήθεια είναι ότι όσοι πόροι και αν δια-
τεθούν, αν δεν αντιμετωπισθούν τα δομικά και διαρθρωτικά του προβλήματα, το ασφα-
λιστικό σύστημα δεν πρόκειται να εξυγιανθεί.
Επομένως, κλείνοντας, αν δε δούμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα με τη σοβαρό-
τητα που του αρμόζει, αν δεν εγκαταλείψουμε το λαϊκισμό και αν δεν υπάρξουν
προτάσεις που θα συμβαδίζουν με αναλογιστικές μελέτες και μία μακρόπνοη
προοπτική, είναι σίγουρο ότι για τις επόμενες γενιές η κοινωνική ασφάλιση θα
είναι μία άγνωστη λέξη.

Σαράντος Φιλιππόπουλος



3

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οκτώβριος - Νοέμβριος  2013 Ενημέρωση

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ

Η πιο πρόσφατη ενέργειά μας για εξεύρεση λύσης
ήταν η επιστολή που απευθύναμε σε όλους τους συλ-
λόγους των εν ενεργεία και των συνταξιούχων του Ομί-
λου Alpha Bank για τη σύσταση ενός επαγγελματικού
ταμείου που θα δώσει εκ νέου ζωή στην αποθνή-
σκουσα επικουρική μας ασφάλιση. Πρέπει να αντιλη-
φθούμε όλοι ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και δεν
έχουμε την πολυτέλεια χρόνου που είχαμε σε άλλες
εποχές για τη διαχείριση των εξελίξεων σε αυτόν τον
τομέα. Προσπαθούμε εδώ και καιρό να καταστήσουμε
κατανοητή σε όλους τη δυσχερέστατη θέση στην
οποία έχει περιέλθει σήμερα το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, το οποίο
βρίσκεται ενώπιον άμεσης κατάρρευσης, όπως και οι
επικουρικοί ασφαλιστικοί φορείς της Πίστεως και της
Εμπορικής. Αν, λοιπόν, δεν εξευρεθεί λύση, στο όχι
πολύ μακρινό μέλλον θα καταβάλλονται συμβολικά
βοηθήματα στους συνταξιούχους συναδέλφους της Πί-
στεως και της Εμπορικής μιας και το ΕΤΑΤ σαν συντα-
ξιοδοτικός φορέας δε θα μπορεί να υφίσταται. Πρέπει
να επισημάνουμε επίσης ότι οι εθελούσιες έξοδοι που
έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα και αυτές που
αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα έχουν οξύνει το
αδιέξοδο του ΤΑΠΙΛΤΑΤ περιορίζοντας ακόμα περισ-
σότερο το χρονικό ορίζοντα επιβίωσής του.
Πρώτος στόχος το επαγγελματικό ταμείο
Έχουμε εξηγήσει μέσα από αλλεπάλληλα δημοσιεύ-
ματά μας ότι η επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα δεν
μπορεί και τα επόμενα χρόνια να συνεχίσει να έχει τη
σημερινή μορφή. Στην Ευρώπη η απόδοση επικουρι-
κής σύνταξης δεν υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια. Τα αντίστοιχα ποσά καλύπτονται από
επαγγελματικά ταμεία.  Να σημειώσουμε δε ότι στην
Ευρώπη οι συντάξεις αποδίδονται κατά 60% από
την κύρια κοινωνική ασφάλιση και κατά 40% από

τα επαγγελματικά ταμεία. Αυτός ο επιτυχημένος και
δοκιμασμένος θεσμός αποτελεί και τη δική μας πρό-
ταση για τη διάσωση της επικουρικής μας ασφάλισης.
Η πρότασή μας ξεχωρίζει ανάμεσα στις λαϊκιστικές
προσεγγίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από διά-
φορους φορείς, καθώς έχει συγκεκριμένο χρονικό ορί-
ζοντα, σχέδιο και δε βασίζεται στις γνωστές,
μεγαλεπήβολες... αερολογίες που συνήθως  ακούμε
από τους διάφορους άσχετους. Παράλληλα, πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι είναι υλοποιήσιμη διότι θα βα-
σιστεί σε αναλογιστικές μελέτες και σε συγκεκριμένα
δεδομένα που θα καθιστούν την επαγγελματική μας
ασφάλιση βιώσιμη.
Η προσπάθεια αυτή θα χρειαστεί να στελεχωθεί από
ανθρώπους με εμπειρία, κύρος, ικανότητες και ανιδιο-
τελή διάθεση για προσφορά. Τέτοιες προσωπικότητες
δεν είναι εύκολο να βρεθούν, αλλά εμείς θεωρούμε ότι
η παρουσία στελεχών που θα απολαμβάνουν την
εμπιστοσύνη των συναδέλφων και έχουν δώσει τα
διαπιστευτήριά τους κατά το παρελθόν θα ήταν ευερ-
γετική για το σκοπό που επιδιώκουμε και οι ικανότητές
τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εγγύηση
αυτής της προοπτικής.
Η εναλλακτική επιλογή
Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια
προς την κατεύθυνση δημιουργίας επαγγελματικών
ταμείων πριν οδηγηθεί το ΤΑΠΙΛΤΑΤ σε πλήρες αδιέ-
ξοδο. Συγκεκριμένα θέτουμε σαν απώτερο όριο
έναρξης, διαμόρφωσης, υλοποίησης και σύστα-
σης ενός φορέα επαγγελματικής ασφάλισης που
θα καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους, εν ενερ-
γεία και συνταξιούχους, τα τέλη Μαΐου. Αυτή θα
είναι και η κύρια επιδίωξη και προτεραιότητά μας. Αν
αυτό δεν καταστεί δυνατό, όμως, δε σημαίνει ότι θα
παρατήσουμε την προσπάθεια. Αντίθετα, έχουμε εξε-
τάσει και μία εναλλακτική λύση, που κατά τη γνώμη
μας υστερεί αυτής των επαγγελματικών ταμείων,
αλλά μπορεί επίσης να διασφαλίσει την επικουρική
μας σύνταξη. Αν, λοιπόν, ο πρωταρχικός μας στό-
χος δεν επιτευχθεί, τότε δε θα έχουμε άλλη επι-
λογή από το να επιδιώξουμε την ένταξή μας στο
ΕΤΕΑ. 

Ενώπιον αυτών των εξελίξεων σας πληροφορούμε ότι
υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές ομάδες οι
οποίες θα επιδιώξουν το επόμενο διάστημα τη διά-
λυση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και την απόδοση των εισφορών
στους ασφαλισμένους του. Μία τέτοια εξέλιξη θεω-
ρούμε ότι θα αποτελούσε μία ανεξέλεγκτη διαδικασία
κατάρρευσης και θα απέβαινε σε βάρος των ασφα-
λισμένων. Οι προσπάθειες για επιστροφή των
εισφορών δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας
και θεωρούμε ότι είναι αποπροσανατολιστικές και
ουτοπικές επιλογές. Αφού, λοιπόν, εξαντλήσουμε
κάθε δυνατότητα συνεννόησης και συνεργασίας, αν
θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, έχοντας
την πλειονότητα των ασφαλισμένων μελών που προ-
έρχονται από την Ιονική έναντι των μελών των άλλων
τραπεζών θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτού-
μενες από το νόμο ενέργειες ώστε να δρομολογή-
σουμε την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ. 
Παράλληλα, προτιθέμεθα να καλέσουμε τους συλλό-
γους να πάρουν θέση με συγκεκριμένες προτάσεις για
την προοπτική διασφάλισης της επικουρικής μας
σύνταξης. Επίσης, θα προχωρήσουμε την ανάθεση
μελέτης σε γνωστή εταιρεία που ασχολείται με τα
ασφαλιστικά εξετάζοντας όλα τα δεδομένα (χρονοδιά-
γραμμα, ύψος συντάξεων και κατοχύρωση της επικου-
ρικής μας σύνταξης), για να έχουμε μία πλήρη εικόνα,
την οποία και θα σας γνωστοποιήσουμε. 
Επομένως, ξεκαθαρίζουμε ποιες είναι οι επιλογές
που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με αυτό το
κρίσιμο ζήτημα. Πρωταρχικός μας στόχος και επι-
δίωξη είναι η σύσταση και δημιουργία επαγγελμα-
τικού ταμείου σε επίπεδο ομίλου που θα καλύψει
τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους συνταξιούχους.
Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό μέσα στους επόμε-
νους μήνες, θα εφαρμόσουμε το εναλλακτικό σχέδιο
που είναι η μετάπτωση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο ΕΤΕΑ. Να
τονίσουμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να αποπε-
ρατωθεί εντός του έτους γιατί μετά την ολοκλήρωση
των εθελούσιων εξόδων, την επόμενη χρονιά τα
αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ θα βρίσκονται στο ναδίρ
και θα έχουν υποβαθμίσει τη διαπραγματευτική μας
θέση για την ενδεχόμενη ένταξή μας με αξιοπρεπείς
συνταξιοδοτικούς όρους στο ΕΤΕΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Πού να αρχίσει και πού να σταματήσει κανείς
Ενώ, λοιπόν, το δικαστήριο τους υποχρέωσε να παραδώσουν τα πρακτικά στο
εκλεγμένο προεδρείο της Γ.Σ. ώστε αυτό με τη σειρά του να τα παραδώσει
στην εφορευτική επιτροπή για να παραληφθούν τα ψηφοδέλτια από το ταχυ-
δρομείο και να γίνει η καταμέτρηση, όπως ορίζει δηλαδή η νομότυπη διαδικα-
σία, αυτοί οι επικίνδυνοι και ανύπαρκτοι «συνδικαλιστές» σε μία νέα, πειρατική
ανακοίνωσή τους με τον… ευφάνταστο τίτλο «Άκρως επείγουσα ανακοίνωση»
αναφέρουν, έχοντας χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου, ότι οι εκλογές του συλ-
λόγου κρίθηκαν άκυρες και η προσπάθεια για διαλογή «μαϊμού» στο γραφείο
του Φιλιππόπουλου απέτυχε. Εν συνεχεία, μιλούν για «ταραχοποιούς» των
οποίων το επόμενο βήμα είναι ο διορισμός προσωρινής διοίκησης που θα διε-
νεργήσει αρχαιρεσίες! 
Πλέον μόνο τη γνωστή ρήση «μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η ομάδα αυτή ως προηγούμενη διοίκηση διεξή-
γαγε με αποκλειστική της ευθύνη τις εκλογές αποστέλλοντας ψηφοδέλτια σε
συναδέλφους της περιφέρειας με σκοπιμότητα, αφού δεν τα απέστειλε σε αυτούς
που υποψιαζόταν ότι θα τους καταψηφίσουν. Αφού, μάλιστα, οι συνάδελφοι
απέρριψαν την πρότασή τους για το προεδρείο της συνέλευσης, ψηφίζοντας το
προεδρείο της Ιονικής Ενότητας, ενώ παράλληλα το σώμα της Γ.Σ. καταψήφισε
τον Οικονομικό Απολογισμό τους και η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι έπρεπε να πα-
ραδώσουν τα πρακτικά της Γ.Σ., τώρα ζητούν και τα ρέστα! Δε θα εκπλαγούμε
αν επιδιώξουν με τις κουτοπονηριές τους να υποβάλουν τους συναδέλφους σε
μία ανάλογη διαδικασία, αφού είναι οι μοναδικοί που ενώπιον της σίγουρης
ήττας πέτυχαν το απίθανο: να επιστραφούν τα ψηφοδέλτια στους απο-
στολείς τους και να ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία! 
Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τα όσα εξελίχθηκαν στις αρχαιρεσίες του
συλλόγου συνταξιούχων γνωρίζουν πολύ καλά τις αθλιότητες στις οποίες προ-
έβη η ομάδα του Ντίνου και του Βέργου για να διατηρήσουν τις θεσούλες τους.
Αλλά για όλους τους συναδέλφους που δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα θα ανα-
φέρουμε μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που είναι ενδεικτική των προθέ-
σεων και των πρακτικών που χρησιμοποίησαν αυτοί οι κύριοι. Η πλήρης
αποκάλυψη των άθλιων ενεργειών τους έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών. Οι συνταξιούχοι είχαν κληθεί για το διορισμό προ-
σωρινού Δ.Σ. για το σύλλογό τους ύστερα από αίτηση που κατέθεσε
κρυφά ο κ. Ντίνος στις 18 Νοεμβρίου, μία μόλις μέρα δηλαδή πριν πα-
ραδώσει τα πρακτικά της Γ.Σ. για να ανοίξουν, υποτίθεται, οι κάλπες! Με
λίγα λόγια, αφού κατέθεσε πρώτα δικόγραφο για διορισμό Προσωρινής
Διοίκησης, προχώρησε στην ακυρότητα των εκλογών στις 18/11 και την
επομένη, στις 19/11, παρέδωσε τα άνευ αξίας πλέον πρακτικά!

Με προσωρινή διοίκηση για εκλογές
Επομένως, το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν διαδραματιστεί
το τελευταίο διάστημα προχώρησε σε ορισμό προσωρινής διοίκησης δίνοντας
την πλειοψηφία στην πρόταση των 200 συναδέλφων της Ιονικής Ενότητας με

πρόεδρο τον συνάδελφο Θεόδωρο Βλαγκούλη και μέλη τους Γιάννη Χρυ-
σικό, Γιώργο Κολλάτο, Μαρία Φιλιπποπούλου, Χρήστο Ζαβακόπουλο,
καθώς επίσης και τους Αντώνη Ντίνο, Γιάννη Βέργο, Αγαθή Λαδά και Νίκο
Κορδώνη, δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο δύο μηνών για την προετοιμασία
και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέας, υπεύθυνης και έντιμης διοί-
κησης. Τώρα πλέον είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι θα εκλέξουν τους υπο-
ψήφιους της Ιονικής Ενότητας για τη διαχείριση των θεμάτων ζωτικής σημασίας
που απασχολούν τους συνταξιούχους με εντιμότητα και διαφάνεια, αλλά και για
τη διερεύνηση όλων των οικονομικών και διοικητικών έργων της παρελ-
θούσας διοίκησης, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η ζημιά που προξένη-
σαν στο σύλλογο και να λάβουν παραδειγματική τιμωρία για τις πράξεις
τους.

Δε θα τους ακολουθήσουμε στον πάτο
Με τους ανθρώπους που αποτελούσαν την τέως διοίκηση του συλλόγου συντα-
ξιούχων αναγκαστικά ασχοληθήκαμε την περίοδο που διαχειρίζονταν το σύλλογο
γιατί η ανεπάρκειά τους έβγαζε μάτια και είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση
των υποθέσεων των συναδέλφων. Δυστυχώς, ως την τελευταία στιγμή που
συνέχιζαν να παριστάνουν τη διοίκηση δεν τήρησαν τη νομιμότητα, αφού έφτα-
σαν μέχρι το σημείο να ανεβάσουν πειρατική ιστοσελίδα, παραβιάζοντας τη δι-
καστική απόφαση. Βέβαια, από την πλευρά μας με τα καμώματά τους
ασχολούμαστε με χαλαρή διάθεση και με οίκτο, μιας και δεν τους αξίζει διαφο-
ρετική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε, όμως, να μην επισημαίνουμε τα προφανή.
Σε μία ακόμα -παρανόμως εκδιδόμενη- πρόσφατη ανακοίνωσή τους έχουν το
θράσος να αναρωτιούνται γιατί μας πήραν τα δάκρυα για το επικουρικό, όταν
σε μία διετία αυτοί οι κύριοι μαζί με τον κ. Γκιάτη βούλιαξαν τις συντάξεις
μας κατά 70%! Πρέπει, δηλαδή, τα μέλη της Ιονικής Ενότητας να παρακολου-
θούν αδιάφορα το καταστρεπτικό τους έργο; Εμείς θα συνεχίσουμε να πράτ-
τουμε αυτό που θεωρούμε ορθό με μοναδικό γνώμονα την προώθηση των
δίκαιων αιτημάτων των συναδέλφων μας. 
Αποτελεί, βέβαια, προσωπική τους επιδίωξη να μετατρέψουν την τραγική κατά-
σταση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ σε χουλιγκανική, ποδοσφαιρική αντιπαράθεση. Εμείς δε
θα τους ακολουθήσουμε στο δρόμο της ανικανότητας και της ανοησίας αφού
εμπράκτως έχουμε κριθεί στο παρελθόν την περίοδο που προχωρήσαμε σε γεν-
ναίες μεταρρυθμίσεις στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ πριν έρθει η ομάδα του Ντίνου, του Βέργου,
του Τσιακούλια, του Λάτση και του Πετράκη και το οδηγήσει στη σημερινή απελ-
πιστική κατάσταση. Πλέον έχει γίνει σαφές σε όλους ότι είμαστε η μοναδική προ-
οπτική που παρουσιάζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και μακριά από
λαϊκισμούς το δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και
στην απόδοση των συντάξεων στους ασφαλισμένους του.
Και αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτοί οι άνθρωποι μόνο θλιβερή ανά-
μνηση θα αποτελούν, αλλά και θα κληθούν να λογοδοτήσουν για όλα αυτά που
διέπραξαν τα τελευταία χρόνια, εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε
στον κατήφορο που έχουν πάρει.
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Πολιτική και Πολιτικοί
Βιώνουμε την πιο έντονη και ταραχώδη περίοδο εξελίξεων στη μετα-
πολιτευτική ιστορία της χώρας μας. Μία συνταρακτική περίοδο αλλα-
γών που είναι δεδομένο ότι θα διαβρώσει καθεστηκυίες αντιλήψεις και
θα αναδείξει νέες μορφές, θεσμούς και πρότυπα στα οποία θα βασί-
ζονται 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 αναζωο-
γονητική τους δράση.   
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημερίδα
του σε ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο γιατί ο
τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δη-
λαδή 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 εξελίξεις στο πο-
λιτικό 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, αποστέλλοντάς μας, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον
οποίο προέρχεστε, σχόλια και απόψεις που πολύ ευχαρίστως θα δημοσι-
εύουμε.

Μην του (Ταμήλου) τους κύκλους τάραττε…
Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ταμήλο τον γνωρίσατε μέσα από τη
στήλη της προηγούμενης εφημερίδας μας. Στο διάστημα που μεσολάβησε
πρόλαβε να… ξαναχτυπήσει! Αφού πήρε σβάρνα τα κανάλια ανεβάζοντας
την τηλεθέαση, ο Ταμήλος φανέρωσε εκ νέου τη “σοφία” του. Σε ερώτημα
που του έγινε γιατί ήταν άδεια τα έδρανα της Βουλής κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο αθεόφοβος απάντησε ότι δεν είναι δυ-
νατόν οι κύριοι βουλευτές να πηγαίνουν να ακούν τους άλλους από τη στιγμή
που η συνεδρίαση μεταδίδεται απ’ευθείας από την τηλεόραση… Αυτή είναι
η αντιμετώπιση της σοβαρής υπόθεσης του προϋπολογισμού από τον κ. Τα-
μήλο, τον εκλεγμένο εκπρόσωπο του ελληνικού λαού.  Ο ίδιος δε φταίει βέ-
βαια, αλλά ο λαός των Τρικάλων που τον εμπιστεύτηκε με την ψήφο του.

Διάλογος και συναίνεση για τον προϋπολογισμό
Δυστυχώς, όμως, παρόμοια αντιμετώπιση αυτού του τόσο σημαντικού ζητή-
ματος για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους έχουν και οι υπόλοιποι «φω-
στήρες» της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Βλέποντας την εικόνα του ελληνικού
κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού
μόνο σε μελαγχολία μπορείς να οδηγηθείς, όχι μόνο λόγω των άδειων εδρά-
νων, γιατί και παρόντες να ήταν οι «εθνοπατέρες» δε θα άλλαζε η κατάσταση.
Σε μελαγχολία οδηγείσαι βλέποντας την προχειρότητα με την οποία προσεγ-
γίζεται ένα τόσο σημαντικό θέμα για την οικονομία της χώρας. 
Είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξει πλήρως η θεσμική διαδικασία του προ-
ϋπολογισμού ώστε να αποτυπώνει τον κοινωνικό διάλογο και στην κατάληξή
του να έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση. Η έναρξη συζήτησής
του πρέπει να γίνεται από τον Ιανουάριο και να τελειώνει το Δεκέμβριο και
να συμμετέχουν όλοι οι παραγωγικοί φορείς της χώρας, καθώς και εκπρό-
σωποι των εργαζομένων, των συνταξιούχων και εν γένει του κοινωνικού γί-
γνεσθαι. Ο προϋπολογισμός πρέπει επιτέλους να πάψει να ανήκει στα
μονοπώλια της εκάστοτε κυβέρνησης. Μόνο μέσα από μία σημαντική και επί-
πονη προσπάθεια μπορεί να υπάρξει μία σοβαρή προσέγγιση του θέματος,
εξάντληση όλων των λεπτομερειών και των παραμέτρων ώστε να φτάσουμε
σε έναν προϋπολογισμό άξιο της χώρας και του λαού της. Διότι με τον τρόπο
που ψηφίζεται στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να εκφράζεται δημόσια
μέλος του κοινοβουλίου για την… τεμπελιά του να παρακολουθήσει τη διαδι-
κασία συζήτησής του. Πρόκειται για ένα θέμα που όλοι μπορούν εύκολα να
συνειδητοποιήσουν τη σημασία του και αν δεν αναδειχθεί πρώτο στην απαί-
τηση και την πίεση της κοινής γνώμης, δε θα πρέπει να περιμένουμε πλέον
από τους βουλευτές να προχωρήσουν σε μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση.

Πήγε σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες… 
Αδικεί και το εαυτό του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος με την άποψη
που κατέθεσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι έχουν συνωμοτήσει από κοι-
νού ο κ. Τσίπρας με τις μυστικές υπηρεσίες για να τον εξοντώσουν ηθικά και
πολιτικά! Όταν φτάνει ένας άνθρωπος με πράγματι μεγάλο ακαδημαϊκό κύρος
να μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας και συμβόλαια πολιτικού θανάτου, κατα-
λαβαίνει κανείς ότι έχει χάσει το παιχνίδι και ίσως να είναι καλύτερα να απο-
χωρήσει πριν ακόμα διολισθήσει περισσότερο στη συνείδηση του ελληνικού
λαού. Όταν καταφεύγει σε τέτοια συμπεράσματα και κρίσεις, πρέπει και οι
άνθρωποι που στηρίζουν σήμερα το ΠΑΣΟΚ να προβληματιστούν για το ει-
δικό βάρος του προέδρου τους και να προτιμήσουν κάποιον που δε θα επι-
καλείται το κυνήγι των μαγισσών για την πολιτική ανεπάρκεια και αποτυχία
του. Καιρός είναι τώρα ο κ. Βενιζέλος να αρχίσει να πηγαίνει και σε... χαρτο-
ρίχτρες για να αποφασίσει τις μελλοντικές του κινήσεις που ως ένα βαθμό,
αφού είναι κυβερνητικός εταίρος, καθορίζουν και τις τύχες του ελληνικού
λαού. Έλεος πια!

Λέμε «ναι» στην ενέργεια του δημάρχου
Από αυτήν τη στήλη δε σκοπεύουμε μόνο να στηλιτεύουμε τα κακώς κείμενα
του πολιτικού σκηνικού, αλλά θα σχολιάζουμε και τις κινήσεις που γίνονται
προς μία θετική κατεύθυνση (το ότι βέβαια σπάνια συναντούμε τέτοιες στην
Ελλάδα, είναι ένα διαφορετικό, τεράστιο κεφάλαιο).
Επιτέλους, λοιπόν, φαίνεται ότι άρχισε να περνάει ένα πνεύμα σοβαρότητας
και στο επίπεδο των δημοτικών αρχών. Κρίνουμε θετική την ενέργεια του δη-
μάρχου της Αθήνας που προσέγγισε τον εορτασμό των Χριστουγέννων στο-
λίζοντας την πλατεία Συντάγματος με ένα λιτό καραβάκι που απεικονίζει τις
παραδόσεις και τα έθιμα του λαού μας. Βέβαια, αν πάμε ορισμένα χρόνια

πίσω, την εποχή των μεγάλων ψευδαισθήσεων, θα θυμηθούμε τον… ατσα-
λάκωτο κ. Αβραμόπουλο με εκείνα τα περίφημα, πολυδάπανα δέντρα που
προβάλλονταν στις οθόνες των τηλεοράσεων και προκαλούσαν το δέος σε
χιλιάδες συμπολίτες μας. 
Και αναρωτιόμαστε τελικά πόσο απέχει η αρχαία αναφορά στον άρτο και θε-
άματα από την τωρινή αντιμετώπιση, την επιστροφή στις αξίες και την πα-
ράδοση. Επομένως, καταλήγουμε ότι ακόμα και η παρακμή και οι ακρότητες
μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα για την επιστροφή στις αξίες και τη σο-
βαρότητα, αφού ως γνωστόν ουδέν κακόν αμιγές καλού (και αντίστροφα…).

Στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουμε κι εμείς
Πώς να μπορέσει αλήθεια να ορθοποδήσει αυτή η χώρα όταν ο μέσος όρος
αγοράς φυσικού αερίου για τις χώρες της Ε.Ε. είναι 32,3 ευρώ, ενώ η Ελλάδα
το αγοράζει 52! Είναι δυνατόν σε μία χώρα που έχουν κατεδαφιστεί όλες οι
παραγωγικές διαδικασίες, που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση της σύγ-
χρονης ιστορίας της, να μπορέσει να βγει από το αδιέξοδο όταν υπάρχει τόσο
μεγάλη απόκλιση στις τιμές που αγοράζει στον τομέα της ενέργειας; 
Και από την άλλη μεριά έρχονται οι επίτροποι και κομισάριοι της Ε.Ε. που
λειτουργούν κατόπιν υποδείξεων της Γερμανίας και κατηγορούν την Ελλάδα
για παραβίαση των κανονισμών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν επιχει-
ρούμε να αποκρατικοποιήσουμε επιχειρήσεις ενέργειας και να δοθούν σε αυ-
τούς που πλειδοότησαν, δηλαδή σε έναν όμιλο ρώσικων και αζέρικων
συμφερόντων. Ποια λογική, ποια συνέπεια και ποιο δίκαιο επιβάλλει αυτήν
την αντιμετώπιση; 
Αλλά όσο δεν υπάρχουν πολιτικοί άντρες με υψηλό πολιτικό διαμέτρημα, οι
γραφειοκράτες της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να έχουν αυτήν τη συμπεριφορά.
Μήπως είναι ώρα πλέον να ορθώσουμε το ανάστημά μας μιας και είναι εμ-
φανές ότι… κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας;

Ο άερας «κοπανιστός» του κ. Τσίπρα
Τον κ. Στουρνάρα τον κρίνουμε αυστηρά και διαφωνούμε για την άσκηση της
οικονομικής πολιτικής και την εν γένει τη λειτουργία του. Εξ άλλου, εμείς τον
γνωρίζαμε καλά έχοντας βιώσει τις  πρακτικές του ως διοικητής της Εμπορι-
κής Τράπεζας όταν ξεπουλήθηκε η Ιονική. Αλλά μέσα στα (πολλά) στραβά
θα ξεχωρίσουμε μία επιτυχημένη δήλωση που έκανε πρόσφατα στη Βουλή,
τοποθετούμενος στη διαδικασία που αφορούσε τη ρύθμιση των δανείων,
απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα τον κατηγόρησε ότι “...πιστεύει στη δημιουρ-
γία πλούτου από αέρα κοπανιστό”. Υπάρχει μεγάλη ανικανότητα και ανεπάρ-
κεια στο σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής από την κυβέρνηση, αλλά και
η αντιπολίτευση δε φτάνει μόνο να ευαγγελίζεται ότι θα τα διορθώσει όλα εξα-
φανίζοντας με ένα "μαγικό ραβδί" τα δεινά τα οποία υφίσταται ο ελληνικός
λαός. Οφείλει να μας πει και τον τρόπο. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα το μόνο
που εγγυάται ο κ. Τσίπρας είναι ο… αέρας κοπανιστός, κάνοντάς μας να με-
λαγχολούμε σκεπτόμενοι στα χέρια ποιων ανθρώπων βρίσκεται το παρόν
και το μέλλον της χώρας μας.

Ένας μεγάλος έφυγε – οι «νάνοι» παραμένουν
Ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του αγώνα για
τα ανθρώπινα δικαιώματα αφού οι θυσίες του ενέπνευσαν εκατομμύρια αν-
θρώπους παγκοσμίως να ακολουθήσουν το παράδειγμά του στον αγώνα για
ισότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ηγέτης της αντίστασης στο απαρτχάιντ
και της προσπάθειας κατάργησης του φυλετικού, ρατσιστικού καθεστώτος
που υφίστατο στη Νότιο Αφρική και  σε άλλα μέρη της αφρικανικής ηπείρου.
Η παγκόσμια ακτινοβολία της προσωπικότητάς του συνέβαλε αποφασιστικά
στην κατακραυγή του καθεστώτος και στην τελική του πτώση. Πρώτος μαύ-
ρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, τιμημένος με το Νόμπελ Ειρήνης, μεγάλος
φιλάνθρωπος και ακούραστος πρεσβευτής της ελευθερίας, ο αγαπημένος
«Μαντίμπα» των Νοτιοαφρικανών φωτίζει, ακόμα και στον θάνατό του, τον
δρόμο προς έναν καλύτερο κόσμο. 
Βέβαια, η κατ’επίφαση δημοκρατία που εγκαθιδρύθηκε στη Νότιο Αφρική εξα-
κολουθεί σήμερα να έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ φτωχών
και πλουσίων, τεράστιο δείκτη εγκληματικότητας, δυσβάστακτες κοινωνικές
αδικίες ενώ και το μίασμα του ρατσισμού συνεχίζει να εκδηλώνεται σε όλα τα
επίπεδα της ζωής των Νοτιοαφρικανών. Φαινόμενα που δυστυχώς το ανίκητο
πνεύμα του Μαντέλα δεν μπόρεσε να εξαλείψει, καθώς αυτές οι αλλαγές
απαιτούν χρονοβόρες, ριζικές τομές στο ιδεολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο
της νοτιοαφρικανικής κοινωνίας. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως,  πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας θα αποτελεί
παντοτινά το σύμβολο του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη μακριά από το φυ-
λετικό ή παντός είδους ρατσισμό και το κυριότερο ήταν αυτός που έκανε πράξη
με τις προσωπικές θυσίες του την είσοδο της Νοτίου Αφρικής σε αυτήν την πε-
ρίοδο αναπροσαρμογής και απομάκρυνσης από το αμαρτωλό παρελθόν. 
Πρόσφατα, ο μεγάλος αυτός συνάνθρωπός μας που είχε περάσει τα 4/5
της ζωής του διωκόμενος, φυλακισμένος και βασανισμένος, εγκατέλειψε τα
εγκόσμια. Θα περίμενε κανείς ότι οι διοργανωτές της κηδείας του σεβόμενοι
την πορεία της ζωής του και το συμβολισμό του θα έπρατταν το καλύτερο δυ-
νατό για την υστεροφημία του. Η κηδεία, όμως, αυτού του μεγάλου ανθρώ-
που δυστυχώς εξελίχθηκε σε μία άνευ προηγουμένου αθλιότητα. Σε ένα
παγκόσμιο σόου-παρέλαση για τους πολιτικούς ηγέτες της υφηλίου. Αντί
τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωικής δικτύωσης να επικεντρωθούν στο έργο του
ανδρός (που κανείς από τους παρευρισκόμενους δε θα είχε το θάρρος να
αντιγράψει), προτίμησαν να προβάλουν τα πρωθυπουργικά και υπουργικά
ζεύγη, τις τουαλέτες που φορούσαν οι κυρίες των κυβερνητών και τα «πει-
ράγματα» του πλανητάρχη προς την πρωθυπουργό της Δανίας, έχοντας
δίπλα του τη σύζυγό του να τον παρακολουθεί ζηλόφθονα. 
Επρόκειτο για ένα ντροπιαστικό θέαμα που αντί να έχει ως επίκεντρο την
ανάδειξη ενός ανθρώπου που έπρεπε να τιμηθεί με τον δέοντα τρόπο, τελικά
προέκυψε ένας διαγωνισμός ασέβειας και υπερφίαλης επίδειξης. Και το πιο
απαισιόδοξο από όλα είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές και τα φαινόμενα πλέον
αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που ονομάζουμε σημεία
των καιρών και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κοινωνική, ηθική, οικονομική
και πολιτική κρίση την οποία διέρχεται στο σύνολό της η ανθρωπότητα.
Μήπως πρέπει να ξεκινήσει μία παγκόσμια προσπάθεια για να αναδειχτούν
νέα σύμβολα κυβερνητών σαν τον Μαντέλα και να φύγουμε από το σημερινό
βεληνεκές… νάνου που αποτελεί το σύνηθες πρότυπο του υποτιθέμενου
ηγέτη στις μέρες μας;    
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

Καθοριστικής σημασίας η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
Η συγκυρία ήταν ιδιαιτέρως αρνητική, καθώς εκτός της παράνομης κυβερνητικής
απόφασης, βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τους γνωστούς εσωτερικούς εχθρούς
που υποστήριζαν ότι τάζαμε… λαγούς με πετραχήλια. Δεν πτοηθήκαμε από την
ανόητη και ανώριμη στάση τους γιατί ο δικός μας στόχος ήταν και είναι ξεκά-
θαρος: η αποκατάσταση του συρρικνωμένου εφάπαξ. Υποστήριξαμε εξ αρχής
ότι υφίσταται εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την πλήρη κάλυψη του εφάπαξ
των Ιονικάριων και προς αυτήν την κατεύθυνση προχωρήσαμε με μεθοδευμένες
κινήσεις.
Πλέον, είμαστε έτοιμοι να δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας, καθώς
η αντίστροφη μέτρηση για τη δικαίωσή μας έχει πλέον ξεκινήσει. Το πρώτο και
σημαντικότερο βήμα για την αποκατάσταση του εφάπαξ έγινε μετά από την
ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, στη συνεδρίασή του
της 4/12/2013 και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής επιτρόπου, με
την οποία  αναγνωρίζεται  πλήρως η εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για
κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ, αλλά και η ευ-
θύνη της  για καταβολή του εφάπαξ και στον τελευταίο εργαζόμενο της Ιονι-
κής, υιοθετώντας έτσι, πλήρως τη γνωμοδότηση των επιστημονικών
συνεργατών του συλλόγου μας, κ. Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και κ. Ντέ-
τας Πετρόγλου.    
Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη της, για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου
πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ μέχρι να ικανοποιηθεί και ο τελευταίος ασφαλισμένος και
δικαιούχος εφάπαξ παροχής κατά τους όρους του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ, την
είχε αποδεχθεί η Τράπεζα τόσο με την από 6-5-2003 επιστολή της στον Υπουργό
Εργασίας, απευθυνόμενη προς το ΤΑΠΙΛΤ και η οποία έγινε αποδεκτή από αυτό,
όσο και έμπρακτα, εμφανίζοντάς την ως υποχρέωσή της έναντι του ΤΑΠΙΛΤ στις
οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) των χρήσεων 2004 έως και 2007.                                                                                                                                                         
Εμείς θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με-
θοδικότητα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους και στο θέμα
του εφάπαξ θα πορευτούμε στην ίδια ρότα, γιατί πιστεύουμε στο δίκαιο του αιτή-
ματός μας, αλλά και στην υποχρέωση της Τράπεζας για ισότιμη μεταχείριση
όλων των εργαζομένων σε αυτήν. Γι’ αυτό πιστεύουμε πλέον ακράδαντα ότι πολύ
σύντομα, μιας και έχουν πλέον δρομολογηθεί οι εξελίξεις, οι προσπάθειές μας
θα δικαιώσουν τους 2.000 εργαζόμενους  -  συναδέλφους μας της Ιονικής.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο μέλος και
εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, γραμματέα εργασιακών
σχέσεων της ΟΤΟΕ, συνάδελφο  Σωτήρη Σαξώνη, για τη συμβολή του και
για την ουσιαστική και αμέριστη στήριξη των προσπαθειών μας.   

- Απαιτούμε άμεση καταβολή των καταλογισθεισών εισφορών
παρελθόντων ετών
Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί  η απόδοση, από την Τράπεζα, των
καταλογισθεισών εισφορών παρελθόντων ετών, που αποτελούν το συμπληρω-
ματικό και εξίσου σημαντικό στοιχείο και που σε συνδυασμό με την ανάληψη
της εγγυητικής ευθύνης από την Τράπεζα, ουσιαστικά δίνουν τη λύση στο εφά-
παξ, για όλους τους προερχόμενους από την Ιονική.

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

- Ημερίδα ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο εφάπαξ και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ
Διαχρονική πεποίθησή μας είναι ότι η σωστή ενημέρωση παρέχει τα απαραίτητα
εφόδια για να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη για τα μείζονος σημασίας ζητή-
ματα που επηρεάζουν τις ζωές μας και τις ζωές των οικογενειών μας και μας
προφυλάσσει από βεβιασμένες και πρόχειρες αποφάσεις που ενδεχομένως να
αποδειχθούν ζημιογόνες στο μέλλον. Για το δικό σας συμφέρον, λοιπόν, ο σύλ-
λογός μας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 19/12/13 στο ξενοδοχείο Fresh
Hotel ημερίδα ενημέρωσης για τις πρόσφατες αλλαγές στο εφάπαξ και τις εξε-
λίξεις στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν οι έγκριτοι νομικοί εργατολόγοι και συνεργάτες του
συλλόγου μας κκ. Ντέτα Πετρόγλου και Αγγελική Καίσαρη, καταθέτοντας την επι-
στημονική τους άποψη επί των τρεχόντων ζητημάτων, ενώ παράλληλα, σε
συνεργασία με το νομικό μας επιτελείο, έγινε η παρουσίαση από τα μέλη της δι-
οίκησης και η ολοκληρωμένη θέση του συλλόγου μας.
Μετά το πέρας της ενημέρωσης, οι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα να απευ-
θύνουν ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν και να ζητήσουν την άποψή των
συνεργατών μας επί των συγκεκριμένων ζητημάτων που τους απασχολούσαν
προσωπικά. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στην
ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών μας και στη γνωστοποίηση του συνόλου
των δεδομένων που συνθέτουν ζωτικής σημασίας θέματα, αναβαθμίζοντας ταυ-
τόχρονα το κύρος της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης.

Επικοινωνήστε με το σύλλογό μας για τη δωρεάν διαμόρ-
φωση των ενστάσεών σας για το εφάπαξ
Όλοι όσοι μετά την αποχώρησή σας από την Τράπεζα λάβατε από το ΤΑΥΤΕΚΩ
μειωμένο εφάπαξ κατά 41,17% σύμφωνα με το Ν 4093/2012, σας εφιστούμε
την προσοχή ότι εντός προθεσμίας πρέπει να καταθέσετε ένσταση ενώ-
πιον του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά της απόφασης του Δ/ντή παροχών πρό-
νοιας προκειμένου να μην παραγραφεί το δικαίωμά σας για καταβολή του
εφάπαξ  χωρίς την παραπάνω μείωση και να σας επιστραφεί το ποσόν
που σας παρακρατήθηκε. Επίσης, όλοι όσοι είχατε λάβει προκαταβολή 80%
πριν την μείωση και με απόφαση σας ζητούν την επιστροφή δήθεν αχρωστήτως
καταβληθέντος ποσού εφάπαξ, πρέπει πάλι εντός προθεσμίας να καταθέσετε
ενώπιον του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ ιεραρχική προσφυγή προκειμένου να ακυρωθεί
η παραπάνω απόφαση και να ανασταλεί η εκτέλεσή της.
Για τα μέλη του συλλόγου μας που έχουν θιγεί από την περικοπή, τους ενημερώ-
νουμε ότι η ειδικευμένη νομικός σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου κ. Όλγα
Αγγελοπούλου μας έχει παραδώσει τόσο την ένσταση όσο και την ιεραρ-
χική προσφυγή και έχει αναπτύξει ένας πλήρως εμπεριστατωμένο σκε-
πτικό και επιχειρηματολογία ώστε να μπορούν στη συνέχεια να
προσφύγουν δικαστικά και να διεκδικήσουν τις οικονομικές διαφορές
τους, ακόμα κι αν υπάρξουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη νομική
μορφή του κλάδου πρόνοιας. Γι΄ αυτό, όλα τα μέλη μας καλούνται να επικοι-
νωνήσουν μαζί μας προκειμένου να τους παρασχεθούν οι ανάλογες πληροφο-
ρίες και να λάβουν εντελώς δωρεάν την κατάλληλη βοήθεια για την
προετοιμασία, αναλόγως για την περίπτωση του καθενός, των ενστάσεων
ώστε εν συνεχεία να τις καταθέσουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η τράπεζα με την υπ’ αριθμ. 23 εγκύκλιο (βλ.
δίπλα) που εξέδωσε η Διεύθυνση Στεγαστικής
Πίστης στις 10/2/14 ανακοίνωσε μείωση των
επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, που
αφορά τους εν ενεργεία συναδέλφους, που
διαμορφώνονται  με βάση το επιτόκιο ΕΚΤ
πλέον προσαύξησης  0,5%. Πρόκειται για
θέμα άμεσης προτεραιότητας για την πλει-
ονότητα των συναδέλφων και θα πρέπει όλοι
να ενημερωθούν προκειμένου να προχωρή-
σουν το ταχύτερο δυνατό στην προσαρμογή
των επιτοκίων των στεγαστικών τους δανείων.
Σαν σύλλογος κρίνουμε θετικά αυτήν την πρω-
τοβουλία της διοίκησης της τράπεζας, καθώς
θα ελαφρύνει σημαντικά τους τόκους που κα-
λούνται να πληρώσουν όλοι οι συνάδελφοι σε
μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τα οικονο-
μικά τους. 
Aυτή, όμως, η ιδιαιτέρως σημαντική απόφαση
της τράπεζας δε νοείται να μην επεκταθεί και
στους συνταξιούχους συναδέλφους μας, οι
οποίοι αφενός αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος

της ζωή τους στην τράπεζα με την πολευτή
προσφορά τους, εδραιώνοντάς την ανάμεσα
στις κορυφαίες στον ελληνικό χώρο και αφετέ-
ρου είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο
κατά την περίοδο της κρίσης, αφού έχουν υπο-
στεί τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις
και τα δώρα που δικαιούνται. Κατά συνέπεια,
οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας έχουν πλέον
τη μεγαλύτερη ανάγκη και επομένως θεω-
ρούμε αδιανόητο η τράπεζα να μην τους εντά-
ξει στις θετικές ρυθμίσεις που περιέχει αυτή η
εγκύκλιος. Ήδη ο σύλλογός μας προχώρησε
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν
την κατεύθυνση, απευθύνοντας σχετική επι-
στολή στην τράπεζα ζητώντας την άμεση
εφαρμογή των θετικών διατάξεων της εγκυ-
κλίου και στους συνταξιούχους συναδέλφους
μας.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε
με το σύλλογό μας για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνιση σχετικά με τις εξελίξεις και τις δια-
τάξεις της συγκεκριμένης εγκυκλίου. 
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Όταν έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις…
Τελικά είναι να αναρωτιέται κανείς μερικές φορές ακόμα και γι’ αυτά που υποτί-

θεται ότι είναι βασικά και παγιωμένα… Το παράδειγμα που θα αναφέρουμε μας
έκανε να αναρωτηθούμε αν ο συνδικαλισμός υφίσταται για να υπερασπίζεται τους
εργαζομένους ή για να τίθεται εναντίον τους! 
Επί προεδρίας κ. Μπουρσανίδη έλαβε χώρα σύσκεψη στο ΤΑΥΤΕΚΩ με τη συμ-
μετοχή των συνεργατών του συλλόγου μας κ.κ. Παπαρρηγοπούλου και Πετρόγλου,
της προϊσταμένης των νομικών υπηρεσιών του ταμείου, κ. Καλαντζή, του προ-
έδρου του συλλόγου μας, κ. Φιλιππόπουλου και του κ. Γκιάτη με αντικείμενο συ-
ζήτησης την καλύτερη θεμελίωση από πλευράς ταμείου της γνωμοδότησης
Παπαρρηγοπούλου, Πετρόγλου για την εγγυητική ευθύνη της τράπεζας. Ποιο
νομίζετε λοιπόν ότι ήταν το ερώτημα που έθεσε ο «προστάτης» των εργαζο-
μένων και όχι μόνο, κ. Γκιάτης στην κ. Καλαντζή για το συγκεκριμένο θέμα;
Όλοι θα φαντάζεστε ότι ήταν κάτι που αφορά τα συμφέροντα των συναδέλ-
φων.

Η παρατήρησή του, λοιπόν, ήταν ότι υφίστατο προγενέστερη μελέτη της
κ. Καλαντζή η οποία απάλλασσε την τράπεζα από την κάλυψη των ελλειμ-
μάτων. Και απορούσε, μάλιστα, πώς είναι δυνατόν η παλαιότερη μελέτη να
μην αποτελεί την επίσημη θέση του ταμείου. Και φυσικά του απάντησε η κ.
Καλαντζή ότι από την προηγούμενη μελέτη απουσίαζε μία σειρά στοιχείων
που έχουν προκύψει από τη νεότερη μελέτη Παπαρρηγοπούλου - Πετρόγλου
και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη κατοχυρώνει πλήρως τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων και του ταμείου με απόλυτη εγκυρότητα.

Γι’ αυτό και εμείς βρεθήκαμε να αναρωτιόμαστε να έχουμε πέσει τόσο έξω που πι-
στεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συναδέλ-
φων και όχι να τους αντιπαρατίθεται. Για να σοβαρευτούμε και να καταλαβαίνετε κι
εσείς κάποια πράγματα, ας αναρωτηθεί ο καθένας ποια η συμβολή του κ. Γκιάτη στη
συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς τι άλλο να πούμε, όταν έχεις τέτοιους φίλους…

Ο Μανώλης ο ντουφεκαλεύρης
Τον τιτανοτεράστιο Μανώλη Βασιλάκη πιθανόν θα τον γνωρίζετε αν είχατε επι-

σκεφθεί το σύλλογο της Ιονικής τη δεκαετία του 80’ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας
του 90’. Είχε τότε βέβαια διττή ιδιότητα. Επιθυμία του ήταν και εμφανιζόταν σαν ει-
δικός επί θεμάτων Τύπου και επικοινωνίας και ήταν επιφορτισμένος με τον έλεγχο
των αποδείξεων του συλλόγου. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα καθήκοντά του ήταν ιδι-
αίτερα «κοπιαστικά». Σήμερα, ο κ. Βασιλάκης έχει εξελιχθεί σε περσόνα των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και χρειάζεται μεγάλο κουράγιο για να παρακολουθήσει κα-
νείς τις απόψεις και τις θέσεις του. Δε θα μπαίναμε, βέβαια, στον κόπο να ασχολη-
θούμε με τον κ. Τίποτα αν δε μας είχαν εκφράσει τα παράπονα για τη συμπεριφορά,
τις απόψεις και τις θέσεις αυτού του κυρίου δεκάδες συνάδελφοι. Η απάντησή μας
είναι σε αυτούς τους πραγματικά δύσκολους καιρούς που ζούμε, θα πρέπει όλοι οι
συνάδελφοι να θέτουν προτεραιότητες και να αξιολογούν καλύτερα σε ποιον αξίζει
να δίνουν σημασία και σε ποιον όχι. 

Μα καλά, δεν τον γνωρίζετε τον Βασιλάκη, τον “εκπρόσωπο Τύπου” του
κ.Τάτση; Επειδή εκσυγχρονίστηκε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομί-
ζετε ότι εκσυγχρονίστηκαν και οι απόψεις του; Εξ άλλου, το διαδίκτυο, αν μη
τι άλλο, δίνει τη δυνατότητα στον κάθε τυχόντα να λέει τον πόνο και τις ανοη-
σίες του. Στον ντουφεκαλεύρη Μανώλη θα κολλήσουμε;  

Υπάρχει και η άλλη αριστερά
Ο σύλλογός μας δεν έχει ιδοελογικές αγκυλώσεις και είμαστε πάντα πρόθυμοι

να συνδιαλεχτούμε και να συνεργαστούμε με όποιον κινούμενο από ανιδιοτελή
κίνητρα έχει ως μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
συναδέλφων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι
υπάρχει η αριστερά της αξιοπρέπειας, του ήθους και της συνέπειας. Η αρι-
στερά δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι τρόπος ζωής και διέπει την κα-
θημερινή πρακτική. Οι συνάδελφοι Δημήτρης Παναγιώτου, Μαρία Δόξα,
Μιχάλης Κουμάντος, Μαρία Μοιρισκλάβου, Χριστίνα Σωτήρχου, Χρήστος
Καραγιάννης, Γιώργος Πέπας είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρ-
μογής των αριστερών ιδανικών. 

Συνάδελφοι σαν τους προαναφερθέντες ενσαρκώνουν και αποδεικνύουν στην
πράξη τι σημαίνει αριστερά και όχι βέβαια κάποιοι που εμφανίζονται ως εκπρό-
σωποί της και καπηλεύονται τη μεγάλη παράδοση που έχει στο συνδικαλιστικό
χώρο. Για του λόγου το αληθές, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοί μας σε καμία περί-
πτωση δε θα μπορούσαν να δώσουν άλλοθι σε πρακτικές και αντιλήψεις ορισμέ-
νων υποτιθέμενων αριστερών που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά που
υποστηρίζουν ότι πρεσβεύουν. Γιατί πάνω από όλα η αριστερά δεν είναι κληρο-
νομικό δικαίωμα, είναι τρόπος ζωής. Και εμείς μπορούμε να ξεχωρίζουμε την αρι-
στερά της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς από την αριστερά του λαϊκισμού, της
ανηθικότητας και της κατάπτωσης που αμαυρώνει την ιστορία, τους αγώνες και
τις κατακτήσεις πραγματικών αγωνιστών του παρελθόντος και του παρόντος.      

Τα Ιμαλάια και ο Χορτιάτης!
Αρκετοί συνάδελφοι έχουν κατά καιρούς επικοινωνήσει μαζί μας εκφρά-

ζοντας τα παράπονά τους για τις θέσεις του κ. Τάτση. Παρακολουθώντας τα
συνδικαλιστικά δρώμενα μέσα από το διαδίκτυο, με μεγάλη τους έκπληξη
διαπιστώνουν τις απόψεις του εν λόγω κυρίου σχετικά με τη δράση και τα
αποτελέσματα του προέδρου του συλλόγου μας, Σαράντου Φιλιππόπουλου.
Είναι να απορεί κανείς με το θράσος και την αμετροέπειά του, αφού όλοι πα-
ροικούμε την Ιερουσαλήμ και γνωριζόμαστε. Την προσφορά του συνάδελφου
Φιλιππόπουλου δεν μπορεί πλέον να την παραγνωρίσει κανένας, όχι μόνο
σε επίπεδο του κλάδου μας, αλλά και γενικότερα. Διαβάζοντας αυτές τις από-
ψεις πολλοί συνάδελφοι αντιδρούν, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι διακα-
τέχονται από εμπάθεια, βρίθουν ανακριβειών και αυτή η κατάφωρη αδικία
προς το πρόσωπο του προέδρου μας δεν μπορεί να τους αφήσει ασυγκίνη-
τους, αφού πολλοί εξ αυτών έχουν νιώσει τη στήριξη του συλλόγου των ερ-
γαζομένων της Ιονικής και του Σαράντου Φιλιππόπουλου προσωπικά, όταν
η τράπεζα με ανέντιμους και πλάγιους τρόπους έθετε φραγμούς στην ανέλιξή
τους και σχεδίαζε την επαγγελματική και εργασιακή τους ισοπέδωση.

Γιατί σε αντίθεση με όσα πιστεύει ο κ. Τάτσης -απαξιώνοντας τις 800 απο-
φάσεις υπέρ των συναδέλφων- που θεωρεί ότι η μόνη ασχολία του Φιλιπ-
πόπουλου είναι να κάνει προπαγάνδα υπέρ του συλλόγου της Ιονικής, ο
πρόεδρός μας ποτέ κανέναν "δεν πέρασε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο".
Ο σύλλογος της Ιονικής και ο Φιλιππόπουλος στάθηκαν στο πλευρό τους
στην πρώτη γραμμή της μάχης σε όλα τα εμπόδια και τις περιπέτειες που
τους προξένησε κατά καιρούς η τράπεζα. Επομένως οι συνάδελφοι έχουν ιδία
αντίληψη και είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τον Σαράντο Φιλιππόπουλο
και να "βάλουν το χέρι τους στη φωτιά" για το ποιόν του συγκεκριμένου αν-
θρώπου και τις αξίες που έχει μεταδώσει και πρεσβεύει ο σύλλογος της Ιο-
νικής. Εξ άλλου, είναι γνωστό ότι δεν μπορούν τα ίδια να ειπωθούν για τον
κ. Τάτση, καθώς με την έλευση της Πίστεως, παρότι του ξηλώθηκαν οι επω-
μίδες, όπως ο ίδιος αναφέρει στις ανακοινώσεις του, προσέτρεξε να εγγραφεί
στο σύλλογο του Γκιάτη, δίνοντας στην αξιοπρέπειά του τη χαριστική βολή...

Καλό, λοιπόν, θα είναι ο εν λόγω κύριος να εγκαταλείψει την εμπάθεια, το
ψέμα και το λαϊκισμό και να προσγειωθεί στην πραγματικότητα διότι δεν τον
τιμά αυτή η συμπεριφορά. Επειδή τον γνωρίζουμε από το παρελθόν, θα του
αποδώσουμε τα εύσημα για τις πορείες και τις καταλήψεις στις οποίες συμ-
μετείχε κάποτε, αλλά οι ικανότητές του εξαντλούνταν σε αυτό το επίπεδο. Ο
συνδικαλισμός, όμως, ιδιαίτερα σήμερα, απαιτεί αυξημένες προϋποθέσεις
και δυνατότητες που είναι εμφανές ότι δεν κατέχει. Δυστυχώς, η προσπάθειά
του να αντιπαρατεθεί με τον Σαράντο Φιλιππόπουλο κρίνεται το λιγότερο
ανεπιτυχής, καθώς είναι σαν να προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα Ιμαλάια
με τον Χορτιάτη!

Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή
Η ομάδα του Ντίνου και του Βέργου αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε

μεταξύ άλλων ασυναρτησιών ότι οι συνάδελφοι που θα τους διαδεχθούν
στην διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων και του συλλόγου βοηθηματού-
χων ΤΑΠΙΛΤΑΤ προτίθενται να προχωρήσουν στη διάλυσή τους. Τίποτα από
τα δύο, βεβαίως, δεν ισχύει. Το μόνο που ενδεχομένως μπορεί να διαλύσουν
είναι το πέπλο αναξιοπιστίας με το οποίο περιβάλλονται οι συγκεκριμένοι
σύλλογοι μετά τη χρόνια κακοδιαχείριση που υπέστησαν από τις προηγού-
μενες διοικήσεις. Φυσικά, αυτός ο τρόπος έκφρασης και αντιπαράθεσης
μόνο σε αυτήν την ομάδα ταιριάζει. Εμείς απλώς σχολιάζουμε.

Εξ άλλου, δε χρειάζεται να καταβληθεί καμία προσπάθεια, αφού φρόντισαν
και τους δύο αυτούς συλλόγους να τους φαληρίσουν στη συνείδηση των
συναδέλφων με την ανυπαρξία τους. Να τους κατεδαφίσουν οικονομικά με
αυτά που διέπραξαν ώστε πλέον να μη χρειάζεται να βάλει κάποιος άλλος
το χέρι του για τη «διάλυσή» τους. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχουν καθιε-
ρωθεί στη συνείδηση της πλειονότητας των συναδέλφων ως η ανίκανη
ομάδα που δεν άφησε τίποτα όρθιο στους συλλόγους που ανέλαβε, επιχει-
ρούν ακόμα και τώρα να σπαταλούν χρήματα χωρίς καν να είναι διοίκηση
για να γράφουν τις ανοησίες τους, παρότι τους έχει σταλεί εξώδικο για να
μην προχωρήσουν σε καμία νέα δαπάνη αφού δε διαθέτουν τη νομιμότητα
διοίκησης.

Εμείς πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι σπασμωδικές αντιδράσεις τους είναι ο
επιθανάτιος ρόγχος τους, με τη μεταφορική, συνδικαλιστική έννοια. Αυτοί οι
κύριοι σύντομα θα απαλλάξουν το θεσμό από όσα δεινά του επέφεραν τα
τελευταία χρόνια και ελπίζουμε, επιτέλους, να έρθουν καλύτερες μέρες για
όλους τους συναδέλφους.
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Κατ’επίφασιν εκλογική διαδικασία στο σύλλογο του κ. Γκιάτη
Για το αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί μία ακόμα "αποθέωση"

των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς στο σύλλογο του κ. Γκιάτη θα διεξαχθεί αυ-
θημερόν (!) προσπάθεια “προσομοίωσης” εκλογών με τους μόλις… 1500 υποψή-
φιους (αναμφίβολα παγκόσμιο συνδικαλιστικό ρεκόρ!) να ρίχνονται στην εκλογική
μάχη.

Επειδή είμαστε σίγουροι ότι παρά τις απανωτές πανωλεθρίες και απογοητεύσεις που
μας έχει "χαρίσει" ο κ. Γκιάτης, υπάρχουν ακόμα αρκετοί καλοπροαίρετοι συνάδελφοι
που πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με αυτήν την αλλοπρόσαλλη διαδικασία
που ονομάζουν εκλογές στο σύλλογο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, εμείς οφεί-
λουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα ώστε να ανα-
τραπούν οι συσχετισμοί και γενικότερα ο ρόλος και οι πρακτικές αυτού του συλλόγου.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η διεξαγωγή των κατ' επίφασιν εκλογών
δεν αφήνει καμία πιθανότητα ελπίδας να αναδειχθούν δυνάμεις που θα ταχθούν
απέναντι στους εργοδοτικούς σχεδιασμούς και αποφάσεις. Όσοι συνάδελφοι έπε-
σαν στην παγίδα και μετακόμισαν στο απώτερο παρελθόν από την Ιονική
και πιο πρόσφατα από τη ΔΑΚΕ Εμπορικής στο σύλλογο του κ. Γκιάτη, ου-
σιαστικά κατάφεραν να εξυπηρετήσουν ένα στόχο, τη νομιμοποίηση του ερ-
γοδοτικού συνδικαλισμού. Δυστυχώς, υπάρχουν δυνάμεις όπως η ΕΣΑΚ και η
Πρωτοβουλία που έχουν μία μεγάλη ιστορική διαδρομή και παράδοση στο συνδι-
καλιστικό κίνημα, αλλά η λειτουργία τους σε αυτό το πλαίσιο έχει τελικά ως
αποτέλεσμα τη νομιμοποίηση των επιλογών και των αποφάσεων του κ.
Γκιάτη. Οι παρατηρήσεις αυτές δε γίνονται από συνδικαλιστική αντίθεση, ούτε από
κακεντρέχεια, όπως ίσως θα σπεύσουν να μας κατηγορήσουν ορισμένοι καλοθε-
λητές. Πρόκειται για ένα συνολικό απολογισμό των έργων του κ. Γκιάτη 14 χρόνια
μετά την πώληση της Ιονικής Τράπεζας. 

Και η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει πλέον σήμερα όλοι οι συνάδελ-
φοι να έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν υφίστατο ο σύλλογος εργαζομένων της
Ιονικής, τα δικαιώματα των προερχομένων εκ της Ιονικής θα είχαν συνθλιβεί
απόλυτα. Χάρη στο συνδικαλισμό που ασκεί ο σύλλογός μας, αλλά και στην
επιλογή του για διαρκή προσφυγή στη δικαιοσύνη όσων συναδέλφων πλήτ-
τονται από τις αποφάσεις και τις αυθαιρεσίες της τράπεζας, τα δικαιώματα
και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων της Ιονικής συνεχίζουν να υφίστανται,
να διεκδικούνται και να κερδίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Καλούμε, λοιπόν, τους συναδέλφους της ΕΣΑΚ και της Πρωτοβουλίας να προ-
βληματιστούν για την κατάσταση που έχει επικρατήσει στην εργασιακή πραγματι-
κότητα των προερχομένων εκ της Ιονικής και είμαστε σίγουροι ότι κάνοντας έναν
ειλικρινή απολογισμό θα διαπιστώσουν ότι η μοναδική παρέμβαση και προσφορά
τους με τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους διαδικασίες ήταν η νομιμοποίηση του κ.
Γκιάτη και των επιλογών του. Επομένως, εμείς είμαστε ανοιχτοί να προσφύγουμε
σε διάλογο και συνεργασία για τη μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική, τη συνένωση
δηλαδή όλων των δυνάμεων και των συλλόγων σε μία κατεύθυνση σοβαρής και
ρεαλιστικής διαχείρισης των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας
ώστε να προάγουμε από κοινού έναν αξιοπρεπή και αποτελεσματικό συνδικαλισμό
προς όφελος των δικαιωμάτων των συναδέλφων σε αυτές τις δύσκολες εποχές
που βιώνουν εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπου γάμος και χαρά, ο Δημήτρουλας πρώτος
Ο Κ. Δημήτρουλας είναι γνωστός σε όλους σας μέσα από τις «πολυσχιδείς» δρα-

στηριότητές του που τον έχουν καταστήσει αλησμόνητο στις τάξεις των συναδέλ-
φων. Πάντως, αν μερικοί δεν τον έχετε δει ή ακούσει ποτέ, μην ανησυχείτε,
καθώς είχε καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια να μην εργάζεται στην τρά-
πεζα, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νόμιμα αποσπασμένος κάπου…

Καταλαβαίνετε ότι όταν αναφερόμαστε σε μία τέτοια ικανότατη και λαμπερή προ-
σωπικότητα, είναι περιττό να συμπληρώσουμε πως με οτιδήποτε καταπιάστηκε,
τελικά οδηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία! Κραυγαλέο παράδειγμα αυτού του μοναδι-
κού «ταλέντου» του κ. Δημήτρουλα ήταν η ενασχόλησή του με τον συνεταιρισμό,
όπου παρίστανε τον πρόεδρο για ένα διάστημα, με αρνητικές, φυσικά, συνέπειες.
Η νέα διοίκηση του συνεταιρισμού, που ύστερα από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε
να τον θέσει υπό τον έλεγχό της για να του ξαναδώσει το κύρος και την αξιοπιστία
που του αρμόζουν, έχει βρεθεί προ μεγάλης εκπλήξεως και αναταραχής με την
τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει, συνέπεια της αδράνειας της περιόδου διοι-
κήσεως Δημήτρουλα, αλλά και των μεταγενέσερων φωστήρων που ανέλαβαν το
συνεταιρισμό.

Βέβαια, μη νομίζετε ότι ο κ. Δημήτρουλας μετά από αυτήν την παταγώδη απο-
τυχία του πτοήθηκε. Τουναντίον, μετά από ένα μεγάλο ρεπό (επειδή είχε ταλαι-
πωρηθεί στην τράπεζα…) στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Μπισκινοχώρι
Ζαχάρως, εμφανίστηκε και πάλι, αυτήν τη φορά ως υποψήφιος του κ. Γκιάτη
για την ΟΤΟΕ. Μετά τις διακοπές και τον καθαρό αέρα που καθάρισαν τις βασα-
νισμένες του σκέψεις, ο πρωτοπόρος αυτός του κλάδου μας επανέρχεται δρι-
μύτερος για να προσφέρει -υποτίθεται- τις υπηρεσίες του στους συναδέλφους. 

Συνάδελφοι, εμείς τα αναφέρουμε όλα αυτά για να συνειδητοποιήσετε τα παιχνί-
δια που παίζονται στην πλάτη σας και ότι τα φαινόμενα τύπου Δημήτρουλα όχι
μόνο δεν αποτελούν παρελθόν, όπως ευαγγελίζονται μερικοί μερικοί, αλλά συνε-
χίζουν να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν στο σημερινό καθεστώς της Alpha Bank
και να παρουσιάζονται μάλιστα ως οι «σωτήρες» μας…

Περί εθελουσίας συνέχεια… 
Συνεχίζεται το σήριαλ της εθελουσίας, καθώς, όπως φαίνεται, η Τράπεζα ακόμα

δεν έχει εξειδικεύσει τους όρους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί. Σας είχαμε
προϊδεάσει, όμως, στο προηγούμενο φύλλο μας πώς έχουν τα πράγματα και επι-
βεβαιωνόμαστε απόλυτα για το σκηνικό που έχει στηθεί. 

Έτσι, τελευταία έχουν ενταθεί οι πιέσεις στους συναδέλφους που έχουν κλείσει
ή πλησιάζουν την 35ετία.΄Αλλους τους πιέζουν ανοιχτά να αποχωρήσουν, άλλους
τους μεταθέτουν από την επαρχία στην Αθήνα και άλλους αντίστροφα και άλλους

από υπηρεσία σε υπηρεσία στο Λεκανοπέδιο, π.χ. από τον Πειραιά  στον ΄Αγιο
Στέφανο, με τη δικαιολογία της αναβάθμισης και της καλύτερης αξιοποίησης τους.
Ο στόχος είναι προφανής. Να καμφθεί το ηθικό των συναδέλφων και να αποχω-
ρήσουν με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να διαπραγματευθούν και έτσι όσοι απο-
μείνουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Φυσικά, η Τράπεζα, θα προτιμούσε να μη
μείνει κανένας για την επικείμενη εθελούσια, αλλά δε θα της γίνει το χατήρι.

Είναι δεδομένο ότι πολύ σύντομα η Τράπεζα θα ανακοινώσει εθελούσια έξοδο
καθώς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αφού εντός του 2014, όπως ενημέρωσε
η Διοίκηση στα τέλη Νοεμβρίου τους Διευθυντές σε ημερίδα στο HILTON, θα κλεί-
σουν 156 καταστήματα στην Ελλάδα. Πού θα απορροφηθούν οι πλεονάζοντες,
αφού οι εργασίες πλέον είναι ελάχιστες, στις δε Διευθύνσεις, μετά τη συγχώνευση
με την Εμπορική, υπάρχει υπερεπάρκεια προσωπικού; 

Γι’ αυτό συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε, μην τσιμπάτε. Το σκηνικό είναι στη-
μένο. Επιδιώκουν να διώξουν τώρα όσο το δυνατόν περισσότερους για να κάνουν
την εθελούσια πιο ελκυστική για τους υπόλοιπους. Εμείς το έχουμε πει και επιμέ-
νουμε. Όση πίεση και αν δέχεστε μην ακούτε τίποτα και μην παρασύρεστε. Κάντε
υπομονή και επικοινωνήστε μαζί μας. Η ώρα της εθελουσίας είναι πολύ κοντά.

«Ο Ψεύτης Παππούς!»
-Αυτός ο τίτλος της ελληνικής λογοτεχνίας του έξοχου βιβλίου της Άλκης Ζέη μας

ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό, αναλογιζόμενοι τη συμπεριφορά του απερχόμενου
Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ κ. Αντώνη Ντίνου, τους τελευταίους
μήνες. Στο μεν βιβλίο ο 80χρονος παππούς αφηγείται στο 10χρονο εγγονό του
απίστευτες ιστορίες, ενώ στη δική μας περίπτωση ο 83χρονος απερχόμενος Πρό-
εδρος δημοσιεύει εξωγήινες ιστορίες προς τους συνταξιούχους-μέλη του Συλλόγου
και θέλει να τις πιστέψουν, λες και απευθύνεται στα δισέγγονά του.

-Αφού οι 400 συνταξιούχοι στη Γενική Συνέλευση, στις 2 Οκτώβρη 2013,
καταψήφισαν τον οικονομικό απολογισμό του, αφού η Εξελεγκτική Επιτροπή
τον κατσάδιασε για τις πέρα από τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό
αμοιβές που επί τριετία ελάμβανε (10.800 €), αφού έγιναν οι εκλογές και το
κλίμα ήταν καταστροφικό γι’ αυτόν και την παρέα του, στο τέλος έκρυψε τα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που τον έκαιγαν, δεν τα παρέδιδε επί 50
ημέρες και το Ταχυδρομείο επέστρεψε μετά από τόσο καιρό τα ψηφοδέλτια
στην επαρχία με αποτέλεσμα οι εκλογές να ακυρωθούν.

-Όλους αυτούς τους μήνες ο «ψεύτης παππούς» δημοσίευε κατεβατά ολόκληρα,
ότι δήθεν ήρθαν κάποιοι «νέοι συνταξιούχοι τρομοκράτες» να διαλύσουν το Σύλλογό
μας, ότι αυτοί είναι που δε θέλουν να ανοίξουν οι κάλπες, ότι άδικα τον κατηγορούν
για σπατάλες 364.000 € στη θητεία της περιόδου 2010-2013 και άλλα «διηγήματα».

-Κι ύστερα ήρθε η αποκάλυψη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών! Το Δεκέμβρη, το Ειρη-
νοδικείο κάλεσε τους συνταξιούχους για να διοριστεί προσωρινό Δ.Σ. στο Σύλλογο
με αίτηση του «ψεύτη παππού» από τις 18 Νοέμβρη, ενώ ο ίδιος παρέδωσε τα
πρακτικά της Γ.Σ. για να ανοίξουν οι κάλπες την επομένη, στις 19 Νοέμβρη ! Εξα-
σφάλισε πρώτα την κατάθεση δικογράφου για διορισμό Προσωρινής Διοίκησης
στις 18/11 και προχώρησε στην ακυρότητα των εκλογών και την επομένη, στις
19/11, παρέδωσε τα άνευ αξίας πλέον πρακτικά!

-Αχ βρε «ψεύτη παππού», δεν σε φτάνει ούτε η Άλκη Ζέη στα σενάρια
φαντασίας και στις αφηγήσεις ανύπαρκτων ιστοριών ! 

«Τάτσι, Μήτσι, Κώτσι»…
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές δημώδεις εκφράσεις (σύμφωνα με

την Βικιπαίδεια-Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια),  είναι και η "τάτσι μίτσι κότσι" ή "τάτσι
μήτσι κώτσι" που χσρησιμοποιείται σε περιπτώσεις γρήγορης μυστικής συμφωνίας,
ή γρήγορης μυστικής συναλλαγής κάποιων προσώπων ή ακόμα και μεταξύ νομι-
κών προσώπων, όπως π.χ. "τα προεδρεία των σωματείων τα έκαναν τάτσι μίτσι
κότσι και σταμάτησαν τις απεργίες". Στην έκφραση αυτή, συνυπάρχει και η αλλη-
λεγγύη και η συνεργασία αυτών που συμπράττουν που αν εκδηλωθεί ως στάση ή
συνέργεια συνιστούν εγκληματικές πράξεις ποινικά κολάσιμες.

Ετυμολογικά η έκφραση φέρεται να προέρχεται από την σλαβική γλώσσα, όπου
και οι τρεις αυτές αποτελούν υποκοριστικά ονομάτων, Τάτση υποκοριστικό του Πα-
ναγιώτη, Μίτσι ή Μήτση υποκοριστικό του Δημήτρης, (στην ελληνική υφίσταται το
υποκοριστικό Μήτσος), και Κώτση υποκοριστικό του Κωνσταντίνου, που πολύ πι-
θανό να ήταν περιώνυμοι ληστές που δρούσαν σε κοινή συνεννόηση ταχύτατα.

… και Τάτσης, Ντίνος, Βέργος !
Τους τελευταίους μήνες το απερχόμενο Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων

ΙΛΤΕ, έχει ανακηρύξει, ατύπως μεν, σαφώς δε, ως «εκπρόσωπο Τύπου» στην πα-
ράνομη ιστοσελίδα που ίδρυσαν και σε μία περιθωριακή ομαδούλα στο facebook,
τον συνάδελφο Τάτση, έναν παλιό γνώριμο του απερχόμενου Προέδρου και του
«συντρόφου» του, Ντίνου. 

Ο άτυπος εκπρόσωπος Τύπου του απερχόμενου Προεδρείου, λοιπόν, ως άλλος
Μιχαήλ Σουσλώφ, «υπεύθυνος για την ιδεολογική και οικονομική καθαρότητα»,
ανακοίνωσε ότι προσέλαβαν ιδιώτες λογιστές (ορκωτούς τους βάφτισε) για να ελέγ-
ξουν τα καταγγελόμενα οικονομικά παραστατικά του Συλλόγου Συνταξιούχων. Προ-
ανήγγειλε μάλιστα ότι το μόνο που θα βρουν είναι «ζητήματα λογιστικής
οργάνωσης» και τίποτα άλλο. Ούτε αλχημείες, ούτε ταχυδακτυλουργίες, ούτε πα-
ραλείψεις, ούτε υπερτιμολογήσεις, ούτε αντικαταστατικές οικονομικές αμοιβές του
Προεδρείου που κατέγραψε η Εξελεγκτική Επιτροπή, ούτε ιδιότυπη ροή χρημάτων
από το Σύλλογο Βοηθηματούχων προς το Σύλλογο Συνταξιούχων υπάρχει. Φαστ-
φουντ ιδιωτικός έλεγχος (σιγά μη βάλουμε για έλεγχο και το ΣΟΛ-Σώμα Ορκωτών
Λογιστών)  «γομολάστιχα», ξέπλυμα και όχι επίδειξη των οικονομικών εγγρά-
φων στους αιτούντες συναδέλφους. 

Μόνο που οι συνάδελφοι συνταξιούχοι μαθαίνουμε πως θα απαντήσουν
στην προσφιλή σας έκφραση «Τάτσι, Μήτσι, Κώτσι», με την έκφραση «Θα
ελέγξουμε τα οικονομικά του Συλλόγου…και θα πείτε κι ένα τραγούδι»!!!
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Συνταξιούχοι και ΑΧΑ
Στις 19/12/2013 η Τράπεζα με την Υπ’Αριθμ. 264 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού ανακοίνωσε ότι «…σε  εφαρμογή  ενιαίας πολιτικής για τη μέριμνα και
στήριξη των Εργαζομένων και των οικογενειών τους, παρέχει από 1.1.2014 δωρεάν
σε όλο το προσωπικό Πρόγραμμα ομαδικής Ασφαλίσεως Ζωής και Υγείας σε συνερ-
γασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ». Στη συνέχεια της ίδιας εγκυκλίου στην παρά-
γραφο 2 των Δικαιούχων της Νοσοκομειακής Περίθαλψης αναφέρει ότι «… καλύπτει
και τους Υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν έως 31/12/2013».
Δεν θα αμφισβητήσουμε την δυνατότητα της Τράπεζας να διαπραγματεύεται με
όποιον τρόπο επιθυμεί τις συμβάσεις τα έξοδα των οποίων θα επιβαρύνουν αποκλει-
στικά την ίδια. Όμως προκύπτουν μερικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με
ζητήματα «ηθικής και νομιμότητας», ιδιαίτερα μάλιστα όταν θέλει να διατυμπανίζει και
την εταιρική κοινωνική ευθύνη που τη διακρίνει…

α)΄Ολοι όσοι αποχωρήσουν μετά την 1/1/2014 δεν έχουν προσφέρει επί 35 χρόνια
στην ανάπτυξη της Τράπεζας και δε δικαιούνται να ανταμειφθούν για την εργατικότητα
και την αφοσίωσή τους;
β) Πόσο ηθικό και νόμιμο είναι αυτούς που την υπηρέτησαν πιστά -γιατί ουσιαστικά
από τη σκληρή και αφοσιωμένη δουλειά τους έφτασε η Τράπεζα εδώ που είναι σή-
μερα- τώρα που τελειώνει ο εργασιακός τους βίος και πλέον έχουν, κατά τεκμήριο και
μεγαλύτερη ανάγκη της ασφαλιστικής τους περίθαλψης, να τους εγκαταλείπει στην
τύχη τους;
γ) Πόσο ηθικό είναι για την Τράπεζα και την ασφαλιστική εταιρεία που έχει επί 13 χρό-
νια, από 1/1/2001 που ισχύει το ομαδικό συμβόλαιο, κατά κανόνα μόνο εισπράξεις,
τώρα που οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν την ανάγκη της, να σταματάει την κά-
λυψή τους; Πώς θα ασφαλιστούν πλέον αυτοί οι άνθρωποι που στήριξαν την υγεία
τους στο συμβόλαιο αυτό; Ποια ασφαλιστική θα τους προσφέρει συμβόλαιο, πληρω-
μένο με δικά τους χρήματα, σ΄ αυτήν την ηλικία; Γιατί, βέβαια, αν γνώριζαν αυτή την
εξέλιξη θα είχαν κάνει σε νεότερη ηλικία δικιά τους ασφάλεια και θα καλύπτονταν για
όλη τους τη ζωή.
Αλήθεια κ. Γκιάτη, πόσο περήφανος είσαι γι΄αυτή την εξέλιξη; Εκτός και αν εντάσσεται
και αυτή στο παιχνίδι των εντυπώσεων και της τακτικής σου -να «σπρώξουμε» να φύ-
γουν μέχρι 31/12/13 όσον το δυνατόν περισσότεροι- και μετά με το γνωστό κόλπο ότι
δήθεν ΄΄το παζάρεψες σκληρά με την Τράπεζα και κέρδισες την κάλυψη από την ΑΧΑ
και των νέων συνταξιούχων΄΄ για να κάνεις και εσύ τις εκλογές σου, αλλά και, το κυ-
ριότερο, την εθελούσια πιο ΄΄βελούδινη΄΄ για την Τράπεζα.
Την υπόθεση αυτή ο σύλλογός μας τη διαβίβασε στη νομικό του σύμβουλο, κ. Ντέτα
Πετρόγλου, με εντολή να αποσταλεί άμεσα εξώδικο και σε περίπτωση που η Τράπεζα
δε συμμορφωθεί να προχωρήσει σε κατάθεση αγωγής. 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους συναδέλφους
τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που καλείται να
αντιμετωπίσει ο σύλλογός μας. Για εμάς αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η
εξεύρεση λύσης για την κάλυψη των συναδέλφων και την όσο το δυνατόν καλύτερη
αποκατάσταση των υπηρεσιών της υγείας. 
Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την ένταξη του ταμείου υγείας στον ΕΟΠΥΥ,
το πρόβλημα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ολέθριες επιπτώσεις που είχε
στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων η ένταξη του ταμείου μας στον εθνικό φορέα
υγείας, καθώς και το διαφαινόμενο αδιέξοδο στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, οδήγησαν
το σύλλογό μας στην αναζήτηση λύσεων που σε αρχικό στάδιο θα προσφέρουν
στους συναδέλφους απρόσκοπτη συνταγογράφηση, αλλά και κάλυψη των πα-
ρακλινικών εξετάσεων χωρίς καμία επιβάρυνση. Απώτερος στόχος μας, βέβαια,
είναι η πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των συναδέλφων.
Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί επιτροπή από κοινού με το σύλλογο της Εμπορικής
στην οποία μετέχουν ο συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, τέως διευθυντής ΤΑΠΙΛΤ, η
Μαρία Φιλιπποπούλου, τέως προϊστάμενη του κλάδου υγείας του ΤΑΠΙΛΤ, καθώς και
ο συνάδελφος Βασίλης Χαιρέτης από το σύλλογο της Εμπορικής. Ήδη, η προσπάθεια
της συγκεκριμένης επιτροπής βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας αξιολο-
γώντας όλες τις προτάσεις που έχει στα χέρια της για την επιτυχημένη ολοκλήρωση
του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.
Πιστεύουμε ότι στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα έχουν ολοκληρωθεί οι δια-
δικασίες προκειμένου να καλυφθούν πανελλαδικά όλοι οι συνάδελφοί μας τόσο στο
θέμα της συνταγογράφησης, όσο και στο θέμα των παρακλινικών εξετάσεων και θα
είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τις σχετικές εξελίξεις. Η προσπάθεια δεν
εξαντλείται εδώ, αφού στόχος είναι να υπάρξει πλήρης κάλυψη όλων των αναγκών
του τομέα υγείας. Κατόπιν τούτου, πιστεύουμε ότι σύντομα θα αποσταλεί σε όλους η
κάρτα υγείας που θα διασφαλίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

KAΤΑΤΕΘΗΚΕ  Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑ-
ΣΗΣ ΤΗΣ 28/11/2013 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ 35%

Α) Δόθηκαν στη Δικηγόρο Αθηνών Κα Ντέτα Πετρόγλου, οι πρώτες 552 δη-
λώσεις συμμετοχής συνταξιούχων ΙΛΤΕ. Συνάδελφοι συνταξιούχοι, συνεχίζεται
η συγκέντρωση και άλλων δηλώσεων συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία συ-
ζήτησης της αγωγής με πρόσθετη παρέμβαση στο Δικαστήριο.
Παράκληση: ειδοποιήστε και άλλους συναδέλφους μας να συμμετά-
σχουν. 
Μέχρι σήμερα 552 συνάδελφοι μας εμπιστεύθηκαν και συμμετείχαν στην προ-
σπάθειά μας που συνεχίζεται αμείωτη για την περιφρούρηση αξιοπρεπών
συντάξεων.
Β) Στείλτε μας εντολή εξουσιοδότησης για την Ομαδική Αγωγή συνάδελφοι
συνταξιούχοι, Όσοι από εσάς έχουν έως σήμερα δηλώσει συμμετοχή στην
ομαδική αγωγή κατά της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στις 28.11.2013
περί μείωσης της επικουρικής μας σύνταξης κατά 35%, και δεν μας έχουν στεί-
λει ακόμα εντολή εξουσιοδότησης και όσοι επιπλέον συνάδελφοι δηλώσουν,
θα πρέπει να μας στείλουν άμεσα υπογεγραμμένη εντολή εξουσιοδότησης
προς την δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση.
Αφού υπογράψετε το κείμενο εντολής – εξουσιοδότησης (βλ. παρακάτω) που
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (ionikienotita.gr) στείλτε
το μας άμεσα με τους παρακάτω τρόπους:

α. Ταχυδρομικά: στο Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής, Ευπό-
λιδος 8, ΤΚ 10551.
β. Στο fax: 210.3311.278
γ. Στο e-mail: syilte@otenet.gr

Παράλληλα, για να βρείτε την εντολή και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πλη-
ροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ιονικής Ενότητας
στα τηλέφωνα 210 3250692 – 3 – 4.

Μία μικρή “ανάσα” από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ!
Μετά τις απανωτές ψυχρολουσίες που έχουμε υποστεί από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ που
έχει μειώσει με διαδοχικές αποφάσεις του τις παρεχόμενες επικουρικές συντά-
ξεις κατά 70%, επιτέλους έχουμε και κάποια χαρμόσυνα νέα από το χιλιοτα-
λαιπωρημένο επικουρικό μας ταμείο:

- Αυξημένη θα είναι η πίστωση της επικουρικής μας σύνταξης από 1η
Μαρτίου 2014 κατά 30-50 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, καθόσον
ολοκληρώθηκε η αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τα πα-
ραπάνω αφορούν τους παλιούς συνταξιούχους στους οποίους γινόταν η ανα-
δρομική παρακράτηση από 1/7/2012.
- Δεν αυξάνεται επί του παρόντος από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ η παρακράτηση
φόρου της επικουρικής σύνταξης όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Ερ-
γασίας, αφού δεν έχει φθάσει ακόμα στο Ταμείο η σχετική εγκύκλιος. 

Σίγουρα, δεν πρόκειται για… συγκλονιστικές εξελίξεις, αλλά στις δύσκολες επο-
χές που ζούμε, έστω και αυτή η μικρή ανακούφιση μπορεί να βοηθήσει.

Η δαπάνη της αγωγής θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Ιονική Ενότητα

ΕΝΤΟΛΗ

O/η υπογεγραμμένος/η   ……………………………………………………
……………….                                             

συνταξιούχος της Alpha Bank, προερχόμενος από την τέως Ιονική
και Λαϊκή Τράπεζα,  εντέλλω τη δικηγόρο

Αθηνών Παναγιώτα Πετρόγλου (ΑΜ ΔΣΑ 14387), κάτοικο Αθηνών
(οδός Βησσαρίωνος αρ.3) να ασκήσει

αγωγή για την ακύρωση της από 28.11.2013 απόφασης του Δ.Σ. του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ περί της μείωσης της 

επικουρικής σύνταξης κατά ποσοστό 35% και να παραστεί κατά τη
συζήτησή της. 

Ημερομηνία:

Ο/η εντέλλων/ουσα

Διεύθυνση Κατοικίας:

Σταθερό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά την προσωρινή παύση λειτουρ-
γίας καταχώρησης ΙΒΑΝ μέσω της εφαρμογής του Ταμείου, με πρωτοβουλία
της ΟΤΟΕ η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με τη μόνη διαφορά ότι η κατα-
χώρηση γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω των Συλλόγων. Όλοι οι συνάδελφοι,
εν ενεργεία και συνταξιούχοι, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παρελ-
θοντικές τους εκκρεμότητες με το Ταμείο, αλλά και οι μελλοντικές πρέπει να
αποστείλουν στο Σύλλογο, είτε μέσω fax: 2103311278 είτε στο e-mail:
syilte@otenet.gr, τα εξής στοιχεία: 

¬ Ονοματεπώνυμο
¬ Αριθμό μητρώου του Ταμείου που αναγράφεται στο βιβλιάριο
¬ Α.Φ.Μ.
¬ Αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
¬ Ημερομηνία γέννησης
¬ Α.Μ.Κ.Α.
¬ Σταθερό - κινητό τηλέφωνο
¬ Αριθμό IBAN (25 ψηφία)

Μπορείτε ακόμη να απευθύνεστε και στη γραμματεία του Συλλόγου στα τηλέ-
φωνα 2103250692-693 ή στα γραφεία στην Ευπόλιδος 8, πλατεία Κοτζιά. 
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Ευ-καιρία για… καινοτομίες!
Ζούμε σε μία περίοδο που τα καταναλωτικά και συνακόλουθα τα πα-
ραγωγικά πρότυπα αλλάζουν με ρυθμό γεωμετρικής προόδου. Η οικο-
νομική δυσπραγία οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, τους καταναλωτές στην
επανεξέταση των αγοραστικών συνηθειών τους και την προσαρμογή
τους στα νέα δεδομένα. Τον ίδιο δρόμο βεβαίως οφείλει να ακολουθήσει
και ο τομέας της παραγωγής, αναδιαρθρώνοντας τη δομή του και στο-
χεύοντας σε μία νέα περίοδο καινοτομίας που θα δώσει την ώθηση για
την επιβίωση, αρχικά, και ανάπτυξη εν συνεχεία της παραγωγικής δρα-
στηριότητας.
Εμείς από την πλευρά μας σαν σύλλογος κρίνουμε απαραίτητο, ζώντας
από κοντά την αγωνία των συναδέλφων που βλέπουν το εισόδημά τους
να κατρακυλά, να καταθέσουμε και να παρουσιάσουμε καινοτόμες προ-
τάσεις που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στους συναδέλφους, αλλά
και ιδιαίτερα στα νεότερα μέλη των οικογενειών τους που μαστίζονται
από τον εφιάλτη της ανεργίας. Υπάρχουν επαγγελματικές κατευθύνσεις
που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν περάσει ποτέ από το μυαλό σας και
μπορούν να σας προσφέρουν μία αξιοπρεπέστατη πηγή εσόδων. Είναι
απαραίτητο, μάλιστα, να τονίσουμε ότι αυτήν την περίοδο η πιο ιδανική
διέξοδος μοιάζει να είναι ο παραμελημένος πρωτογενής τομέας, που
θα έχει ξεχωριστή θέση σε αυτήν τη νέα στήλη, αλλά και στην οικονομία
της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Ο σύλλογός μας έχει την τεχνογνω-
σία και τη δυνατότητα να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τέ-
τοιες καινοτόμες δράσεις και καλούμε όλους τους συναδέλφους που
έχουν εντοπίσει παρόμοιες δραστηριότητες να μας ενημερώνουν ώστε
να τις προβάλλουμε. 
Μιλήσαμε προηγουμένως για τη σημασία που πρέπει να κατέχει ο πρω-
τογενής τομέας παραγωγής στο σχεδιασμό των νέων ανθρώπων που
αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Για του λόγου το αληθές θα εγκαινιά-
σουμε τη στήλη με την πρότασή μας για την καλλιέργεια αρωματικών
φαρμακευτικών φυτών.

Σίγουρο εισόδημα από την καλλιέργεια αρω-
ματικών φαρμακευτικών φυτών

Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωματικών φαρμακευτικών
φυτών στην Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα μετα-
ποίησης, είναι μεγάλες, ενώ υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτημα των φαρ-
μακευτικών και αρωματικών φυτών σε σχέση με τα περισσότερα άλλα
γεωργικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα φρούτα και τα λαχανικά.
‘Ολα τα οπωροκηπευτικά θα πρέπει να διατίθενται μέσα σε μικρό χρο-
νικό περιθώριο -έως ότου είναι ακόμη αποδεκτά από το καταναλωτικό
κοινό-, απευθυνόμενα μάλιστα μόνο σε μία αγορά. Εδώ έγκειται και η
μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα βότανα, τα οποία διατίθενται σε τρεις
διαφορετικές αγορές. Πράγμα το οποίο επωφελείται μία καθετοποιημένη
μονάδα παραγωγής επεξεργασίας και μεταποίησης φαρμακευτικών
φυτών.
Τα κυριότερα αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά στην Ελλάδα –κατ΄ αλφαβητική σειρά είναι τα παρακάτω: Βασιλι-
κός, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάπ-
παρη, Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, Μαντζουράνα,
Μελισσόχορτο, Μέντα, Ρίγανη, Σάλβια, Σπάρτο, Τριανταφυλλιά, Τσάι του
βουνού, Ύσσωπος, Φασκόμηλο, Χαμομήλι.
Η πρώτη αγορά είναι αυτή των νωπών -φρέσκων- αρωματικών
φυτών, όπως π.χ. ο βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο
κ.ά., τα οποία βρίσκουμε στις λαϊκές (χύδην, σε ματσάκια, σε γλαστράκια
κ.λπ.), στα σούπερ μάρκετ, στις κουζίνες των εστιατορίων, των ξενοδο-
χείων, των σπιτιών μας κ.λπ.
Η δεύτερη και κύρια αγορά είναι αυτή των ξηρών φυτικών υλικών
των αρωματικών φυτών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη, είτε σε όγκο
παραγωγής και διάθεσης, είτε σε τζίρο.
Η τρίτη, που συνήθως αφήνει και τα μεγάλα κέρδη -υπό ορισμένες,
όμως, και απαιτητικές συνθήκες-, είναι αυτή των αιθέριων ελαίων,
η οποία, βέβαια, απαιτεί και σημαντικές επενδύσεις και τεχνογνωσία. Η
προοπτική, άλλωστε, σε ορίζοντα τριετίας ετήσιων εσόδων της τάξης
των 100.000 ευρώ κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, όμως, χρειάζεται σχεδιασμός, απόκτηση τε-
χνογνωσίας, προσωπική ενασχόληση σε όλα τα στάδια -καλλιέργεια,
επεξεργασία, μεταποίηση, απόσταξη, διακίνηση, εμπορία- πέρα από τα
αναγκαία κεφάλαια.

Το αδιάθετο υλικό
Σε αντίθεση με έναν απλό αγρότη, σε μία σωστή καθετοποιημένη μο-
νάδα παραγωγής φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών δεν υπάρχει
περίπτωση να μείνει αδιάθετο ή να αλλοιωθεί κάποιο προϊόν της,
καθώς σε κάθε περίπτωση μετακυλίεται το αδιάθετο υλικό στην επό-
μενη αγορά - εάν π.χ. δεν διατεθούν ποσότητες νωπών -φρέσκων-
αρωματικών φυτών αυτές οι ποσότητες δεν χάνονται γιατί εύκολα θα
περάσουν από το ξηραντήριο και τον άλλο μηχανολογικό εξοπλισμό
της μονάδας και στη συνέχεια θα διατεθούν ως ξηρό φυτικό υλικό.
Εάν πάλι δεν είναι δυνατό να πουληθούν όλες οι ποσότητες των ξη-
ραμένων φυτικών υλικών, μπορούν εύκολα να αποσταχθούν στην
αποστακτική μονάδα και να διατεθούν ως αιθέριο έλαιο.

Ο νεοεισερχόμενος παραγωγός προτείνεται να αρχίσει με περισσότερα του ενός
είδη: δύο ή τρία ετήσια και τέσσερα ή πέντε πολυετή φυτικά υλικά. Τα ετήσια δίνουν
την εμπειρία μέσω του πλήρους κύκλου της καλλιέργειας κατά το πρώτο έτος, από
το πολλαπλασιαστικό υλικό έως τη συγκομιδή. Τα πολυετή φυτά αναπτύσσονται, για
να δώσουν το μέγιστο και βέλτιστο της παραγωγής τους, συνήθως μετά τον δεύτερο
χρόνο.
Δεδομένου ότι οι συνήθεις στρεμματικές αποδόσεις των αρωματικών φαρμακευτικών
φυτών στην Ελλάδα μπορούν να κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 150 έως 500 ευρώ
ή και πολύ περισσότερο (καθαρά ανά στρέμμα), ανάλογα με το είδος, το μέγεθος της
καλλιεργούμενης έκτασης θα προσδιορίσει και την πρόσοδο.
Εκτάσεις συνολικά τεσσάρων - πέντε στρεμμάτων είναι συνήθως πάρα πολύ μικρές
για πραγματικά έσοδα, διαθέτοντας χύδην ξηρά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Για
να είναι κερδοφόρες οι πωλήσεις αυτών των υλικών, θα πρέπει να επεκταθεί η πα-
ραγωγή τους.
Συμπερασματικά, τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι προϊόντα που αφή-
νουν κέρδος, με την προϋπόθεση ότι ο παραγωγός θα ασχοληθεί σοβαρά και
θα τηρηθούν οι κανόνες και αρχές για μία ποιοτική παραγωγή.

Προώθηση
Η προώθηση και η εμπορία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και των αιθέ-
ριων ελαίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καθορίζουν ουσιαστικά την οικονομικότητα
του όλου εγχειρήματος. Αγορές υπάρχουν και μάλιστα με αρκετά περιθώρια, ώστε
να απορροφήσουν την όποια ελληνική παραγωγή.
Η είσοδος σε νεόφερτους είναι σίγουρα εφικτή, αλλά και δύσκολη. Βασικές προϋπο-
θέσεις για την επιτυχή είσοδο και εδραίωση, ιδιαίτερα στις ξένες αγορές είναι: προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας και κυρίως σταθερότητα και συνέχεια στην παράδοση.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Συμβουλές για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο κλάδο:
• Δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδων που θα θελήσουν να δοκιμάσουν διά-
φορα είδη αρωματικών φυτών. Η καταγραφή των αυτοφυών αρωματικών φυτών στην
ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσει οδηγό για τα πρώτα υπό δοκιμή είδη, καθώς θα
είναι πιο εύκολος ο εγκλιματισμός τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. 
• Εδαφολογικές αναλύσεις για τη γνώση της ποιότητας των εδαφών, αλλά και
των ειδών που μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα. 
• Δοκιμαστικές καλλιέργειες σε μικρή έκταση σε διάφορες περιοχές, με συμμε-
τοχή και καθοδήγηση γεωπόνων. 
• Καταγραφή ημερολογιακά του χρόνου απασχόλησης και προσδιορισμός του
κόστους παραγωγής ανά είδος και του καθαρού εισοδήματος που μπορεί να προκύ-
ψει για τους παραγωγούς. 
• Καταγραφή της απόδοσης σε χλωρό και ξηρό βάρος και ποσοτικές και ποι-
οτικές αναλύσεις των αιθέριων ελαίων. 
• Eρευνα αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
• Τελική επιλογή των ειδών που θα καλλιεργηθούν.

Οι κυριότερες χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι:
Ως ξηρά φύλλα για παρασκευή ροφημάτων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών,
στην κονσερβοποιία, τη ζαχαροπλαστική και στη φαρμακευτική.
Παραδείγματα αρωματικών φυτών που δίνουν δρόγη είναι: μαϊντανός, άνηθος, δυό-
σμος, βασιλικός, δεντρολίβανο, θυμάρι, μάραθο, θρούμπι, μελισσόχορτο, μαντζου-
ράνα, κρεμμύδι, κορίανδρος, γλυκάνισο, ρίγανη, λουίζα, αρχαγγελική, σκόρδο,
φασκόμηλο, χρένο.
Μία ενδιαφέρουσα χρήση των αρωματικών φυτών είναι η χρήση τους ως φυσικά
αντιοξειδωτικά τροφίμων.
Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η χρήση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών. Σήμερα η χρήση τους βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
-Κέντρο Γεωργικής Ερευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΘΙΑΓΕ. Τηλ. 2310 471110

-Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" Πατησίων και Ανδρου Τ.Κ.
11257, Αθήνα. Τηλ: 210 8231277, Κώστας Νάνος.

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Για περισσότερες πληροφορίες της τεχνικής της καλλιέργειας, τυποποίησης και διά-
θεσης των προϊόντων αρμόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στο ΤΜΗΜΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ είναι
ο Κος Αναστόπουλος , στο κτίριο του Υπουργείου Βεραντζέρου 46 και Μενάνδρου.

-ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ
Γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr
στην ενότητα Ψηφιακές Υπηρεσίες. Αρμόδιος Προϊστάμενος στο Υπουργείο στην Δι-
εύθυνση Πληροφορικής ο Κος Αθανασίου Γιώργος, στο κτίριο του ΥΠΑΑΤ Αχαρνών
381 και Δεστούνη 2 (απέναντι από τον Άγιο Ελευθέριο) τηλ. 210 212 4000.-

-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Γ.Ε. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ)
Γίνονται σε τριμηνιαία βάση , κάθε Παρασκευή, με συνολικό κόστος 150 € από Γεω-
πόνους Καθηγητές, με πραγματικά δεδομένα, σπορά φυτών, παραγωγή κλπ. Τα σε-
μινάρια γίνονται στο Κτήμα Συγγρού του Υπουργείου-Λ. Κηφισίας 182. Αρμόδιος για
τη συμμετοχή στα σεμινάρια ο Κος Γιώργος Μπαλωτής, ΤΗΛ. 210 80 111 46. 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ
Για να δείτε τα αναλυτικά τα στοιχεία Τεχνικής Καλλιέργειας Αρωματικών Φαρμακευ-
τικών Φυτών (Είδος, Πριγραφή-Κλίμα-Έδαφος, Τρόπος πολλαπλασιασμού, Εποχή
φύτευσης, σποράς, Συγκομιδή, Αποδόσεις, Χρήσεις) θα μπείτε στην ιστοσελίδα του
ΥΠΑΑΤ –www.minagric.gr, στην Ενότητα, Νέες Εναλλακτικές Καλλιέργειες, Υποενό-
τητα, Καλλιέργεια Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών.
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Ασυμβίβαστος, επαναστάτης, παρανοϊκός(;), αγωνιστής, αντι-
συμβατικός, καλλιτέχνης, μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός,
αντιεξουσιαστής, εγωιστής, ευφυής, «φρικιό», ευαίσθητος, ρι-
ζοσπαστικός, μοναχικός, ρηξικέλευθος, απλός, «πειραχτήρι»,
διαφορετικός, αμφιλεγόμενος, περιθωριακός, προκλητικός, ρο-
μαντικός, «ζαβολιάρης», οξύθυμος, αγνός, αυθεντικός, αυτο-
σαρκαστικός, καυστικός, κυνικός, αλλόκοτος, ανένταχτος,
χειμαρρώδης, αχαλιναγώγητος, «κροκάνθρωπος» ή αλλιώς…
Νικόλας Άσιμος! 
Η συγκεκριμένη στήλη της εφημερίδας μας ονομάζεται «ξεχωριστοί άνθρω-
ποι» και σκοπός της είναι να παρουσιάζει προσωπικότητες που με τις ενέρ-
γειες, τα επιτεύγματα και τον τρόπο ζωής τους αποσπώνται από αυτό που
οι περισσότεροι αποκαλούμε «τα συνηθισμένα». Εμείς φιλοδοξούμε να πα-
ρουσιάζουμε τα πορτρέτα συνανθρώπων μας που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους. Δεν πρέπει, όμως, να ξε-
χνάμε ότι και οι ξεχωριστοί άνθρωποι, παραμένουν… άνθρωποι, με τις
αδυναμίες και τα πάθη τους και σίγουρα κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να κα-
τακτήσει την τελειότητα. 

Ο όρος «ξεχωριστός άνθρωπος», εξ άλλου, μπορεί να αποδώσει με τον
πιο ουσιαστικό τρόπο αυτό ακριβώς που ήταν ο Νικόλας Άσιμος, μία δια-
φορετική, ασυνήθιστη, από κάθε άποψη, προσωπικότητα που δε χωρούσε
σε καλούπια και επιδίωκε την ανατροπή όλων των ταμπού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νικόλας Άσιμος υπήρξε σίγουρα ένας πολύ ενδια-
φέρων χαρακτήρας και δεν είναι τυχαίο ότι 25 χρόνια μετά το θάνατό του
μνημονεύεται ακόμα. Μία αμφιλεγόμενη, «underground» προσωπικότητα,
μία ιδιάζουσα μορφή των περιθωριακών, που όμως στο σύντομο βίο του
«έσπασε» τη βιτρίνα όλων των καθορισμένων προτύπων, είτε αυτό ήταν
του Εξαρχειώτη επαναστάτη είτε του καθωσπρέπει γιάπη, υπενθυμίζοντάς
μας ότι πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και όχι αυτό που
μας επιβάλλουν οι γύρω μας. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μία εμ-
βληματική φιγούρα της περιθωριακής διανόησης, που σίγουρα αξίζει να
γνωρίσει κανείς. 

Ο τραγουδοποιός Νικόλας Άσιμος γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1949 στη
Θεσσαλονίκη όπου είχαν πάει οι γονείς τους για τη γέννηση του πρωτότοκου
γιου τους. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Κοζάνη όπου και ήταν η μόνιμη κα-
τοικία τους και εκεί ο Νικόλας έζησε τα παιδικά του χρόνια μέχρι και την απο-
φοίτησή του από το σχολείο. Ήταν ένα ζωηρό παιδί με τη μητέρα του να
εξομολογείται: "Μόνο τον Νίκο που είχα, ήταν σαν να μεγάλωσα δέκα παιδιά"!
Ο Νικόλαος Ασημόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ασχολήθηκε
αρχικά με μεγάλη επιτυχία με τον αθλητισμό. Διακρίθηκε στο άλμα εις ύψος,
καθώς και στη θέση του τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο, με το παρατσούκλι
«Βίντος». Μάλιστα, του έγινε επίσημη πρόταση από την ομάδα της Κοζάνης,
αλλά τελικά η συμφωνία δεν ευοδώθηκε. Ο Νικόλας είχε άλλα, μεγαλεπήβολα
σχέδια…

Όταν τελείωσε το σχολείο έφυγε για να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη στο Νε-
ολληνική Τμήμα της Φιλοσοφικής. Παράλληλα, είχε στο μυαλό του να ασκήσει
το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, γράφοντας ερασιτεχνικά σε εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης. Αυτό το σύντομο πέρασμά του ενδέχεται να του έδωσε και το
ψευδώνυμο Άσιμος, καθώς εικάζεται να το χρησιμοποίησε για την υπογραφή
κάποιου άρθρου του. Η άλλη εκδοχή είναι ότι το χειμώνα του 1966, μαθητής
ακόμα, έχοντας αρχίσει ήδη από μικρή ηλικία να γράφει στιχάκια, έστειλε στη
στήλη για νέους που επιμελείτο ο Νίκος Μαστοράκης στην εφημερίδα "Ελεύ-
θερος Κόσμος", εξελληνισμένους στίχους της γαλλικής επιτυχίας "Monsieur
Cannibal". Ο Μαστοράκης τον ειρωνεύτηκε και ο Νικόλας ανταπάντησε με τε-
τρασέλιδη επιστολή χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Άσιμος.

Στα χρόνια που πέρασε στη Θεσσαλονίκη άρχισε να εκδηλώνει πιο έντονα τις
καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Αν και είχε καταπιαστεί με την ποίηση από την
πρώιμη εφηβική ηλικία, τότε ενδιαφέρθηκε έντονα για το θέατρο, οργανώ-
νοντας ένα φοιτητικό θεατρικό εργαστήρι, συμμετέχοντας σε παραστάσεις, ενώ
ξεκίνησε να μαθαίνει μόνος του κιθάρα, κάνοντας εμφανίσεις σε μικρές μπουάτ.

Από τότε ξεκίνησε και η… ερωτική σχέση του με την αστυνομία. Η δικτατορία
δεν ανεχόταν τις ανυπότακτες σκέψεις του Άσιμου που τις παρουσίαζε μέσω
των καλλιτεχνικών δρωμένων στα οποία συμμετείχε. Συνελήφθη και κρατήθηκε
στην ασφάλεια, ενώ όταν αφέθηκε ελεύθερος η ταυτότητά του είχε χαθεί. Δεν
μπήκε στον κόπο να βγάλει άλλη, παρά μόνο 18 χρόνια αργότερα όταν και κα-
τάφερε να του εκδοθεί μία ταυτότητα στο όνομα Άσιμος που σημείωνε ότι ήταν
«Άνευ θρησκεύματος».

Το 1973, παρά το γεγονός ότι του απέμεναν μόλις 6 μαθήματα για να πάρει το
πτυχίο του, σε μία από τις πολλές προσπάθειες να αποφύγει τη στράτευση
(κάτι που εν τέλει κατάφερε μετά από χρόνια μετά από συνεχείς «παραστά-
σεις» και τη διάγνωση της σχιζοειδούς νεύρωσης»), αφήνει τη σχολή του και
τη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει στην Αθήνα που ουσιαστικά θα αποτελέσει το
μόνιμο τόπο διαμονής του μέχρι και το θάνατό του. Εμφανίστηκε σε αρκετές
μπουάτ στην Πλάκα, σε συνεργασία με τραγουδιστές, ηθοποιούς και συνθέτες,
παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με μουσική, κείμενα, σκετς και ντοκουμέντα
κόντρα στο κατεστημένο. Ανάμεσα στους τότε συνεργάτες του, πολλά και γνω-
στά ονόματα: Γκαϊφύλιας, Τραντάλης, Πανυπέρης, Φινίκης, Μουζακίτης, Σπυ-
ρόπουλος κ.ά. Το 1975 κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια σ' ένα δισκάκι
45 στροφών (Ρωμιός- Μηχανισμός). Παράλληλα άρχισε την έκδοση «παρά-
νομων» κασετών, που ηχογραφούσε και διακινούσε μόνος του. Δημιούργησε
την «Exarchia Square Band» και συμμετείχε σε συναυλίες, κοινωνικοπολιτικές
εκδηλώσεις, μουσικοθεατρικά σχήματα, θέατρο του δρόμου, διάφορα δρώ-
μενα. Κατά καιρούς, συνεργάστηκε με πολλά σχήματα και καλλιτέχνες. Εκείνη
την περίοδο συνάπτει σχέσεις με τη Λίλιαν Χαριτάκη που το 1976 του χάρισε
την αγαπημένη του κόρη, τη Λιλιά ή αλλιώς «Νιουνιού», όπως την αποκαλούσε
χαϊδευτικά. 

Το φθινόπωρο του 1977 συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται μαζί με πέντε εκ-
δότες με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και υποκίνησης στη διατάραξη
της κοινής ειρήνης. Δύο μήνες κρατάει η προφυλάκιση και βγαίνοντας από τις
φυλακές της Αίγινας λέει: «Θα ξανάρθω!». Είκοσι χρόνια αργότερα, ο τότε ανα-
κριτής της υπόθεσης είχε την εντιμότητα να παραδεχτεί το λάθος του.

Το 1981 έγραψε το βιβλίο «Αναζητώντας Κροκανθρώπους» (αρχικά κυκλοφό-
ρησε μόνο σε έντυπα φυλλάδια) και το 1982 κυκλοφόρησε τον πρώτο του με-
γάλο δίσκο, με τίτλο «Ξαναπές το» (σε τέσσερα τραγούδια του οποίου
συμμετείχαν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Χαρούλα Αλεξίου), ο οποίος
τον έφερε σε ρήξη με πολλούς πρώην συνεργάτες του και την κοινωνία των
Εξαρχείων. 

Αρχές Οκτωβρίου του 1982, σε μία Αθήνα που βράζει από προεκλογικό πυ-
ρετό, αποφασίζει να προκαλέσει… χάος. Πρωτοστατεί στην κατάληψη ενός
ερειπωμένου σπιτιού επί της οδού Βαλτετσίου, αριθμός 42, στα Εξάρχεια, μία
από τις πρώτες καταλήψεις της χώρας. Τα συμβάντα που ακολουθούν προκα-
λούν αίσθηση με αποκορύφωμα την αυτοκατάληψη της περιβόητης "υπόγας"
του και δημιουργούν προηγούμενο για τις επόμενες θρυλικές καταλήψεις. Κατά
τη διάρκεια ενός από τα διαδοχικά happenings συνελήφθη και οδηγήθηκε στο
"Δαφνί". Για την απελευθέρωσή του κινητοποιήθηκε πολύς κόσμος. Ανάμεσά
τους η Κατερίνα Γώγου, ο Δ. Σαββόπουλος, ο Γ. Κορδέλλας, ο Η. Τριανταφυλ-
λίδης. Ήταν ο πρώτος από μια σειρά εγκλεισμών των οποίων ο φόβος θα συ-
νοδεύει τον Άσιμο μέχρι το τέλος της ζωής του.

Σταδιακά κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, συντηρώντας μονάχα τις μου-
σικοθεατρικές του εμμονές. Περίπου ένα χρόνο αργότερα άνοιξε ένα μαγαζάκι
στα Εξάρχεια, στην οδό Καλλιδρομίου. Ήταν ο «Χώρος Προετοιμασίας» όπως
το ονόμασε, αλλά και διαμονής του. 

«Καβαλάρης του ουρανού»
Ήταν το 1988 όταν ο Νικόλας Άσιμος άφησε πίσω τον σαματά και τους ανθρώ-
πους και ξαναέγινε… καβαλάρης όπως ανέφερε στον «Μπαγάσα», το πιο γνω-
στό του τραγούδι. 

Από το 1983 ξεκινά η πορεία που τον οδήγησε στο τέρμα του δρόμου. Οι συλ-
λήψεις, το κυνηγητό από τις αρχές, οι εγκλεισμοί στα «τρελάδικα» που μι-
σούσε, η χλεύη των ανθρώπων τον οδηγούν στην απομόνωση. Ο χειμώνας
του 1987 βρίσκει τον Άσιμο σε έναν δικό του κόσμο, χωρίς γυρισμό. Κυκλοφο-
ρεί σαν φάντασμα στα Εξάρχεια σέρνοντας ένα ψόφιο σκυλί. Τον Οκτώβριο
και παρά τη θέλησή του, έπειτα από οδηγίες του πατέρα του, οδηγείται δια της
βίας στην ιδιωτική ψυχιατρική κλινική «Γαλήνη». Βγαίνοντας από την κλινική
τον περιμένει ένα δικαστήριο για βιασμό μιας κοπέλας η οποία ενδιάμεσα είχε
αποσύρει την κατηγορία. Ο εισαγγελέας, όμως, είχε αντίθετη άποψη και ο
Άσιμος οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Αποφυλακίστηκε με χρηματική
εγγύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη μεγάλη του πίκρα. Ο κόσμος
αυτός πλέον δεν τον χωρούσε. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, τις πέρασε
μόνος, στο προσωπικό του «καταφύγιο», προσπαθώντας να καταγράψει στο
ημερολόγιό του τους λόγους για να συνεχίσει να ζει. Αφού η αναζήτησή του
δεν απέδωσε καρπούς, μετά από δύο ανεπιτυχείς απόπειρες αυτοκτονίας, στις
17 Μαρτίου του 1988 βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του. Η κηδεία του Νικόλα
Άσιμου, έγινε την επομένη στο νεκροταφείο της Καλλιθέας, ενώ τα έξοδά της
ανέλαβε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου. Μετά θάνατον, κυκλοφόρησαν δύο
ακόμη δίσκοι του: «Το φανάρι του Διογένη» με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Λε-
ονάρδου και το «Γιουσουρούμ - Στο φαλιμέντο του κόσμου», με τη συμμετοχή
του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Σας παρουσιάζουμε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες, αλλά και ταυτόχρονα
επιδραστικές, μορφές της σύγχρονης υπο-κουλτούρας, τον Νικόλα Άσιμο

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
ΡΕ ΜΠΑΓΑΣΑ,
Περνάς καλά εκεί πάνω; 
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στα Κατα-
στήματα Ομήρου Σταδίου, Αχαρνών, Αμπελοκήπων και ως διευθυντής στο ΤΑΠΙΛΤ. Τον διέκρινε το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στο Κατά-
στημα Ρόδου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιάννης. Υπηρέτησε στο Κατά-
στημα Λάρισας. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΦΘΕΝΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στο Κατά-
στημα Ελ. Βενιζέλου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 79 ετών η αγαπητή Μαρία, σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου μας
Κωνσταντίνου που υπηρέτησε στα Καταστήματα της Μάνδρας και της Ελευσίνας.  Στους οικείους της εκ-
φράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΛΑΧΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Νικόλαος. Υπηρέτησε στο  Κεντρικό Κατά-
στημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στον γιο του και συνάδελφό μας Άγγελο, καθώς και στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΑΙΔΩΝ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Φαίδων. Υπηρέτησε στο Κεντρικό και στη
Μηχανογράφηση. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθ\ιά μας
συλλυπητήρια.

ΣΤΑΘΗ  ΑΝΝΑ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών η αγαπητή Άννα, σύζυγος του αειμνήστου συναδέλφου μας Νικολάου που
υπηρέτησε ως διευθυντής στο Κατάστημα Ρούσβελτ και σε άλλα Καταστήματα της Θεσσαλονίκης.  Στους οικείους της
εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΜΠΟΥΖΟΥΜΠΑΡΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Αναστάσιος. Υπηρέτησε στα Κα-
ταστήματα Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Αμπελοκήπων και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Κωνσταντίνος. Υπηρέτησε στο  Κεντρικό Κα-
τάστημα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπη-
τήρια.

Οκτώβριος - Νοέμβριος  2013 Ενημέρωση

Ο… «Νικόλας Άσιμος, ουχί Νίκος, ουδέ Νικόλαος, Νικόλας και το “Άσιμος” με
γιώτα…» σου έδινε να καταλάβεις από τις πρώτες κουβέντες ότι δεν ήταν ένας
συνηθισμένος άνθρωπος. Ένας φιλόσοφος του πεζοδρομίου που συνήθιζε να
σταματά τους περαστικούς στο δρόμο και να τους αφοπλίζει με ερωτήσεις του
τύπου: «Εσύ που φοράς μία γραβάτα είσαι κύριος, εγώ που φοράω δύο, είμαι
δύο φορές κύριος;». Πάντα, όμως, με περιπαικτική μονάχα διάθεση, προσπα-
θώντας να αναδείξει τις -τεράστιες- αντιφάσεις του κόσμου στον οποίο ζούμε.
Κάποιοι τον αποκαλούσαν «νούμερο» και ο Νικόλας απαντούσε: «Καλύτερα
νούμερα, παρά αριθμός».
Και όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως με τους… ξεχωριστούς, μετά τον θά-
νατό του ο κοινωνικός περίγυρος που τον χλεύαζε και τον οδήγησε στην απο-
μόνωση, τον αποδέχτηκε τόσο ως μουσικό, δίνοντάς του μία θέση στο πάνθεον
των ελλήνων ροκ ηρώων, όσο και ως διανοούμενο. Στη ζωή του, δεν ακολού-
θησε ποτέ τους σύγχρονους ρυθμούς. Λένε ότι ξεκίνησε ως αριστερός, πέρασε
στην αναρχία και κατέληξε στην ουσία: δεν δέχτηκε καμία ταμπέλα, παρά μόνο
αυτήν της ελεύθερης σκέψης και βούλησης, μακριά από τα καθιερωμένα ενός
σάπιου κατεστημένου. Με τα εύστοχα στιχάκια του κατακεραύνωσε τα κακώς
κείμενα της κοινωνίας και την αλλοτρίωση του ανθρώπου και αποδόμησε πλή-
ρως όλα τα πολιτικά συστήματα, με τον κυρίαρχο καπιταλισμό να συγκεντρώνει
τα περισσότερα «βέλη».
Στο βιβλίο του «Αναζητώντας Κροκανθρώπους» αποτυπώνει την αγωνιώδη
επιθυμία του για να βρει ανθρώπους σαν τον ίδιο… Αγνούς και αυθεντικούς.
Ο αλλόκοτος καλλιτέχνης των Εξαρχείων συνεχίζει ακόμα και σήμερα να απο-
τελεί, ίσως, την πιο ιστορική και θρυλική μορφή της πιο μποέμ γειτονιάς της
χώρας. Για του κνίτες της εποχής του Πολυτεχνείου ήταν ο «χαφιές», για τους
αναρχικούς ο «συμβιβασμένος», για την αστυνομία ο «επικηρυγμένος». Για
τους λίγους δικούς του ο ανένταχτος, ο χειμαρρώδης και ο αχαλιναγώγητος.
Ο θάνατός του συγκλόνισε αυτούς που είχαν καταφέρει να τον καταλάβουν.
Και τους υπόλοιπους αργότερα, όταν τον κατάλαβαν… Το 1989, ο κρατικός
ραδιοφωνικός σταθμός της Γερμανίας "WDR", αφιερώνει στα πλαίσια του προ-
γράμματος "Οι Αιρετικοί του Κόσμου", μία τρίωρη εκπομπή στον Άσιμο. Ο Στέ-
λιος Καζαντζίδης του αφιέρωσε κάποια στιγμή το τραγούδι «Ο φίλος μας» και
δηλώσε: «Το τραγούδι αυτό, είναι αφιερωμένο στον Νικόλα Άσιμο. Τον καλλι-
τέχνη και άνθρωπο που έζησε και αμφισβήτησε με συνέπεια και πίστη αυτόν
τον κόσμο της βαρβαρότητας».

Πριν από περίπου δύο χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών είχε τη φαεινή ιδέα να στεί-
λει ειδοποίηση στο Νικόλα Άσιμο ότι θα πρέπει να πληρώσει τέλος επιτηδεύ¬ματος!
Αυτό ακριβώς που διαβάσατε! Κάποιοι αδαείς «φωστήρες» του Υπουργείου, από αυ-
τούς που κρατούν τις τύχες μας στα χέρια τους, περίμεναν την απάντησή του…
Είναι απορίας άξιο πώς θα αντιδρούσε στη σημερινή εποχή ο ασυμβίβαστος Νικόλας
Άσιμος. Αυτός που δεν χωρούσε σε ταμπέλες και πάθαινε δυσανεξία σε οποιαδήποτε
μορφή λογοκρισίας,. Αυτός που ακόμα και τη δισκογραφία του βά¬φτιζε «παράνομες
κασέτες» και ηχογραφούσε σε σπίτια φίλων για να μην υποταχθεί στην επίσημη λε-
ωφόρο της δισκογραφίας. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, όχι μόνο δε θα πλήρωνε πα-
ράνομους φόρους και χαράτσια, αλλά θα πρωτοστατούσε μέσα από τα τραγούδια και
τα δρώμενα που θα διοργάνωνε σε οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας απέναντι σε
όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. 
«Όταν άκουσα τον Παπαδόπουλο να λέει “θα πατάξωμεν την αναρχία” αποφάσισα
να γίνω η αναρχία που δεν πατάσσεται ποτέ», είχε πει σε μία συνέντευξή του, απο-
τυπώνοντας το πνεύμα που θα έπρεπε να διακρίνει όλους όσοι διατείνονται ότι κάτι
θέλουν να αλλάξουν σε αυτήν την καταραμένη χώρα. 
Όλη του τη ζωή βρέθηκε στο περιθώριο. Πολλοί αναρωτιούνται αν τελικά ήταν το θύμα
ή ο θύτης; Λίγη σημασία έχει. Ακόμα και μέσα από το παραλήρημά του κάτι ήθελε να
πει. Προσπάθησε, όμως, ποτέ κανείς να τον ακούσει πραγματικά; Ήταν η τρέλα του
ή ο καθιερωμένος πόλεμος που βίωνε από παντού, από το λεγόμενο σύστημα, αλλά
και τους υποτιθέμενους συντρόφους του, που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία; 
«Τον πλανήτη προσπαθώ να ελευθερώσω. Να διαλύσω όλες τις πολεμικές βιομηχα-
νίες, να γκρεμίσω τα τρελάδικα και να κάνω τις εκκλησίες μαγειρεία» έλεγε. Τον κατη-
γορούσαν ότι ήταν γραφικός, εγωιστής και μισογύνης. Πιθανόν. Αλλά είχε μέσα του
μια βαθιά αίσθηση ελευθερίας. Είπαμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Από κάθε προσωπι-
κότητα, εξ άλλου, μπορούμε και πρέπει να κρατάμε όσα αξίζουν. Όλα τα άλλα είναι
λεπτομέρειες. 

Ο Νικόλας Άσιμος έζησε μία ζωή μακριά από τα συνηθισμένα. Προκλήθηκε
και προκάλεσε. Προβληματίστηκε και προβλημάτισε. Ήθελε να σώσει τον
κόσμο που όμως δε χωρούσε τον ίδιο και έφυγε να συναντήσει τους Κροκαν-
θρώπους του. Το γεγονός ότι ασχολούμαστε μαζί του 25 χρόνια μετά το «φευ-
γιό» του, αποτυπώνει και την κληρονομιά που άφησε στους περιθωριακούς,
τους απόκληρους της ζωής, που συχνά όμως έχουν πολλά να διδάξουν όλους
εμάς τους δήθεν καθωσπρέπει. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής
του ζούσε σε μία κατάσταση παράνοιας. Το ανένταχτο πνεύμα του, όμως, θα
συνεχίζει να εκφράζει μέσα από τους στίχους και τη μουσική του τις σκέψεις
των ανθρώπων που ο φόβος και ο εγωισμός τις κρατούν μέσα τους.

Την περίοδο των γιορτών ο σύλλογός μας έχει καθιερώσει την αποστολή δώρων στα παιδιά συναδέλφων ηλικίας από 0-12 ετών. Για φέτος, όμως, σκεφτήκαμε
ότι μπορούμε να κάνουμε μία εξαίρεση, δίνοντας έστω και αυτήν τη μικρή χαρά σε ανθρώπους βασανισμένους από τη ζωή που η περίοδος της κρίσης τους
έχει γονατίσει περισσότερο από κάθε άλλη αδύναμη ομάδα. Τα φετινά Χριστούγεννα αξιολογήσαμε ότι τα χρήματα που επρόκειτο να δαπανηθούν για τα
δώρα των παιδιών, θα ήταν προτιμότερο να συνδράμουν το έργο που συντελείται από τον Πατέρα Γεβράσιο, τον λεγόμενο «άγιο των φυλακισμένων», τον
οποίο σας έχουμε παρουσιάσει μέσα από τη στήλη της εφημερίδας μας «ξεχωριστοί άνθρωποι» (βλ. φύλλο 38).
Σίγουρα, οι φυλακισμένοι είναι άνθρωποι που έχουν υποπέσει σε σοβαρά λάθη στη ζωή τους, αλλά σε κανέναν δεν αξίζει η απάνθρωπη εγκατάλειψη και η
περιφρόνηση. Εναρμονιζόμενοι με το πνεύμα αυτής της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης που προτάσσει την αλληλεγγύη, εμείς θα την παρέχουμε ολό-
ψυχα σε ανθρώπους που δε λαμβάνουν τη στοργή και τη φροντίδα κανενός, ακολουθώντας την επιθυμία του Χριστού, ώστε πράγματι να μη νιώθουν (έστω
και πρόσκαιρα) ως παιδιά ενός κατώτερου θεού…
Είμαστε σίγουροι ότι οι μικροί μας φίλοι θα μας συγχωρήσουν αυτό το μικρό «παραστράτημα», αφού στις καρδιές των παιδιών δεν υπάρχει χώρος για μίσος
και περιφρόνηση, παρά μόνο φωλιάζουν η αγάπη και η ανθρωπιά.

ΓΙΑΤΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...

Ο αιρετικός της διανόησης Ο Άσιμος… σήμερα



ΗΛΙΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ' αριθμόν 7201/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ηλιάνα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές δια-
φορές 5.401,70 € εντόκως από την κοινοποίηση της αγωγής και 700,00
€ για δικαστική δαπάνη. Η εν λόγω απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική
διότι η συνάδελφός μας πέτυχε την προαγωγή της στον βαθμό του Υπο-
διευθυντή, συγκρινόμενη με την κ. Πηνελόπη Κονιδάρη, καταλήγοντας
το Εφετείο ότι η συνάδελφος Κυνηγοπούλου Ηλιάνα υπερέχει ως προς
την άσκηση υπευθύνων καθηκόντων ένεκα του ευρύτερου κύκλου τρα-
πεζικών εργασιών, γεγονός που συνεπάγεται πολυσχιδή και σφαιρική
τραπεζική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε σχέση με την κ. Πηνελόπη Κο-
νιδάρη η οποία υπηρετεί αποκλειστικά την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1668/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Χρήστος έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2006. Του επι-
δικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 8.509,10 €, 1.000 € για χρηματική
ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη
600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

AΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3799/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές δια-
φορές 6.949,35€, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλά-
βης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 600€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ
Mε την υπ' αριθμ. 1136/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ιωάννα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του
Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2006. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφο-
ρές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 450€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-
δης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΛΑΠΠΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6273/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Θανάσης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2003. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές δια-
φορές 3.564,93 €, 3.000€ για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης, καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΟΛΓΑ  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ 
Mε την υπ' αριθμ. 843/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Όλγα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό του
Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μισθολο-
γικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δικαστική
δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιά-
δης.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ
Με την υπ' αριθμ. 5510/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003. Της επιδικάσθηκαν μισθολο-
γικές διαφορές 7.111,98 €, 4.000 € για  ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για
δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Ευστάθιος Γραμμέ-
νος.

ΜΑΡΙΑ  ΓΚΑΖΙΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1357/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 26.299,50 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση , για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απα-

σχόλησής της το ποσό των 98,31€ νομιμοτόκως, καθώς και για δικαστική
δαπάνη 740€. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί γίνεται
δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής ΣΣΕ 20012-2013, που προ-
βλέπει την επαναχορήγηση του –καταργηθέντος από 1.6.2012- ει-
δικού 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 υπολογισμού της
αποζημίωσής τους αποχώρησης. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΔΕΡΒΙΣΗ-ΚΟΥΚΟΥΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1080/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αικατε-
ρίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 49.724,52€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2426/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 29.552,39 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2319/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Πηνε-
λόπη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 31.820,19 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2145/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του
τ. συναδέλφου Δημητρίου την αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (πα-
λαιότερος Ν. 2112/1920).

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 3353/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε

τελεσίδικα ο συνάδελφος μας Περικλής λόγω βλαπτικής μεταβολής της
σύμβασης εργασίας του και η Τράπεζα υποχρεώθηκε να του καταβάλλει
το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση και 750€ για δικαστική
δαπάνη.

Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2240/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην  συναδέλφο Κατε-
ρίνα  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 32.922,19 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€, κη-
ρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των
10.000 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη
– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1400/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο
Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)το ποσό των 35.186,59 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.050€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1358/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χριστίνα
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 39.171,03 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 860€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2213/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην  συναδέλφο Ελένη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 29.848,22 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 895€.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη
– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1501/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των συμ-
βάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των συγκρι-
νομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή
αποζημίωση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1502/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών υποχρεώθηκε η Τράπεζα να προσκομίσει τις λύσεις των
συμβάσεων εργασίας και τις βεβαιώσεις φορολογικής χρήσης των
συγκρινομένων, που είχαν λάβει κατά την αποχώρησή τους οικειοθελή
αποζημίωση. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΨΑΡΕΛΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1583/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Ξενοφώντα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 29.522,04€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.100€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ- ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Mε την υπ' αριθμ. 2340/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Αργυρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό το ποσό των 41.500,01 € και επιπλέον αυτού, τους
νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, εκ των οποίων το ποσό
των 20.000,00 ως προσωρινώς εκτελεστό κεφάλαιο. 

ΜΑΡΙΑ  ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ
Mε την υπ' αριθμ. 1201/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να
προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1.1.2004 και στο βαθμό
του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1.1.2007. Της επιδικάσθηκαν μι-
σθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 500€ για δι-
καστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρο-
νιάδης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ
Με την υπ’ αρ. 9898/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών – Ασφαλιστικά Μέτρα δικαιώθηκε ο συνάδελφος Χρήστος
Λύρας λόγω βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης εργασίας του και η
Τράπεζα υποχρεώθηκε προσωρινώς να απασχολεί τον συνάδελφο με
τους προ της μεταβολής όρους εργασίας του. 

Την υπόθεση νομικά χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος  Κατσα-
κιώρης. 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 117/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ευσεβεία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 31.924,13 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 958€, κηρύσσει επίσης
την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 €.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη
– Ελ. Ντιροπλάκη.

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΝΑΝΟΥ
Με την υπ' αριθμόν 6498/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-

γνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Φωτεινή έπρεπε να προαχθεί στο
βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2003.  Της επιδικάσθηκαν μισθο-
λογικές διαφορές  1.506,41 €, για ηθική βλάβη 1.000 €, καθώς 700€ για
δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΕΛΕΝΗ  ΜΑΣΤΑΓΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1856/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προ-

άγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2004 η συνάδελφος
Ελένη Μασταγγά. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.782€,
1.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΜΑΚΡΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 720/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών δι-

καιώθηκε η συνάδελφός μας Διονυσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να
της καταβάλλει  ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 13.785,44€ και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και
250€ για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου

Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υπο-
χρεώνεται να της καταβάλλει ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο
Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 7.623,07€ και
επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 380€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΑΡΓΥΡΩ  ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2212/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο
Αργυρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 23.445,24 € και επιπλέον αυτού, τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 700€. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
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Δικαστικές αποφάσεις

Ιδιοκτήτης: Σύλλογος Εργαζομένων στην ALPHA BANK
προερχομένων εκ της Ιονικής

Εκδότης- Διευθυντής – Υπεύθυνος κατά το Nόμο:
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Συντακτική ομάδα: Φωτεινή Αναστασοπούλου, Γεώργιος Αν-
δριώτης, Θωμάς Γεωργίου, Δημήτρης Ευταξίας, Φάνης Κυριό-
πουλος, Δημήτρης Μπρέγιαννης, Βαγγέλης Παινέσης, Δήμητρα
Ρουβάκη, Σαράντος Φιλιππόπουλος, Γιάννης Χρυσικός
Νομική κάλυψη: Μάριος Αρμάος
Γραφεία: Ευπόλιδος 8 , 10 551 Αθήνα, τηλ: 210 3250692-5,

210 3311279, fax: 210 331127
E-mail: syilte@otenet.gr 

Οκτώβριος - Νοέμβριος  2013Ενημέρωση

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
40

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2013


