
ΕνημέρωσηΕνημέρωσησυλλογική

IONIKH ENOTHTA

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Web: http:// www.ionikienotita.gr

KΩΔΙΚΟΣ
01-5411

ΑΡ. ΦΥλλΟΥ
43

ΜΑϊΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ

2014

KΩΔΙΚΟΣ
01-5411

Σημείωμα εκδότη

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα

Κυβερνητικά σχέδια θερινής νυκτός 
χαμένα στο βαθύ σκοτάδι της ΔΕΗ…
Στα χρόνια της κρίσης είναι δεδομένη η υποβάθμιση των λειτουργιών του δημοκρατικού
πολιτεύματος. Το θέμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα με το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ απο-
τελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα καταστρατήγησης των θεσμών και ουσιαστικής κατάργη-
σης του Συντάγματος. Οι θεσμοί έχουν δοκιμαστεί στο έπακρο και έχουν φτάσει στο τέλμα.
Όταν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά ζωτικά συμφέροντα των πολιτών περνάει....
στη ζούλα από το θερινό τμήμα της Βουλής για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, είναι πλέον
δεδομένο ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται σε αυτό το μονοπάτι. Και βέβαια
αυτή η έλλειψη αντίδρασης έχει μία πολύ απλή εξήγηση. Όταν ο φοβισμένος λαός νιώθει
ότι δεν έχει τη δύναμη να θρέψει την οικογένειά του, με την πολιτική θα ασχοληθεί; 
Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες όλων των περίτεχνων ενεργειών και τεχνα-
σμάτων καταπάτησης του Συντάγματος από πλευράς των κυβερνήσεων. Μία από τις
κλασικές, πλέον, τακτικές παράκαμψης της λειτουργίας των θεσμών και υπονόμευσης
της δημοκρατικής λειτουργίας είναι η ψήφιση νομοσχεδίων με… εξπρές διαδικασίες κατά
τη διάρκεια του θερινού τμήματος της Βουλής. Αυτή ήταν η τακτική που επιλέχθηκε αυτήν
τη φορά για την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. 
Εκτός από την προφανή ανάδειξη για μία ακόμα φορά της υπολειτουργίας του Κοινοβου-
λίου, αναρωτιέμαι αν ένα θέμα στρατηγικής σημασίας που αφορά τη μεγαλύτερη από τις
ΔΕΚΟ είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με τόση «ελαφρότητα». Τελικά, μήπως είναι ήσ-
σονος σημασίας ή δεν πρέπει να απασχολεί ιδιαιτέρως τον ελληνικό λαό και γι’ αυτό έγινε
η επιλογή να περάσει από το θερινό τμήμα της Βουλής; Ή μήπως αποτελεί τον καλύ-
τερο τρόπο για να μειωθούν οι αντιδράσεις σε μία ακόμα κακοσχεδιασμένη ενέρ-
γεια της κυβέρνησης που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα; Η ερώτηση είναι
ρητορική. 

Υπόθεση Εθνικής στρατηγικής σημασίας
Προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται για μία υπόθεση μείζονος σημασίας για το μέλλον της
χώρας και των συμπολιτών μας και σίγουρα η αταλάντευτη στάση που κράτησε η ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ της προσέδωσε την εικόνα μία ισχυρής συνδικαλιστικής οργάνωσης που διεξήγαγε
έναν έντιμο απεργιακό αγώνα, όχι για συντεχνιακούς λόγους ώστε να εξασφαλίσει το
προσωπικό μεγαλύτερες αποδοχές και οφέλη, αλλά έπραξε αυτό που θα έπρεπε να απο-
τελεί σύμβολο για όλους μας: αντέδρασε σε μία μονομερή, παράνομη και αντιλαϊκή ενέρ-
γεια της κυβέρνησης, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική ενημέρωση και
διάλογος.  
Μία τόσο σημαντική υπόθεση μοιάζει τελικά να αντιμετωπίζεται από όλους όσοι διαμορ-
φώνουν τις σημαντικές αποφάσεις σε αυτήν τη χώρα, κόμματα, πολιτικούς, ΜΜΕ, σαν
ένα ακόμα διακύβευμα μικροπολιτικών συμφερόντων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βε-
νιζέλος, που έχει αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν ότι στηρίζει την κυβέρνηση μέχρι τε-
λικής πτώσεως, θέλησε να εμφανιστεί ως υπέρμαχος των εργαζομένων της ΔΕΗ και
φέρεται να εγγυάται την εργασία και τους μισθούς της έχοντας υποσχεθεί ότι τα δικαιώ-
ματά τους δε θα πληγούν. Παράλληλα, τα καθεστωτικά μεγάλα κανάλια θέλουν να οδη-
γήσουν το στρατηγικής σημασίας αυτό θέμα στην αφάνεια, προσπαθώντας να
παρουσιάσουν με συσταλτική διάθεση τις συνέπειές του. 
Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι τα μικροπολιτικά και μι-
κροκομματικά, πρόσκαιρα συμφέροντα που έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτήν την υπό-
θεση. Το διακύβευμα είναι απείρως πιο σημαντικό και σοβαρό, καθώς αφορά τη
δυνατότητα παροχής ακόμα και στους φτωχότερους συνανθρώπους μας ενός βασικού
κοινωνικού αγαθού, του ηλεκτρικού ρεύματος. Αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφο-
διασμού της χώρας και το αν το ελληνικό κράτος θα έχει στα χέρια του τα κατάλληλα ερ-
γαλεία για να ασκήσει οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή πολιτική. Αφορά ουσιαστικά
τη μελλοντική προοπτική της πατρίδας μας. 
Η ΔΕΗ, ως όμιλος, είναι τεράστιο μέγεθος για την παραγωγική βάση και την οικονομία
της χώρας μας. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας, το δε προϊόν που παράγει είναι
μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις αφενός για τη διατήρηση της κοινωνικής δρα-
στηριότητας, στο επίπεδο τουλάχιστον που αντιστοιχεί στο σύγχρονο πολιτισμό και αφε-
τέρου για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας κάθε είδους:
Βιομηχανική – Γεωργική –Υπηρεσιών.

Πόσο αξίζει τελικά η ΔΕΗ; (αξία ανυπολόγιστη...)
Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί την απόσυρση του Δημοσίου απ’ αυτό τον
καίριας σημασίας τομέα και η πολιτεία στερείται ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης κοινω-
νικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί ώστε
να διασφαλίζονται τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών και να μην προκαλείται το
κοινό αίσθημα θα ήταν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για τις επιπτώσεις και τις
προοπτικές που δημιουργούνται με την παραχώρηση της λεγόμενης «Μικρής ΔΕΗ» και
βέβαια ένα ευρύτατο διάλογο ουσίας για να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα ώστε
να οδηγηθούμε στις βέλτιστες επιλογές. συνέχεια στη σελίδα 2

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΛΕΞΗ ΙΕΡΗ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι το θέμα
της αποκατάστασης του εφάπαξ βρίσκεται στην τελική του φάση.
Ιστορικό
Όπως γνωρίζετε, με το νόμο υπ’ αριθμ. 4093/2012 μειώθηκε το εφάπαξ των
ασφαλισμένων της Ιονικής κατά 41,17%. Επίσης, με υπουργική απόφαση του
κ. Βρούτση ορίστηκε από 1-1-2014 νέα τεχνική βάση υπολογισμού του εφάπαξ
με συντελεστή βιωσιμότητας, που στην πράξη οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη
μείωση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, με όποιον τρόπο και αν υπο-
λογιστεί τελικά, για όσους αποχώρησαν από 1-9-2013 και εφόσον η απόφαση
συνταξιοδότησής τους εκδοθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους 2014,
το εφάπαξ θα καταβληθεί μετά τον προσδιορισμό του συντελεστή βιωσιμότη-
τας από το Υπουργείο που σύμφωνα με την υφιστάμενη υπουργική απόφαση
θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015, με την προϋπόθεση ότι  έχει προηγηθεί
αναλογιστική μελέτη με βάση τα αποτελέσματα του κλάδου την 31/12/2014.

συνέχεια στη σελίδα 9

ΕΦΑΠΑΞ
Δικαστικές και άλλες ενέργειες
για την είσπραξη ολόκληρου
του εφάπαξ βοηθήματος

Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι τα οικονομικά πεπραγμένα του συλλόγου
μας είναι στην κυριολεξία στη διάθεση του κάθε συνάδελφου όποτε το
επιθυμεί. Για του λόγου το αληθές, δημοσιεύουμε, όπως κάθε χρόνο,
τον πλήρη ισολογισμό μας, όπως οφείλει να πράττει κάθε σωματείο
που σέβεται τον εαυτό του. Επίσης προτείνουμε και στις άλλες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις του χώρου να κυκλοφορούμε κάθε χρόνο ένα
έντυπο με τις αναλυτικές δαπάνες και τα πλήρη παραστατικά όλων
των συλλόγων και να γίνεται και ειδική, σχετική ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο. Έτσι αφαιρούμε κάθε διαδικασία αμφισβήτησης και κακο-
πιστίας από οποιονδήποτε. 

συνέχεια στις σελίδες 4-5

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ! 
ΩΡΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός θλιβερού σκηνικού
με σκοπό την τρομοκράτηση των ασφαλισμένων ώστε να δημιουρ-
γηθούν οι συνθήκες για ολομέτωπη σύγκρουση των εργαζομένων με
τους συνταξιούχους που θα οδηγήσει νομοτελειακά στη διάλυση του
ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ. Αυτή η επίθεση εκπορεύεται από όλους αυτούς που, αν
και παρουσιάζονται ως αυτόκλητοι σωτήρες των συναδέλφων, είτε
λόγω άγνοιας και ανικανότητας είτε λόγω των άνωθεν εντολών που
ακολουθούν κατά γράμμα, λειτουργούν τελικά σε βάρος των συμφε-
ρόντων των ασφαλισμένων.
Δυστυχώς,  η διαμόρφωση της στρατηγικής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ γίνεται
πλέον μέσα από τα ΜΜΕ, με τον κ. Γκιάτη να έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο και με τις βαρύγδουπες καταγγελίες του να ρίχνει αποκλειστικά
την ευθύνη για την τραγική κατάσταση του ταμείου στους μέχρι πρό-
τινος εντολοδόχους του Ντίνο και Βέργο που προσέφυγαν στα δικα-
στήρια με τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής για να πετύχουν
την επαναφορά των συντάξεων στα προ της μείωσής τους επίπεδα. 

συνέχεια στη σελίδα 3
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κυβερνητικά σχέδια θερινής νυκτός χαμένα στο βαθύ
σκοτάδι της ΔΕΗ…
Θα ανέμενε κανείς επιπλέον να είχε προηγηθεί ένας ολοκληρωμένος και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας και παράλληλα το
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να μη γινόταν στο... πόδι ώστε οι όποιες
αρνητικές συνέπειές του να ήταν προσδοκώμενες και αντιμετωπίσιμες. Αλλά, ως
γνωστόν, οι λέξεις προγραμματισμός, τεκμηρίωση, συνέπεια, διαφάνεια και κοινό
συμφέρον είναι απαγορευμένες λέξεις στην Ελλάδα... 
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι τίθενται σε προτεραιότητα οι επιταγές των «αφεντικών»,
εγχώριων και ξένων, καθώς και οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές θεωρίες περί αντα-
γωνισμού και απόσυρσης του κράτους από κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Στην
ουσία πρόκειται για ικανοποίηση επιδιώξεων συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων
που στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας (εδώ και ήδη 15 χρόνια)
δίσταζαν να προχωρήσουν στις επενδύσεις γιατί δεν ήθελαν να αναλάβουν το με-
γάλο κόστος κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. 
Γνωρίζοντας, λοιπόν, την «αδυναμία» της κυβέρνησης στα μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα σκέφτηκαν έναν πολύ καλύτερο και πιο οικονομικό -γι’ αυτούς- τρόπο. Πέ-
τυχαν να πάρουν έτοιμες υποδομές, σταθμούς και ορυχεία, τις πιο σύγχρονες
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικά, δικαιώματα στους λι-
γνίτες, αλλά και τη διαχείριση των υδάτων μαζί με 2 εκ. καταναλωτές, σε όσο το δυ-
νατόν μικρότερες τιμές, όπως τους δίνει τη δυνατότητα το νομοσχέδιο. Θα πάρουν,
λοιπόν, όλο το πακέτο έτοιμο στο χέρι, εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα, με
έτοιμη πελατεία, χωρίς να χάσουν «περιττό» χρόνο και χρήμα για την κατασκευή
και ανάπτυξη δικτύου και όλα αυτά έναντι ενός, αναλογικά, πολύ μικρού τιμήματος
που θα αποσβεστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Γιατί όχι; Εξ άλλου, οι «μικρές λεπτομέ-
ρειες» της παράνομης εναντίωσης στα συμφέροντα των πολιτών και των αντιδρά-
σεων που προκαλεί το όλο εγχείρημα θα ξεπεραστούν σύντομα, όπως έγινε τόσες
και τόσες φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Αλλά ακόμα και η χαριστική παραχώρηση με τον τρόπο που γίνεται, δεν επιχειρεί
καν να κρατήσει τα προσχήματα. Αντί για την καταγραφή και το σαφή προσδιορισμό
του συνόλου των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που οφείλουν να αναλάβουν οι
υποψήφιοι αγοραστές της ΔΕΗ, αναφέρονται κάποια «αντισταθμιστικά οφέλη»,
εντελώς αναντίστοιχα  με τις ανάγκες και τις προοπτικές, ενδεικτικό της προχειρό-
τητας και της άνευ όρων υποταγής στις έξωθεν και άνωθεν παρεμβάσεις. 

Με άλλα λόγια: έτοιμη δουλειά, έτοιμα κέρδη…

Παράλληλα, η επιχείρηση πώλησης της ΔΕΗ δεν ακολουθεί καν τους κανόνες της
ελεύθερης αγοράς που υποτίθεται ότι την επιβάλλει. Προσπαθούν οι «πεφωτισμέ-
νοι» ηγέτες μας που σχεδίασαν αυτό το έκτρωμα να μας πείσουν ότι αποτελεί μία
τεράστια επενδυτική ευκαιρία. Επένδυση από πού κι ως πού; Πώς θα καταφέρουν
να βαφτίσουν το ξεπούλημα ως επένδυση, όταν δεν υπάρχει μελλοντική προοπτική
για κέρδος, ενώ δεν τίθεται και ως προαπαιτούμενος όρος στους υποψήφιους αγο-
ραστές η δημιουργία νέων υποδομών;;;;  
Η ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή για το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ αποτέλεσε
ξεκάθαρα μία ακόμα ενέργεια ενταγμένη στη στρατηγική διάλυσης της ΔΕΗ προ-
κειμένου να συνεχιστεί η άλωση του στρατηγικού τομέα της ενέργειας στον οποίο
έχουν διεισδύσει και κερδοσκοπούν τα ιδιωτικά συμφέροντα τα τελευταία χρόνια.

Θα υπάρξουν οφέλη; 
Όσοι έχετε παρακολουθήσει μέσα στα χρόνια την αρθογραφία μου γνωρίζετε πολύ
καλά πως οι διατυπωμένες απόψεις μου συχνά δεν αντηχούσαν τις κρατούσες συν-
δικαλιστικές θέσεις. Η αντίθεσή μου στο εγχείρημα της κυβέρνησης για τη «Μικρή
ΔΕΗ» δεν αποτελεί στείρα αντίδραση και εναντίωση σε κάθε σκέψη απελευθέρω-
σης της ενεργειακής αγοράς, αλλά προσπάθεια συνδρομής στην αποτροπή της
επιτέλεσης αυτού του προσχεδιασμένου εγκλήματος. Γιατί πολύ απλά, άλλο η απε-
λευθέρωση της αγοράς της ενέργειας μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο που μπορεί
πράγματι να αποβεί προς όφελος της πολιτείας συνολικά και άλλο η χαριστική πα-
ραχώρηση. Οι όροι με τους οποίους προωθήθηκε αυτή η προσπάθεια ιδιωτικοποί-
ησης είναι προσβλητικοί για το λαό της Ελλάδας και θα έχουν καταστροφικές
συνέπειες στο μέλλον!
Θεωρώ ότι οι μονοπωλιακές καταστάσεις που διαμορφώνονται σε σχήματα όπως
οι ΔΕΚΟ επιφέρουν με την πάροδο του χρόνου διαφθορά, κακή λειτουργία, ανα-
ποτελεσματικότητα και τελικά ζημιώνουν τον πολίτη. Αν, λοιπόν, μπορούσε να ισχυ-
ριστεί κανείς ότι, πέραν της προφανούς υποχώρησης ενώπιον των μεγάλων
οικονομικών συμφερόντων και της συνταγματικής εκτροπής από πλευράς κυβέρ-
νησης, τελικά όλο αυτό το εγχείρημα θα απέβαινε, έστω και σε βάθος χρόνου, προς
όφελος των πολιτών, θα είχαμε να διαχειριστούμε ενδεχομένως μία διαφορετική
κατάσταση. Αλλά ούτε αυτό ισχύει! 
Επομένως, με ιδιαίτερα πονηρό και ύποπτο τρόπο η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια
της στα ΜΜΕ θέλουν να εμφανίσουν ότι οι χειρισμοί για την πώληση της ΔΕΗ θα
οδηγήσουν τελικά σε αντίστοιχα αποτελέσματα με τον ΟΤΕ, υπονοώντας ότι το απο-
τέλεσμα θα είναι η διαμόρφωση χαμηλών τιμολογίων. 
Βέβαια, παραλείπουν να αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η ακριβής αλήθεια… Πριν
από την εμφάνιση στην κινητή τηλεφωνία της Cosmote, οι παρεχόμενες υπηρεσίες
από την Telestet και την Panafon ήταν ακριβές σε σχέση με την τιμολογιακή πολι-
τική των διεθνών προτύπων. Η εισαγωγή της τότε κρατικής Cosmote στο χώρο
της κινητής τηλεφωνίας ήταν που επέφερε τη ραγδαία μείωση των τιμολογίων προς
όφελος του πολίτη. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας του ΟΤΕ και οι αμαρτωλές συμ-
βάσεις του που είχαν καταγγελθεί τότε από τον εντιμότατο Χάρη Καστανίδη, απο-

τελούσαν ένα αρνητικό πρότυπο λειτουργίας κρατικής επιχείρησης. Όταν, όμως,
τερματίστηκε η μονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή κατάσταση που επικρατούσε στο
χώρο της κινητής τηλεφωνίας, τότε ο κρατικός ΟΤΕ αξιοποιήθηκε καταλλήλως, λει-
τουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αξιοκρατία, επιβιώνοντας στον αντα-
γωνισμό με τις μειωμένες τιμές που εισήγαγε, χωρίς να ιδιωτικοποιηθεί
προηγουμένως. Επομένως, το παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται μεροληπτικά και
έρχεται να προστεθεί στο σχέδιο προπαγάνδισης και αποπροσανατολισμού της
κοινής γνώμης.
Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τι γίνεται με την ακραία απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας που επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά κράτη
μετά από πιέσεις συγκεκριμένων συμφερόντων που εξυπηρετεί η ηγετική ομάδα
της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή ωφέλησε το καταναλωτικό κοινό, όπως διατυμπανίζουν οι
υπέρμαχοι της ελεύθερης αγοράς;  
Χωρίς καμία υπερβολή και διάθεση υπερθεμάτισης της θέσης μου για την ανατροπή
της απόφασης για τη ΔΕΗ, τα στοιχεία είναι συντριπτικά επιβαρυντικά εναντίον της
υποτιθέμενης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που υποτίθεται ότι επιφέρει η πλή-
ρης και ανεξέλεγκτη ιδιωτικοποίηση τόσο σημαντικών τομέων της οικονομίας. Η
ιδιωτικοποίηση αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρώπη ζημίωσε τους καταναλω-
τές ακριβαίνοντας τα τιμολόγια από 20% (Γερμανία) έως και 89 % (Νορβηγία) την
προηγούμενη δεκαετία. Στη Γερμανία, μάλιστα, τη δυναμική εμπροσθοφυλακή της
επιβολής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι ίδιοι οι πολίτες ζητούν την επιστροφή
της κρατικής μέριμνας στον τομέα του ηλεκτρισμού. Αλλά είπαμε, άλλο οι απλοί πο-
λίτες και άλλο τα μεγάλα συμφέροντα…
Αλλά και στη χώρα μας, όπου το άνοιγμα της αγοράς έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 15
χρόνια με ευρεία διείσδυση ιδιωτών στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας (35%
της συνολικής), οι επιπτώσεις ήταν οδυνηρές για τους καταναλωτές και την εθνική οι-
κονομία με τις τιμές του ρεύματος έχουν υπερδιπλασιαστεί. Εξ άλλου, είναι πολύ πρό-
σφατο το πρώτο εγχείρημα έμμεσης απελευθέρωσης με τις εταιρείες Energa και Power
που φέσωσαν τον ελληνικό λαό και το δημόσιο πριν εγκαταλείψουν την Ελλάδα. 
Σύμφωνα ακόμα και με τους πιο ακραίους οπαδούς της αγοράς, η κατάσταση που θα
διαμορφωθεί με τη “μικρή ΔΕΗ” δε θα συνεισφέρει στο ελάχιστο στη μείωση των τιμών.
Θα δημιουργηθεί ένα ολιγοπωλιακό καθεστώς που θα αποβεί σε βάρος των κατανα-
λωτών. Αντίθετα με ό,τι μας παρουσιάζουν οι φωστήρες της κυβέρνησης, αυτή η εξέ-
λιξη δε θα συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του
δημόσιου χρέους, αλλά θα στερήσει από τη χώρα ένα στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης
και θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα τα πιο εξαθλιωμένα νοικοκυριά στο σκοτάδι.
Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της προσφοράς της ΔΕΗ σε πολλαπλά διαφο-
ρετικά επίπεδα. Η ΔΕΗ συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας προσφέροντας ερ-
γασία σε δεκάδες χιλιάδες άτομα (μαζί με τις περιφερειακές επιχειρήσεις),
αποδίδοντας φόρους και μερίσματα στο ελληνικό δημόσιο, χρεώνοντας χαμηλά τι-
μολόγια στις βιομηχανίες και στους αγρότες, παρέχοντας ρεύμα σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές και νησιά υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες που σε καμία
περίπτωση δε θα συνέφερε μία ιδιωτική εταιρεία να το πράξει στο ίδιο χαμηλό κό-
στος, λαμβάνοντας υπόψη – σε αντίθεση με τη ΔΕΗ – το γενικότερο συμφέρον.

Καμία προοπτική χωρίς ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού
Καταλήγοντας, η ψήφιση του νομοσχεδίου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για τις προ-
οπτικές που προδιαγράφονται στη χώρα σε θέματα οικονομικά, αναπτυξιακά, κοινω-
νικά, εθνικά. Μέσω του νομοσχεδίου-έκτρωμα-μνημείο αντιδημοκρατικής λειτουργίας
εκποιείται η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα με ένα ανυπολόγιστης αξίας δίκτυο με
σημαντικές εγκαταστάσεις και τεράστια ενεργειακά αποθέματα που σε σημαντικό
βαθμό αποτελεί το βασικό πυλώνα προοπτικής ανάπτυξης της χώρας.
Η ΔΕΗ, η ναυαρχίδα της βαριάς μας βιομηχανίας, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί
σαν βασικός μοχλός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.
Η απόσυρσή του νομοσχεδίου επιβάλλεται για λόγους εθνικού συμφέροντος ώστε να
κυριαρχήσει επιτέλους στο θέμα της ενέργειας η λογική υπεράσπισης του δημόσιου
συμφέροντος ενταγμένου σε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας.
Επομένως, αποτελεί προσβολή για τους πολίτες και συνταγματική εκτροπή ο τρόπος
με τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε μέσα στο κατακαλόκαιρο να ψηφιστεί ένα τόσο
μεγάλης σημασίας νομοσχέδιο. Αυτό προκύπτει και από τις μετρήσεις της άποψης
του ελληνικού λαού για τις αποφάσεις της κυβέρνησης που θεωρεί σε συντριπτική
πλειονότητα πως είναι διαρκής ο εμπαιγμός του από τους κυβερνώντες και συνολικά
από το σάπιο πολιτικό σύστημα. Τέτοιες πρακτικές βυθίζουν τον πολιτικό βίο στην
έλλειψη σχεδίου, στην εξάρτηση από συμφέροντα και επιθυμίες τρίτων, ενώ τις επι-
πτώσεις, ως είθισται, θα τις υποστεί μονάχα ο λαός. Μπορεί, λοιπόν, με τον αριθμό
των ψήφων των θερινών τμημάτων της Βουλής η κυβέρνηση να πέτυχε την ψήφιση
του νομοσχεδίου, αλλά είναι σίγουρο ότι για μία ακόμα φορά εκτέθηκε ανεπανόρθωτα
στην κοινή γνώμη, παρουσιάζοντας το πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος που
δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε σχεδιασμό και ενέργειες προς όφελος των πο-
λιτών, αλλά αποτελεί δουλικό υπηρέτη των ηγεμόνων του. 
Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο, αλλά
πιστεύω ότι σύντομα, όπως το νερό σταδιακά σπάει τα τοιχώματα του βράχου και
βγαίνει στην επιφάνεια, αντίστοιχα η επιθυμία και η ανάγκη του πολίτη αυτής της
χώρας να αποκτήσει φερέγγυες πολιτικές ηγεσίες με σχέδιο, αποτελεσματικότητα
και συνέπεια καθιστά επιτακτική την ανάγκη να υπάρξει πολιτική πρόταση που θα
επιδοκιμαστεί από ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού. 

Σαράντος Φιλιππόπουλος
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ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ! 

ΩΡΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Καλό είναι σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε και μία «μικρή» λεπτομέρεια για
τον αυτόκλητο σωτήρα που με τους πειραματισμούς του οδήγησε το ταμείο
στο ναδίρ: δεν είναι καν μέλος του! Αφού υπονόμευσε με κάθε τρόπο τη νόμιμη
διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ της περιόδου 2003-2005 και με τη συνδρομή του
φίλου του Δημήτρουλα, ανέτρεψε το μέχρι τότε εφαρμοζόμενο εκλογικό σύ-
στημα της απλής αναλογικής και πέτυχε τον πλήρη έλεγχο του ταμείου μέσω
φίλα προσκείμενων σε αυτόν στελεχών. Τα εννέα χρόνια, λοιπόν, που είχε ου-
σιαστικά την ευθύνη της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν είχε διαπιστώσει τον
«πυραμιδικό» τρόπο λειτουργίας του; Πότε είχε δίκαιο; Τότε που οι εντολοδόχοι
του, με απόφαση διορισμένης διοίκησης, εν μία νυκτί και κατά παράβαση του
πορίσματος της υφιστάμενης αναλογιστικής μελέτης, αλλά και του καταστατι-
κού, ανέβασαν τις συντάξεις από τα 430 στα 900 ευρώ και ο ίδιος πανηγύριζε
χαρακτηρίζοντας το διπλασιασμό των συντάξεων δικαίωση των συνταξιούχων
ή σήμερα που προβαίνει στις καταγγελίες;

Μονόδρομος το επαγγελματικό ταμείο
Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οδηγείται είτε μεθοδευμένα, είτε από άγνοια σε αδιέξοδο. Οι επι-
λογές πλέον για την επικουρική μας ασφάλιση είναι τρεις:

α) οι ασφαλισμένοι μέσω των συλλόγων τους να οδηγηθούν σε ασφαλι-
στικά προγράμματα σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύ-
σεων των μελών τους
β) ένταξη στο ΕΤΕΑ
γ) να μετατραπεί σε επαγγελματικό ταμείο, που όπως όλοι γνωρίζετε,
αποτελεί και θέση της Ιονικής Ενότητας

Ο σύλλογός μας έχει αναλύσει διεξοδικά τις παραπάνω προτάσεις, καθώς και
τις συνέπειες που θα έχει η επιλογή της κάθε μίας από αυτές.                                           
Η πρώτη "λύση" (που μόνο τέτοια δεν είναι), της κατά σύλλογο, δηλαδή, ένταξης
σε ασφαλιστικά προγράμματα την απορρίπτουμε ασυζητητί γιατί αφενός δεν
παρέχει καμία διασφάλιση και ρήτρα προστασίας στα μέλη του ταμείου, αφετέ-
ρου δε αντίστοιχα εγχειρήματα του παρελθόντος έχουν αποτύχει παταγωδώς,
με τους ασφαλισμένους να αποτελούν πάντα τους χαμένους της υπόθεσης.
Η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή της ένταξης στο ΕΤΕΑ, θα μπορούσε υπό προ-
ϋποθέσεις να αποτελέσει μία ικανοποιητική επιλογή, αλλά πλέον, στην κατά-
σταση που έχει περιέλθει η κοινωνική ασφάλιση συνολικά δεν την προκρίνουμε.
Δυστυχώς, είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι το μέλλον της κοινωνικής ασφά-
λισης στη χώρα μας προδιαγράφεται ζοφερό και το πιθανότερο είναι εντός των
επόμενων ετών το ΕΤΕΑ να αφομοιωθεί πλήρως από το ΙΚΑ, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται, με την ενσωμάτωσή του στην κύρια σύνταξη του ΙΚΑ. 
Η μόνη βιώσιμη λύση, στην οποία έχουμε καταλήξει μέσα από συνεχείς
συσκέψεις και λεπτομερειακή εξέταση όλων των παραμέτρων με τους επι-
στημονικούς μας συνεργάτες κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, κα Ντέτα
Πετρόγλου και κο Βασίλη Μαργιό και την οποία υποστηρίζουμε με παρ-
ρησία εδώ και χρόνια, είναι η μετατροπή του ΤΑΠΙλΤ-ΑΤ σε επαγγελματικό
ταμείο. Πιστεύουμε ότι είναι η μόνη εφικτή λύση που θα αποδώσει ασφαλιστική
δικαιοσύνη και θα αποτελεί εγγύηση για την απόδοση βοηθήματος στα μέλη
του τα επόμενα χρόνια.

Η περίπτωση της διάλυσης
Είναι δεδομένο ότι η νομική δυνατότητα διάλυσης του ταμείου υφίσταται. Εάν
προσφύγει ένας σύλλογος - μέλος στο δικαστήριο, με επίκληση την αδυναμία
του ταμείου να καταβάλει στο μέλλον συντάξεις στους εν ενεργεία ασφαλισμέ-
νους του, τότε το δικαστήριο ορίζει ειδικό πραγματογνώμονα και εφόσον πειστεί
από το πόρισμά του ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, τότε αποφασίζει τη διάλυσή
του. Η Ιονική Ενότητα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει αυτή την
εξέλιξη, εξαντλώντας όλες τις θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες. Θα ζητήσουμε
τη σύγκληση έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα πρέπει όλοι οι σύλ-
λογοι να καταθέσουν τις, επιστημονικά και νομικά, τεκμηριωμένες προτάσεις
τους για τη βιωσιμότητα και νέα πορεία του ταμείου.

Να απομακρυνθούν όσοι ζημίωσαν το ταμείο
Καταγγέλλουμε την πρακτική και τακτική του Βέργου για την εκβιαστική ανα-
προσαρμογή των συντάξεων μέσα από τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-
τρων. Ο κύριος αυτός αγνόησε προκλητικά  το κοινό συμφέρον εργαζομένων
και συνταξιούχων και έδρασε απερίσκεπτα (όπως το συνηθίζει), κοντόφθαλμα
και λαϊκίστικα, αφού η ενέργειά του αυτή άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για το
μέλλον και τη βιωσιμότητα του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ. 
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους μας να μην παρασύρονται
και να απομονώσουν τέτοιες επιλογές, που ενδεχομένως να επαναλη-
φθούν το επόμενο διάστημα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστα-
τεύσουν την καταβολή της σύνταξής τους.
Η σημερινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που όχι μόνο δε στάθηκε στο ύψος των

περιστάσεων, αλλά αντίθετα διόγκωσε τα προβλήματα, οφείλει να παραιτηθεί
και να αναλάβει για ένα μικρό διάστημα (π.χ. τρεις μήνες) μία προσωρινή διοί-
κηση που θα αποτελείται από τους προέδρους των συλλόγων. Πρώτη επι-
λογή της προσωρινής διοίκησης πρέπει να είναι η καταστατική κατοχύρωση της
απλής αναλογικής ώστε να εκφράζονται όλοι οι χώροι και να προκύπτει αξιο-
κρατική διοίκηση. Απαιτείται παράλληλα η σύγκληση είτε των προεδρείων όλων
των συλλόγων είτε Γενικής Συνέλευσης για να επιλεγούν οι κατάλληλοι επιστη-
μονικοί και ασφαλιστικοί συνεργάτες, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι, δικηγόροι
και αναλογιστές που θα προχωρήσουν στη σύνταξη πορίσματος σωτηρίας και
βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και που θα προτείνουν την  ενδεδειγμένη και κοινά
αποδεκτή μακροχρόνια λύση ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα τόσο των
εν ενεργεία, όσο και των συνταξιούχων συναδέλφων. Αυτή η πρόταση θα απο-
τελέσει τον οδικό χάρτη για την περαιτέρω πορεία και όλες οι πλευρές θα οφεί-
λουν να σεβαστούν και να βοηθήσουν στην υλοποίησή της.  

Προτεινόμενα άμεσα μέτρα
Αναλαμβάνουμε, λοιπόν, την πρωτοβουλία και καταθέτουμε προτάσεις σωτη-
ρίας, άμεσης, αλλά και μεσομακροπρόθεσμης, εφαρμογής προκειμένου το τα-
μείο επικουρικής μας ασφάλισης να παραμείνει εν ζωή και να χορηγεί τα
βοηθήματα σύμφωνα με τις δυνατότητές του:       

- Εφαρμογή της απλής αναλογικής για τήρηση της διοικητικής αξιοκρατίας και
ομαλότητας
- Η μετατροπή του επικουρικού ταμείου σε επαγγελματικό βάση του νόμου
3029/02 ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση και κάλυψη των απωλειών από τα
προγράμματα αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων των τραπεζών, καθώς και
διεκδίκηση των αναλογουσών εισφορών επί των προγραμμάτων εθελουσίας
εξόδου
- Έλεγχος νομιμότητας των χορηγούμενων συντάξεων με βάση το πόρισμα Με-
ταλληνού
- Έλεγχος των μισθοδοτικών καταστάσεων των τραπεζών για το αν καταβάλ-
λουν εισφορές (4% επί του συνόλου των αποδοχών των ασφαλισμένων) και
αναζήτηση των διαφορών με καταλογιστικές πράξεις
- Έλεγχος της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας όλων των λειτουργικών δαπα-
νών που έγιναν σε βάθος δεκαετίας και αναζήτησής τους όπου καταβλήθηκαν
κατά παρέκκλιση του νόμου
- Επιστροφές των εισφορών που δόθηκαν στους αποχωρούντες με θεμελιω-
μένο δικαίωμα σύνταξης κατά παράβαση του καταστατικού
- Εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης
- Αναστολή καταβολής συντάξεων σε συνταξιούχους που εργάζονται
- Κατάργηση χαριστικής αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας και άλλων
χρόνων ασφάλισης χωρίς εξαγορά
- Κατάργηση πρακτικής για έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης με αναστολή 
- Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων των άρθρων του καταστατικού
ώστε να αποκατασταθεί η ισότητα μεταξύ των μελών (π.χ. 20ετία, αναπροσαρ-
μογή συντάξεων μόνο βάσει αναλογιστικής μελέτης κλπ) 

Ο σύλλογός μας καλεί σύσσωμη την ιονική οικογένεια να συνταχθεί με την πρό-
τασή μας, την οποία θα σας γνωρίσουμε μέσα από ημερίδες ενημέρωσης και
διαλόγου που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και είμαστε σίγουροι ότι θα μας παρά-
σχετε την απαραίτητη στήριξη, καθώς όλα αυτά τα χρόνια σας έχουμε αποδείξει
τη συνέπεια των λόγων και των πράξεών μας και την εγκυρότητα και αποτελε-
σματικότητα των ενεργειών μας: 1. Με την επιτυχή ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ
που ήταν αποκλειστικό έργο και επιλογή του προέδρου του συλλόγου μας, αν
και τότε είχε αμφισβητηθεί από τους συνταξιούχους, αλλά και από την πλειοψη-
φία των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Σήμερα ο καθένας κρίνει εκ του αποτε-
λέσματος πόσο σημαντική ήταν αυτή η απόφαση για τα συμφέροντα τόσο των
εργαζομένων, όσο και των συνταξιούχων της Ιονικής. 2. Με την αποτροπή δια-
γραφής των συνταξιούχων από μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ όταν αυτό επιχειρήθηκε
στο παρελθόν. 3. Με τη διαρκή επιβεβαίωση των θέσεών μας σε όλα τα κορυ-
φαία ασφαλιστικά ζητήματα.

Αλληλεγγύη και συναδελφικότητα τα κλειδιά της επιτυχίας
Συνάδελφοι, η μετεξέλιξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε επαγγελματικό ταμείο θα μπο-
ρούσε μελλοντικά να αποτελέσει τη μοναδική  ενδεδειγμένη λύση για τη επι-
βίωση της συμπληρωματικής μας ασφάλισης, κάτι που ισχύει άλλωστε σε όλα
τα ευρωπαϊκά κράτη. Απαραίτητες, όμως, προϋποθέσεις είναι η συναίνεση, η
διάθεση εξεύρεσης λύσης εντός του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η αναγνώριση της αναγκαιό-
τητας της αυτόνομης πορείας του, αλλά και η διακήρυξη, από όλους, της πρό-
θεσης διατήρησης, αλλά και ενίσχυσης, του βασικού δομικού του
χαρακτηριστικού που είναι η αλληλεγγύη των γενεών και η ανταποδοτικότητά
του. Αν δεν είναι ξεκάθαρες αυτές οι θέσεις τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.  
Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε!     Το θέλουμε;

Υ.Γ. Ο σύλλογός μας παρενέβη υπέρ του ταμείου στην εκδίκαση των ασφαλι-
στικών μέτρων για τη μείωση των συντάξεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο
απαραίτητος χρόνος ώστε, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες (Γενική Συ-
νέλευση) και στο πλαίσιο διαλόγου με τους συλλόγους εν ενεργεία και συντα-
ξιούχων και τη διοίκηση του ταμείου, να εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για το
μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και να αποτραπεί (σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αί-
τημα του κου Βέργου στα ασφαλιστικά μέτρα) η άμεση διάλυση του ταμείου,
λύση που επιδιώκουν άλλα κέντρα με αφορμή την προαναφερθείσα προσφυγή. 
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Συνέχεια από τη σελίδα 1       Δ Ι ΑΦΑ Ν Ε Ι Α :  Λ Ε Ξ Η Ι Ε Ρ Η
ΙΣΟλΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΜΕΤΑλλΕΥΣΗ
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Συνέχεια από τη σελίδα 1 Δ Ι ΑΦΑ Ν Ε Ι Α :  Λ Ε Ξ Η Ι Ε Ρ Η

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Είναι, νομίζουμε, αδιαμφισβήτητο ότι η διαφάνεια
αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του δημο-
κρατικού πολιτεύματος. Ο έλεγχος και η δημοσιοποί-
ηση αποτελούν με τη σειρά τους τη βάση στην οποία
στηρίζεται η διαφάνεια. Πρόκειται συνολικά για ένα
οικοδόμημα ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και εύθραυ-
στο, όπως συνειδητοποιήσαμε όλοι πρόσφατα με τα
όσα αποκαλύφθηκαν για τις παρανομίες στα οικονο-
μικά του συλλόγου συνταξιούχων. Ένα οικοδόμημα
που απαιτεί τη συνεχή φροντίδα όλων όσοι ενδιαφέ-
ρονται για την ομαλή λειτουργία του, ειδάλλως πάντα
θα βρίσκονται "καλοθελητές" για να το γκρεμίσουν. 
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι με την απόλυτα
έντιμη στάση μας απέναντι σε όλους τους συναδέλ-
φους εδώ και πολλά χρόνια, δε χρειάζεται να απο-
δείξουμε τίποτα. Αλλά ακριβώς αυτή ίσως να είναι
τελικά η λάθος οπτική που οδηγεί, ή τουλάχιστον
αφήνει, τις καταστάσεις να διολισθαίνουν προς το

χειρότερο. Γι'αυτό και εμείς, θιασώτες της συνεχούς
προσπάθειας για την καλλιέργεια και εξωτερίκευση
της διαφάνειας και με αφορμή βέβαια την ντροπια-
στική κατάσταση που βγήκε στην επιφάνεια στο σύλ-
λογο συνταξιούχων σχετικά με τη διαχείριση των
οικονομικών του ζητημάτων, προχωράμε ένα βήμα
πιο πέρα, απευθύνοντας επιστολή στο πρόεδρο
της ΓΣΕΕ αιτούμενοι τη σύσταση μιας υπηρεσίας
η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχει
τις πρωτοβάθμιες (σύλλογοι) και δευτεροβάθμιες
(συνομοσπονδίες) συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κι
αυτό το κρίνουμε απαραίτητο γιατί έχει αποδειχθεί
πλέον σε πολυάριθμες περιπτώσεις ότι το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Εξ άλλου, υπάρ-
χει μία σειρά πολύ πιο αυστηρών (και δικαίως) θε-
σμών που εκπορεύονται από την πολιτεία σε όλα
τα επίπεδα, οπότε θεωρούμε αδιανόητο να μην
υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα και για τις συνδικαλι-
στικές οργανώσεις.
Μπορεί να υπερθεματίσει κάποιος ότι οι ισχύοντες
θεσμοί, όπως οι εξελεγκτική επιτροπή και οι Γενικές

Συνελεύσεις, παίζουν αυτόν το ρόλο, αλλά η αλήθεια
είναι ότι η ιστορία έδειξε ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε
αυτό το ουσιώδες αίτημα, με αποτέλεσμα να έχουν
χάσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων αναφορικά
με την ελεγκτική τους ικανότητα. Πιο "χτυπητό" πα-
ράδειγμα από την ουσιαστική απουσία και αναποτε-
λεσματικότητα αυτών των θεσμών στο σύλλογο
συνταξιούχων δε θα μπορούσε να υπάρξει. Γι' αυτό
και πιστεύουμε ότι επιτέλους είναι καιρός να υπάρξει
μία θεσμοθετημένη διαδικασία που θα ελέγχει τα οι-
κονομικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ελπί-
ζουμε ότι η πρότασή μας αυτή θα βρει υποστηρικτές
και σε άλλες οργανώσεις που μοιράζονται το ίδιο ευ-
γενές όραμα με εμάς για τη διαφάνεια που οφείλει
να διέπει το συνδικαλισμό. 
Εμείς έχουμε αναφερθεί ανοιχτά σε αυτό θέμα,
επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ας εγκαι-
νιάσουμε αυτήν την προσπάθεια από τον όμιλο της
Alpha Bank με την ελπίδα να αποτελέσει το ερέθισμα
ώστε αυτή η διαδικασία να επεκταθεί και σε άλλους
συνδικαλιστικούς χώρους.

ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕλΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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σχόλια που καίνε...
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Όπου σταματάει η λογική, αρχίζει η Κονιδάρη!
Το είδαμε κι αυτό! Η τράπεζα μέσω ανάρτησής της στο intranet προσκα-

λεί με άκρως προκλητικό τρόπο τους συναδέλφους να αποχωρήσουν και
μάλιστα τους «παρέχει» και οδηγίες για αυτήν τη διαδικασία. Ειλικρινά θα
θέλαμε να γνωρίζουμε αν επρόκειτο για μία προσωπική «έμπνευση» της
κ. Κονιδάρη, ή αν κάποιος «φωστήρας» την οδήγησε σε αυτήν την κα-
τεύθυνση. Γιατί πρόκειται για μία απίστευτη οδηγία που αφορά ζητήματα
για τα οποία η τράπεζα θα έπρεπε να λογοδοτεί και όχι, αντίθετα, να τα
ανακοινώνει!
Εξ άλλου, απαιτείται απίστευτο θράσος για να διατυπώνονται και να δη-

μοσιεύονται απόψεις και οδηγίες που είναι παράνομες! Πώς αλλιώς να
εξηγήσει κάποιος ότι με έμμεσο τρόπο η τράπεζα διατυπώνει επίσημα
πρόταση αποχώρησης καταβάλλοντας το 40% σαν αποζημίωση όταν οι
εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις του πρόσφατου παρελθόντος ορίζουν
το 50% απαρέγκλιτα σαν αποζημίωση αποχώρησης με βάση το νόμο
2112; 
Εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και σας την παραδίδουμε προς κρίση.

Όπως έλεγαν κάποτε και για το στρατό, όπου αρχίζει η κα Κονιδάρη, η
λογική στερεύει...
Μην ακούτε τις «ψευδείς σειρήνες» που σκοπό έχουν να σας παραπλα-

νήσουν. Πριν πάρετε απόφαση για την αποχώρησή σας, σας παρακα-
λούμε ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας ώστε να σας
βοηθήσουμε με τις απορίες σας ώστε να λάβετε την καλύτερη δυνατή
απόφαση.
ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ! 
Υ.Γ. Το μόνο που δεν περιλαμβάνει η πρόταση και οι... οδηγίες απο-

χώρησης είναι τα καθρεφτάκια που έδιναν οι αποικιοκράτες στους
ιθαγενείς. Και ο νοών νοείτο...

Όποιος βιάζεται...
Κατά την πρόσφατη διαδικασία ανάκλησης της προσωρινής ακύρωσης

της μείωσης των συντάξεων παρενέβη υπέρ της προσφυγής του κου Βέρ-
γου και ο σύλλογος συνταξιούχων. Εμείς θεωρούμε παντελώς άστοχη
αυτήν την ενέργεια, όπως εξ άλλου είχαμε διαμηνύσει έγκαιρα και στους
συναδέλφους διοικούντες το σύλλογο συνταξιούχων, συμβουλεύοντάς
τους να μην παρέμβουν. 
Πάνω στη φούρια τους, όμως, να μην πάρει όλη τη δόξα ο Βέργος, προσέ-

τρεξαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία με την παρέμβασή τους, για να
μοιραστούν τα όποια... εύσημα. Δυστυχώς, οι συνάδελφοι είδαν το τυρί,
αλλά τους διέφυγε η φάκα... Γιατί είναι πολύ πιθανόν αυτή τους η κίνηση
να «γυρίσει μπούμερανγκ» φέροντας αντίθετα από τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. Η προσωρινή διαταγή που προσέτρεξαν να στηρίξουν οι συνάδελ-
φοι του συλλόγου συνταξιούχων αποτελεί, ουσιαστικά, μία ρώσικη
ρουλέτα και δίνει την ευκαιρία στους επιτήδιους που έχουν άλλα σχέδια
και απεργάζονται τη διάλυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, να τη χρησιμοποιήσουν
προς όφελός τους και συνεπώς προς ζημία των συναδέλφων. 
Να υπενθυμίσουμε, για να μη νομίζετε ότι κρυβόμαστε πίσω από το δά-

χτυλό μας, ότι και ο σύλλογός μας κατά το παρελθόν είχε στηρίξει έμπρα-
κτα και καλύψει οικονομικά την αγωγή 1.100 συνταξιούχων για την
παράνομη μείωση. Μόνο που αυτή η περίπτωση διέφερε σε ουσιαστικά
σημεία, καθώς αυτή η ενέργειά μας σχετιζόταν άμεσα και είχε γίνει στα
πλαίσια μίας διαπραγματευτικής διαδικασίας με σκοπό να συνειδητοποι-
ήσουν οι ανίκανοι διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ότι οι αποφάσεις απαιτούν
τη νομιμότητα ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό και πρέπει να λαμβάνονται
από τη Γ.Σ. και όχι από το Δ.Σ. Γι’αυτό, λοιπόν, τους συμβουλεύουμε στο
εξής να είναι πιο προσεκτικοί γιατί σε αυτά τα θέματα χρειάζεται σοβαρό-
τητα, υπευθυνότητα και λεπτοί χειρισμοί. 

(Δεν) υπάρχει και φιλότιμο
Δε φτάνει που έχει ξεσκεπαστεί η δράση του Ντίνου και του Βέργου και

συνεχίζουν προκλητικά να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αντί να τρέξουν
να κρυφτούν σε κάποιο μοναστήρι για να ξεπλυθούν από τις αμαρτίες
τους, οι κύριοι αυτοί δείχνουν με τη στάση τους ότι διακρίνονται από απί-
στευτο και προσβλητικό προς όλους τους συναδέλφους θράσος.
Σε επιστολή που αποστάλθηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου βοηθηματού-

χων προς το σύλλογο συνταξιούχων ζητείται, μεταξύ άλλων, η εκ νέου
ανάθεση της θέσης του Γ.Γ. στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στον Ντίνο! Πρόκειται
βεβαίως για μία επιδίωξη που όχι μόνο προσβάλλει τους θεσμούς, αλλά
προκαλεί το κοινό αίσθημα και το σύνολο των συνταξιούχων. Αντί να εξα-
φανιστούν αυτοί οι «κύριοι» που με τις πράξεις τους ρήμαξαν το σύλλογο
συνταξιούχων οδηγώντας τον στην ανυποληψία, που τα ντοκουμέντα που
ήρθαν εις γνώσιν μας αποκαλύπτουν περιπτώσεις προσωπικής ζημίας
εναντίον διαφόρων συναδέλφων, έχουν το θράσος να ζητούν την αποκα-
τάσταση του Ντίνου στη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Σαν δεν ντρέπονται
λίγο λέμε εμείς! (Θα έπρεπε να) υπάρχει και λίγο φιλότιμο, έστω και την
ύστατη στιγμή. 
Βέβαια, για όλη αυτήν την κατάσταση, δεν είναι άμοιρη ευθυνών και η

ομάδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που είχε αναθέσει τη θέση του γραμματέα του τα-
μείου στον Ντίνο. Και όπως πολύ σωστά λέει ο θυμόσοφος λαός μας,
δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι… 

Δεν άφησαν τίποτα όρθιο οι “φαταούλες"!
Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι το μέγεθος των ατασθαλιών της απελ-

θούσας διοίκησης του συλλόγου συνταξιούχων είναι πρωτοφανές στα
συνδικαλιστικά δρώμενα, τουλάχιστον της Ιονικής. Οι κύριοι αυτοί πραγ-
ματικά δεν άφησαν τίποτα όρθιο, χρησιμοποιώντας ανερυθρίαστα το σύλ-
λογο για να προωθήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις και
συμφέροντα.
Ένα ακόμα παράδειγμα της πρακτικής τους όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι δε

σεβάστηκαν ούτε καν την υποχρέωση να αποδίδουν χρηματικό δώρο ύψους
75 ευρώ στα τέκνα των συνταξιούχων συναδέλφων μας που παντρεύονταν
και σε αυτά που έπαιρναν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής.
Αντίθετα, αυτό που διαπιστώθηκε από τον ενδελεχή έλεγχο των οικονο-

μικών πεπραγμένων της διοίκησης του Ντίνου και του Βέργου είναι ότι τα
δώρα αυτά έχουν αποδοθεί περιπτωσιακά σε ελάχιστους "ημέτερους", με
αποτέλεσμα η πλειονότητα των συναδέλφων αφενός να αγνοεί αυτήν την
υποχρέωση του συλλόγου συνταξιούχων και αφετέρου να υφίστανται σή-
μερα εκατοντάδες αιτήσεις που περιμένουν να ικανοποιηθούν. 
Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του συλλόγου, μην έχοντας στη διάθεσή της απο-

θεματικά, αφού οι... φαταούλες δεν άφησαν τίποτα, αλλά θέλοντας να απο-
καταστήσει αυτήν την αδικία, αποφάσισε να αποδοθούν σταδιακά τα
χρηματικά δώρα, εξελίσσοντας τη διαδικασία με αλφαβητική σειρά. 
Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται περίτρανα η καταστροφική δράση

αυτών που παρίσταναν τα τελευταία χρόνια τους διοικούντες στο σύλλογο
συνταξιούχων, αλλά εν τέλει, μοναδική τους μέριμνα ήταν η κερδοσκοπία.
Εμείς δε θα προσθέσουμε κάτι άλλο για τα έργα και τις ημέρες του, ανα-
μένοντας να προχωρήσει εντατικά η διαδικασία των ορκωτών λογιστών
προκειμένου να αρχίσει, επιτέλους, η δικαιοσύνη να ασχολείται μαζί τους.

Άρχισαν τα όργανα
Μία από τις θεμελιώδεις αρχές του συνδικαλισμού είναι η διαφάνεια

ώστε να καταστεί εφικτή η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη
ενός συλλόγου και στους αντιπροσώπους τους. Όπως, λοιπόν, είχε δε-
σμευθεί προεκλογικά η νέα διοίκηση του συλλόγου συνταξιούχων και
τώρα κάνει πράξη, η τελευταία θητεία της διοίκησης της ομάδας του Ντί-
νου και του Βέργου έχει μπει στο μικροσκόπιο ορκωτών λογιστών, οι
οποίοι επελέγησαν μέσα από αδιάβλητη διαδικασία προκήρυξης εκδήλω-
σης ενδαφιέροντος. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρξει επίσημο πόρισμα
για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα της απελθούσας διοίκησης. 
Από τις πληροφορίες που έχουμε, πάντως, αυτό που μας δημιουργεί

ιδιαίτερη έκπληξη είναι ότι σπάνια εμφανίζεται επίσημη απόδειξη στα πα-
ραστατικά του συλλόγου. Και για τον Ντίνο και τον Βέργο τα έχουμε πει
επανειλημμένως, είχε ο καθένας τους λόγους του να εφαρμόσει αυτήν την
αδιαφανή πρακτική. Οι υπόλοιποι, όμως, δε διέθεταν καν τη στοιχειώδη
σωφροσύνη για να αντιληφθούν ότι η τήρηση νομιμότητας είναι απαραί-
τητη στη λειουργία ενός συλλόγου; 
Για να το ρίξουμε λίγο στην -οδυνηρή- πλάκα, αυτά που αντιλαμβανό-

μαστε εμείς μέχρι στιγμής είναι ότι η ανικανότητα και η άγνοια των προ-
ηγούμενων στελεχών της διοίκησης του συλλόγου συνταξιούχων είναι
παροιμιώδης και μάλιστα, είμαστε σίγουροι ότι όχι σύλλογος, αλλά ούτε
μπακάλικο ακριτικής περιοχής δε θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν
τον τρόπο.
Εννοείται, βέβαια, ότι περιμένοντας το πόρισμα της τελευταίας τριετίας

και εφόσον αποκαλυφθούν κάθε είδους παρανομίες, εν συνεχεία κρίνεται
επιτακτικό και αναγκαίο να ερευνηθούν και προγενέστερες περίοδοι για
τυχόν άλλες ατασθαλίες της αμαρτωλής αυτής διοικητικής ομάδας. 

Η θεωρία του... ντόμινο
Η παραβατική και παράνομη λειτουργία του Ντίνου και του Βέργου στο

σύλλογο συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί μονάχα μία
ντροπιαστική σελίδα στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος του
χώρου μας, αλλά μετά την έναρξη της σχετικής έρευνας για τα πεπραγ-
μένα τους, το πιο πιθανό είναι ότι θα επιφέρει και παράπλευρες απώλειες. 
Γιατί, μπορεί κάποια από τα περιστατικά που σας έχουμε αποκαλύψει

να τα έχουμε αντιμετωπίσει με ιλαροτραγική διάθεση, όπως η λαθρεπιβί-
βαση του Ντίνου και το... σίριαλ με τη μασέλα του, μιας και εμπεριέχουν
το στοιχείο της ευτράπελης διαφθοράς, αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι
ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου αστεία. Τα χαλαρά περι-
στατικά αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου και είναι σίγουρο
ότι οι αποκαλύψεις στη συνέχεια θα πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας, εμ-
πλέκοντας και όλους αυτούς που συναλλάχθηκαν μαζί τους όλα αυτά τα
χρόνια. Ουσιαστικά, όπως είναι λογικό, θα λειτουργήσει η κλασική πολι-
τική θεωρία του ντόμινο, φέρνοντας πολλούς, που θα επηρεαστούν από
τις εξελίξεις, προ εκπλήξεων.
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Αφήστε δε που έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ένα μέλος της απελ-
θούσας διοίκησης είχε πλήρη άγνοια για τις αθλιότητες που εξελίσσονταν
πίσω από την πλάτη του, τόσο στο σύλλογο συνταξιούχων, όσο και στο
σύλλογο βοηθηματούχων. Ο καιρός γαρ εγγύς...

Το απόρθητο (;) βασίλειο του Βέργου
Και μπορεί ο έλεγχος των πεπραγμένων της απελθούσας διοίκησης στο

σύλλογο συνταξιούχων να έχει ήδη αρχίσει να εξελίσσεται, αλλά οι ενέρ-
γειες των «Διόσκουρων» δεν περιορίζονταν εκεί. Ο Βέργος, ο πρόεδρος
του συλλόγου βοηθηματούχων, εμφανιζόταν σε παλιούς συναδέλφους
ως ένας σύγχρονος, έντιμος και αδιάφθορος… Βεργόγιαννος! Όλοι γνω-
ρίζουμε πλέον ότι η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Η δράση του στο
σύλλογο συνταξιούχων, αλλά και στο «προσωπικό» του βασίλειο, το σύλ-
λογο βοηθηματούχων αποτελεί μία βρώμικη και ανέντιμη ιστορία. Όπως
όμως και στο σύλλογο συνταξιούχων έχουμε βάσιμε υποψίες ότι κάποια
πρόσωπα δεν είχαν καμία αίσθηση της άθλιας πραγματικότητας που εξε-
λισσόταν. Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να ριχθεί άπλετο φως σε όλη
την γκάμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και του συλλόγου βοηθημα-
τούχων, να φτάσει κι εκεί το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο ώστε να απαλειφθεί
πλήρως η σήψη που τόσο μεγάλη ζημιά επέφερε στη λειτουργία του επί
της «βασιλείας» του Βέργου.

Ο… αφανής “ήρωας” Τσιακούλιας 
Οι διόσκουροι που βρίσκονταν επικεφαλής της καταστρεπτικής ομάδας

θα λαμβάνουν ες αεί πρώτοι τα «εύσημα» (ή και τις κατηγορίες…) για την
καταστρεπτική τους δράσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους συν-
εργάτες τους. Ένας, λοιπόν, από αυτούς τους… αφανείς «ήρωες» του
συνδικαλισμού  ήταν και ο κος Τσιακούλιας που δεν κατάφερε ποτέ να
γίνει ιδιαίτερα διάσημος και δημοφιλής όπως οι ευεργέτες του και τον γνω-
ρίζει μόνο ένα μικρό μέρος των συναδέλφων, είτε από συνυπηρέτηση
είτε από συναντήσεις σε σεμινάρια.
Βλέπετε, η μεγάλη ατυχία του που του στέρησε τα φώτα της δημοσιότη-

τας ήταν ότι «έλαμψε» δια της συνδικαλιστικοοικονομικοασφαλιστικής του
δράσης (ή και απραξίας… - σιγά που θα κατανάλωνε ενέργεια για να
ασχοληθεί με τόσες πολλές δραστηριότητες) μόνο στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 
Όπως, λοιπόν, πράττουμε για κάθε θέμα του ενδιαφέροντός σας, χρέος

μας είναι να σας τον παρουσιάσουμε. Ο κος Τσιακούλιας είναι ο βασικός
εκπρόσωπος του κου Γκιάτη στο ταμείο που είχε συμμετοχή στη λειτουρ-
γία του και απόλυτη ευθύνη στην παραγωγή συνδικαλιστικής και ασφα-
λιστικής πολιτικής. 
Πάντως, με έναν τέτοιο συνδικαλιστικό ογκόλιθο του μεγέθους του κου

Τσιακούλια που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποί-
ους στηρίχθηκε το ταμείο, δεν είναι να απορεί κανείς πώς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
έφτασε στη σημερινή κατάσταση διάλυσης.

Η άνοδος και η πτώση της “σιδηράς” Σοφίας
Τώρα πια που το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει φτάσει στο χείλος της καταστροφής,

όπως πάντα συμβαίνει με όσους δεν αναγνωρίζεται η αξία τους στην
εποχή τους, αναδεικνύεται πόσο ωφέλιμη υπήρξε η περίοδος 2003-5 που
συμμετείχε ο σύλλογός μας στη διοίκηση του ταμείου. Δυστυχώς, στη συνέ-
χεια εμφανίστηκαν οι γνωστοί "μαθητευόμενοι μάγοι" που ανέτρεψαν ό,τι
είχαμε χτίσει εκείνη τη τριετία, οδηγώντας πλέον το φορέα της επικουρι-
κής μας ασφάλισης προ της κατάρρευσης. 
Μία από τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί εκείνη την ευεργετική, για το

ταμείο, περίοδο ήταν και η απομάκρυνση της διευθύντριάς του κας Σο-
φίας Φουντουλάκη. Οι "φωστήρες" που ανέλαβαν τη διοίκηση στη συνέ-
χεια, ανάμεσα στην πλειάδα των σοβαρών σφαλμάτων τους, θεώρησαν
απαραίτητο να επαναφέρουν τη “σιδηρά κυρία” του ταμείου στη θέση
της διευθύντριας. Η επιστροφή της σε συνδυασμό με τη διοικητική ανε-
πάρκεια των σωτήρων της, ουσιαστικά παρέδωσαν στην κα Φουντου-
λάκη τα κλειδιά του ταμείου ώστε να μπορεί να διευθύνει και να εφαρμόζει
τις καταστρεπτικές της απόψεις και ιδέες χωρίς αντιρρήσεις. Το αποτέλε-
σμα ήταν προδιαγεγραμμένο...
Από τις πλέον τρανταχτές περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών της κας

Φουντουλάκη και των συνεργατών της αποτελεί η διαδοχική ασφάλιση
την οποία ενώ εφάρμοσε η διοίκησή μας, οι επόμενες διοικήσεις κατόπιν
εισήγησης της κας Φουντουλάκη την κατάργησαν, ζημιώνοντας με αυτόν
τον τρόπο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και παραβιάζοντας ταυτόχρονα τη νομοθεσία,
καθώς υπήρχε μία σειρά ετυμηγοριών του Αρείου Πάγου που είχε απο-
φανθεί οριστικά για την υποχρέωση του ταμείου να εφαρμόζει τη δια-
δοχική ασφάλιση.
Η κυρία αυτή ήδη από την περίοδο της διοικήσεώς μας, λόγω της πλή-

ρους άγνοιας των ασφαλιστικών ζητημάτων, αντιτασσόταν σθεναρά σε
κάθε καταστατική μεταρρύθμιση. Και ενώ μάλιστα ως διευθύντρια όφειλε
να συνδράμει το Δ.Σ. με ολοκληρωμένες και εμπνευσμένες εισηγήσεις,
αντίθετα λειτουργούσε αδιάκοπα ενάντια στην εξυγίανση και το νοικο-
κύρεμα του ταμείου. Πλέον, συνειδητοποιώντας την έκταση και τη σο-
βαρότητα των λαθών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και
αναλογιζόμενοι τις ευεργετικές κινήσεις της περιόδου 2003-5 που έδω-
σαν ζωή στο επικουρικό μας ταμείο, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε
ότι αν είχαμε παραμείνει στη διοίκηση, σήμερα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ θα είχε τα
διπλάσια αποθεματικά. 
Η Ιονική Ενότητα τίθεται επικεφαλής της πανστρατιάς για την αλλαγή

σελίδας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο

καταστατικών αλλαγών, θέτοντας ως μία εκ των βασικών προτεραιοτή-
των την απομάκρυνση της κας Φουντουλάκη που σίγουρα δεν μπορεί
να ισχυριστεί ότι κέρδισε με το σπαθί της τον υψηλό μισθό και τα πα-
χυλά μπόνους που λάμβανε από το ταμείο… Πιστεύουμε ότι η θέση του
διευθυντή πρέπει να καλυφθεί από ένα στέλεχος με τα κατάλληλα προ-
σόντα και βαθιά γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων ώστε να μπορέσει
να διαχειριστεί την τεράστια διοικητική ευθύνη στην πιο κρίσιμη περίοδο
στην ιστορία του επικουρικού μας ταμείου.

Στρατιώτης... Σαραντόπουλος; Παρών!
Όλοι οι συνάδελφοι που έτυχε κάποια στιγμή να δώσετε κάποιον αγώνα

για τα δικαιώματα σας στις δικαστικές αίθουσες εναντίον της τράπεζας
γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο πρόεδρος του συλλόγου μας, Σαράντος Φιλιπ-
πόπουλος, υπήρξε πάντα αρωγός των προσπαθειών σας και σας στήριξε
έμπρακτα με την παρουσία και τη μαρτυρία του. Όσοι δε χρειάστηκε ακόμα
να εναντιωθείτε στις άδικες πρακτικές της τράπεζας εντός των διακστηρίων
και δεν έχετε ακούσει για τη δράση του προέδρου μας, καλό είναι να γνω-
ρίζετε πως αποτελεί πιστό στρατιώτη της υπεράσπισης των συμφερόντων
των συναδέλφων. Για του λόγου το αληθές, στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
όπου η παρουσία του προέδρου μας είναι διαρκής σχεδόν σε καθημερινή
βάση καταθέτοντας ως μάρτυρας σε εκατοντάδες (!) πλέον υποθέσεις
συναδέλφων, εκτυλίχθηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό. 
Πριν από λίγο καιρό, σε μία εκδίκαση υπόθεσης καταγγελίας σύμβασης

ο πρόεδρός μας ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που δεν είχε τη δυνατό-
τητα να παρευρεθεί ευρισκόμενος για επείγουσα εργασία εκτός Αθηνών,
με απότελεσμα να προσέλθει προς αντικατάστασή του ως μάρτυρας ο
συνταξιούχος συνάδελφός μας και τέως επιθεωρητής Γιώργος Τουρβάς.
Κατά την εκκίνηση της διαδικασίας, όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανήγ-
γειλε την πρόσκληση του μάρτυρα στην έδρα προς μεγάλη του έκπληξη
διαπίστωσε πως το όνομα ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει
σε επαναλαμβανόμενες παρόμοιες υποθέσεις και αυθόρμητα αναρωτή-
θηκε "Μα καλά, ο κ. Σαραντόπουλος δεν ήρθε σήμερα"; Και μπορεί ο
πρόεδρος του δικαστηρίου να απέτυχε... ξώφαλτσα να προφέρει σωστά
το όνομα του προέδρου μας που δήλωσε... απών στο προσκλητήριο
εκείνη τη μέρα, "ανακατεύοντας" το ονοματεπώνυμό του, αλλά το μόνο
σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρός μας θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα να
δίνει το παρών και να υπηρετεί πιστά και με συνέπεια τις διεκδικήσεις των
συναδέλφων.
Υ.Γ. Δυστυχώς, υπήρξαν επίορκοι συνάδελφοι, τους οποίους η τράπεζα χρη-

σιμοποιούσε σαν μάρτυρες εναντίον άλλων συναδέλφων. Πιστεύουμε ότι θα
έρθει η στιγμή που θα τους αποκαλύψουμε και θα σας γνωστοποιήσουμε την
επαίσχυντη δράση τους. 

Μετά Χριστόν προφήτες
Εμείς δε φοβήθηκαμε ποτέ να λοιδωρήσουμε όσους θεωρούσαμε ότι

ακολουθούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, πρακτικές αντίθετες προς τα συναδελ-
φικά συμφέροντα. Αντίστοιχα, όμως, δε διστάσαμε να επαινέσουμε όσους
το άξιζαν, ανεξάρτητα από το χώρο από τον οποίο προέρχονταν. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η μνεία που θα κάνουμε προς τον

πρόεδρο του συλλόγου Union Eurobank, κο Στάθη Χαρίτο, με τον οποίο
η αλήθεια είναι ότι μας χωρίζουν σημαντικά ζητήματα συνδικαλιστικής ιδε-
ολογίας, πρακτικής και λειτουργίας. Οφείλουμε, όμως, να ομολογήσουμε
ότι πάνω από μία δεκαετία ο συνάδελφος ήταν υπέρμαχος της σύστασης
επαγγελματικών ταμείων για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προ-
βλήματος στη χώρα μας. Ανάλογη θέση έχει εκφράσει επανειλημμένως
και ο πρόεδρος του συλλόγου μας, Σαράντος Φιλιππόπουλος και μάλιστα
στο αφιλόξενο προς τέτοια εγχειρήματα συνδικαλιστικό τοπίο της Ιονικής
και ευρύτερα της ΟΤΟΕ που χαρακτηρίζεται από έντονες εμμονές, προ-
καταλήψεις και αγκυλώσεις. 
Σήμερα, πλέον, που έφτασε το πλήρωμα το χρόνου και αρχίζει να δια-

φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σύσταση επαγγελματικών ταμείων αποτελεί τη
μοναδική διέξοδο για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους εργαζόμε-
νους και όλοι ετοιμάζονται να γκρεμίσουν το τείχος που είχαν στήσει όλα
τα προηγούμενα χρόνια, προστρέχοντας προς αυτήν την κατεύθυνση,
καλό είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη και να βάλουμε κάποια πράγματα
στη θέση τους. 
Ήδη στην Ευρώπη λειτουργούν χιλιάδες επαγγελματικά ταμεία, ενώ

αποτελούν πλέον πραγματικότητα και στην πατρίδα μας. Είναι δεδομένο
ότι το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος, ως έχει, θα δοκιμαστεί σε
υπέρτατο βαθμό τα επόμενα χρόνια. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι
επιπτώσεις του δημογραφικού θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μεί-
ωση των συντάξεων. Αν δε βρούμε εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των
απωλειών που θα έχουμε από την κύρια σύνταξη, οι συνταξιούχοι θα οδη-
γούνται στην ένδεια. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει
καμία ελπίδα επιβίωσης του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας αν
δε γίνουν βασικές, διαρθρωτικές αλλαγές, με τη σύσταση επαγγελματικών
ταμείων να βρίσκεται στις προτεραιότητες αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Αυτό που για τους «ντούρους» αριστερούς εθεωρείτο στο παρελθόν

αμαρτία, σήμερα έρχεται εκ των πραγμάτων να υλοποιηθεί. Και επειδή
δεν είμαστε και… χτεσινοί και υπάρχουν πολλοί μετά Χριστόν προφήτες
εκεί έξω, πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδίδουμε τα του καίσαρος τω καί-
σαρι και ο καθένας οφείλει να κρίνεται για τις επιλογές του σε προγενέ-
στερο χρόνο από τα γεγονότα και όχι όταν οι εξελίξεις έρχονται
υποχρεωτικά να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν. 
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημερίδα
του σε ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Και τούτο γιατί ο τρό-
πος με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή
της αποστεωμένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα αναχρονιστικό και
παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει
άποψη, να καταθέτει προτάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γί-
γνεσθαι της πατρίδας μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικα-
λιστικός 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.

Ποτέ(;) την Κυριακή κε Γιακουμάτο; 
Ο κος Γιακουμάτος  είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της Κυβέρνησης
που τοποθετήθηκε στη θέση αυτή για να ικανοποιήσει το τμήμα της
λαϊκής δεξιάς που εκπροσωπεί. Το… λαϊκό του, λοιπόν, έρεισμα τον
ώθησε να πάρει την -προαναγγελθείσα και προετοιμαζόμενη από
καιρό- άκρως αντιλαϊκή απόφαση να παραμένουν ανοιχτά τα μαγαζιά
και τις Κυριακές. Απόφαση που, όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κος Κορκίδης που ανήκε μέχρι πρό-
σφατα στη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ως συνέπεια την εξαφάνιση των
μικρομεσαίων. Καμία έκπληξη. 
Να συμφωνήσουμε ότι ίσως να υφίσταται, εντός αυστηρών πλαισίων
και προϋποθέσεων που θα τηρούνται, αναγκαιότητα να λειτουργούν
ορισμένες Κυριακές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως εξ άλλου συμ-
βαίνει σε μεγάλο μέρος της  Ευρώπης. Αλλά, εφόσον κρίθηκε ότι αυτό
το μέτρο ήταν απαραίτητο για την τόνωση της εμπορικής κίνησης, θα
έπρεπε να εφαρμοστεί μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι
τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Οι λόγοι είναι απλοί και μπορεί εύκολα
να τους συνειδητοποιήσει κάποιος. Πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί
το μεγάλο πολυκατάστημα η μικρομεσαία επιχείρηση, όταν θα πρέπει
να πληρώνει έξτρα μισθό στους μόνιμους υπαλλήλους της, ενώ ταυ-
τόχρονα η μεγάλη επιχείρηση που λειτουργεί ούτως ή άλλως με «ευέ-
λικτες» μορφές απασχόλησης δε θα έχει αντίστοιχα προβλήματα; 
Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούν οι φωστήρες της κυβέρνησης ότι
η απορρόφηση της ανεργίας γινόταν διαχρονικά από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και όχι από τα πολυκαταστήματα που προτιμούν τους με-
ρικώς απασχολούμενους και ενοικιαζόμενους υπαλλήλους; Αυτή η εξέ-
λιξη πλέον θα έχει με μαθηματική ακρίβεια τις εξής συνέπειες: αρχικά
θα αποβεί σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων τόσο των υπαλλή-
λων των πολυκαταστημάτων, όσο και αυτών των μικρότερων επιχει-
ρήσεων και σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι μικρομεσαίες λυγίσουν
υπό το βάρος του αδιέξοδου και άδικου ανταγωνισμού, θα αναγκα-
στούν να βάλουν λουκέτο. 
Δυστυχώς, ούτε ο εκπρόσωπος της λαϊκής δεξιάς φαίνεται να «κατά-
λαβε» τι σημαίνει αυτή του η απόφαση και εξυπηρέτησε τις επιθυμίες
των μεγάλων συμφερόντων, όπως άλλωστε κατά κόρον κάνει αυτή η
κυβέρνηση. Όσο για το κλασικό και ιστορικό δικαίωμα των ιδιωτικών
υπαλλήλων ότι η Κυριακή πρέπει να είναι αργία, επειδή δυστυχώς
αντίκειται στο δόγμα της φιλελευθεροποίησης και των ευρωπαϊκών
οδηγιών, έχει ήδη αρχίσει να εξαϋλώνεται και σύντομα θα αποτελέσει
παρελθόν. Είναι πλέον πασιφανές ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγεί την
Ευρώπη σε ασιατοποίηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσο δύσκολο και
αν μοιάζει αυτήν την περίοδο, όμως, έχουμε καθήκον για εμάς τους
ίδιους και κυρίως  για τα παιδιά μας να αντιταχθούμε σε αυτές τις νε-
οφιλελεύθερες επιλογές και τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει ήδη αρ-
χίσει να παγιώνεται. 

Ο «εφιάλτης» του ευρωπαϊκού Νότου
Πριν από λίγο καιρό, ο πρώην επικεφαλής της χάραξης της δημοσιο-
νομικής πολιτικής των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Ομπάμα, Τίμοθι Γκάιτνερ,
σε συνάντηση που είχε με την κα Μέρκελ και τον κο Σόιμπλε έθεσε
επί τάπητος τις μεθόδους αντιμετώπισης της κρίσης και των οικονομι-
κών προβλημάτων, αναλύοντας τους τρόπους και τα εργαλεία που
χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ ώστε τα μέτρα που ελήφθησαν να ήταν λιγό-
τερο επώδυνα για τον αμερικανικό λαό.  
Η ανάλυσή του σκόπευε να διαφωτίσει τους συνομιλητές του αναφο-
ρικά με τις μεθόδους που οι ίδιοι επιβάλλουν, ουσιαστικά, στους φτω-
χότερους λαούς της ΕΕ. Δυστυχώς, αντί ο κος Γκάιτνερ να λάβει θετική
απάντηση ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει περαιτέρω σε αυτό το τόσο
σοβαρό θέμα, η κα Μέρκελ και ο κος Σόιμπλε… σφύριξαν αδιάφοροι
και παρέμειναν προσκολλημένοι στις απόψεις τους. Και πώς να μην
εμμείνουν στις απόψεις τους, καθώς αυτές λειτουργούν υπέρ των συμ-
φερόντων τους και αυτών που υπηρετούν. Αυτό μάλιστα το περιστα-
τικό έχει δημοσιευτεί και δεν έχει διαψευστεί από κανέναν. 
Πιστεύουμε πλέον ότι το συγκεκριμένο δίδυμο εξελίσσεται σε χειρό-
τερο εφιάλτη και από την «ιέρεια» του είδους Μάργκαρετ Θάτσερ που
εισήγαγε την επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Οι ηγέτες της
ευρωπαϊκής υπερδύναμης έχουν αντιληφθεί με τον καλύτερο τρόπο
ότι το κοινό νόμισμα ευνοεί κατεξοχήν τη χώρα τους που ό,τι δεν κα-
τάφερε με τα στρατιωτικά μέσα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, το
επιτυγχάνει πολύ πιο ανώδυνα και σταθερά μέσω της οικονομικής
οδού («κόλπο» και πραγματικότητα που οι Βρετανοί αρχικά και οι Αμε-
ρικανοί εν συνεχεία το συνειδητοποίησαν πολύ νωρίτερα). Και εννοεί-
ται ότι όσο κι αν επιμένουν οι πιο αδύναμες ευρωπαϊκές οικονομίες,

ιδιαίτερα του Νότου, για μηχανισμούς στήριξης, συνεχίζουν να σφυρί-
ζουν στον ίδιο ανέμελο και αδιάφορο σκοπό... 
Όσο οι λαοί της Νότιας Ευρώπης δεν αντιλαμβάνονται ότι απαιτείται
κοινή πολιτική απέναντί τους, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα άρρηκτο
μέτωπο σε αντίσταση των συντηρητικών, νεοφιλελεύθερων, διαβρωτι-
κών και καταστρεπτικών οικονομικών πολιτικών, τόσο θα βυθίζονται
και θα καταρρέουν οι οικονομίες τους και οι λαοί του Νότου θα λιμοκτο-
νούν. 
Κατά τη γνώμη μας, την οποία έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν και
συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα, πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η δια-
δικασία δημιουργίας ευρωομολόγου που θα χρησιμοποιηθεί αποκλει-
στικά για αναπτυξιακές πολιτικές με κεντρική στόχευση την
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Όσο δεν εξελίσσονται οι διαδι-
κασίες προς αυτήν την κατεύθυνση συγκεκριμένα και προς το συνα-
σπισμό του ευρωπαϊκού Νότου, τόσο η ύφεση και η ανεργία θα
διογκώνονται. Βέβαια, η αχίλλειος πτέρνα της Νότιας Ευρώπης είναι
ότι διαθέτει πολιτικές ηγεσίες… νάνων, πλην ίσως της Ιταλίας που φαί-
νεται ότι έχει μία ηγεσία που δείχνει σοβαρότητα και αποφασιστικότητα
για την αντιμετώπιση της άθλιας παρέας της Μέρκελ και του Σόιμπλε.
Εμείς πιστεύουμε ότι η ηγεμονική διακυβέρνηση εντός της ψευδεπίγρα-
φης «δημοκρατίας των ευρωπαϊκών λαών» δεν είναι ανίκητη. Χρειάζε-
ται, όμως, μία σχεδιασμένη αντιμετώπιση προκειμένου να αναχαιτιστεί
και να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η μονεταριστική αντίληψη που δυ-
στυχώς κυριαρχεί στα υψηλά κλιμάκια της ΕΕ. 

Ο θεός να βάλει το χέρι του...
Είχαμε επισημάνει από αυτήν τη  στήλη (φύλλο 41) τους κινδύνους που
ελλοχεύουν να εξελιχθεί η ουκρανική κρίση σε μια τραγωδία με ανυπο-
λόγιστες συνέπειες για τους λαούς της Ευρώπης, εξ αιτίας των κακών
(ή και ανύπαρκτων) χειρισμών από την Ε.Ε. και των παιχνιδιών εξου-
σίας των Η.Π.Α. στην περιοχή. 
Δυστυχώς, όχι απλά επιβεβαιωθήκαμε περί της σοβαρότητας της κρί-
σης, αλλά φαίνεται ότι μετά την κατάρριψη του Μπόινγκ των Μαλαισια-
νών Αερογραμμών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πάνω από 300
αθώων ψυχών, θα γίνουν πραγματικότητα οι χειρότεροι φόβοι μας και
θα επαληθευτούν τα πιο απαισιόδοξα σενάρια. Οι αλληλοκατηγορίες
ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς του Κιέβου και τους φιλορώσους
για την ανάληψη της ευθύνης σε συνδυασμό με τις προηγούμενες
καταρρίψεις δύο μαχητικών αεροσκαφών της ουκρανικής αεροπο-
ρίας και την εμπλοκή της Ρωσίας, έχουν φτάσει την κατάσταση στο
απροχώρητο με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σταδιακά σε μετω-
πική σύγκρουση.   
Η επιλογή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μεταφέρει την κρίση στην καρδιά
της Ευρώπης έχει επιτευχθεί στο ακέραιο. Αντίστοιχα, η Ευρώπη μοι-
άζει απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις που οδηγούν στη σύρραξη
ανήμπορη να αντιδράσει. Αλλά αυτά παθαίνει κανείς όταν εγκαταλείπει
την εξωτερική πολιτική και όλα τα μείζονα θέματα διεθνούς σημασίας
που αφορούν τη γηραιά ήπειρο στην κα Μέρκελ. 
Από την πλευρά της χώρας μας, σίγουρα δεν περιμένει κανείς ότι στην
κατάσταση που βρισκόμαστε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια εντυ-
πωσιακή διαφορά αναφορικά με την επιδείνωση και αποτροπή της σύρ-
ραξης. Αλλά, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ως Ελληνική
Προεδρία της ΕΕ την επονείδιστη άμεση στήριξη και νομιμοποίηση των
ακροδεξιών παραστρατιωτικών μορφωμάτων που έχουν αναλάβει
πλέον σημαντικό ρόλο στο Κίεβο. 
Συμπερασματικά, όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία αντί να
οδηγούν σε διευθέτηση της σύγκρουσης, παίρνουν ακόμα πιο τραγική
μορφή και είναι άγνωστο σε τι επίπεδο μπορεί να μεγιστοποιηθεί η
κρίση και τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στη συνοχή της Ευρώπης,
καθώς και στην ομαλή οικονομική και πολιτική λειτουργία της. 
Επιπλέον, καταδεικνύεται με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι στην Ευρώπη
σήμερα δεν υφίστανται πολιτικές ηγεσίες ικανές να διαχειριστούν τις
εστίες αναταραχής και τα σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα που μπο-
ρούν να ανακύψουν, αλλά αντίθετα αστείες κυβερνήσεις εξαρτώμενες
από τις Η.Π.Α. που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στο δυ-
νάστη τους, ακόμα και όταν απειλείται σε μεγάλο βαθμό η ευρωπαϊκή
ακεραιότητα και ασφάλεια. Όπως λειτουργεί σήμερα η Ευρώπη τόσο
σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και
εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραστικά, όσο και απαισιόδοξο και αν φαίνεται,
μόνο τα ευχολόγια μας έχουν απομείνει για να αποφύγουμε την κατα-
στροφή…  

Ψήφος στα «αστέρια»
Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και στο παρωχημένο ελ-
ληνικό πολιτικό σύστημα, δημιουργούνται προσδοκίες ότι η ανανέωση
των προσώπων θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση του επιπέδου
και της λειτουργίας του. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά οι ελπίδες των
αισιόδοξων πολιτών διαψεύστηκαν πλήρως αφού οι λειτουργίες του
λαϊκού αντιπροσωπευτικού οργάνου, της Βουλής, έχουν οδηγηθεί στα
Τάρταρα με τη σύνθεση που προέκυψε μετά τις τελευταίες εκλογές. 
Στη δε Ευρωβουλή τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, με μεγάλο με-
ρίδιο ευθύνης να αναλογεί βέβαια στους πολίτες που είναι ξεκάθαρο
ότι πλέον ψηφίζουν με βασικό κριτήριο την προβολή που έχει από τα
μίντια ο κάθε υποψήφιος. Έτσι, φτάσαμε πλέον να έχουμε εναποθέσει
την αντιπροσώπευση της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
εγχώριες διασημότητες του «σταρ σίστεμ», όπως ο Ζαγοράκης, η Καϊλή
και η Σπυράκη. Και μη χειρότερα…
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ΕΦΑΠΑΞ
Δικαστικές και άλλες ενέργειες  για την 
είσπραξη ολόκληρου του εφάπαξ βοηθήματος

Είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογός μας
όλα αυτά τα χρόνια ώστε να υποχρεώσει την Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις της ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του
πρώην ΤΑΠΙΛΤ, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της
Ιονικής. Η δέσμευσή της αυτή έχει θεμελιωθεί απόλυτα με τη γνωμοδότηση
της καθηγήτριας Νομικής στο Ασφαλιστικό Δίκαιο κας Πατρίνας Παπαρρη-
γοπούλου και της νομικής συνεργάτιδάς μας, εργατολόγου κας Παναγιώτας
Πετρόγλου, την οποία αποδέχθηκε η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ που διαπί-
στωσε ομόφωνα την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των
ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ. Κατόπιν τούτου και
μετά από πρόταση του Συλλόγου μας εκπονήθηκε με δική μας δαπάνη ανα-
λογιστική μελέτη βιωσιμότητας του κλάδου πρόνοιας που προσδιόρισε το
αναλογιστικό έλλειμμα, η οποία επικυρώθηκε και από τη Διεύθυνση Αναλο-
γιστικών Μελετών του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρά ταύτα, η
Τράπεζα συνεχίζει να αδιαφορεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της
αφού δεν κάλυψε το θέμα του εφάπαξ μας ούτε με τη φετινή ΕΣΣΕ, όπως
είχε υποχρέωση να πράξει, παρά το γεγονός ότι πέρυσι με τη σύμβαση της
18/11/2013 εγγυήθηκε την απρόσκοπτη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
για τους ασφαλισμένους της Πίστεως.

Ενέργειες
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου μας, προκειμένου να επιλυθεί ορι-
στικά το ζήτημα, αποφάσισε και ανέθεσε την υπόθεση της εγγυητικής ευθύ-
νης της Τράπεζας σε Δικηγορική Εταιρεία που είναι απόλυτα εξειδικευμένη
σε τέτοια τα θέματα. Η Δικηγορική αυτή εταιρεία έχει αναλάβει την πρόσθετη
τεκμηρίωση της εγγυητικής ευθύνης της Τράπεζας, αλλά και το συνολικό χει-
ρισμό της υπόθεσης, με την κατάθεση υπομνημάτων προς τους συναρμό-
διους φορείς, την εκκίνηση των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών αλλά και
την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων κατά της Τράπεζας και του

ΤΑΥΤΕΚΩ. Επίσης, θα παρέξει τη νομική συνδρομή της στις συζητήσεις που
θα ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η εκπλήρωση της εν λόγω
υποχρέωσης της Τράπεζας.                                                                                                       
Για την προετοιμασία ,τη σύνταξη του φακέλου, αλλά  και την έναρξη των
νομικών ενεργειών ο Σύλλογός μας ανέλαβε να καταβάλει εξ ιδίων στην Εται-
ρεία ένα σημαντικό ποσό. Μετά από διαπραγματεύσεις η αμοιβή της Δικη-
γορικής Εταιρείας προσδιορίστηκε στο ποσοστό 6% επί του ποσού του
οφέλους που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα εργαζόμενο της πρώην Ιονικής
και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή,
δικαστικά ή εξωδικαστικά, εκ μέρους της Τράπεζας, της ως άνω εγγυητικής
ευθύνης της. 
Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης η δικηγορική εταιρεία
δε θα δικαιούται αμοιβής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδι-
κασία είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού-εργολαβικού δίκης από όλους
ανεξαιρέτως του συναδέλφους της Ιονικής.  Για το σκοπό αυτό σας αποστεί-
λαμε το κείμενο του συμφωνητικού που πρέπει να συμπληρώσετε με τα στοι-
χεία σας (ονοματεπώνυμο), να υπογράψετε και να αποστείλετε άμεσα στο
Σύλλογο, Ευπόλιδος 8, Αθήνα 105 51,  προκειμένου  να τα παραδώσουμε
στην Εταιρεία για να γίνει άμεσα η έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για
την επίτευξη του στόχου μας. Επισημαίνουμε ότι η διεκδίκηση της εγγυητικής
ευθύνης της Τράπεζας θα επιδιωχθεί τόσο με εξώδικα όσο και με δικαστικά
βοηθήματα, τα οποία θα γίνουν ονομαστικά και ως εκ τούτου θα ωφεληθούν
μόνον οι συμμετέχοντες. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή όλων. 
Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στρατηγική που επιλέξαμε θα δικαιωθούμε και θα
λάβουμε ακέραιο το εφάπαξ όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι της Ιονικής,
όπως αυτό υπολογίζεται με τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ. Για
τους νεότερους σε ηλικία συναδέλφους, που θα παραμείνουν εν ενεργεία
για αρκετά ακόμα χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα της τμηματικής καταβολής
του αναλογούντος ποσού, αλλά  μπορούν να διαπραγματευθούν και απ’
ευθείας με το Δικηγόρο τους όρους εξόφλησής του.    

Για κάθε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με τον κο.
Απ. Παπακωνσταντίνου και τους συνεργάτες του στο τηλ. 210-7222007.

Πολλοί πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα αναφέ-
ρονται συχνά στην -κάπως αόριστη- έννοια της
μνήμης και στην τεράστια σημασία της για τη
διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης ενός
λαού. Δυστυχώς, όμως, όπως επανειλημμένα
έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, η συλλογική
μνήμη «ασθενεί» με το πέρασμα των χρόνων
και οι παρενέργειες αυτής της αρρώστιας είναι
καταστρεπτικές…
Πρόσφατα όλος ο κόσμος έγινε μάρτυρας αυτού
του φαινομένου, παρακολουθώντας την ανελέ-
ητη επίθεση του ισραηλινού στρατού προς τους
Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ,
από κοινού με την υπερδύναμη που του προ-
σφέρει απλόχερα και διαχρονικά την αταλάντευτη
στήριξή της, έχει «καταφέρει» να μας υπενθυμί-
ζει αδιάκοπα τις ναζιστικές θηριωδίες εναντίον
του ίδιου του εβραϊκού λαού. Ενός λαού που
υπέστη τα πάνδεινα, αλλά τα γεγονότα αποδει-
κνύουν πως πάσχει από «απώλεια μνήμης»
αφού εφαρμόζει, μέσω των εκπροσώπων του,
τις ίδιες απάνθρωπες πρακτικές εναντίον των
Παλαιστινίων. 
Η γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή την πο-
λυτάραχη περίοδο των δύο τελευταίων ετών επε-
κτάθηκε και στα κατεχόμενα εδάφη της Γάζας και
είναι πλέον ξεκάθαρη η επιλογή του Ισραήλ να
αντιμετωπίσει με ατσάλινη και συνάμα, όμως,
εξολοθρευτική και σφαγιαστική, στρατιωτική
πυγμή τις παλαιστινιακές αντιδράσεις. 
Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κα-
θαγιάσουμε ή να προσφέρουμε άλλοθι στο θρη-
σκευτικό φονταμενταλισμό της Χαμάς που έχει
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαιώνιση της
αδιέξοδης κατάστασης στην περιοχή και την
αδυσώπητη αντίδραση των Ισραηλινών. Αυτό,
όμως, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να εθελοτυ-
φλούμε και να παραμένουμε σιωπηροί ενώπιον

των φρικαλεοτήτων που υφίσταται ο παλαιστινια-
κός λαός και δυστυχώς δε διαφέρουν σε τίποτα
από το Ολοκαύτωμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η ανθρωπότητα, οι πολιτικοί, τα συνδικάτα, οι
απλοί πολίτες δεν είναι δυνατόν να μένουν απα-
θείς όταν κάθε μέρα «βομβαρδίζονται» με πλη-
ροφορίες για… πραγματικούς βομβαρδισμούς
σχολείων, νοσοκομείων, οικισμών που εξοντώ-
νουν σε μία στιγμή εκατοντάδες αθώους πολίτες
και παιδιά. Όπως επίσης είναι αδιανόητο το γε-
γονός ότι ο βασανισμένος εβραϊκός λαός απο-
δέχεται οι φρικαλεότητες που υπέστη από τον
Χίτλερ να εφαρμόζονται από την ηγεσία του και
τους στρατοκράτορες του Ισραήλ στον παλαιστι-
νιακό λαό. 
Τα οικονομικά συμφέροντα και οι σκοπιμότητες
προβολής ισχύος στην περιοχή αποδεικνύεται
για μία ακόμα φορά ότι είναι υπεράνω της αλή-
θειας και της ανθρωπιάς. Και αντί αυτά τα απο-
τρόπαια εγκλήματα πολέμου να προκαλούν την
παγκόσμια κατακραυγή, συναντούν τη στήριξη
ή τουλάχιστον την αδιαφορία των μεγάλων δυ-
νάμεων. Παράλληλα, αναδεικνύεται για πολλο-
στή φορά η αδυναμία των διεθνών οργανισμών
(κυρίως του ΟΗΕ) να δράσουν αποτελεσματικά
σε τέτοιου είδους επείγουσες καταστάσεις. Αντί-
θετα, το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο τύποις «παγκό-
σμιος χωροφύλακας», βαδίζοντας σταθερά στην
πορεία που έχει χαράξει από ιδρύσεώς του,
αποτελεί και σε αυτήν την περίπτωση ουσια-
στικά ένα πεδίο ανούσιας αντιπαράθεσης που
μεταφέρει την προσοχή της κοινής γνώμης από
τη γενοκτονία της Γάζας, στα γραφεία του ΟΗΕ.
Έτσι το θέλει ο πλανητάρχης και τα συμφέροντα
που εξυπηρετεί, οπότε και έτσι γίνεται!
Δυστυχώς, η ανθρωπότητα πίστεψε ότι μετά τα
όσα υπέστη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, κανένας δε θα είχε τη δυνατότητα και

πιο πολύ δε θα μπορούσε να επιτύχει την ανοχή
ώστε να επιβάλλει και να επαναφέρει παρόμοιες
απάνθρωπες πρακτικές σε μεταγενέστερη πε-
ρίοδο. Η πραγματικότητα είναι βεβαίως τελείως
διαφορετική. Ο αγώνας για την ειρήνη, την ισό-
τητα και την αλληλεγγύη δε θα (πρέπει να) τε-
λειώσει ποτέ! Ειδάλλως, ο πόλεμος και η φρίκη
που προκαλεί με κυριότερο θύμα πάντα τους
άμαχους, δε θα πάψει να μας συνταράσσει. 
Όσα υφίσταται σήμερα η Παλαιστίνη μας γυρί-
ζουν στις πιο μαύρες σελίδες αυτής της διένε-
ξης, τότε που οι παρακρατικοί απεσταλμένοι του
ισραηλινού στρατού εισέβαλαν στα στρατόπεδα
προσφύγων στη Σάμπρα και Σατίλα, δήθεν για
να συλλάβουν τρομοκράτες και προχώρησαν
στη σφαγή περίπου 2.000 αμάχων Παλαιστι-
νίων, κυρίως γυναικών, παιδιών και ηλικιωμέ-
νων. Να υπενθυμίσουμε ότι, ενώ ο Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς ορθώς οδηγήθηκε στο Διεθνές Δικα-
στήριο για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε,
αντίθετα ο αρχιτέκτονας της θηριωδίας στη
Σάμπρα και Σατίλα, Αριέλ Σαρόν, έτυχε προκλη-
τικής ασυλίας, φθάνοντας στο σημείο να γίνει και
πρωθυπουργός του Ισραήλ… 
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι
να καταδικάσουμε απερίφραστα τις φρικαλεότη-
τες και τα εγκλήματα που διαπράττονται για να
ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία και
να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους αυτούς
που πέραν οικονομικών και γεωπολιτικών συμ-
φερόντων προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντι-
σταθούν και να αφυπνίσουν την ανθρωπότητα
ώστε να καταδικάσει τους υπεύθυνους της σφα-
γής που λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα
στη Γάζα.

Το όνειδος του 21ου αιώνα, η σφαγή των
αμάχων, πρέπει να σταματήσει άμεσα!

Η ΚΟλΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ.. .
Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι  Σ Τ Η  Γ Α Ζ Α

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Στις 12 Μαΐου πέθανε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Αγγουράκης, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική μο-
νάδα του Ωνασείου νοσοκομείου, λόγω σοβαρού προβλήματος
υγείας. Για όσους γνώριζαν το χαρακτήρα και τη δράση του, που
το άκουσμα του πρόωρου θανάτου του τους γέμισε με θλίψη, θα
νιώσουν την αίσθηση της δικαίωσης για ένα σπάνιο πολιτικό
άνδρα διαβάζοντας τις επόμενες γραμμές. Για όσους δεν τον γνώ-
ριζαν, αξίζει να τον μάθουν.

«Όαση» στην πολιτική έρημο
Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί και αναρωτηθεί κάτι που
έχουμε πολλάκις επισημάνει και μέσα από τις στήλες της εφημερίδας
μας, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της χώρας μας σε αυτήν τη μαύρη
περίοδο της κρίσης, όταν τα στελέχη και το προσωπικό που απαρτίζουν
το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής
προέλευσης, παρουσιάζονται -επιεικώς- ανεπαρκή έως και παντελώς
ανίκανα. Συνήθως, μάλιστα, αυτή η ανικανότητα συνοδεύεται και από
σκοπιμότητα, εξυπηρέτηση συμφερόντων και αδιαφορία για την τύχη
του απλού λαού.

Και όμως, μέσα σε αυτήν την πολιτική ζούγκλα, στη «Σαχάρα» της πο-
λιτικής ικανότητας και ανιδιοτέλειας, υπάρχουν και οι -ελάχιστες- φωτει-
νές εξαιρέσεις. Και ο Μπάμπης Αγγουράκης ήταν μία από αυτές.
Αφοσιωμένος κομμουνιστής, αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον αγώνα για
τα πιστεύω του, υπήρξε συνεπής με τις ιδέες του και τις υπηρέτησε με
πίστη, πάθος και μαχητικότητα, προσπαθώντας να μείνει εκτός κομμα-
τικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων και συνομωσιών. Και ανεξάρτητα
από την πολιτική και ιδεολογική στάση του καθενός, να είστε σίγουροι
ότι αν το πολιτικό σύστημα απαρτιζόταν από πολιτικούς με παρόμοια
χαρακτηριστικά, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για την πα-
τρίδα μας και συνακόλουθα για τις ζωές μας. 

Εξ άλλου, η σπανιότητα του πολιτικού ανδρός αναδεικνύεται ακόμα πε-
ρισσότερο από το γεγονός ότι κατάφερε μέσα στη ζούγκλα του πολιτικού
στίβου να αντισταθεί στις σειρήνες του εξευτελισμού και της κατάπτω-
σης και να παραμείνει μέχρι τέλους  αγαπητός σε όλο το πολιτικό φάσμα
ως ένας ανιδιοτελής, ευγενής κομμουνιστής, υπόδειγμα ηθικής, ανθρω-
πιάς και αλληλεγγύης. 

Εξορία και βαριά, πατρική κληρονομιά 
Ο Μπάμπης Αγγουράκης υπήρξε ένας αταλάντευτος αγωνιστής της αρι-
στεράς και της πατρίδας που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και συνέπεια
τις αξίες και τα ιδανικά του. Ο πολιτικός κόσμος θα τον θυμάται ως έναν
άνθρωπο με ακέραιο χαρακτήρα και κυρίως ανυποχώρητο στις ηθικές
του πεποιθήσεις. 

Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1951 στο Βουκουρέστι, από γονείς στε-
λέχη του κομμουνιστικού κόμματος, πολιτικούς πρόσφυγες. Πατέρας
του ήταν ο Γιώργος Αγγουράκης, στέλεχος του ΚΚΕ, αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης, Ταγματάρχης του Δημοκρατικού Στρατού και για
πολλά χρόνια υπεύθυνος του παράνομου Ραδιοφωνικού Σταθμού του
ΚΚΕ «Ελεύθερη Ελλάδα» και «Φωνή της Αλήθειας» και του περιοδικού
«Νέος Κόσμος». Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1967,
κάτι που βεβαίως σημάδεψε το γιο του που το 1968 μετακόμισε με την
οικογένειά του στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία (ΓΛΔ). Το 1973
αποφοίτησε από το τμήμα πληροφορικής του Πολυτεχνείου της Δρέσ-
δης και το 1978 πήρε το Διδακτορικό του στον τομέα της πληροφορικής
από το ίδιο πανεπιστήμιο, στο οποίο και εργάστηκε από το 1973 έως
το 1979.

Από το 1975 και για μια δεκαετία υπήρξε μέλος του Κεντρικού Συμβου-
λίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και από το 1985 διετέλεσε
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλά-

δας (ΚΚΕ). Το 1987 ανέλαβε υπεύθυνος του Τμήματος πληροφορικής
και πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας του ΚΚΕ. Από το 1992 έως το
2009 διετέλεσε υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του
ΚΚΕ, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη διοργάνωση των Διεθνών Συναντή-
σεων των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων. Ήταν μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και δούλεψε με μεράκι στο αντιπολεμικό, αντιιμπερια-
λιστικό κίνημα στη χώρα μας, αλλά και στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανα-
τολή, στη Λατινική Αμερική.

Επίσης υπήρξε μέλος της Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτής Α' Αθήνας
/ ΚΚΕ) (1997-2000), μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (1997-2000) και ευρωβουλευτής του ΚΚΕ από
το 2009 έως το 2014. 

Στην πρώτη γραμμή μέχρι τέλους
Ήταν ένας σεμνός, ακούραστος αγωνιστής και πάλευε καθημερινά με
πίστη στις αρχές και στην πολιτική του κόμματός του, για το δίκιο του
λαού μας. Μελετούσε συστηματικά τη μαρξιστική - λενινιστική κοσμο-
θεωρία και προσπαθούσε συνεχώς να εμπλουτίζει τις γνώσεις του σε
κάθε τομέα που αναλάμβανε. Και όμως, όπως αρμόζει σε κάθε μεγάλο
άνδρα, δεν έμενε στη θεωρία. Δεν ήταν από αυτούς που θεωρούσαν
ότι η «βρώμικη» δουλειά έπρεπε να γίνει από τους νεότερους. Αντίθετα,
παρέμενε πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα και συμμετείχε σε όλες
τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις του κόμματός του, ακόμα και τον τε-
λευταίο καιρό που η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Είτε στις πλατείες για
κάποια ομιλία, είτε στις πορείες, τον έβλεπαν οι νεότεροι σύντροφοί του
να ανταπεξέρχεται πλήρως στα καθήκοντά του, ΠΑΝΤΑ με το χαμόγελο
στο στόμα. 

Ένα σχετικά πρόσφατο δυσάρεστο περιστατικό αναδεικνύει του λόγου
το αληθές, όταν στις 6 Μαρτίου του 2013 είχε τραυματιστεί στο κέντρο
της Αθήνας, στη διάρκεια διαδήλωσης συνδικάτων εργατών που δια-
μαρτύρονταν για την ανεργία, τη στιγμή που οι δυνάμεις των ΜΑΤ επε-
νέβησαν για να εμποδίσουν ομάδα διαδηλωτών που επιχείρησαν να
κατευθυνθούν προς το υπουργείο Οικονομικών. Η εικόνα του χτυπη-
μένου στο κεφάλι Μπάμπη Αγγουράκη είχε συγκλονίσει τότε και είχε
«παίξει» σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Έκτοτε βέβαια τα ΜΜΕ τον ξέχασαν
και πάλι, αλλά στη σύγχρονη εποχή της διαπλοκής, αυτό μάλλον ένα
ακόμα παράσημο αποτελεί...

Καθολική αναγνώριση
Η απογοητευτική πραγματικότητα είναι ότι τέτοιες χαρισματικές και τα-
πεινές προσωπικότητες σπανίζουν και εκλείπουν από την πολιτική ζωή
του τόπου μας. Ο Μπάμπης Αγγουράκης, αυτός ο χαμηλών τόνων αγω-
νιστής της αριστεράς, είχε αποσπάσει με τη σεμνότητα και το ήθος του
την αγάπη και το σεβασμό όλων. Τη θλίψη τους μάλιστα για τον αιφνίδιο
θάνατό του εξέφρασαν εκτός από τους στενούς του συντρόφους, όλα
τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εκπρόσωποι των διεθνών επιτροπών και
οργάνων στα οποία είχε συμμετάσχει κατά καιρούς λόγω της ενασχό-
λησής του με το Διεθνές Τμήμα του ΚΚΕ. 

Στην πολιτική κηδεία του Μπάμπη Αγγουράκη παρευρέθησαν ο πρε-
σβευτής της Κούβας και αντιπροσωπείες του ΑΚΕΛ, του ΚΚ Τουρκίας,
του Κόμματος Εργασίας Βελγίου, της Παλαιστινιακής Παροικίας και της
Παλαιστινιακής Πρεσβείας. Στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

(συνέχεια σελ. 11)

Φιλοξενούμε ένα αφιέρωμα στον Χαράλαμπο Αγγουράκη, έναν πολιτικό
με σπάνιο ήθος και ευγένεια, έναν αγωνιστή αγαπητό σε όλες τις παρατά-
ξεις, του οποίου ο θάνατος άφησε φτωχότερη την πολιτική ζωή του τόπου

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Κύριος ήρθε, κύριος έζησε και κύριος έφυγε...
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Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗλ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 61 ετών ο συνάδελφός μας Γαβριήλ. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Νέας
Σμύρνης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αγίου Σώστη. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικό-
τητα. Στη σύζυγό του συνάδελφο Καίτη όπως και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυ-
πητήρια.

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 70 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Μυτιλήνης.
Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυ-
πητήρια.

ΚΑΝΕλλΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνάδελφός μας Γιώργος. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Περι-
στερίου, Ελευσίνας και ως Διευθυντής στα Καταστήματα Κερατσινίου, Χαϊδαρίου και Παιανίας. Τον διέκρινε
το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στην κόρη του και συνάδελφό μας Έφη, καθώς και στην αδελφή
του και συνάδελφό μας Ευγενία, όπως και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ λΕΩΝΙΔΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφός μας Λεωνίδας.  Υπηρέτησε στο Κατάστημα Σταδίου
Ομήρου, στη Διεύθυνση Περιουσίας και ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Προσωπικού. Τον διέκρινε το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του συνάδελφο Ρούλα όπως και στους οικείους του εκφράζουμε
τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΑλΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών ο συνάδελφός μας Μηνάς. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Φίλωνος.
Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του συνάδελφο Κική όπως και στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 82 ετών ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Αιγίου,
Κορωπίου, Ψυχικού και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους
του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑλλΙΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών η συνάδελφός μας Γαρυφαλλιά. Υπηρέτησε στα Καταστήματα
Ηρακλείου Κρήτης και Φίλωνος. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους της
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφός μας Ανδρέας. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Συντάγ-
ματος. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια.

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός μας Νίκος. Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εμπλοκών.
Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυ-
πητήρια.
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κρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, το ΑΚΕΛ και η ΕΔΟΝ, ενώ ειδική μνεία
έκανε η πρόεδρος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
(GUE), Γκάμπι Τσίμερ, που στη θερμότατη δήλωσή της προσπάθησε
να συμπυκνώσει σε λίγες γραμμές το ποιόν του ανδρός: «Σήμερα είναι
μια θλιβερή ημέρα για την ομάδα μας, μετά την είδηση, από την Αθήνα,
σχετικά με τον θάνατο του αγαπητού φίλου και συντρόφου Χαράλαμπου
Αγγουράκη. 

Υπήρξε ένας μαχητής για τους εργαζόμενους διεθνώς κι ένα πρόσωπο
με βαθιά πολιτική πεποίθηση και ακεραιότητα, ο οποίος έφυγε μόλις σε
ηλικία 63 ετών. Θα θυμόμαστε τον Μπάμπη για την ισχυρή αποφασι-
στικότητά του να αγωνιστεί ενάντια στον καπιταλισμό, τη δέσμευσή του
για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, καθώς και τη ζεστασιά του. 

Το... φάντασμα του Αγγουράκη
Τον επίλογο της διακεκριμένης και συνεπούς προς τα πιστεύω του ζωής
τον έγραψαν οι συνάνθρωποι, σύντροφοι και συμπολίτες του, δίνοντάς
του μετά θάνατον, τιμής ένεκεν ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού, 9.634
ψήψους στις πρόσφατες Ευρωεκλογές! 

Το… φάντασμα του Μπάμπη Αγγουράκη, όμως, δε θα πλανάται μόνο
πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα εγχώρια πολιτικά
πράγματα, αφού το ηθικό του ανάστημα και η πνευματική του προ-
σφορά θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα τρανταχτό παράδειγμα για
όλους, πολιτικούς και απλούς πολίτες. Αλλά και για το γιο του που η
ζωή τα έφερε έτσι ώστε να τον αφήσει να μεγαλώσει με την περήφανη
ανάμνηση του πατέρα του στην ίδια ηλικία που είχε μείνει ορφανός και
ο ίδιος… 

Γιατί υπήρξε ένας σεμνός, ακούραστος αγωνιστής και πάλευε καθημε-
ρινά με πίστη στις αρχές του. Γιατί επιδίωκε στην πράξη αυτό που μέσα
μας όλοι σκεφτόμαστε, αλλά διστάζουμε να κάνουμε. Γιατί δεν έμενε
άπραγος μπροστά στις εξελίξεις, αλλά επιχειρούσε να τις διαμορφώσει.
Γιατί επιθυμούσε να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας και να βελτιώσουμε
σταθερά την καθημερινότητά μας. Γιατί γνώριζε  ότι αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή όλων μας, θέ-
τοντας ως αφετηριακό σημείο τις πραγματικές αρχές και αξίες με τις
οποίες μεγαλώσαμε και πορευτήκαμε στη ζωή μας και τις οποίες οφεί-
λουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε το σημερινό αίσθημα
αγανάκτησης και απογοήτευσης σε πηγή έμπνευσης. Γιατί οι εποχές
που άλλοι αποφάσιζαν για εμάς χωρίς εμάς έχουν τελειώσει ανεπιστρε-
πτί και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να επανακτήσουμε όσα μας ανή-
κουν, χτίζοντας εκ νέου ειλικρινείς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ μας
πέρα από κομματικές καταβολές ή εξαρτήσεις του παρελθόντος. Με
αυτό το πλαίσιο αξιών ως μοναδικό άξονα, με τη συνεχή και ανιδιοτελή
συμμετοχή στα κοινά ως σταθερή εγγύηση συνέπειας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΗΤΑΝ Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ!

Συνέχεια από τη σελίδα 10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Το ΣτΕ με μία απόφαση σταθμό (υπ’ αριθμ. 2307/2014) επανέφερε το
θεσμό της διαιτησίας για τα εργασιακά ζητήματα. Με την υπ’ αριθμ.
6/2012 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η κυβέρνηση είχε καταργή-
σει αντισυνταγματικά και αυθαίρετα τη μονομερή δυνατότητα προσφυ-
γής των εργαζομένων στη διαιτησία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών τους.
Αυτή η δικλείδα ασφαλείας περί δυνατότητας μονομερούς προσφυγής
στη διαιτησία για την επίλυση συλλογικών διαφορών είχε καταχωρηθεί
στο Σύνταγμα από το Νομοθέτη για να περιφρουρηθεί η συλλογική αυ-
τονομία και να προστατευτεί η ασθενέστερη πλευρά, η οποία πάντοτε
είναι αυτή των εργαζομένων. Η παρέμβαση της κυβέρνησης για κατάρ-
γησή της ουσιαστικά τίθετο σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομέ-
νων και πολύ λογικά κρίθηκε αντισυνταγματική από την ολομέλεια του
ΣτΕ, το οποίο ανέφερε συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ότι «επιβάλλεται
από το Σύνταγμα στο Νομοθέτη να προβλέπει και τη δυνατότητα μο-
νομερούς προσφυγής στη Διαιτησία έστω και από το ένα μέρος, ώστε
να μη παραμένει αρρύθμιστο σημαντικό μέρος της συλλογικής διαφο-
ράς με τους εντεύθεν κινδύνους, με βλάβη της κοινωνικής ειρήνης και
την επάνοδο στο ρυθμιστικό πεδίο των ατομικών συμβάσεων εργασίας,
κατά τη σύναψη των οποίων βρίσκεται κατά κανόνα σε πλεονεκτική
θέση η εργοδοτική πλευρά».
Αυτή η απόφαση έχει μεγάλη συνδικαλιστική σημασία καθώς επηρεάζει
άμεσα τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συμβάσεις και εν γένει τα
δικαιώματα των εργαζομένων, επαναφέροντας ουσιαστικά σε αυτές τις
διαδικασίες τη δημοκρατική νομιμότητα και την ομαλή συνταγματική λει-
τουργία. Ας είναι αυτή η αρχή ώστε σταδιακά να αρθούν όλες οι αντι-
συνταγματικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί την τελευταία τετραετία και
έχουν παρα-βιάσει το Σύνταγμα στρεφόμενες, κυρίως, εναντίον των ερ-
γαζομένων, των συνταξιούχων, των απλών πολιτών και συνολικά των
πιο αδύναμων ομάδων του πληθυσμού. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν2112

Με την πρόσφατη επιχειρησιακή ΣΣΕ ρυθμίσθηκε η καταβολή στους
αποχωρούντες υπαλλήλους της Alpha Bank που προέρχονται από την
Ιονική Τράπεζα και την Εμπορική Τράπεζα στο 40% της αποζημίωσης
καταγγελίας (Ν. 2112/20) κατ’ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου β΄
του άρθρου 8 Ν. 3198/1955. Επισημαίνουμε ότι στην πλειονότητα των
συναδέλφων η αποζημίωση αυτή υπολείπεται αυτής του εδαφίου α΄ του
Ν. 3198/1955 (50% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20, όπως ισχύει μετά
τους περιορισμούς του Ν. 4046/2012). Ενόψει αυτού, καλούμε τους
συναδέλφους, πριν υποβάλουν τη σχετική δήλωση αποχώρησης, να
απευθύνονται στο Σύλλογό μας για τον υπολογισμό του ποσού της
αποζημίωσής τους και την πληροφόρησή τους σχετικά με τη δικαστική
διεκδίκηση της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς. 



ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ
Με την υπ' αριθμ. 3479/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι ο συνάδελφος μας Απόστολος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάσθηκαν ως μισθολογικές δια-
φορές το ποσό των 3.727,69 €, το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανο-
ποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης και επιπλέον αυτών τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς
και το ποσό των 600€  ως δικαστική δαπάνη πρώτου και δεύτερου βαθμού
δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

λΑΜΑΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 1258/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Σπύρο για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 38.042,62 € από 1/5/2009 και επιπλέον
αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800€
για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΧΑλΟΦΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ - ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 3057/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε

ότι η Τράπεζα οφείλει στους συναδέλφους Ιωάννα και Γεώργιο για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
48.662,04€ στον καθένα και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Με την υπ’ αρ. 1625/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δήμητρα για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 45.904,21€ και για υπόλοιπα μη χορηγηθεισών αδειών 2.395€ και επι-
πλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και
1.700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΒΑΡΚΑΣ  ΠΑΝΤΕλΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1482/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Παντελή για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
39.388,95€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.300€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΝΤΟΝΤΟΥ - ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΑ
Με την υπ’ αρ. 216/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αριστέα για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
47.133,29 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΔΟΞΑ  ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3194/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ.
8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.275,08€ και
επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς
και το ποσό των 2.800€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΑλλΙΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1022/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

στηκε ότι ο συνάδελφός μας Βασίλης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2004. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές
6.638,99 € για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 500€  και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους, μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς και το ποσό
των 600€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΒΕλλΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3806/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Ιορδάνη  για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 55.710,34
€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 2.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ  ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 4413/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ελευθέριο για αποζημίωση του
άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 44.333,10€
και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 2.800€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΟλΕΓΚΟΥ – ΚΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ’ αρ. 2967/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Βασιλική για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
52.463,64€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΣΤΑΘΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1494/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Νίκο
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 44.126,18 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την
πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.323 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣΑΚΑλΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1555/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
54.099,84€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.720€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΝΗλΙΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1359/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κορ-
νήλιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)
το ποσό των 43.448,30 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι
την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.250 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 421/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών  αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μάρκο για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 36.254,17 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 1.088 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ευφροσύνη Φωτεινοπούλου.

λΟΥΤΡΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1609/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

στηκε ότι ο συνάδελφός μας Χριστόφορος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό
του Τμηματάρχη Α΄ από 1-1-2006. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφο-
ρές 4.640,48€, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 1.000€ και
επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς και το
ποσό των 600€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Ευστάθιος Γραμμένος. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 1723/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε

η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος
Ιωάννης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1.1.2004,
του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 2.950,20€ και χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000€ με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε
η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.000€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΜΗΣ  ΣΤΥλΙΑΝΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 885/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Στυλιανό για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
32.695,78€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αρ. 967/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
40.687,15€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑλΚΙΑ-ΚΟΥΤΣΑΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 2901/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 24.073,56€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 790€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΡΟλΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕλΙΑ 
Με την υπ’ αρ. 846/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ευαγγελία για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
35.000€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.300€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

λΙΑΤΣΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Με την υπ’ αρ. 2077/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Θεόδωρο για

αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό
των 42.776,89€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 800€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΡΑΥΤΟΠΟΥλΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3742/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του αειμνήστου συναδέλ-
φου μας Χρήστου για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.480,02 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣΟλΙΑΚΟΥ ΦΑΝΗ
Με την υπ’ αρ. 2074/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Φανή για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των
42.440,90€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.600€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥλΟΥ ΒΑΣΙλΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2547/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Βασιλική, για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν.3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
45.999,95€, το ποσό των 500€ για δικαστική δαπάνη και επιπλέον αυτών
τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥλΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1740/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γεώργιο για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
42.959,44€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3743/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η

πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τράπεζα οφείλει στο
συνάδελφο Αλέξανδρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.310,46€ και επιπλέον αυτού τους νόμι-
μους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1284/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία για
αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 18.346,89€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη
εξόφληση, καθώς και 550€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΚΟΠΟΥλΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1857/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρί-

σθηκε ότι η συνάδελφος Ευφροσύνη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του
Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2004, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές
διαφορές 8.952,38€ και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης
3.000€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση, καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ  ΑλΕΞΑΝΔΡΑ
Με την υπ’ αρ. 883/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αλεξάνδρα για απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
24.320,56€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξό-
φληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟΥΖΟΥΡΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 3189/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε

ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σταματίνα για αποζημίωση του άρ. 8
Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.155,48€ και επι-
πλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και
600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥλΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3714/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  αναγνωρί-

σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 15.451,98
€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση,
καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Με την υπ' αρ. 1742/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Νικόλαο
για αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος 2112/1920) το
ποσό των 39.924 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την εξό-
φληση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος  Κα-
τσακιώρης.

ΠΑΡΙΑΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
Με την υπ’ αρ. 3077/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η

πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφο Δήμητρα  για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.745,17€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους
τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
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, Γιάννης Γιαννόπουλος, Θωμάς Γεωργίου, Γιώργος Κον-
ταρίνης, Φάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Μπρέγιαννης, Βαγγέλης
Παινέσης, Δήμητρα Ρουβάκη, Γιάννης Σοφιανόπουλος, Γιάννης
Τσαρτσάλης, 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 
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