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Τ α  π ή λ ι ν α  π ό δ ι α  τ ο υ  Τ α  π ή λ ι ν α  π ό δ ι α  τ ο υ  
“ γ ί γ α ν τ α ”  α π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι“ γ ί γ α ν τ α ”  α π ο κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι
Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, της αβεβαιότητας, της θεσμικής αναξιο-
πιστίας, της ανικανότητας του πολιτικού συστήματος, των διαταραγμένων σχέ-
σεων με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και την εσωτερική απορρύθμιση και
αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού, με την ανεργία, την ανέχεια και την απουσία
προοπτικής να σφίγγουν τη μέγγενη και να οδηγούν σε ασφυξία τους πολίτες
αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον δε γίνεται
χειρότερα...
Δυστυχώς, ένα καθοριστικής σημασίας θέμα για την πατρίδα μας -και αυτήν τη
φορά χωρίς να υφίστανται ευθύνες είτε στους πολιτικούς είτε στους πολίτες- είναι
οι γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα και οδη-
γούνται σε μία ραγδαία και ίσως ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. 
Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, ένα σταυροδρόμι
ηπείρων, λαών και πολιτισμών, αλλά και συμφερόντων. Αυτή η κρίσιμη γεωπο-
λιτική θέση έχει λειτουργήσει μέσα στους αιώνες ευεργετικά για την Ελλάδα,
αλλά πολλές φορές έχει επιφέρει και μεγάλες καταστροφές.
Η σταθερότητα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου αποτελεί πλέον μία γλυ-
κιά ανάμνηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ρευστότητα πολλές φορές παρουσιά-
ζει και ευκαιρίες για βελτίωση του γεωπολιτικού καθεστώτος, αλλά η συγκυρία
δε θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τη χώρα μας που είναι αδύναμη να δια-
χειριστεί τα εσωτερικά της προβλήματα και πλέον προστίθεται και ο έξωθεν “πο-
νοκέφαλος” με τις προσφυγικές ροές που περνούν μαζικά από την Ελλάδα, τον
κίνδυνο της τρομοκρατίας, αλλά και τη δυσχερή θέση της γείτονος Τουρκίας με
τις παραδοσιακές επεκτατικές της βλέψεις να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
Είναι γεγονός ότι ιστορικά η πατρίδα μας υστερούσε τόσο στο διπλωματικό πεδίο
όσο και σε θέματα διαχείρισης κρίσεων σε σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, οι γεί-
τονες και ο “νεοσουλτάνος” Ερντογάν πλέον βρίσκονται σε σύγχυση και έχουν πε-
ριέλθει σε ιδιαιτέρως δεινή θέση. Έχω τονίσει και σε παλαιότερες παρεμβάσεις μου
ότι η Τουρκία οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς μία σοβαρή κρίση -οικονομική,
θεσμική και κοινωνική σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και κρίση στρατηγικής κατεύ-
θυνσης σε εξωτερικό επίπεδο- που θα είναι κάθε άλλο παρά αναίμακτη.
Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την αντιπαράθεση και τις διαφωνίες μας
με τους γείτονες, κυρίως για τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο, θα πρέπει να μας
θορυβήσει ιδιαιτέρως. Μία συνήθης πρακτική της Τουρκίας όταν αντιμετωπίζει
περιόδους κρίσης είναι οι επιθετικές ενέργειες και οι προβοκάτσιες, κάτι που η
χώρα μας έχει βιώσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν.
Η προβληματική αναφορικά με τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην Τουρκία θα
πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων παραμέτρων που την
επηρεάζουν διαχρονικά. Εσωτερικά είναι η σχέση του κράτους με την οικονομία,
το Ισλάμ και το κουρδικό στοιχείο. Όμως, αυτή η εσωτερική κρίση αλληλεπιδρά
και με το περιφερειακό ισοζύγιο ισχύος, τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και βέβαια το ρόλο που διαδραματίζει στον ενεργειακό χάρτη.
Η ανάλυση αυτών των παραγόντων μπορεί να δώσει μία ισορροπημένη
απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τουρκία διαχρονικά, αλλά επε-
ξηγεί και τη σημερινή συγκυρία.

Γύρω γύρω όλοι, στη μέση η Τουρκία...Γύρω γύρω όλοι, στη μέση η Τουρκία...
Πρόσφατα, με πρόσχημα την παραβίαση του εναέριου χώρου της, η Τουρκία
προχώρησε στην κατάρριψη ενός ρωσικού μαχητικού που επιχειρούσε στα σύ-
νορα Τουρκίας – Συρίας εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Η ειρωνεία είναι
προφανής όταν οι άσπονδοι γείτονές μας δε σέβονται τον εναέριο χώρο της Ελ-
λάδας εδώ και δεκαετίες...
Η κατάρριψη του ρωσικού  μαχητικού προσέθεσε ένα επιπλέον επίπεδο πολυ-
πλοκότητας σε μια ήδη ιδιαίτερα περίπλοκη περιφερειακή σύγκρουση. Αν και η
κατάληξη αυτή μοιάζει με ένα προαναγγελθέν γεγονός με βάση τα όσα διαδρα-
ματίζονται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, τα ερωτήματα παραμένουν. Το
περιστατικό έγινε βάσει σχεδίου ή επρόκειτο για μία ενέργεια που προερχόταν
από κύκλους που δεν μπορούσε να ελέγξει η τουρκική κυβέρνηση; Τι επεδίωκαν

οι γείτονες με αυτήν τους την ενέργεια;                    συνέχεια στη σελίδα 2

Πρωτοφανές σκάνδαλο εξελίσσεται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤΠρωτοφανές σκάνδαλο εξελίσσεται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Αυτή ε ίναι  ηΑυτή είναι  η

“στρατηγική” επένδυση“στρατηγική” επένδυση
που “διασφαλίζει” το ταμείο!που “διασφαλίζει” το ταμείο!

Η προκλητική απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη
συμμετοχή του επικουρικού μας φορέα στην Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank έρχεται να προ-
στεθεί σε μία σειρά μεθοδευμένων, καταστροφικών
ενεργειών που οδήγησαν το ταμείο στη διάλυση!

Η εφημερ ίδα  “Η  εφημερ ίδα  “ ΈθνοςΈθνος ””
γ ια  τη  “μαύρη  τρύπα”γ ια  τη  “μαύρη  τρύπα”

του  ταμε ίου  υγε ίαςτου  ταμε ίου υγε ίας

Μετά το διπλασιασμό των συντάξεων το 2006 με απόφαση -άκουσον άκου-
σον- προσωρινής διοίκησης (!), τη συνεπαγόμενη απομείωση των αποθε-
ματικών του ταμείου, την εισαγωγή ενός καταστατικού εκτρώματος που
κατεδαφίζει την επικουρική ασφάλιση, την κατολίσθηση των συντάξεων στα
επίπεδα των 50 ευρώ και αφού μέχρι πριν λίγες μέρες διαβεβαίωναν τους
εν ενεργεία ασφαλισμένους ότι θα τους επιστρέφονταν οι εισφορές τους, η
αχαρακτήριστη απόφαση που ελήφθη από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
έπειτα από μαραθώνια διήμερη συνεδρίαση στις 15 και 16 Δεκεμβρίου
για “επένδυση” 55,5 εκατ. Ευρώ σε μία τράπεζα που παρουσιάζει στα-
θερή ζημία και έχει ήδη συμπαρασύρει ένα ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ) που απο-
τελεί το βασικό της μέτοχο, το μόνο που διασφαλίζει είναι η στρατηγική
αποτυχία αυτής της επιλογής που θα αποτελέσει την ταφόπλακα του
επικουρικού μας φορέα!  συνέχεια στις σελίδες 4-5

Ο σύλλογός μας παραμένει πάντα πιστός στις αρχές της διαφάνειας και της
αποκάλυψης και παραδειγματικής τιμωρίας όλων όσοι καταχράζονται το δη-
μόσιο χρήμα. Δυστυχώς, αυτού του είδους οι υποθέσεις που “άνθισαν” τις
δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, μόλυναν και τα “του οίκου” μας,
όπως σας έχουμε αποκαλύψει με την έρευνα και τις κατηγορίες που έχουν
απαγγελθεί για το σκάνδαλο στο ταμείο υγείας. συνέχεια στη σελίδα 3

συνέχεια στη σελίδα 3

Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !
Ελάτε να ανταμώσουμε,

να ιδωθούμε, να τα πούμε, να τα πιούμε,
να ξαναβρεθούμε, να ξαναγνωριστούμε,

να θυμηθούμε τα παλιά, τα καλά!

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου
στο κέντρο “Ιερά Οδός” στο Γκάζι
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Συνέχεια από 
τη σελίδα 1

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί το λιγότερο με καχυ-
ποψία τις πρωτοβουλίες του διδύμου Ερντογάν-Νταβούτογλου.
Η Τουρκία είχε την εσφαλμένη εντύπωση ότι θα είχε λευκή επιταγή ως μέλος του ΝΑΤΟ
για να προκαλέσει το πρώτο θερμό επεισόδιο μεταξύ χώρας του Βορειοατλαντικού Συμ-
φώνου και της Ρωσίας εδώ και 55 χρόνια.
Τα πράγματα, όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι...
Έστω κι αν δημοσίως υπήρξαν κάποιες χλιαρές δηλώσεις υποστήριξης από την ηγεσία
της Συμμαχίας, η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ είναι ενοχλημένες από τις πρωτοβουλίες και
τις τάσεις απόκλισης της Τουρκίας από τη βασική συμμαχική γραμμή. Αν η Τουρκία σκό-
πευε να δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, απέτυχε. Μετά, μάλιστα, από
τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την ανάγκη
δημιουργίας συμμαχίας κατά του ISIS που θα περιλαμβάνει και τη Μόσχα.
Όπως απέτυχε και η συνολική στρατηγική των Νταβoύτογλου-Ερντογάν να μετατρέ-
ψουν την Τουρκία σε ηγετική οικονομική δύναμη και το πολιτικό Ισλάμ σε πολιτικό μοντέλο
στη Μέση Ανατολή. Ο σχεδιασμός κατέρρευσε υπό το βάρος των λανθασμένων επιλο-
γών και των διεθνών εξελίξεων. Η ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική έχει φέρει εντε-
λώς τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η Τουρκία, ουσιαστικά, έχει
προβλήματα με όλους τους γείτονες της. Μάλιστα πολλές ενέργειές της έρχονται
και σε πλήρη αντίθεση με την διεθνή κοινότητα, όπως πχ. oι εμπορικές συναλ-
λαγές και οι διευκολύνσεις προς το ISIS.
Η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους σημαδεύει οριστικά πλέον τις σχέσεις των δύο
κρατών, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας. Ουσιαστικά, οι γείτονες
βρίσκονται διπλωματικά και από άποψη συμμαχιών σε απομόνωση! Έχουν έρθει σε
ρήξη με το Ιράν, σε πλήρη διάσταση με τη νέα κυβέρνηση του Ιράκ, σε διαρκή εμπόλεμη
κατάσταση με τη Συρία και τα καθεστώτα στα οποία είχαν επενδύσει (βλ. Αίγυπτος,
Λιβύη, Τυνησία κλπ) ανατράπηκαν από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, τινάσσοντας στον
αέρα τον τουρκικό σχεδιασμό.
Παράλληλα, στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας είναι η αποτροπή δημιουργίας κουρδι-
κού κράτους. Ο συριακός εμφύλιος δημιούργησε αρχικά δύο σημαντικές προοπτικές
ως προς αυτό το θέμα. Αφενός την επικράτηση μίας ισλαμιστικής κυβέρνησης σουνιτών
υπό την επιρροή της Άγκυρας και αφετέρου τη συντριβή του κουρδικού κινήματος στη
Βορειοανατολική Συρία μέσω της ενδυνάμωσης των τζιχαντιστών.
Αμφότερες οι επιλογές αυτές προς το παρόν αποτυγχάνουν. Οι ΗΠΑ μάλιστα στήριξαν
τους Κούρδους και ως μία απάντηση στην υπερβολική διάθεση αυτονόμησης από τις
επιταγές της υπερδύναμης. 
Μετά την εμπλοκή της Ρωσίας, που στηρίζει τον εχθρικό προς τα τουρκικά συμφέροντα
Άσαντ και σίγουρα θα εξοπλίσει και ισχυροποιήσει τα κουρδικά κινήματα, η θέση των
Τούρκων καθίσταται δυσχερέστερη. Πιθανή επικράτηση του Άσαντ ή και άλλων δυνά-
μεων, σε συνδυασμό με την αμερικανική στήριξη στους Κούρδους, μπορεί να έχει ως
συνέπεια το απευκταίο για την Τουρκία σενάριο της δημιουργίας κουρδικού κράτους,
που θα αποτελεί δραματική εξέλιξη  για την ασφάλεια της χώρας σε συνδυασμό με τα
γεγονότα σε Συρία και Ιράκ. 
Είναι προφανές ότι στην ανάλυση αυτή πρέπει να συνυπολογιστούν τα ενεργει-
ακά συμφέροντα που αποτελούν το βαθύτερο αίτιο της γενικευμένης έντασης
στην ευρύτερη περιοχή. Με την άρση των αποκλεισμών στο Ιράν η Τουρκία θα
μπορούσε να μετατραπεί σε έναν τεράστιο “αγωγό”, αλλά η έκρυθμη κατάσταση
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη δυνατότητα διέλευσης ενεργειακών πόρων.
Έργα και σχεδιασμοί δισεκατομμυρίων περιμένουν την αποκατάσταση του κλί-
ματος ασφάλειας. 

Τουρκία του Ερντογάν: Ολίγον από Ελλάδα και ναπολεόντεια Γαλλία
Η σχέση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής είναι αλληλοτροφοδοτούμενη. Η
επιθετική πολιτική έντασης στο εξωτερικό επηρεάζει ταυτόχρονα και την εσωτε-
ρική τάξη και αντίστροφα. Η εξωτερική πολιτική, η οποία είχε ξεκινήσει με την
αρχή των «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες», πριν στραφεί το 2011 σε
νεοοθωμανικά μονοπάτια, κατέληξε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην
τουρκική οικονομία. 
Η Τουρκία αποτελεί ένα κράτος-διασταύρωση λαών και πολιτισμών. Παραδο-
σιακά όμως, αντί να ενσωματώσει τις διαφορετικές κουλτούρες, επέλεξε μία πο-
λιτική απόρριψής τους. Αντίστοιχα, η στροφή προς τον ισλαμισμό έχει
προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ του κεμαλικού-κοσμικού και του θρησκευτικού
κράτους. Η οικονομική άνθιση και η “ειρηνευτική διαδικασία” με το PKK έδωσαν
την προηγούμενη δεκαετία τον αναγκαίο πολιτικό χρόνο και χώρο στο πολιτικό
Ισλάμ να εισβάλει στην τουρκική κοινωνία, στα ΜΜΕ και στο βαθύ κράτος.
Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην. Η τουρκική οικονομία είχε ήδη πληγεί
από τη σύγκρουση στη γειτονική της Συρία και την κατάρρευση της τριετούς εκε-
χειρίας με τους Κούρδους μαχητές του PKK. 
Το “οικονομικό θαύμα” της Τουρκίας, που αποτελούσε αιχμή του δόρατος του
AKP την προηγούμενη δεκαετία, αρχίζει να ξεθωριάζει. 
Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Η τουρκική λίρα είχε την τρίτη χειρότερη επίδοση φέτος από
όλα τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, ενώ τα ομόλογά της είχαν τη χειρότερη
επίδοση. Μέσα σε δύο χρόνια η τουρκική λίρα έχασε σχεδόν το 40% της αξίας της έναντι
του δολαρίου. Η απόδοση των διετών τουρκικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 31
μονάδες βάσης στο 10,65% μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους. 
- Σας θυμίζει κάτι;
Οι δείκτες αναδεικνύουν ότι η εικόνα της κραταιάς δύναμης ήταν μία “φούσκα”. Η Τουρ-
κία έζησε το δικό της “2004”. Η αλματώδης ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως σε εξωτε-
ρικό και εσωτερικό δανεισμό. Στο τέλος του 2013 υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνταν
56.4 εκ. πιστωτικές κάρτες για 76 εκ. πληθυσμού. Μήπως τα παραπάνω στοιχεία

σας θυμίζουν κάτι; 
Η  διακυβέρνηση Ερντογάν έφτασε την οικονομία στα ύψη κυρίως με ξένο κεφάλαιο και
μεγάλες επενδύσεις, ενώ η εγχώρια βιομηχανία εγκαταλείφθηκε. Η τουρκική οικονομία
μοιάζει να έχει τις παθογένειες της ελληνικής οικονομικής “ανάπτυξης”, των ετών
πριν την κρίση.  Οι αριθμοί χτυπούν “κόκκινο” και θυμίζουν λίγο από Ελλάδα
του 2008.
- “Ναπολεόντειος” διακυβέρνηση
Παράλληλα, τα παραπαίοντα οικονομικά στοιχεία επιδεινώνονται από τον αυταρχικό
τρόπο διακυβέρνησης. Η κατάρρευση της συμμαχίας με τον πρώην μέντορα του
Ερντογάν, θρησκευτικό ηγέτη και μεγιστάνα του χώρου της εκπαίδευσης και των
ΜΜΕ, φετουλάχ Γκιουλέν, οι αποκαλύψεις για διαφθορά και οι δεσποτικές συμπε-
ριφορές, τραυματίζουν το προφίλ των Ισλαμιστών, ενώ η σύγκρουση με το PKK
και ο πόλεμος στη Συρία αναβαθμίζουν το ρόλο του στρατού στον οποίο επικρα-
τούν κεμαλικά στοιχεία. Ένας συνδυασμός παραγόντων που περιλαμβάνουν
επιλογές δημιουργίας ακραίας εσωτερικής πόλωσης, εκδίωξη αντιφρονούντων
και πολιτικό αυταρχισμό έχουν συμβάλει στη σημερινή κατάσταση, με τη βιομη-
χανική και αγροτική παραγωγή να μειώνονται, τις εξαγωγές να περιορίζονται και
συνεπώς την ανεργία να αυξάνεται.
Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις ο Ερντογάν επέλεξε την καταστολή και την κλιμάκωση
του κουρδικού. Παλαιότερα αυτές οι πολιτικές ήταν επαρκείς για τη διατήρηση του
εσωτερικού status quo. Με την σημερινή κατάρρευση του κράτους σε Συρία και
Ιράκ, όμως, τα πράγματα περιπλέκονται. Ο αυταρχικός τρόπος διακυβέρνησης του
Τούρκου προέδρου συμβάλλει στο κλίμα ανασφάλειας. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης
στην πολιτική της κεντρικής τράπεζας, οι φυλακίσεις δικαστών και εισαγγελέων, το λου-
κέτο σε εφημερίδες και οι διώξεις δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας έχουν προ-
καλέσει ροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό, έχουν δημιουργήσει αβέβαιο επενδυτικό
κλίμα και έχουν αυξήσει τα επιτόκια. 
Ως αποτέλεσμα των επιλογών της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής, η Τουρκία έχει
δει τις βασικές της εμπορικές οδούς να έχουν μπλοκαριστεί και τις εξαγωγές της σε πολ-
λές αγορές να έχουν τελματωθεί.
- Σχέσεις με το ISIS
Ένα επιπλέον στοιχείο που πέραν του διπλωματικού πεδίου, θα τραυματίσει την Τουρ-
κία και οικονομικά, είναι η απόλυτη σύνδεσή της με τους τζιχαντιστές.  Η χιονοστιβάδα
των αποκαλύψεων περί στρατιωτικής ενίσχυσης με αντάλλαγμα την παράνομη διακί-
νηση του πετρελαίου του ISIS (από την οποία επωφελήθηκαν και δύο μεγάλοι Έλληνες
εφοπλιστές...), δεν επιδέχονται πλέον αμφισβήτησης. 
Η απόφαση όμως που ελήφθη για τη συντριβή του ISIS μετά τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις στο Παρίσι είναι βέβαιο ότι θα αποκόψει την ανάσα που έδινε στην τουρκική οικο-
νομία η λαθραία διακίνηση πετρελαίου...
Εν τέλει, η υιοθέτηση της στρατηγικής της εσωτερικής και εξωτερικής πόλωσης,
έθεσε σε λειτουργία μία διαδικασία, η οποία εάν συνδυαστεί με την οικονομική
αστάθεια της χώρας και τη γεωπολιτική καταιγίδα που μαίνεται στα νοτιοανατο-
λικά σύνορά της, μόνο απαισιόδοξες προβλέψεις φέρνουν για το αύριο της Τουρ-
κίας. Το παιχνίδι με τη φωτιά του Ερντογάν που επέλεξε να σταθεροποιήσει τον
εαυτό του αποσταθεροποιώντας την Τουρκία, ίσως έχει ολέθριες συνέπειες για
τους γείτονες. 

Στρατηγική έντασης στο Αιγαίο
Έχοντας ως οδηγό το παρελθόν και τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στη χώρα
μας σε περιπτώσεις ασφυξίας, είναι σαφές ότι θα πρέπει να θορυβηθούμε και να λά-
βουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η πολιτική αστάθεια και τα ιδεολογικοπολιτικά
πρότυπα που θέλει να επιβάλει ο Ερντογάν, οδηγούν στην προβολή επεκτατι-
κών, αυταρχικών και ηγεμονικών πολιτικών.
Συνεπώς, το γεγονός αυτό θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και ειδικότερα σε
ό,τι έχει να κάνει με την κλιμακούμενη ένταση που δημιουργεί η Άγκυρα στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, η στρατηγική της κλιμακούμενης έντασης υπο-
βοηθείται από το άλυτο κυπριακό ζήτημα, που η Τουρκία επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει
στη “σκακιέρα” για τις διεκδικήσεις της στην περιοχή. 
Η χώρα μας, έστω και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για την ίδια, οφείλει αυτές τις ση-
μαντικές εξελίξεις να τις αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα, ώστε αρχικά να θωρα-
κίσει μέσω της αποτροπής και όχι της καταστολής τα ζωτικά της συμφέροντα και εν
συνεχεία, αν καταστεί δυνατόν από τις συνθήκες, να αποκομίσει οφέλη. 
Είναι σαφές ότι σε περιπτώσεις που θίγεται το εθνικό συμφέρον η ενότητα είναι η
λύση. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διαρκές Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
αποτελούμενο από στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και εκπρόσωπους κομμάτων, σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς θεσμούς.
Θεωρώ ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής της Ελλάδας πρέπει να λάβει μία ρω-
σική κατεύθυνση και προσέγγιση. Η συγκυρία της έντασης της ρωσοτουρκικής δια-
μάχης (παραδοσιακής στη γεωπολιτική ιστορία) και οι πολιτιστικοί και θρησκευτικοί μας
δεσμοί μπορούν να οικοδομήσουν μία σταθερή συνεργασία σε στρατηγικό και οικονο-
μικό επίπεδο, ιδιαίτερα στους τομείς εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού
και των μεταφορών. Η σύνδεση των διεθνών οδικών αξόνων με τη Μακεδονία και η δυ-
νατότητα ολοκληρωμένης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας με τα νησιά του Αιγαίου πρέπει
να τεθεί σε άμεση εφαρμογή.
Δυστυχώς βέβαια, όπως και σε κάθε κρίσιμο ζήτημα που απαιτεί σχεδιασμό και εθνική
συνεννόηση, η πολιτική ηγεσία δε μοιάζει ικανή να προβεί σε ιεράρχηση στόχων και να
διεκπεραιώσει τέτοιες επιλογές. Και σίγουρα οι αποσπασματικές κινήσεις, όπως η πρό-
σφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία, έχουν μηδενικό αποτέλεσμα.
Το θέμα της Τουρκίας, του “γίγαντα” που… ξαναφόρεσε τα πήλινα πόδια του, μας απει-
λεί και πρέπει να λυθεί με οικουμενική προσέγγιση. Σε διαφορετική περίπτωση ένας
ακόμα κίνδυνος θα κρέμεται πάνω από την ακεραιότητα της χώρας μας.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

Τα πήλινα πόδ ια
του “γ ίγαντα” αποκαλύπτοντα ι
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Ελάτε να Ανταμώσουμε!
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας θέτει διαχρονικά ως μία από τις πλέον σημαντικές
προτεραιότητές του την καλλιέργεια και περαιτέρω ανάπτυξη των δε-
σμών της ιονικής οικογένειας. Για μας αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση
η σφυρηλάτηση των σχέσεων των απανταχού Ιονικάριων μέσω της
διοργάνωσης συναντήσεων των συναδέλφων. Φιλοδοξούμε ότι αυτές
οι εκδηλώσεις θα καταστούν σταδιακά θεσμός που θα εκτρέφει ετησίως
το ιονικό αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης, όπως μόνο εμείς γνω-
ρίζουμε και μπορούμε να το εκφράσουμε. Η καθιέρωση αυτών των εκ-
δηλώσεων έχει σαν στόχο να φέρει τους συναδέλφους ακόμα πιο κοντά
και να ζωντανέψει αναμνήσεις και ιστορίες μίας ολόκληρης ζωής που
θα μείνουν για πάντα άσβεστες στη μνήμη όσων εργαστήκαμε στην αρ-
χαιότερη ελληνική τράπεζα.
Η προσπάθειά μας έχει αφετηρία το φημισμένο Κέντρο “Ιερά Οδός”
(Ιερά Οδός 18-20, Γκάζι, Αθήνα, https://www.facebook.com/IeraO-
dosofficial), όπου στις 22 Ιανουαρίου διοργανώνουμε το πρώτο με-
γάλο “Ιονικό Αντάμωμα”! Εκτός, όμως, από την επαναφορά
αναμνήσεων και τη σύσφιγξη των σχέσεων και συνεργασιών ζωής, αι-
σιοδοξούμε ότι η μαζική σας συμμετοχή και η επιτυχία των εκδηλώσεων
θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την επίτευξη του μεγάλου στόχου και
κρυφού πόθου όλων μας, που δεν είναι άλλος από την ενότητα του
χώρου της Ιονικής!
Όλοι όσοι θα έχουμε τη χαρά και την τύχη να βρεθούμε την Παρασκευή
22/1/16 στο Γκάζι, θα ζήσουμε μία υπέροχη βραδιά που θα αναδείξει με
νοσταλγικό, αλλά και συνάμα δυναμικό τρόπο, τη μοναδική κουλτούρα
της ιονικής οικογένειας που εδράζεται στη συναδελφικότητα και τη συ-
νεργασία.
Το συμβολικό ποσό συμμετοχής ορίστηκε σε 10 ευρώ για κάθε
συνάδελφο.
Αναγνωρίζοντας, βέβαια, ότι λόγω κρίσης αρκετοί συνάδελφοι ίσως να
στερούνται ακόμα και αυτό το μικρό ποσό και καθώς το Ιονικό Αντά-
μωμα νοηματοδοτείται από τη δυναμική παρουσία σας, ο σύλλογός μας
θα μεριμνήσει και για αυτές τις περιπτώσεις. Όσοι συνάδελφοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν αυτό το ποσό, παρακαλούνται να
απευθυνθούν σύντομα στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας προκειμέ-
νου έπειτα από συνεννόηση να τους δοθεί δωρεάν πρόσκληση.

Πρόγραμμα:
Η προσέλευση είναι στις 19:30 μ.μ. και η εκκίνηση της εκδήλωσης θα
γίνει με την προβολή ενός αφιερώματος με αναφορές στην ιστορία της
τράπεζας και την πορεία όσων εργάστηκαν σε αυτήν.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 20:30 μ.μ. με έντεχνα τρα-
γούδια. Η βραδιά θα συνεχιστεί με λαϊκό τραγούδι και θα ακολουθήσει
το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών που θα μας παρουσιάσει νησιώτικους
και λαϊκούς χορούς. Καθώς η βραδιά θα προχωρά θα πάρει τη θέση
του το παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι για να χορέψουμε, να τραγουδή-
σουμε και να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας!
Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν τα μέλη του συλλόγου μας Θέμης
Καρακατσάνης στα έντεχνα, Εμμανουήλ Αντωνιάδης και Ιπποκράτης
Ξυλάς στα λαϊκά, Πλούταρχος Κούσουλας στα παραδοσιακά και μαζί
τους η Νενέ Ανδριανού και η Στεφανία Χούγια. Στους χορούς του Λυ-
κείου θα τραγουδήσει και ο Στέφανος Τομαράς.
Θα παίξουν οι συνάδελφοι Κώστας Κουλτούκης (κιθάρα) και Χρήστος
Χιώτης (κρουστά) από το σύλλογό μας, καθώς και ο Τάσος Γουσέτης
(βιολί), ο Τρύφωνας Παπαϊωάννου (κλαρίνο), ο Σπύρος Μέμης (μπου-
ζούκι), ο Άρης Ζώνιας (πλήκτρα) και ο Αλέξανδρος Τσίτος (λαούτο), ο
οποίος έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης.
Σας καλούμε να δηλώσετε άμεσα συμμετοχή στην εκδήλωση, είτε
τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, ώστε να γίνει η κράτηση της θέσης
σας και να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας. Ευελπιστούμε
στην άμεση ανταπόκρισή σας, προς διευκόλυνση όλων. Δική μας
για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση, αλλά και δική σας ώστε
αφενός να γνωρίζετε εκ των προτέρων με ποιους άλλους συναδέλ-
φους θα συνεστιαστείτε και αφετέρου για να αποφευχθεί ένα γε-
νικό “κομφούζιο” της τελευταίας στιγμής.
Να σας πληροφορήσουμε ότι πρόθεση της διοίκησης του συλλόγου
μας είναι η κατανομή των θέσεων στα τραπέζια να γίνει με βάση τις δι-
ευθύνσεις ή τα καταστήματα, ώστε όλοι, λίγο-πολύ, να έχουν γνωριμία
από το παρελθόν.
Συνάδελφοι, οφείλουμε όλοι να δώσουμε δυναμικό παρών στο πρώτο
Ιονικό Αντάμωμα, ένα θεσμό που φιλοδοξούμε να εκτοξευθεί στο μέλ-
λον, σε ετήσια και πανελλαδική βάση και να αποτελέσει τόπο συνάντη-
σης και σημείο αναφοράς της ιονικής οικογένειας!
Υ.Γ. Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα ΜΜΜ, μπορούν

να εξυπηρετηθούν από την Μπλε Γραμμή του Μετρό (Στάση Κεραμεικός).

Δ η λ ώ σ τ ε  ά μ ε σ α  σ υ μ μ ε τ ο χ ή
μ ε  τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  κ ρ ά τ η σ η  τ ρ α π ε ζ ι ο ύ !

Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε !

Στο κυριακάτικο φύλλο της 10/11/2015 της εφημερίδας “Έθνος” η συντάκτρια
κα Μαίρη Μπενέα, αποκάλυψε εκτενώς σε άρθρο της την “καυτή λίστα” του μαύ-
ρου χρήματος που έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια στα χέρια των ανακριτών.
Συγκεκριμένα, ανέλυσε τις μεγάλες υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων που
άνοιξαν τεράστιες “τρύπες” στα ταμεία του Δημοσίου και πλέον οδεύουν προς
το εδώλιο ή βρίσκονται ήδη στο τελευταίο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.
Απώτερος στόχος να εντοπιστούν οι… κρύπτες με τα “λάφυρα” και να δε-
σμευθούν.
Δυστυχώς, μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνεται και αυτή του σκανδάλου
στο ΤΑΥΤΕΚΩ, που ο σύλλογός μας ανέδειξε από την πρώτη στιγμή, ζη-
τώντας επίμονα την πλήρη διαλεύκανσή της. Οι επιπτώσεις του σκανδάλου
του ταμείου υγείας, έχουν πλήξει χιλιάδες συναδέλφους μας που δεν τους
έχουν αποδοθεί τα νοσήλια που δικαιούνται, αφού, όπως πρώτος αποκάλυψε
ο σύλλογός μας, οι εμπλεκόμενοι φρόντισαν να εξαφανίσουν τα ίχνη της
εγκληματικής τους δραστηριότητας βάζοντας φωτιά στα στοιχεία που διατη-
ρούσε το ταμείο, η οποία πλέον, μετά και τη γνωμάτευση της Πυροσβεστικής,
έχει αποδειχθεί ότι επρόκειτο για εμπρηστική ενέργεια.
Ο σύλλογός μας ζητά την πλήρη αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων και
την παραδειγματική τους τιμωρία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο
Υπουργείο Υγείας και τις Ανακριτικές Αρχές.
Μάλιστα, καθώς πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά όλους τους συ-
ναδέλφους μας, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο Σύλλογος
Συνταξιούχων συνεχίζει να τηρεί σιγή ιχθύος για το μέγα αυτό σκάνδαλο
που πλέον έχει περάσει… εκτός των τειχών και απασχολεί τα ΜΜΕ.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς τονίζουμε ότι ο καιρός γαρ εγγύς για την πλήρη
αποκάλυψη του μεγέθους του σκανδάλου και των πρωταγωνιστών του.
Σας παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό με το ταμείο υγείας μας απόσπα-
σμα από το άρθρο της κας Μπενέα:

Η εφημερίδα “Έθνος” για τη “μαύρη τρύπα” του ταμείου υγείαςΣυνέχεια από σελ. 1

“Πληρωμές με πλαστές διαγνώσεις
Το σκάνδαλο του ΤΑΥΤΕΚΩ, όπου εννέα υπάλληλοι αλλά και ασφαλι-
σμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφελείας κατηγορούνται για υπόθεση απάτης με έκδοση ενταλ-
μάτων πληρωμής βάσει ψευδών ιατρικών διαγνώσεων. Επίκειται η έκ-
δοση βουλεύματος του συμβουλίου εφετών, ενώ η επίκουρη εισαγγελέας
Διαφθοράς, Πόπη Παπανδρέου, με αφορμή πόρισμα του Σώματος Επι-
θεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο διαπίστωσε ότι το Ταμείο πλή-
ρωνε χρήματα για δήθεν παθήσεις ασφαλισμένων του οι οποίοι, στην
πραγματικότητα, δεν τα δικαιούνταν, άσκησε διώξεις, με τις επιβαρυντικές
περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, που επι-
σύρει ισόβια.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι ιδιοποιήθηκαν ποσά που ξεπερνούν τις
150.000 όχι μόνο μέσω των ψευδών διαγνώσεων σε μη πάσχοντες
ασφαλισμένους, αλλά και μέσω «διπλοείσπραξης» ενταλμάτων πλη-
ρωμών. Η έρευνα επικεντρώθηκε μόνο σε ένα τρίμηνο του 2012, καθώς
τα αρχεία του Ταμείου, που στεγάζεται στη Χαριλάου Τρικούπη, κάηκαν
μετά από φωτιά, που η Πυροσβεστική θεωρεί εμπρησμό.”

Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !Ι Ο Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α !
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Η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία και αυτήν τη φορά,
δε χρειάζεται να ψάξουμε ποια από τις δύο περιπτώσεις περιγράφει καλύτερα
την κατάσταση… Δυστυχώς, δε χρειαζόταν να ψάξουν ιδιαίτερα ακόμα και οι
διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για να αποφύγουν αυτό το ολέθριο σφάλμα, αφενός
επειδή είναι πολλές και πρόσφατες οι περιπτώσεις των ταμείων που υπέστη-
σαν ανεπανόρθωτες ζημιές από επενδύσεις στον τραπεζικό κλάδο και αφετέ-
ρου επειδή η συγκεκριμένη τράπεζα έχει ήδη “φεσώσει” το ΤΣΜΕΔΕ! Θα
περίμενε κανείς, λοιπόν, τουλάχιστον το προφανές: σε μία περίοδο οι-
κονομικής κρίσης με επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο, δε θα ελάμβαναν
τη σκανδαλώδη απόφαση να επενδύσουν σε μία τράπεζα που έχει απο-
βεί βραχνάς για ένα ασφαλιστικό ταμείο, απομυζώντας συνεχώς τους
πόρους του και επιβεβαιώνοντας κάθε στιγμή τα τελευταία χρόνια την
εσφαλμένη επιλογή στρατηγικής επένδυσης σε αυτήν!
Και όμως! Η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πήγε κόντρα σε κάθε έννοια λογικής και
μας ενημέρωσε ότι  “... με την απόφαση αυτή διασφαλίζουμε τη μακροχρόνια
βιωσιμότητα του Ταμείου μας, τώρα και για το μέλλον, συμμετέχοντας ενεργά
στη σταθεροποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα και συμβάλλοντας
αποφασιστικά στη στήριξη του τελευταίου εθνικού τραπεζικού πυλώνα”!!!
Σας υποσχεθήκαμε στοιχεία και πλήρη ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης
αυτής και δυστυχώς, πραγματοποιώντας τη σχετική έρευνα, συνειδητοποι-
ήσαμε ότι η κατάσταση της Attica Bank βρίσκεται σε ακόμα πιο δυσχερή θέση
από όσο γνωρίζαμε.

Τα νούμερα και τα δεδομένα είναι αμείλικτα:
Με ρεαλιστικούς όρους και υπό τις παρούσες συνθήκες ήταν υπερβολικά
δύσκολο η Attica Bank να παραμείνει αυτόνομη και να καλύψει την προ-
κηρυχθείσα εδώ και μήνες ΑΜΚ ύψους 434 εκατ. Ευρώ και πράγματι τε-
λικά αυτό δεν κατέστη εφικτό. 
Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων της τράπεζας δεν αφήνει κανένα περιθώ-
ριο αμφισβήτησης της παρακμάζουσας πορείας της που αφήνει έκθετη
την απαράδεκτη απόφαση μεταφοράς των περιορισμένων αποθεματι-
κών του ταμείου μας σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, αφού κανένας επενδυτής
δε θα ήθελε να συμμετάσχει στην Attica Bank ούτε με 1 ευρώ!!!
Επιδόσεις τράπεζας:
2004: κέρδη +6,26 εκατ ευρώ
2005: ζημίες -9,88 εκατ.
2006: κέρδη +873 χιλ.
2007: κέρδη +20,8 εκατ.
2008: κέρδη +12,6 εκατ.
2009: κέρδη +5,6 εκατ.
2010: ζημίες -5,7 εκατ.
2011: ζημίες -249 εκατ.
2012: ζημίες -181 εκατ.
2013: ζημίες -112 εκατ.
2014: ζημίες - 49,9 εκατ.

- Το 2003 υλοποιήθηκε ΑΜΚ περίπου 50 εκατ. με τιμή 1,5 ευρώ.
- Το Μάρτιο του 2007 υλοποιήθηκε ΑΜΚ 148 εκατ. με τιμή 3 ευρώ.
- Το Σεπτέμβριο του 2009 υλοποιήθηκε ΑΜΚ 152 εκατ. με τιμή 1,40 ευρώ.
- Το 2013 υλοποιήθηκε ομολογιακό και ΑΜΚ 400 εκατ. με τιμή τα 0,30
ευρώ.
- Το 2015 απέτυχε η προσπάθεια ΑΜΚ 434 εκατ ευρώ.
Η Τράπεζα παρουσιάζει διαχρονικά ζημίες ύψους 568 εκατ. Ευρώ! Το Ταμείο
Μηχανικών έχει επενδύσει από το 2003 μέχρι σήμερα 440 εκατ. ευρώ (χωρίς
να συνυπολογίζεται η νέα ΑΜΚ που θα προσθέσει στην επένδυση–απώλεια
215 εκατ...), ενώ η τρέχουσα αξία στο χρηματιστήριο των μετοχών που κατέχει
ανέρχεται σε... 28 εκατ. Ευρώ!
uΟι κεφαλαιακές ανάγκες δείχνουν ότι το core tier 1 της Attica Bank είναι -19%
(ήταν -25% με κεφαλαιακές ανάγκες 1 δισεκ. που ήταν η αρχική αναφορά της
ΤτΕ). Η Τράπεζα ουσιαστικά μπορεί μεν να εμφανίζει θετικά κεφάλαια στο
9μηνο, αλλά πραγματικά με βάση τα stress tests έχει αρνητική καθαρή θέση,
δεν έχει δηλαδή καθόλου κεφάλαια. Η ίδια η Τράπεζα στο ενημερωτικό της δελ-
τίο (σελίδα 343) αναφέρει ότι το κεφάλαιο κίνησής της δεν επαρκεί για τους 12
επόμενους μήνες. 
uΜε βάση την αποτίμηση της αύξησης κεφαλαίου της, αυτή η μικρή τράπεζα
των 3,6 δισεκ. ενεργητικού αξίζει με όρους αποτίμησης... 2,2 φορές περισσό-
τερο από ό,τι η Alpha Bank! Με ποια κριτήρια, λοιπόν, επέλεξε η Διοίκηση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τη συμμετοχή του ταμείου στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank; 
Δεν είναι ακραία στρέβλωση να αποτιμώνται πολύ χαμηλότερα Τράπεζες
με πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία;
uΔεν γνώριζε η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ότι όλες οι συστημικές τράπεζες ανα-
κεφαλαιοποιήθηκαν με σχέση τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) 0,35 και πολύ
χαμηλότερα; Πώς συμμετέχει στην αύξηση της Attica Bank με P/BV πάνω από
0,80; (Στις 18/12/2015 η Attica Bank είχε κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. και
εμφάνιζε P/BV περίπου 0,86 που είναι 160% υψηλότερα από τον μέσο
όρο των 4 συστημικών τραπεζών!). Αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της
ακραίας υπερτίμησης στην οποία έχει προβεί η διοίκηση της Attica Bank για
τα οικονομικά δεδομένα της Τράπεζας.

Εάν επιχειρηθεί να προσεγγίσει τη μέση τιμή ανακεφαλαιοποίησης P/BV
των άλλων Τραπεζών, τότε η δίκαιη αποτίμηση της αξίας της μετοχής της
είναι 0,11 λεπτά!
uΕπομένως μπορούν να εξηγήσουν οι επικίνδυνοι της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-
ΑΤ στους ασφαλισμένους του Ταμείου, τι είναι αυτό που μας διαφεύγει ώστε
να κατανοήσουμε αυτή την επενδυτική τους απόφαση; Πόσο “δυνατό” άραγε
ήταν το πλάνο αναδιάρθρωσης και οι οικονομικοί στόχοι που τέθηκαν
από την Attica Bank και κρίθηκε – από ποιους αλήθεια - ότι είναι επεν-
δυτική ευκαιρία η ανάμιξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην Τράπεζα και έτρεξαν να
συμμετάσχουν άρον άρον στην αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου; 
uΕξ άλλου, εάν ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί επενδυτική ευκαιρία, γιατί
δεν ελήφθη απόφαση για τη συμμετοχή στις αυξήσεις των άλλων τρα-
πεζών, που ήταν και πιο “ασφαλείς”;
Αν λοιπόν ο στόχος ήταν η... αντιγραφή του δράματος του ΤΣΜΕΔΕ και
η σίγουρη συρρίκνωση των πόρων του ταμείου μας, τότε μόνον η επέν-
δυση αυτή έχει λογική...

Βαρέλι δίχως πάτο...
Αναμφίβολα πρόκειται για μία υπερτιμημένη τράπεζα με πενιχρά οικονομικά
στοιχεία, διαχρονικές ζημίες και χωρίς προοπτική. Παρά τις απεγνωσμένες
προσπάθειες εξεύρεσης νέου στρατηγικού επενδυτή τους τελευταίους μήνες,
αυτό δεν κατέστη δυνατόν.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ η τιμή της ΑΜΚ είχε καθοριστεί στα 0,30 ευρώ, η
τιμή στις 10 Δεκεμβρίου του 2015 - η τελευταία ημέρα της αύξησης όπως ανα-
φέρει το ενημερωτικό δελτίο - ήταν στα 0,222 ευρώ! Αναρωτιόμαστε λοιπόν,
γιατί δεν αγόραζε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετοχές απ' ευθείας από το χρηματιστήριο και
μάλιστα σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή της αύξησης; Παράλληλα,
όπως προαναφέραμε, εάν η Τράπεζα προσεγγίσει τη μέση τιμή ανακεφαλαι-
οποίησης P/BV των άλλων Τραπεζών -που είναι και το πιο πιθανό, λαμβά-
νοντας υπ' όψη και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση- τότε η αξία της
μετοχής της θα προσεγγίσει τα 11 λεπτά.
Εκτός, όμως, των αμείλικτων ερωτηματικών που δημιουργούνται με βάση τα
οικονομικά στοιχεία της Attica Bank, τη σύνδεσή της με το ΤΣΜΕΔΕ και τις συ-
νέπειες για τα αποθεματικά του εν λόγω ταμείου, καλό θα ήταν πέραν της...
αρπαγής αυτής της “σπουδαίας επενδυτικής ευκαιρίας”, να μας αναλύσουν οι
διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ τον πλήρη σχεδιασμό και τη στρατηγική που θα ακο-
λουθήσουν σχετικά με αυτήν τους την κίνηση. Γιατί, η απόθεση των διαθεσίμων
του ταμείου στην Attica Bank συνεπάγεται και τη δημιουργία μίας σειράς ακόμα
ερωτημάτων που αφορούν τη μελλοντική στάση που θα κρατήσει η διοίκηση
του επικουρικού μας φορέα.
Εντός του 2016 οι συστημικές τράπεζες λόγω των ΔΛΠ θα χρειαστούν νέα αύ-
ξηση κεφαλαίου για να καλύψουν τις “τρύπες” των κόκκινων δανείων. Το ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ τι θα κάνει; Θα συμμετάσχει; Ή μήπως η Attica Bank δεν θα έχει
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης; Δυστυχώς κανείς δεν γνωρίζει πόσα θα χρει-
αστεί…
Εμείς δυστυχώς, απαντάμε ξεκάθαρα ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον με-
τουσιωθεί αυτή η απόφαση της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, το αποτέλεσμα
για τις συντάξεις μας θα είναι το ίδιο. Θα κάνουν φτερά...

Επερώτηση στη Βουλή για τη συμμετοχή του
ΤΣΜΕΔΕ στην ΑΜΚ της Attica Bank
Επειδή το θέμα είναι κατ' εχοξήν πολιτικό αναρωτιόμαστε για την επιμονή και
τις συνεχείς παρατάσεις που έλαβε η ΑΜΚ της Attica Bank και την προτροπή
κυβερνητικών αξιωματούχων για τη συμμετοχή σε μία τράπεζα χωρίς προ-
οπτική που έχει ήδη συμπαρασύρει μαζί της το ταμείο των μηχανικών και θα
συμπαρασύρει και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ λόγω των άφρονων επιλογών της Διοίκησής
του. Συγκεκριμένα, μας δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό και μεγάλα ερω-
τηματικά η στάση του Υφυπουργού κου Αναστάσιου Πετρόπουλου, οποίος αφε-
νός απέστειλε επιστολή στους διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθιστώντας τους
υπεύθυνους για την παραμικρή ανάληψη αποθεματικών, απειλώντας τους μά-
λιστα με αστικές και πονικές συνέπειες και αφετέρου αδιαφορεί προκλητικά για
την άκρως επικίνδυνη αυτή «επένδυση»!
Το θέμα δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και έφτασε μέχρι και τη
Βουλή με την επερώτηση που κατέθεσαν 14 Βουλευτές της ΝΔ προς τον
υπουργό Οικονομικών κο Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον υπουργό Εργασίας κο
Γιώργο Κατρούγκαλο για την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank και το ποσο-
στό συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ, δεδομένης και της δύσκολης θέσης στην οποία
βρίσκεται το Ταμείο. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος ότι παρά το γεγονός ότι η συ-
νολική επένδυση στην Attica Bank θα ανήρχετο στα 425 εκατομμύρια ευρώ
και η συνολική απόδοση της επένδυσης από το 1997 έως το 2013 ήταν μόνο
9 εκατομμύρια, επελέγη η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ΑΜΚ του 2013 προ-
κειμένου να στηριχθεί η επένδυση του ταμείου με τη διατήρηση του ποσοστού
του επί του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Παράλληλα, είχαν εκφραστεί απόψεις και παρατηρήσεις για ορθολογικότερη διοί-
κηση της τράπεζας και επιβεβλημένες αλλαγές σε αυτήν, έτσι ώστε να γίνει επιτέ-
λους ανταποδοτική επένδυση για το ταμείο. Την επόμενη χρονιά απαιτήθηκαν εκ
νέου 434 εκατομμύρια ευρώ για να διατηρηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπε-
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    Πρωτοφανές σκάνδαλο στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Αυτή είναι  η “στρατηγική”    επένδυση που “διασφαλίζει” το ταμείο! Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αποφασίζει για τις αποφάσεις του
Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ με τις οποίες καταλογίστηκαν καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές σε βάρος της τράπεζας ποσού 21 εκατ.
ευρώ από το 2005
Οι προσπάθειές μας για την τήρηση από πλευράς τράπεζας της υποχρέωσης κάλυψης των
ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας μέχρι και την αποχώρηση του τελευταίου εργαζομένου
που προέρχεται από την Ιονική, συνεχίζονται παρά τα συνεχή αναχώματα που θέτει η διοί-
κηση της τράπεζας. Έπειτα από τις αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-
νών που ακύρωσαν τις αποφάσεις καταλογισμού 21 εκατ. € από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ για
καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μαζί με τις προσαυξήσεις, ο σύλλογός μας υπέ-
βαλε εναντίον τους έφεση, ζητώντας την εξαφάνισή τους, που έφτασε να κριθεί επιτέλους
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Σχετικό είναι το νομικό κείμενο που ακολουθεί και επιμελήθηκε η διαπρεπής δικηγόρος και
νομική συνεργάτιδα του συλλόγου μας κα Αθηνά Πετρόγλου, η οποία εκπροσώπησε την
«ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ». Το ΤΑΥΤΕΚΩ εκπροσωπήθηκε από τη νομική συνεργάτιδά του κα
Ανδρομάχη Βασιλικοπούλου.
“Κρίθηκαν στο Διοικ.Εφετείο Αθηνών οι αποφάσεις του Τριμ.Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών
που ακύρωσαν τις αποφάσεις του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ με τις οποίες καταλογίστηκαν σε
βάρος της Αlpha Bank, ως καθολικής διαδόχου της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της
Ελλάδος ΑΕ, εισφορές στις πρόσθετες (τακτικές και έκτακτες) αποδοχές που η Ιονική
& Λαϊκή Τράπεζα κατέβαλε στο προσωπικό της από 1.1.1990 ως 31.12.2001, καθώς
και τα πρόσθετα τέλη που αντιστοιχούν στις ανωτέρω εισφορές.
Την 9.11.2015 εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικ.Εφετείου Αθηνών οι εφέσεις του Συλλόγου
Εργαζομένων στην “ALPHA BANK” προερχομένων εκ της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελ-
λάδος. Με τις εφέσεις αυτές ζητείται η εξαφάνιση των με αριθμ. 4867/13, 4868/13, 4869/13,
4870/13, 4871/13 και 4872/13 αποφάσεων του Τριμ.Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών, οι οποίες ακύ-
ρωσαν τις αποφάσεις του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ με τις οποίες καταλογίστηκαν σε βάρος της Αlpha
Bank, ως καθολικής διαδόχου της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, εισφορές
στις πρόσθετες (τακτικές και έκτακτες) αποδοχές που η Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα κατέβαλε
στο προσωπικό της από 1.1.1990 ως 31.12.2001, καθώς και τα πρόσθετα τέλη που αντι-
στοιχούν στις ανωτέρω εισφορές.
Η εξαφάνιση των ως άνω αποφάσεων του Τριμ.Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών ζητείται για τους ακό-
λουθους λόγους:
α) Κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 113 παρ.1 Κώδικα Διοικητικής Δικο-
νομίας με τις ως άνω αποφάσεις του Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών απορρίφθηκε η πρόσθετη πα-
ρέμβαση μας υπέρ του κύρους των αποφάσεων του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ περί καταλογισμού σε
βάρος της Αlpha Bank των εισφορών στις πρόσθετες (τακτικές και έκτακτες) αποδοχές που
η Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα κατέβαλε στο προσωπικό της από 1.1.1990 ως 31.12.2001, καθώς
και των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω εισφορές.
β) Κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 79 ΚΔιοικΔ οι αποφάσεις του
Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών δεν έκριναν στην ουσία την υπόθεση αλλά περιορίστηκαν στην ακύ-
ρωση των αποφάσεων του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ ως αναιτιολόγητων και
γ) Κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 79 ΚΔιοικΔ, του άρθρου 145 παρ.1
ΚΔιοικΔ και των άρθρων 9,12 και 13 του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ, οι ως άνω αποφάσεις
του Διοικ.Πρωτοδ.Αθηνών, αντί να απορρίψουν τις προσφυγές της “ALPHA BANK”, επέρ-
ριψαν στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ως διάδοχο του ΤΑΠΙΛΤ, το αντικειμενικό βάρος απόδειξης των κάθε
είδους αποδοχών των εργαζομένων στην Ιονική Τράπεζα από 1.1.1990 ως 31.12.2001
καθώς και του ύψους αυτών και, εν συνεχεία, λόγω μη ανταποκρίσεως του ΤΑΥΤΕΚΩ στο
βάρος αυτό, δέχτηκαν τις προσφυγές της “ALPHA BANK” και ακύρωσαν τις Αποφάσεις του
ΔΣ του Ταμείου περί καταλογισμού των εισφορών εις βάρος της “ALPHA BANK” ως αναι-
τιολόγητες.
Τούτο, διότι το βάρος αποδείξεως φέρει η “ALPHA BANK”, στην κατοχή της οποίας βρί-
σκονται οι μισθολογικές καταστάσεις και κάθε επίσημο στοιχείο περί των αποδοχών των ερ-
γαζομένων στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος από 1.1.90 ως 31.12.2001.
Επισημαίνεται ότι η “ALPHA BANK” δεν είχε τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι του Ταμείου,
όπως αυτές απορρέουν από τα άρθρα 9, 12 και 13 του Καταστατικού του. “

Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του συλλόγου μας
κατοχυρώνει κατά απόλυτο τρόπο την απρόσκοπτη συνέχιση
λειτουργίας του Λογαριασμού Αρωγής
Ο σύλλογός μας παρενέβη άμεσα σχετικά με τις αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες της
τράπεζας για την κατάργηση του Λογαριασμού Αρωγής. Μετά τις σχετικές διαμαρτυρίες μας,
η Τράπεζα δια των αρμοδίων υπαλλήλων της δέχτηκε ότι οι επιστολές που εστάλησαν σε
συναδέλφους για παύση πληρωμής των εισφορών και λήψη του μερίσματος μέχρι
31.12.2015 είχαν προαιρετικό χαρακτήρα. Βέβαια, η προαιρετικότητα δεν προέκυπτε από
το κείμενο της επιστολής∙ στην πραγματικότητα ήταν μια «παγίδα» για να εξασφαλίσουν αι-
τήσεις αποχώρησης από το Λογαριασμό !!!
Εκφράζουμε προς όλους τους συναδέλφους τη βεβαιότητα ότι σε καμία περίπτωση
δεν έχει η τράπεζα το δικαίωμα ή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε επιστροφή του
μερίσματος τέκνων συναδέλφων. Αφενός διότι στο παρελθόν έχει συνομολογήσει σε
διαδικασία εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων ότι θα τηρεί και υλοποιεί απαρέγκλιτα το
θεσμό της αρωγής και αφετέρου διότι ακόμα και οι νομικές υπηρεσίες της τράπεζας
γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία πιθανότητα σε ενδεχόμενη εκδίκαση της υπόθεσης να
επιβάλουν την ανατροπή του θεσμού.
Κατόπιν τούτου γνωστοποιούμε σε όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο Λογα-
ριασμό Αρωγής, να αγνοήσουν την επιστολή που τους απέστειλε η τράπεζα, να θεωρήσουν
ότι δεν την έχουν λάβει και τους διαβεβαιώνουμε ότι κατοχυρώνεται κατ’ απόλυτο τρόπο η
απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας του θεσμού αρωγής τέκνων συναδέλφων.
Εάν κάποιος συνάδελφος παραπλανώμενος από την εγκύκλιο της τράπεζας υπέβαλε αίτηση
για ανάληψη των χρημάτων που του αναλογούν, να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να
του παρέχουμε λεπτομέρειες για την αποστολή νέας δήλωσης που θα ανακαλεί την αποστα-
λείσα αίτησή του και διαβεβαιώνουμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα συνεχιστεί η λει-
τουργία του θεσμού της αρωγής με τη συμμετοχή τόσο της τράπεζας όσο και του συναδέλφου.
Διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι παρά το ευνοϊκό για την καταπάτηση ερ-
γασιακών δικαιωμάτων περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, ο σύλλογός μας σε καμία
περίπτωση δε θα αφήσει ούτε να ανατραπούν ούτε να τροποποιηθούν θεσμοί που
έχουμε κατοχυρώσει με πολυετείς προσπάθειες και αγώνες του παρελθόντος.
Η Ιονική Ενότητα για μία ακόμα φορά κάνει πράξη την προάσπιση των δικαιωμάτων των συ-
ναδέλφων με την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή της, κατοχυρώνοντας την απρό-
σκοπτη λειτουργία του Λογαριασμού Αρωγής τέκνων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοί μας μπορούν να απευθυνθούν
στο σύλλογό μας.

ζας, με τα αναγκαία κεφάλαια που θα όφειλε να καταβάλει το ΤΣΜΕΔΕ να ανέρχονται σε
περίπου 225 εκατομμύρια ευρώ...

Συνάδελφοι,
ΑυΤΗ ΕΙΝΑΙ Η “ΣΤρΑΤΗΓΙΚΗ” ΕΠΕΝΔυΣΗ ΠΟυ “ΔΙΑΣφΑΛΙΖΕΙ” ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ!•
Αυτή ήταν η “σωτήρια” απόφαση των “φωστήρων” της διοίκησης του υπό•
διάλυση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Να “επενδύσουν” τα ελάχιστα αποθεματικά του σε μία υπερτιμημένη και δια-•
χρονικά επιζήμια τράπεζα που έχει καταστεί βραχνάς για ένα άλλο ασφαλι-
στικό ταμείο!
Αυτήν την ενέργεια έχουν το θράσος να αποκαλούν “περιβάλλον επ’ ωφελεία•
των ασφαλισμένων του ταμείου”!

φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι η υπομονή των συναδέλφων
έχει εξαντληθεί γιατί δεν μπορεί ο κάθε ανεύθυνος να πετάει τα αποθεματικά του
ταμείου μας σε ένα βαρέλι δίχως πάτο χωρίς την έγκρισή μας, παριστάνοντας, μά-
λιστα, τον ειδήμονα επενδυτικό σύμβουλο...

Άμεση αντίδραση των συλλόγων μας!
Η Ιονική Ενότητα και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ιονικής δε θα μπορούσαν να παρα-
μείνουν αμέτοχοι ενώπιον αυτών των εξελίξεων που αποτελούν ένα επιπρόσθετο άχθος
στις πλάτες του επικουρικού μας ταμείου και κατά συνέπεια των ασφαλισμένων. Δώσαμε
εντολή στους νομικούς μας συνεργάτες κκ Αγγελική Καίσαρη, Ντέτα Πετρόγλου και Κώστα
Κατσακιώρη να καταθέσουν άμεσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και με τη διαδικασία της
προσωρινής διαταγής να μας επιδειχθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την παραπάνω
επένδυση.
Επίσης, τις επόμενες μέρες από κοινού με τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους
του συλλόγου μας θα εξετάσουμε τις δυνατότητες μήνυσης εναντίον της διοίκησης του
ταμείου, προσφεύγοντας παράλληλα στην ελληνική δικαιοσύνη για τη ζημία που υφίστα-
ται από αυτήν την υπόθεση το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ήδη πνέει τα λοίσθια, για τους κινδύνους
που εγκυμονούν για το περίπου 50% της άμεσης ρευστότητας του ταμείου και τις γενικό-
τερες αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει αυτή η κίνηση στον πολύπαθο επικουρικό
μας φορέα. Επιπλέον, προτιθέμεθα να επισκεφθούμε όλα τα πολιτικά κόμματα που συμ-
μετέχουν στη Βουλή, να τους γνωστοποιήσουμε την κατάσταση και τις θέσεις μας, προ-
κειμένου να συζητηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο η πρωτοφανής ενέργεια-σκάνδαλο της
διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Στην τελική ευθεία η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ
Η βασική μας θέση που πλέον υιοθετούν και αρκετοί από όσους δυσπιστούσαν
μέχρι πρότινος, είναι η έναρξη διαδικασιών για τη μετάπτωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο
ΕΤΕΑ. Πρόκειται για τη μόνη ρεαλιστική λύση που διασφαλίζει καταβολή επικου-
ρικής σύνταξης στους εν ενεργεία συναδέλφους μας και μελλοντικούς συνταξιού-
χους, κατοχύρωση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους ήδη
συνταξιούχους μέσω του ΕΤΕΑ και αποκατάσταση των συντάξεων που έχουν λάβει
πλέον τη μορφή... φιλοδωρήματος για ένα σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων μετά
από τις αλόγιστες μειώσεις που επέφερε η πρόσφατη, ανεπίτρεπτη καταστατική
τροποποίηση. 
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα της Ιονικής
Ενότητας, θα σας παρουσιάσουμε μία έγκυρη και εμπεριστατωμένη αναλογιστική μελέτη
στην οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά και με ακρίβεια όλες οι λεπτομέρειες της υπό-
θεσης που θα υποχρεώσουν τον “παλινδρομούντα” Υφυπουργό κο Αναστάσιο Πετρό-
πουλο να δώσει τη δέουσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα των περίπου 11.000
ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το 2001 για το επι-
κουρικό ταμείο της Γενικής Τράπεζας (επίσης ΝΠΙΔ) που εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ, όταν
είχε βρεθεί στη δίνη της καταστροφής, έχοντας παύσει την καταβολή συντάξεων
στους ασφαλισμένους του περίπου για ένα χρόνο. Εξ άλλου, η σημερινή αρνητική
θέση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν έχει καμία σχέση με τα μηδενικά αποθεματικά του επικου-
ρικού φορέα της Γενικής Τράπεζας που έγινε δεκτό στους κόλπους του ΕΤΕΑ, σε
μία σωτήρια κίνηση για τα ασφαλισμένα μέλη του.
Αντιμετωπίζοντας πλέον το φάσμα της καταστροφής ένεκα των απαράδεκτων χειρισμών
της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και επειδή η υπομονή έχει και τα όριά της, είναι υποχρεω-
μένος ο κύριος Υφυπουργός, αφού του κοινοποιήσουμε την αναλογιστική μελέτη και τις
απαραίτητες υπογραφές της αντιπροσωπευτικής οργάνωσης της Ιονικής, να κινήσει τις
διαδικασίες για την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ! Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα έχουμε
επιδείξει υπέρμετρη ανοχή στις ενέργειες που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές και προ-
καλούν συνεχή πισωγυρίσματα στην υπόθεση. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να δίνει λύ-
σεις και όχι να παρακολουθεί αμέτοχη και να σφυρίζει αδιάφορα όταν εξελίσσονται
παρανομίες. Επομένως θέτουμε τον αρμόδιο Υφυπουργό προ των ευθυνών του σε περί-
πτωση υλοποίησης αυτής της προκλητικής απόφασης που θέτει σε κίνδυνο το ήμισυ των
αποθεματικών του ήδη “άδειου” ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Συνάδελφοι,
Μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει επανειλημμένως ότι είμαστε οι μοναδικοί
θεματοφύλακες των συμφερόντων των ασφαλισμένων συναδέλφων και
δε θα παρεκκλίνουμε στο ελάχιστο, ακόμα και αν χρειαστεί να ορθώ-
σουμε το ανάστημά μας σε δυνάμεις που αρχικά μοιάζουν υπέρτερες.
Σας ζητάμε να βρίσκεστε σε πλήρη ετοιμότητα ώστε όποτε κληθείτε, να
συνδράμετε στις επόμενες πολιτικές και νομικές ενέργειές μας για την
ανατροπή αυτού του σκανδάλου.      (Πηγή οικονομικών στοιχείων: bankingnews.gr)
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Γκλαβοπουλοαπαντήσεις!
“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η κυρία Ξανθίππη Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου εξαπέλυσε μύ-
δρους εναντίον του συναδέλφου Σαράντου Φιλιππόπουλου
μέσα από ένα κείμενο που δημοσίευσε πριν από μικρό χρο-
νικό διάστημα. Φυσικά, δεν αποτελούσε θέμα πρώτης προ-
τεραιότητας για το συνάδελφο γιατί ασχολείται με δεκάδες
υποθέσεις συναδέλφων. Καθώς οι γιορτές προσφέρονταν
για στιγμές χαλάρωσης, ο συνάδελφος ασχολήθηκε και με
αυτό το ελάσσονος σημασίας ζήτημα, απαντώντας καταλλή-
λως και βάζοντας στη θέση της την κυρία αυτή. Και πολύ
καλά έκανε προσθέτουμε εμείς, γιατί η όλη κατάσταση έχει
αρχίσει να μας θυμίζει τη γνωστή παροιμία “φωνάζει ο κα-
τεργάρης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης”! Ακολουθεί η απάν-
τηση του συνάδελφου Φιλιππόπουλου:

“Τώρα που βρέθηκε λίγος χρόνος, δοθείσης της ευκαιρίας, ειλικρινά,
αναρωτήθηκα και αμφιταλαντεύτηκα έντονα για το αν θα έπρεπε να
απαντήσω δημοσίως ή όχι. Αφενός γιατί σκεφτόμουν αν άξιζε τον κόπο
να απαντήσω σε μία νεόφερτη στο συνδικαλισμό κυρία που δεν έχει
κανένα παρελθόν και σίγουρα από μόνο του αποτελεί ενδεικτικό της
προσωπικότητάς της ότι εισέρχεται στο χώρο λασπολογώντας εναντίον
ενός προσώπου που, όπως η ίδια παραδέχεται, απολαμβάνει της μα-
ζικής αναγνώρισης και υποστήριξης των συναδέλφων. Αφετέρου, γιατί
πολύ απλά δεν ήθελα να την ακολουθήσω σε αυτόν τον κατήφορο.
Κυρίαρχα όμως, με απασχόλησε η σκέψη ότι ενώπιον της επερχόμε-

νης ενότητας του χώρου της ιονικής οικογένειας που θα επιφέρει η δε-
δομένη συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας και του Συλλόγου
Συνταξιούχων, την οποία εκπροσωπεί και πρεσβεύει ο σύλλογός μας,
αν θα έπρεπε να εξάψω τα πάθη, καθώς σίγουρα μία έντονη δημόσια
αντιπαράθεση δεν αποτελεί όμορφη εικόνα για τους συναδέλφους. Εξ
άλλου, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης για να
κρίνει τα μυθεύματα, τις συκοφαντίες και την ανυπόστατη προπαγάνδα
της κυρίας Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου.
Εντούτοις, έπειτα από πολλή σκέψη, αποφάσισα να απαντήσω, αφε-

νός γιατί το δημοσίευμα απευθυνόταν προς το πρόσωπό μου και
θεωρώ απαράδεκτο να μένουν αναληθείς εντυπώσεις -έστω και στους
λίγους που μπορεί να έδωσαν σημασία και να παρασύρθηκαν- μέσα
από ψεύδη και συκοφαντίες και αφετέρου γιατί στη νέα, ενωτική πορεία
αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού του χώρου της Ιονικής, η συγκεκρι-
μένη κυρία και οι συνεργάτες της δε νομίζω ότι προτίθενται να ακολου-
θήσουν τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων.
Όπως, λοιπόν, η ίδια ευθαρσώς αναφέρει ότι επιθυμεί να τερματίσει

τη συνδικαλιστική μου πορεία, θα σηκώσω το γάντι για να γίνει το αντί-
θετο. Όχι ότι η συγκεκριμένη κυρία έχει καμία πορεία στο ενεργητικό
της, αλλά τουλάχιστον να αποφευχθεί η περαιτέρω ανάμιξή της ώστε
να μην επιφέρει νέα δεινά στους συναδέλφους, σαν την απαξίωση του
Συλλόγου Συνταξιούχων και την τραγωδία που προκάλεσε μαζί με τους
συνεργάτες της με τους ανεύθυνους χειρισμούς τους στην υπόθεση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. 
Ο συνδικαλιστής είναι δημόσιο πρόσωπο και κατά συνέπεια είναι υπο-

χρεωμένος να απαντά στους κοινούς συκοφάντες. Ιδιαίτερα στην προ-
κειμένη περίπτωση απαιτείται μία δυναμική απάντηση στην
εγωκεντρική αυτή κυρία και τους συνοδοιπόρους της, σε ανθρώπους
που εμφανίζονται ως αυτόκλητοι σωτήρες χωρίς ποτέ να είχαν καμία
συμμετοχή και δράση στο σύλλογο, ήταν μόνιμα απεργοσπάστες και
κατάφεραν να εκλεγούν στις θέσεις τους στη διοίκηση του Συλλόγου
Συνταξιούχων με τη βοήθεια της Ιονικής Ενότητας. Εκτός από την κα
Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου, φυσικά αναφέρομαι και στους στενούς συ-
νεργάτες της που κατά δική της δήλωση εκτιμάει ιδιαίτερα, τον κο Κολ-
λάτο και την κα Καραδελή. 
Με το εμπαθές αυτό κείμενο που βρίθει ψεμάτων, μυθευμάτων και

ανακριβειών και χαρακτηρίζεται από αμετροέπεια και εμμονή προς το
πρόσωπό μου, επιχειρείται η κατασυκοφάντησή μου. Αλλά δεν είναι μο-
νάχα αυτή η κυρία που συνέταξε αυτό το κείμενο. Κατά το παρελθόν
έχω δεχτεί κι άλλες, παρόμοιες επιθέσεις, αλλά καλό θα ήταν να την
πληροφορήσω ότι είχαν όλες το ίδιο αποτέλεσμα: ανάγκασα τους συ-
κοφάντες είτε να ζητήσουν επίσημα συγνώμη για να μην καταδικαστούν
είτε να εκλιπαρούν να αποσύρω τις μηνύσεις και αγωγές εναντίον τους,
όπως άλλωστε συνέβη και με τους διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ζη-

τούσαν επιτακτικά την απόσυρση των αγωγών ενώπιον του κινδύνου
να καταδικαστούν. Ήμουν αυτός που μέχρι την τελευταία στιγμή εξέ-
φραζα τις αντιρρήσεις μου για την εξεύρεση συμβατικής λύσης και
ύστερα από τεράστια πίεση αποδέχτηκα να μου καταβάλλουν τις δικα-
στικές δαπάνες, κλείνοντας την υπόθεση με την πλήρη δικαίωση τόσο
δική μου όσο και των συνεργατών μου. 
Μπορεί η κεντρική φιλοσοφία του συνδικαλισμού να θέλει τις αντιπα-

ραθέσεις να διευθετούνται και να εξαντλούνται στο συνδικαλιστικό
πεδίο, αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιους ανθρώπους που ξε-
περνούν κατά πολύ τα όρια του θεμιτού ανταγωνισμού, είσαι υποχρε-
ωμένος να προσφεύγεις στην δικαιοσύνη για την προάσπιση της τιμής
και της υπόληψής σου. Η συγκεκριμένη κυρία θα έχει ξεχωριστή τιμή,
αφού από προηγούμενο συκοφαντικό δημοσίευμά της έχω δώσει εντολή
στο δικηγόρο μου να καταθέσει εναντίον της αγωγή, τα χρήματα της
οποίας, αν επιδικαστούν, θα τεθούν υπέρ του Συλλόγου “Ιονική Ενό-
τητα”. Από αυτήν την άποψη την ευχαριστώ για τους χαρακτηρισμούς
της, καθώς έμμεσα θα προσφέρει υπηρεσίες στο σύλλογό μας...
Απαντώντας στα επικριτικά, συκοφαντικά και εμπαθή σχόλια-ερωτή-

σεις που έγιναν σε βάρος μου -γιατί αυτή είναι η οδός που πρέπει πρώ-
τιστα να ακολουθεί ένας συνδικαλιστής και δεν έχει να κάνει με την κυρία
αυτή συγκεκριμένα που στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι βρίσκεται υπό του
μηδενός- γνωρίζω τα εξής: 

Τρεις και πλέον δεκαετίες σχέση 
εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού!

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η πρώτη και μοναδική
μου έγνοια, επομένως και η καλύτερη απάντηση στο λιβελογρά-
φημα της κας Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου, είναι η εμπιστοσύνη των
συναδέλφων, η οποία παραμένει ακλόνητη προς το πρόσωπό μου,
γεγονός που με τιμά ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ ειλικρινά για την ανα-
νέωσή της σε μία περίοδο που εκτείνεται και ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες.
Μία σχέση εμπιστοσύνης, εκτίμησης και αλληλοσεβασμού που έχει
σφυρηλατηθεί μέσα από κοινούς αγώνες, θυσίες, δυσκολίες, ήττες,
αλλά και μεγάλες νίκες. Θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να σταματήσω
τη συγγραφή αυτής της ανοικτής επιστολής, καθώς η αλήθεια είναι ότι
η ανάγκη μου να απαντήσω στην κυρία που με λοιδορεί υπολείπεται
αφάνταστα σε σχέση με την επιθυμία μου να απολαμβάνω της γενικής
αποδοχής των συναδέλφων, που ειλικρινά μου είναι αρκετή. Παρ' όλα
αυτά, θα συνεχίσω, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως.

Αξιοκρατία! Για τους άλλους βέβαια ε...
Είναι το λιγότερο ανεδαφικό και τραγελαφικό να αφήνει υπόνοιες η ου-

ρανοκατέβατη αυτή κυρία περί ευνοϊκής μεταχείρισής μου από την τρά-
πεζα. Που έχει το θράσος να μιλά για αξιοκρατία, όταν η ίδια
προσελήφθη με τον “αγαπημένο” νεοελληνικό τρόπο, με ρουσφέτι! Κάτι
που γνωρίζω πολύ καλά...

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, 
αλλά... 1.200 δικαστικές υποθέσεις εναντίον της τράπεζας!
Πέραν του γεγονότος ότι οι συνάδελφοι σέβονται την πορεία μου και

τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και προστριβές που είχα και έχω ακόμα με
τη διοίκηση της τράπεζας, υπάρχει και συγκεκριμένο έργο που αποδει-
κνύει του λόγου το αληθές. Υπηρετώντας επί 35ετία το συνδικαλισμό,
τα τελευταία 15 χρόνια, μετά την πώληση της Ιονικής, ήρθα -και προ-
σωπικά, αλλά και συνολικά οι Ιονικάριοι- αντιμέτωπος με την εχ-
θρική στάση της διοίκησης της Alpha Bank, καταθέτοντας σε
περισσότερες από 1.200 (!) δικαστικές υποθέσεις υπερασπιζόμε-
νος τους συναδέλφους στις αίθουσες των δικαστηρίων, οι οποίες
άλλωστε μνημονεύονται σε εκατοντάδες αποφάσεις. Αν εσείς νομίζετε
ότι η δραστηριότητά μου αυτή ήταν αρεστή στην τράπεζα και επομένως
με “επιβράβευσε” για τη συνεχή μου αντίθεση προς τις υποθέσεις της,
θα πρέπει ίσως να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας, γιατί η άποψη που
διατυπώνετε πολύ απλά αντιβαίνει στην κοινή λογική.

Δείξε μου τους φίλους σου...
Βέβαια, ίσως σύμφωνα με τη δική σας ιδιοσυγκρασία και συνείδηση,

οι συνεχείς προτροπές μου προς τους συναδέλφους για προσφυγές
εναντίον της τράπεζας και οι συνακόλουθες καταθέσεις μου, να μην
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αποτελούν σοβαρή απόδειξη των συναδελφικών φρονημάτων μου και
γι' αυτό παραμένετε συνεργάτιδα με τον κο Κολλάτο που επί σειρά ετών
κατέθετε σαν μάρτυρας υπέρ των θέσεων της τράπεζας... Δε νομίζω να
χρειάζεται να προσθέσω κάτι επ'αυτού. Μία συμβουλή μόνον: πρέπει
να αντιληφθείτε ότι οι συνάδελφοι έχουν μνήμη και γνώση και βεβαίως
τελικά αυτοί θα κρίνουν. Ποιος ήταν άραγε ο ευνοούμενος της τρά-
πεζας; Ο φιλιππόπουλος με την αδιάκοπη παρουσία στις δικα-
στικές αίθουσες υπέρ των συναδέλφων ή ο Κολλάτος -που τόσο
πολύ εκτιμάτε όπως έχετε δηλώσει- με την αδιάκοπη υπεράσπιση
της τράπεζας σε βάρος των συναδέλφων; Κουίζ για δυνατούς λύτες...

Δε σας τα είπανε καλά οι “πηγές” σας
Θεωρώντας ότι θα με πλήξει, η κα Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου αναφέρει

ότι αποχώρησα από την τράπεζα με το βαθμό του διευθυντή. Θα σας
συνέστηνα, όταν επιχειρείτε να εμπλέξετε κάποιον σε μία πλεκτάνη,
τουλάχιστον να διασταυρώνετε καλύτερα τα προφανή στοιχεία που επι-
θυμείτε να χρησιμοποιήσετε εναντίον του, ειδάλλως μπορεί να γυρίσουν
μπούμερανγκ! Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αποχώρησα με το βαθμό
του εντεταλμένου, μετά από 37 χρόνια θητείας. Εν ολίγοις, αντιτάχθηκα
για μία ακόμα φορά στις μεθοδεύσεις της τράπεζας -που σε αυτήν την
περίπτωση στρέφονταν κατά εμού του ιδίου- και ό,τι κέρδισα, το κέρ-
δισα με το σπαθί μου, ευρισκόμενος σε διαρκή ρήξη και σύγκρουση με
τους μηχανισμούς της τράπεζας. Αυτά για να μη νομίζετε ότι είναι τυχαίο
ότι οι συνάδελφοι με επιβραβεύουν επί σειρά ετών με την ψήφο τους,
αναδεικνύοντάς με πρώτο σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.

Άλλο ευνομούμενος και άλλο ευνοούμενος!
Οι οικονομικές μου αμοιβές καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου

είναι απόλυτα σύμφωνες με τη συνήθη πρακτική και το νόμο. Έχοντας
δικαιωθεί έπειτα από αγωγές εναντίον της τράπεζας και αποχωρώντας
στις 30/12/2014, έλαβα ό,τι μου αναλογούσε σύμφωνα με το πρό-
γραμμα εθελουσίας εξόδου. Ούτε ευρώ περισσότερο και σίγουρα ό,τι
θα ελάμβανε ο κάθε συνάδελφος στη θέση μου. Εν αντιθέσει βέβαια με
το στενό σας συνεργάτη, τον κο Κολλάτο, που για τις μεγάλες υπηρε-
σίες που προσέφερε στην εργοδότρια τράπεζα, ανταμείφθηκε με το
προκλητικό ποσό των 280.000 ευρώ, όταν την περίοδο εκείνη οι συ-
νάδελφοί μας αναγκάζονταν να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να
λάβουν την αποζημίωση του Ν2112. Αν λοιπόν, επιμένετε τόσο πολύ
να βρείτε τους ευνοούμενους της τράπεζας που είναι δαχτυλοδεικτού-
μενοι ανάμεσα στους συναδέλφους, δε χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Βρί-
σκονται δίπλα σας, συνεργάζεστε μαζί τους και τους υποστηρίζετε με
πάθος! Κρίμα... 

Τα πτυχία στην κορνίζα, μα στη ζωή μόνο... μαρκίζα
Να σας ενημερώσω επίσης ότι δεν είστε καλά πληροφορημένη ανα-

φορικά με τους τίτλους σπουδών μου... Ωστόσο, θα αφήσω κατά μέ-
ρους την κατάπτυστη, παλαιολιθική προσπάθεια ανάδειξης του
παραφουσκωμένου εγώ σας, προβαίνοντας σε συγκρίσεις των τίτλων
σπουδών και της επιστημονικής μας επάρκειας και θα προχωρήσω ένα
βήμα πιο πέρα, γιατί πολύ απλά η οποιαδήποτε σύγκριση μαζί σας θα
ήταν ακραία προσβολή προς το πρόσωπό μου! Βλέπετε κα Κρικέλλη-
Γκλαβοπούλου, μάλλον δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι τίτλοι σπου-
δών είναι απλά χαρτιά, κενά νοήματος αν δεν αξιοποιηθούν
καταλλήλως στο διάβα της ζωής. Σας δίνω συγχαρητήρια για τα σπου-
δαστικά σας επιτεύγματα, αλλά δεν μπορώ να πράξω το ίδιο για τη μι-
κροπρεπή αναφορά σας σε αυτά, που αναδεικνύει το μέγεθος της
ανεπάρκειάς σας ως προς τη συμπεριφορά και τους τρόπους σας. Για
να εξηγούμεθα: Ο καθένας από εμάς δεν κρίνεται από τα πτυχία του,
αλλά από την πορεία που χάραξε στη ζωή του και τη δική μου τουλάχι-
στον την έχουν κρίνει και καταξιώσει οι συνάδελφοί μας. Αποτελεί ιδι-
αίτερη τιμή για μένα ότι ξεκινώντας από τον τιμητικό κλάδο των
κλητήρων έφτασα στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα και καλό θα
ήταν να χαμηλώσετε λίγο την κεφαλή σας και να κοιτάξετε ολόγυρά σας
ανθρώπους που δεν έχουν τη δική σας επιστημονική επάρκεια με βάση
τους τίτλους σπουδών, αλλά σίγουρα έχουν καταφέρει στη ζωή τους
απείρως περισσότερα...

Το κρεσέντο της κας Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου συνεχίζεται, αναδει-
κνύοντας ότι παρά την “επιστημονική της επάρκεια”, δυστυχώς έμεινε

μόνο στο όνομα αυτής και στα πτυχία που έλαβε κατά το παρελθόν, με
αποτέλεσμα πλέον να έχει πλήρη άγνοια των υποθέσεων που απασχο-
λούν τους συναδέλφους: 

Σας “διαφεύγουν” 27,1 εκατ. Ευρώ!
Υποστηρίζει ότι δεν πράξαμε τα δέοντα ώστε να κατοχυρωθεί το εφά-

παξ. Μάλλον έχετε μείνει πίσω αναφορικά με τις εξελίξεις. Το πρόβλημα
σε αυτόν το συλλογισμό είναι ότι η Ιονική Ενότητα κι εγώ προσωπικά
έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση
του εφάπαξ και οι προσπάθειές μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς!
Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι συνάδελφοι, μετά την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ
στο ΙΚΑ επιτύχαμε να λάβουμε έγγραφη δέσμευση από την τράπεζα για
την υποχρέωσή της να καλύπτει τα ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας
μέχρι και την αποχώρηση του τελευταίου ασφαλισμένου της Ιονικής,
γεγονός που πιστοποιείται από τον καταλογισμό 27.1 εκατ. από το
ΝΠΔΔ του ΤΑυΤΕΚΩ που αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση Παπαρρηγο-
πούλου-Πετρόγλου και την αναλογιστική μελέτη, τις οποίες του παρα-
χώρησε δωρεάν ο σύλλογός μας, βάσει των οποίων το ΤΑΥΤΕΚΩ
προχώρησε στο συγκεκριμένο καταλογισμό. 

Στο δρόμο που χαράξαμε, εσείς μην περπατάτε
Όσο για τη διαδικασία ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με το κατα-

στατικό του και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο,
όχι μόνο δεν έχω να απολογηθώ, αλλά αντίθετα αποτέλεσε την κο-
ρυφαία επιτυχία του Συλλόγου της Ιονικής και το μεγαλύτερο προ-
σωπικό συνδικαλιστικό μου επίτευγμα. Και επειδή πιθανώς δε
γνωρίζετε λεπτομέρειες και για μία ακόμα φορά εξαπολύετε κατηγορίες
βασιζόμενη στις πλήρως αναξιόπιστες πηγές σας, να σας πληροφο-
ρήσω ότι πριν εντάξουμε το ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με το καταστατικό του,
είχε επιχειρήσει δύο φορές η διοίκηση της Alpha Bank να το εντάξει με
όρους ΙΚΑ χωρίς το καταστατικό του. Για την ενέργεια αυτή οι συνάδελ-
φοι νιώθουν απόλυτα δικαιωμένοι και ευγνωμοσύνη και βέβαια η ανα-
γνώρισή τους αποτυπώνεται στις εκλογικές αναμετρήσεις. Εκτός από
εσάς και την παρέα σας, τον κο Τάτση και ορισμένους ακόμα, που από
ό,τι φαίνεται δε γνωρίζουν τι διακυβεύετο από πιθανή ένταξη χωρίς το
καταστατικό. Εξ άλλου, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, δεν
είναι τυχαίο ότι μεταγενέστερα στις ράγες των προσπαθειών μας
κινήθηκαν και οι ενέργειες του Συλλόγου της Εθνικής και της Αγρο-
τικής που πέτυχαν αντίστοιχη ένταξη με παρόμοιους όρους. Εκτός αν
τελικά πιστεύετε ότι μόνο εσείς προσωπικά και οι συνεργάτες σας, με
τη δεδομένα απειροελάχιστη εμπειρία σας στο συνδικαλισμό, γνωρίζετε
καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα τραπεζοϋπαλληλικά σωματεία. Τότε
“πάμε πάσο” και θα σας ακολουθήσουμε πιστά. Μέχρι να το αποδείξετε,
όμως, φέρνοντας έστω και μία επιτυχία προς όφελος των συναδέλφων,
καλύτερα είναι να... μασάτε παρά να μιλάτε!

Καμιά επιτυχία έχετε; Έτσι για αλλαγή...
Και αναφέρομαι στην παρουσίαση έστω και μίας επιτυχίας, γιατί μέχρι

στιγμής έχετε ένα τεράστιο σερί αποτυχιών! Η μαγική συνταγή της απο-
τυχίας, είναι όλη δική σας! Εκτός αν πιστεύετε ότι η ομάδα που απαρ-
τίζεται από εσάς και τους συνεργάτες σας έχετε να αναδείξετε έργο
προς τους συναδέλφους που να μπορεί στο ελάχιστο να συγκριθεί με
αυτό της Ιονικής Ενότητας... Το μόνο “έργο” που θα μπορούσατε να
τους παρουσιάσετε είναι η εξαφάνιση του πορίσματος των ορκω-
τών λογιστών για τα οικονομικά του Συλλόγου Συνταξιούχων, η
προσφυγή σας για διπλασιασμό των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
που οδήγησε μεγάλο μέρος συναδέλφων μας να λαμβάνει επικου-
ρικές συντάξεις 50 ευρώ, αλλά και τον άκρως ανεύθυνο χειρισμό
των νομικών διαδικασιών της υπόθεσης, αφού έκτοτε έχετε χάσει
15 εκδικάσεις ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινών διαταγών) με
αντίδικο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Είναι σίγουρο ότι αυτές οι ανόητες ενέργειες
(από τους πτυχιούχους και επιστημονικά καταρτισμένους...) που έθε-
σαν σε κίνδυνο τη διευθέτηση του μεγάλου αυτού θέματος και τη δι-
καίωση των συνταξιούχων συναδέλφων, θα ανατραπούν με τους
χειρισμούς της Ιονικής Ενότητας και των άρτια καταρτισμένων επιστη-
μονικών συνεργατών μας!”

Υ.Γ. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, ο συνάδελφος άφησε μερικές ακόμα “αστο-
χίες” της κας Κρικέλλη-Γκλαβοπούλου αναπάντητες. Για να μην ανησυχεί, την ενη-
μερώνουμε ότι στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα υπάρξει συνέχεια...

Γκλαβοπουλοαπαντήσεις!
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“Κύριοι,
Ο Σύλλογός μας σας απευθύνει την παρούσα επιστολή για την ανάδειξη
του μείζονος σημασίας ζητήματος της αδυναμίας εκπλήρωσης των
δανειακών υποχρεώσεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας και
της ανυπαρξίας σχετικού προστατευτικού πλαισίου, με την παρά-
κληση να αναλάβει η ομοσπονδία τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την
επίλυσή του. Επιπλέον, σας παραθέτουμε προς μελέτη σειρά προτάσεων
που πιστεύουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για τη ρύθ-
μιση των οφειλών των συνταξιούχων ώστε να πάρουν μία βαθιά ανάσα
μέσα στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και οικονομικής δυσπραγίας που
τους έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια. 
H Alpha Bank με την εγκύκλιο της Νο 310/23.12.2010 έδινε τη δυνατότητα
σε όλο το εν ενεργεία προσωπικό της να ρυθμίζει τις πάσης φύσεως -
πλην στεγαστικής πίστης  - δανειακές  υποχρεώσεις του προς την Τρά-
πεζα, με αρκετά  ευνοϊκούς, για εκείνη την εποχή, όρους αποπληρωμής.
Δεν έλαβε, όμως, καμία μέριμνα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
των συνταξιούχων υπαλλήλων της, που τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπι-
σης με οποιονδήποτε πελάτη της. Πρόκειται για ανθρώπους που εργαζό-
μενοι αφειδώς εκατοντάδες χιλιάδες ώρες απλήρωτης υπερωριακής
απασχόλησης, προσέφεραν και συμμετείχαν αποφασιστικά στην ανά-
πτυξη της Τράπεζας και είδαν από το 2010 και εντεύθεν τις συντάξεις
τους,  χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, να μειώνονται δραματικά, να
μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους,
αλλά και το χθεσινό τους εργοδότη να τους γυρνάει την πλάτη και να μη
δίνει δεκάρα για αυτήν την κατάσταση. Οποία πικρία...               
Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, από το 2010 μέχρι σήμερα, ο
αντιπροσωπευτικός σύλλογος του κ. Γκιάτη διαπραγματεύτηκε και
υπέγραψε με την Τράπεζα 3 Επιχειρησιακές Συμβάσεις. Σε καμία δεν
συμπεριλήφθηκαν οι συνταξιούχοι, ούτε καν έγινε μνεία για ισχύ του
καθεστώτος ρύθμισης και στους συνταξιούχους συναδέλφους. Σε
αντίθεση με την Alpha Bank, ο Σύλλογος Προσωπικού της Εθνικής σε
όλες τις επιχειρησιακές του συμβάσεις με την Τράπεζα περιλαμβάνει ρητά
και τους Συνταξιούχους. Συνεπώς, με τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις του
2012 και του 2014 εντάσσει τις οφειλές εν ενεργεία και συνταξιούχων στο
ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεως των οφειλών
τους με συμφέροντες και ευνοϊκούς όρους, ανακουφίζοντας σημαντικά
τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς.
Συνάδελφοι, θεωρούμε απαραίτητο και καλούμε την ομοσπονδία να πα-
ρέμβει για να ανατρέψει αυτήν την κατάφωρη αδικία. Τα οικονομικά των
συνταξιούχων έχουν επιδεινωθεί δραματικά τα χρόνια της κρίσης και θε-
ωρούμε ότι οι συνθήκες είναι πολύ ώριμες για να προχωρήσουμε στη δι-
ευθέτηση αυτού του μείζονος προβλήματος, καθώς έξι χρόνια μετά δεν
διαφαίνεται βελτίωση της κατάστασης, παρά συνεχής επιδείνωση. Εξ
άλλου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ύστερα και από τη δημοσίευση σχετικής
επίσημης έρευνας, ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων και ειδικότερα των
συνταξιούχων είναι ο πλέον υπερδανειοδοτημένος κλάδος, γεγονός που
βεβαίως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εύκολη πρόσβαση για τη σύ-
ναψη δανειακών συμβάσεων κατά το παρελθόν. Σήμερα, μεγάλο μέρος
των συνταξιούχων που έχει υπερδανειοδοτηθεί, βρίσκεται σε απόλυτη έν-
δεια μη δυνάμενο όχι μόνο να ανταποκριθεί στις δανεικές του υποχρεώ-
σεις, αλλά ακόμα και να επιβιώσει! Η ΟΤΟΕ οφείλει να δικαιώσει το ρόλο
της, αποκαθιστώντας αυτήν την ακραία αδικία απέναντι σε συνταξιούχους
του κλάδου μας που ως μέλη της ομοσπονδίας μάτωσαν για πολλά χρόνια
και στήριξαν τους αγώνες της.
Τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την
ΣΣΕ των Τραπεζοϋπαλλήλων, η συγκυρία είναι η κατάλληλη για να
αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες και η ΟΤΟΕ να προτάξει το κο-
ρυφαίο αυτό θέμα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους συναδέλφους μας,
απαιτώντας την κοινή αντιμετώπιση όλων των οφειλών των εν ενεργεία και
των συνταξιούχων, με τις ίδιες προϋποθέσεις και εντός του ίδιου πλαισίου.
Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι η παραπάνω διεκδίκηση πρέ-
πει να είναι κορυφαία προτεραιότητα όλων των εργαζομένων στην
Alpha Bank. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους συλλόγους εργαζομένων
στην τράπεζα να καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους επί του ζη-
τήματος εν όψει και της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙ-
ΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
α) Ληξιπρόθεσμα άνω των 90 ημερών: Επέκταση  της διάρκειάς τους με δι-
πλασιασμό των υπολειπόμενων χρόνων αποπληρωμής. Κατά περίπτωση
λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων, αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το κα-
λύπτει ή και εγγυητού/ων ως μελλοντικών κληρονόμων κλπ. Επιτόκιο ΕΚΤ
πλέον 2,5 – 4,5  μονάδες, ανάλογα και με τα προσφερόμενα καλύμματα. 
β) Ληξιπρόθεσμα κάτω των 90 ημερών: Επέκταση  της διάρκειάς τους με
διπλασιασμό των υπολειπόμενων χρόνων αποπληρωμής. Κατά περίπτωση
λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων, αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το κα-
λύπτει ή και εγγυητού/ων ως μελλοντικών κληρονόμων κλπ. Επιτόκιο ΕΚΤ
πλέον 2 - 4 μονάδες ανάλογα και με τα προσφερόμενα  καλύμματα.
γ) Ενήμερα: Επέκταση  της διάρκειάς τους με διπλασιασμό των υπολοιπόμε-
νων χρόνων αποπληρωμής. Κατά περίπτωση λήψη πρόσθετων εξασφαλί-
σεων αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το καλύπτει ή και εγγυητού/ων  ως
μελλοντικών κληρονόμων  κλπ. Επιτόκιο ΕΚΤ πλέον 1,5 – 3,5 μονάδες ανά-
λογα  και με τα προσφερόμενα  καλύμματα.
δ) Δυνατότητα αθροίσματος υπολοίπων στεγαστικών δανείων, ενήμερων και
μη, του ιδίου οφειλέτη ή και συνοφειλετών - μελών της οικογενείας του και έκ-
δοση νέου δανείου με τα υφιστάμενα ή και επί πλέον καλύμματα και με επιτόκια
των νέων ενήμερων στεγαστικών δανείων, ανάλογα της επιλογής του συναδέλ-
φου. Επιτόκια ΕΚΤ: πλέον 1,5 - 3,5 μονάδες αν αφορά συνένωση ενήμερων
δανείων,  ΕΚΤ συν 2 - 4 μονάδες αν αφορά συνένωση ληξιπρόθεσμων κάτω
των 90 ημερών και ΕΚΤ συν 2,5 - 4,5 μονάδες αν αφορά συνένωση  ληξιπρό-
θεσμων άνω των 90 ημερών και πάντα σε συνάρτηση με το είδος και ύψος
των προτεινομένων καλυμμάτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
α) Ληξιπρόθεσμα άνω των 90 ημερών: Μείωση της δόσης κατά 50% με επέ-
κταση  του χρόνου αποπληρωμής τους. Κατά περίπτωση λήψη πρόσθετων
εξασφαλίσεων (εμπράγματων) και αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το κα-
λύπτει και ενοχικών (εγγυητού/ων ως μελλοντικών κληρονόμων κλπ). Επιτόκιο
ΕΚΤ πλέον 2,5 - 5 μονάδες ανάλογα και με τα προσφερόμενα καλύμματα.
β) Ληξιπρόθεσμα κάτω των 90 ημερών: Μείωση της δόσης κατά 50% με
επέκταση  του χρόνου αποπληρωμής τους. Κατά περίπτωση λήψη πρόσθετων
εξασφαλίσεων (εμπράγματων) και αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το κα-
λύπτει και ενοχικών (εγγυητού/ων ως μελλοντικών κληρονόμων κλπ). Επιτόκιο
ΕΚΤ πλέον 2,5 - 4  μονάδες ανάλογα και με τα προσφερόμενα καλύμματα. 
γ) Ενήμερα: Επέκταση της διάρκειάς τους με διπλασιασμό των υπολειπόμε-
νων χρόνων αποπληρωμής. Κατά περίπτωση λήψη πρόσθετων εξασφαλί-
σεων αν η εμπορική αξία του ακινήτου δεν το καλύπτει ή και εγγυητού/ων ως
μελλοντικών κληρονόμων κλπ. Επιτόκιο ΕΚΤ πλέον 2,5 - 3 μονάδες ανάλογα
και με τα προσφερόμενα καλύμματα.
δ) Δυνατότητα αθροίσματος υπολοίπων δανείων καταναλωτικής πίστης, ενή-
μερων και μη, του ιδίου οφειλέτη ή και συνοφειλετών - μελών της οικογενείας
του και έκδοση νέου δανείου με τα υφιστάμενα ή και επί πλέον καλύμματα και
με επιτόκια των νέων ενήμερων δανείων ανάλογα της επιλογής του συναδέλ-
φου. Επιτόκια ΕΚΤ: πλέον 2 - 3,5 μονάδες αν αφορά συνένωση ενήμερων δα-
νείων,  ΕΚΤ συν 2 - 4 μονάδες αν αφορά συνένωση ληξιπρόθεσμων κάτω των
90 ημερών και ΕΚΤ  συν 2,5 - 4,5 μονάδες αν αφορά συνένωση ληξιπρόθε-
σμων άνω των 90 ημερών και πάντα σε συνάρτηση με το είδος και ύψος των
προτεινομένων καλυμμάτων.
Θεωρούμε ότι οι ως άνω προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν βάση για
μία λογική και συμφέρουσα προς όλες τις πλευρές διαπραγμάτευση, γιατί
σκοπός μας  δεν είναι η διαιώνιση  και η συσσώρευση των δανείων, αλλά η
ομαλή ρευστοποίησή τους. Παράλληλα, η επίτευξη σχετικής συμφωνίας θα
ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες συναδέλφων και ιδιαίτερα των συνταξιούχων,
οι οποίοι, χωρίς καμία ευθύνη τους, έχουν υποστεί δραματική μείωση των
συντάξεών τους και πλέον αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις, όπως τις είχαν αρχικά αναλάβει, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσής τους.   
Λαμβάνοντας υπ' όψη τις διαρκείς, μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις που
είχαν σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας να πε-
ριέλθουν σε πλήρη αδυναμία συνεπούς ανταπόκρισης στις δανειακές τους
υποχρεώσεις, καθώς και την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης εργαζομένων και
συνταξιούχων, αποτελεί θέμα τιμής για το Σύλλογο Εργαζομένων και Συντα-
ξιούχων “Ιονική Ενότητα” και το Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής η υλο-
ποίηση της ως άνω ολοκληρωμένης και καθόλα δίκαιης πρότασής μας.” 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Οι σύλλογοί μας απευθύνονται στην ΟΤΟΕ αιτούμενοι να τεθεί το μείζον θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συνταξιούχων συναδέλφων σε
πρώτη προτεραιότητα, καθώς οι ευεργετικές  διατάξεις/ρυθμίσεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία, δεν καλύπτουν τους συναδέλφους που
έχουν συνταξιοδοτηθεί. Θεωρούμε πως αποτελεί θέμα τιμής για την ομοσπονδία να συμπεριληφθούν στο υπάρχον πλαίσιο σχετικές διατάξεις,
με τις οποίες οι κανόνες ρύθμισης που αφορούν τους εν ενεργεία θα εναρμονίζονται με αυτούς των συνταξιούχων συναδέλφων. 
Είναι δεδομένο ότι τα χρόνια της κρίσης ο κλάδος των συνταξιούχων έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά με απανωτές μειώσεις των συντάξεων, σε
βαθμό μάλιστα που πολλοί εξ αυτών να δυσκολεύονται ακόμα και να επιβιώσουν – πόσω μάλλον να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις. Η ομοσπονδία οφείλει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των συνταξιούχων, λαμβάνοντας υπ' όψη
και το γεγονός πως ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος είναι ο πλέον υπερδανειοδοτημένος, με τις προφανείς, αβάστακτες συνέπειες αυτής της
πραγματικότητας στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των συναδέλφων.  
Ελπίζουμε η Εκτελεστική Γραμματεία να μελετήσει σοβαρά τις προτάσεις που καταθέτουμε ενημερώνοντας το Γενικό Συμβούλιο για το αίτημά
μας, ώστε η ομοσπονδία να λάβει την απόφαση να προτάξει αυτό το μείζον θέμα και με όλες της τις δυνάμεις να απαιτήσει την υλοποίησή του: 
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Πολιτική και Πολιτικοί
Ο σύλλογός μας κρίνει αναγκαίο να αφιερώνει μία σελίδα από την εφημε-
ρίδα του σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργούσε μέχρι σήμερα ο συνδικαλισμός, αυτός δηλαδή της αποστεω-
μένης μονομέρειας, αποτελεί ξεκάθαρα ένα παρωχημένο φαινόμενο. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός πρέπει να έχει άποψη, να καταθέτει προ-
τάσεις και να διαμορφώνει εξελίξεις στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας
μας που είναι το ίδιο απαξιωμένο όπως και ο συνδικαλιστικός χώρος.

Η άλλη πλευρά του συνδικαλισμού
Ο συνδικαλισμός αποτελεί έναν από τους πυλώνες της σύγχρονης πολιτικής και
κοινωνικής ζωής, παρά το γεγονός ότι η κακή διαχείριση, τα λάθη του παρελ-
θόντος, η ευκαιριακή δράση, αλλά κυρίως η εσκεμμένη αρνητική προβολή και
τα αντισυνδικαλιστικά συμφέροντα έχουν δημιουργήσει μία αίσθηση απαξίωσης
προς τη χρησιμότητα, τα σπουδαία επιτεύγματα και τον θεμελιώδη ρόλο του συν-
δικαλισμού στο πολιτικό πεδίο και εν τέλει σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία. 
Οι συνδικαλιστές παραμένουν πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής και βαθιά εξειδι-
κευμένα στον κλάδο τους που σίγουρα μπορούν να προσφέρουν σοβαρές και
αποτελεσματικές λύσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, κάτι που
έχει αποδειχθεί επανειλημμένως, ακόμα και στη γυμνή από ικανότητες, στείρα και
“τζακοκρατούμενη” ελληνική, πολιτική πραγματικότητα. Ο συνδυασμός γνώσης,
πρακτικής εμπειρίας και εξισορρόπησης είναι το κλειδί για τις θέσεις ευθύνης.
Μία ακόμα απόδειξη αυτής της αρχής είναι η τοποθέτηση του κου Τρύφωνα Αλε-
ξιάδη, επί σειρά ετών συνδικαλιστή, στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών, του οποίου η θητεία και τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής
πιστεύουμε ότι φέρουν θετικό φορτίο. 
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κατορθώσει να προσδώσει μία... ανοί-
κεια για τα ελληνικά δεδομένα λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στους
αποτελματωμένους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν συνήθως το Υπουργείο Οικο-
νομικών, με μία σειρά από εύστοχες ενέργειες. Ύστερα από δωρεά της καπνο-
βιομηχανίας “Παπαστράτος” ενέταξε και έθεσε άμεσα σε λειτουργία ένα μηχανικό
σαρωτή ελέγχου στα τελωνεία για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας και τις
βεβαιώσεις των μεταφερόμενων αγαθών. Το ίδιο έπραξε και με την πτυσσόμενη
πλάστιγγα που δώρισε στην Πολιτεία η Γενική Ομοσπονδία Εμπορίου, ενώ πα-
ράλληλα, το τελευταίο διάστημα το ΣΔΟΕ σημειώνει αισθητή βελτίωση και φέρνει
αποτελέσματα. 
Ο κος Αλεξιάδης φαίνεται ότι έχει εισαγάγει όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά
που μπορούν να συνθέσουν την πρόοδο σε ένα από τα πλέον νευραλγικά
υπουργεία για την ανάκαμψη της χώρας. Το μέγεθος των επιτευγμάτων του με-
γεθύνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι συχνά πυκνά οι προσπάθειές του αντιμετω-
πίζονται εχθρικά από τους δημοσιογράφους της διαπλοκής που επιχειρούν να
προβάλλουν εμπόδια στο έργο του για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των
εντολέων τους. Μακάρι, μάλιστα, να υπήρχαν και άλλα τέτοια φωτεινά παραδείγ-
ματα στην κυβέρνηση γιατί τότε σίγουρα οι ο σχεδιασμός, οι ρυθμοί, η λειτουργία
και η αποτελεσματικότητά της θα επεκτεινόταν και σε άλλους τομείς και θα ήταν
σε πολύ πιο ικανοποιητικό επίπεδο από ό,τι σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί νομίζουμε κοινή διαπίστωση πλέον ότι η αξιοκρα-
τική επιλογή έντιμων ατόμων και με γνώση του αντικειμένου σε κάθε τομέα, είναι
ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα και να οδηγήσει
σε επιτυχίες. Τα πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων, τα ρουσφέτια και οι χάρες πρέ-
πει να αποτελέσουν παρελθόν, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε που
έχει αναδείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την καταστροφική ανικανότητα και
αναποτελεσματικότητα του παλαιοπολιτικού τρόπου λειτουργίας. Οι συνδικαλι-
στές μπορούν να δώσουν λύσεις σε καίριες θέσεις και θα πρέπει να αναβαθμι-
στεί ο ρόλος τους για να προσφέρουν και αυτοί με της σειρά τους στην
ανοικοδόμηση της χώρας, αλλά και της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, εργατών
και πολιτείας. 
Εξ άλλου, έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν ιδιαίτερη μνεία στην πορεία του
κου Γιώργου Κουτρουμάνη που τιμά το σύλλογό μας με τη συνεργασία και τις
συμβουλές του, ο οποίος υπηρετώντας στο Υπουργείο Ασφάλισης σε μία ιδιαί-
τερα κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, επιχείρησε και πέρασε ουσιαστικές μεταρ-
ρυθμίσεις που τα αποτελέσματά τους φάνηκαν στη συνέχεια. 

(Ούτε) έξω δεν πάμε καλά
Αντίθετα, βέβαια, στο Υπουργείο Εξωτερικών το επίπεδο λειτουργίας έχει διο-
λισθήσει σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ο νέος Υπουργός κος
Κοτζιάς δε φαίνεται ικανός να προσδώσει θετικά χαρακτηριστικά στη διαμόρ-
φωση της εξωτερικής πολιτικής και ακόμα περισσότερο να προσαρμοστεί και
να ανταποκριθεί στις τεράστιες γεωπολιτικές και άλλες προκλήσεις που λαμ-
βάνουν χώρα στην περιοχή μας. Απόδειξη η προχειρότητα της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού στην Τουρκία σε μία ακατάλληλη χρονική περίοδο και χωρίς
κανένα αποτέλεσμα, που σαφώς υπάγεται στις άμεσες ευθύνες του Υπουργού
Εξωτερικών, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών σε μία ιδιαιτέρως
κρίσιμη περίοδο για την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Αναλύοντας βέβαια τις διαχρονικές παθογένειες και αποδομώντας τα σαθρά
θεμέλια του τομέα της εξωτερικής πολιτικής, είναι εύκολο να καταλήξει κανείς
στο συμπέρασμα ότι το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη πρόκληση είναι η προ-
σπάθεια αποσύνδεσής της από το μονοκομματικό πλαίσιο διακυβέρνησης.
Έχουμε τονίσει και κατά το παρελθόν ότι στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής
δε χωρούν μικροκομματικά συμφέροντα και πρακτικές. Θα πρέπει ύστερα από
εθνικό διάλογο να καταρτιστεί ένα στρατηγικό πλάνο με σταθερούς πυλώνες,
το οποίο θα ακολουθείται πιστά ακόμα και από εναλλασσόμενες κυβερνήσεις
διαφορετικού ιδεολογικοπολιτικού στίγματος. Τυχόν στρατηγικές αλλαγές θα
πρέπει να προκαλούνται μόνο ύστερα από παρόμοιο εθνικό διάλογο με τη συμ-

μετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, σε έναν τόσο σημαντικό
τομέα που εν τέλει στον ταραγμένο κόσμο και περιοχή που ζούμε μπορεί να
αποβαίνει πολύ πιο κρίσιμος από τις εκάστοτε αποφάσεις εσωτερικής πολιτι-
κής, είναι άμεση αναγκαιότητα να υφίσταται καθολική και διαρκής αντιμετώ-
πιση και ενασχόληση με τα ανακύπτοντα ζητήματα. Η σύσταση ενός
συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής που θα στελεχωθεί από αντιπροσώπους
όλων των κομμάτων, των αρμόδιων φορέων, των think tanks εξωτερικής πο-
λιτικής και του στρατού, θα μπορούσε να είναι μία αποφασιστικής σημασίας
προσφορά του Υπουργού Εξωτερικών.
Παρατηρώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στη γειτονιά της Μεσογείου, με το μεγα-
λύτερο προσφυγικό ρεύμα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο να περνά μέσα από
τη χώρα μας, με την αστάθεια να αποτελεί τον κανόνα και όχι των εξαίρεση στη
Συρία, το Ιράκ και την Τουρκία, με την ακραία επιδείνωση των ρωσοτουρκικών
σχέσεων και με τις μείζονες ενεργειακές αποφάσεις για τη χώρα μας και την
Κύπρο να βρίσκονται σε αναμονή, απαιτείται εθνική αφύπνιση και συνεννόηση.
Δυστυχώς, ο κος Κοτζιάς κάθε άλλο παρά μοιάζει με την προσωπικότητα που
θα μπορέσει να σταθεί άξια των περιστάσεων. Ευχόμαστε να κάνουμε λάθος
γιατί οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής το επόμενο διάστημα θα διαδραματί-
σουν αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον της χώρας μας. 

Ας κερδίσει ο αξιότερος 
Ο θεσμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αναμφίβολα ένας από τους
βασικούς πυλώνες της δημοκρατικής λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι στην
Ελλάδα έχει ευτελιστεί πολλές φορές κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια έχει προσλάβει αρνητική χροιά λόγω των κομμάτων και των προ-
σώπων που τον στελεχώνουν, ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
παραμένει σημαντικός για την ομαλή λειτουργία του πολιτικού συστήματος. 
Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία,
το κόμμα της παραδοσιακής συντηρητικής παράταξης που διανύει μία περίοδο
βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να απο-
τελεί αρνητική διαπίστωση με συνέπειες για το σύνολο της διακυβέρνησης της
χώρας, ανεξάρτητα από κομματικά και ιδεολογικά πιστεύω.
Μετά το αρχικό φιάσκο με την εκλογική διαδικασία που επιχειρήθηκε για ανά-
δειξη νέου αρχηγού του κόμματος και εν τέλει ακυρώθηκε κυριολεκτικά την τε-
λευταία στιγμή, έχει βρεθεί σε ένα φαύλο κύκλο εσωστρέφειας και
εσωκομματικών διαξιφισμών, που σίγουρα επηρεάζουν την ικανότητά της να
ασκεί τον κοινοβουλευτικό της ρόλο, που δεν είναι άλλος από τον εποικοδο-
μητικό έλεγχο της κυβέρνησης. 
Εμείς επιθυμούμε να προχωρήσουν σύντομα αυτές οι διαδικασίες με τον
πλέον αδιάβλητο, διαφανή και δημοκρατικό τρόπο ώστε να εκλεγεί στην ηγε-
σία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πιο άξιος και ικανός, που
ας μην ξεχνάμε ότι βάσει της παραδοσιακής δυναμικής της παράταξης στη
χώρα μας, θα μπορούσε να είναι και μελλοντικά εν δυνάμει πρωθυπουργός.
Στην εσωκομματική διαδικασία προκρίθηκαν δύο υποψήφιοι και σίγουρα δεν
αποτελεί δικό μας θέμα ως συνδικαλιστική οργάνωση να προβούμε σε τεστ
αξιολόγησης και να τους κρίνουμε εκ των προτέρων, έστω και αν έχουν υπάρ-
ξει τοποθετήσεις που φανερώνουν μεγαλύτερη σοβαρότητα, σχεδιασμό,
όραμα και διάθεση για πραγματική πρόοδο. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο στην ΝΔ όσο και στα υπόλοιπα κόμματα η έν-
δεια ικανού στελεχιακού δυναμικού και υπεύθυνων πολιτικών προτάσεων ανα-
δεικνύει την αναγκαιότητα να υπάρξει πλήρης αναδιάρθρωσή τους,
κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αξιοκρατίας, ώστε να δια-
φανεί η ελπίδα ότι το πολιτικό προσωπικό θα μπορέσει -επιτέλους- να αντα-
ποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. 
Εμείς ευχόμαστε στους ψηφοφόρους της συντηρητικής παράταξης να σκε-
φτούν σοβαρά την επιλογή τους και τελικά να ψηφίσουν με κριτήριο το καλό
του κόμματός τους, αλλά και της χώρας, καθώς μία σοβαρή και υπεύθυνη
αντιπολίτευση μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση να
λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και σίγουρα την έχει ανάγκη ο τόπος. 

Ένα κενό που μεγαλώνει...
Μιλώντας για το πολιτικό σύστημα και την αναγκαιότητα έκφρασης και εκπρο-
σώπησης όλων των ιδεολογικών χώρων και πολιτικών δυνάμεων από σοβα-
ρές και ικανές προσωπικότητες, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο
τεράστιο κενό που παρατηρείται στο χώρο της κεντροαριστεράς που κυριάρ-
χησε στην Ελλάδα για περίπου μία τριακονταετία (1980-2010). 
Η πάλαι ποτέ κραταιά ιδεολογική αντίληψη και τα κόμματα που την εκφράζουν
βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και επιφανών στε-
λεχών, που δίνουν την εντύπωση αδυναμίας ανταπόκρισης στις υψηλές προ-
διαγραφές που έχει δημιουργήσει ιστορικά ο κεντροαριστερός χώρος. 
Το παρελθόν μας χτυπά καμπανάκι και μας υπενθυμίζει ότι κάθε φορά που
στη χώρα μας αυτό το ιδεολογικοπολιτικό πεδίο περνούσε κρίση, οι συνέπειες
για τη χώρα ήταν ολέθριες. Ας ελπίσουμε την περίοδο που διανύουμε να μην
υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις. 
Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος αυτός συνεχίζει να εκφράζει ένα πολύ μεγάλο πο-
σοστό του ελληνικού λαού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζεται
στα εκλογικά αποτελέσματα των κομμάτων που υποτίθεται ότι τον εκπροσω-
πούν, καθώς στη συνείδηση του κόσμου έχουν χρεωκοπήσει. Με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο, λοιπόν, η κεντροαριστερά οφείλει να βρει νέους τρόπους σο-
βαρής και συγκροτημένης έκφρασης. Οι παροικούντες σε αυτό το περιβάλλον
πρέπει να βάλουν στην άκρη προσωπικές φιλοδοξίες και τακτικισμούς για μία
πανελλήνια συνάντηση που θα αποτελέσει την αφετηρία ξεδιπλώματος μίας πο-
λιτικής δύναμης που σίγουρα την έχει ανάγκη ο τόπος. Το επόμενο διάστημα
είναι κρίσιμο και απομένει να δούμε αν θα προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα εξέ-
λιξη ή θα συνεχιστεί η πορεία προς την απαξίωση. 
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“Εμπνευστές” ο... Κάρι Γκραντ και ο Μίλτον Φρίντμαν  
Το έτος 2016 η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μία μόνιμη αστάθεια. Η
Ε.Ε. αδυνατεί να βρει λύσεις ανάπτυξης, στραγγαλίζοντας τα μέλη της (με
κύριο πειραματόζωο την Ελλάδα...), οι ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το
ταβάνι των ελλειμμάτων τους, η οικονομική δυσπραγία και τα ενεργειακά-οι-
κονομικά συμφέροντα δημιουργούν συγκρούσεις και μαζικές μετακινήσεις
πληθυσμών. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος...
Μετά από 12 χρόνια φυλάκισης, επανεμφανίζεται ένας άνδρας που κάποτε
θεωρείτο γκουρού των οικονομικών, κάποιος που χρησιμοποίησε τον άρρητο
αριθμό “π” για να προβλέψει τις κυματοειδείς καμπές στην παγκόσμια οικο-
νομία με ακρίβεια, για να υποστηρίξει πως τα προβλήματα των χωρών αρχί-
ζουν και τελειώνουν με την αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους.
Η ιστορία του δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν. Ακόμα και αν κά-
ποιοι τον λατρέψουν ή... λατρέψουν να τον μισούν!
Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, η ανταγωνιστική φύση της σχέσης του με το
δικηγόρο πατέρα του, τον οδήγησε πολύ νωρίς στην επιθυμία ανεξαρτητο-
ποίησης. Στα 13 του κιόλας χρόνια βρέθηκε να δουλεύει σε ένα ανταλλακτή-
ριο νομισμάτων και γραμματοσήμων. Η διορατικότητά του έγινε γρήγορα
εμφανής όταν αγόρασε σε σχετικά χαμηλή τιμή σπάνια καναδέζικα νομί-
σματα. Στα... 15 του ήταν ήδη εκατομμυριούχος και είχε μπει μέσα του το σα-
ράκι του οικονομικού τυχοδιωκτισμού. Αφού έγινε διευθυντής στο κατάστημα
που εργαζόταν, στα 21 του άνοιξε με ένα συνέταιρο δικό του κατάστημα με
είδη συλλεκτών και προχώρησε από τις επενδύσεις χρυσών νομισμάτων
στην εκτίμηση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Το 1973 ξεκίνησε σαν
χόμπι την πρόβλεψη των τιμών των αγαθών. Καθώς, η επιχείρησή του πα-
ρήκμασε κλείνοντας τον κύκλο της (θεμελιώδης έννοια που χαρακτηρίζει τη
σκέψη και την κοσμοθεωρία του) και αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένος στην
προγνωστική του δραστηριότητα, άρχισε να ασχολείται περισσότερο με την
αγορά αγαθών, μέχρι που το 1983 άρχισε να παρέχει συμβουλές επί πλη-
ρωμή για την έκδοση οικονομικού δελτίου πρόβλεψης των αλλαγών της
αγοράς.
Ακόμα όμως και ο τρόπος που γοητεύτηκε από τα οικονομικά έχει κάτι το ιδι-
αίτερο. Ο Άρμστρονγκ δεν έχει πτυχίο κάποιας φημισμένης οικονομικής σχο-
λής. Αντίθετα, είναι περισσότερο αυτοδίδακτος. Είπαμε, δεν είναι ένας ακόμα
οικονομολόγος... Επηρεασμένος από την οικογένειά του και την απώλεια της
περιουσίας του παππού του στο “Κραχ” του 1929, αλλά και από τις χαοτικές
διαφορές που εντόπιζε ανάμεσα στις οικονομικές θεωρίες που διδασκόταν
και την πραγματική ροή της αγοράς, μελέτησε με πάθος ιστορία και ακολού-
θησε το ένστικτο και την εμπειρία του. 
Η βασική του θεωρία ότι η οικονομία και οι τιμές των αγαθών κάνουν
κύκλους, προήλθε από την προβολή μίας ασπρόμαυρης ταινίας με πρωτα-
γωνιστή τον Κάρι Γκραντ στο μάθημα Ιστορίας, που περιέγραφε τη λεγόμενη
“Μαύρη Παρασκευή” της αμερικανικής οικονομίας το 1869. Συγκρίνοντας τις
τιμές του χρυσού που παρουσιάζονται στην ταινία (που μετά συνειδητοποίησε
ότι ήταν οι πραγματικές που ίσχυαν την εποχή) με αυτές της εποχής του, συ-

Ο Μάρτιν Άρμστρονγκ θεωρείται από πολλούς ως ο σύγχρονος
“Κάλχας” των Οικονομικών. Από άλλους πάλι ως ένας... τσαρλα-
τάνος. Σίγουρα, πάντως, η ιστορία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. 

“Συλλογική Ενημέρωση”, ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...
Ο  “ π ρ ο γ ν ώ σ τ η ς ”  τ ω ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν

Ξετυλίγοντας κανείς το κουβάρι της θυελλώδους ζωής
του Αμερικανού οικονομολόγου Μάρτιν Άρμστρονγκ, κα-
τακλύζουν το μυαλό πληροφορίες και σκέψεις άκρως
αντιφατικές μεταξύ τους. 
Εκατομμυριούχος από την εφηβεία του, από τους πρώ-
τους και κορυφαίους αναλυτές και “προγνώστες” των οι-
κονομικών μεταβολών, διαχειριστής δισεκατομμυρίων
δολαρίων, σύμβουλος και συνομιλητής προσωπικοτήτων
όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ ή και κυβερνήσεων παγκό-
σμιων οικονομικών κολοσσών όπως η Κίνα, εμπνευστής
ενός οικονομικού μοντέλου πρόβλεψης (με ακρίβεια...
ημέρας) της διακύμανσης της παγκόσμιας οικονομίας και
των διεθνών κρίσεων που τον έκανε διάσημο. 
Αλλά και κατάδικος για οικονομικά εγκλήματα δισεκατομ-
μυρίων, αμφιλεγόμενος από την πλειονότητα της οικονο-
μικής επιστημονικής κοινότητας, αρνητής της
παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής την οποία θεωρεί μία
απάτη...
Ένα είναι σίγουρο, ο Μάρτιν Άρμστρονγκ δεν είναι ένας
ακόμα οικονομολόγος!

νειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν απλές απότομες “εκρήξεις” και υποχωρήσεις,
αλλά και ανώτατες, κατώτατες και “ήρεμες” περίοδοι στην παγκόσμια οικο-
νομία που δεν αναπτύσσεται γραμμικά. 
Μάλιστα, εξετάζοντας ενδελεχώς την ιστορία, έφτασε στο συμπέρασμα ότι
κάθε 8,6 έτη εμφανίζεται κάποια μορφή οικονομικού πανικού. Μετά από μία
ομιλία του όταν ήταν ακόμα έμπορος, την οποία παρακολούθησε ο Μίλτον
Φρίντμαν, ο διάσημος οικονομολόγος του είπε ότι κάνει πράξη το όνειρό του,
καθώς εφαρμόζει στη πραγματική ζωή τις οικονομικές θεωρίες. 
Από τότε, δεν υπήρχε γυρισμός... Στις αρχές της δεκαετίας του '70 έγινε από
τους πρώτους που προχωρούσαν σε πρόβλεψη των ισοτιμιών των αγαθών
και των νομισμάτων. Μέσα σε λίγα χρόνια είχε γίνει δισεκατομμυριούχος...

Μη μου τους κύκλους τάραττε...
Κάποτε οι προβλέψεις του Άρμστρονγκ είχαν μεγάλη ζήτηση. Τη δεκαετία του
'70 ανέπτυξε ένα υπολογιστικό μοντέλο βασισμένο στον αριθμό «π» (3,141
Χ 1.000 =3.141 ημέρες = 8,6 χρόνια) και σε οικονομικές κυκλικές θεωρίες, το
οποίο του επέτρεψε, όπως ισχυρίζεται, να προβλέψει με εκπληκτική ακρίβεια
σημεία καμπής της παγκόσμιας οικονομίας. 
Μελετώντας την οικονομική ιστορία σε βάθος (ακόμα και μέχρι το 6.000 π. Χ.)
πιστεύει ότι τα γεγονότα τον επιβεβαιώνουν απόλυτα! Η θεωρία του εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά το 1977 και ήταν μάλιστα καινοτόμος στη χρήση ηλε-
κτρονικών υπολογιστικών προγραμμάτων στην οικονομία. Βασίζεται σε
ιστορικούς οικονομικούς “πανικούς” (26 σε 224 χρόνια από το 1683 έως το
1907). Η “Μαύρη Παρασκευή” το 1869, ο πανικός της επισιτιστικής κρίσης
και έλλειψης βασικών προϊόντων το 1920, οι χρονολογίες που έγιναν οι Καρ-
χηδονιακοί Πόλεμοι, φαίνεται ότι ταιριάζουν χρονολογικά με τους υπολογι-
σμούς του. Το “κύμα” των 8,6 ετών κινείται εντός ενός μεγαλύτερου, που
συμπληρώνεται από έξι παρόμοια σε μία περίοδο 51,6 ετών. Παράλληλα,
στο Μοντέλο Οικονομικής Εμπιστοσύνης (βλ. σχ. 1), σημαντικά είναι και
τα τεταρτημόρια του κύκλου διάρκειας 2,15 ετών. 

Οι “μαγικές” μαθηματικές γνώσεις του Mάρτιν Άρμστρονγκ τον έκαναν να
“προβλέψει” την ακριβή ημέρα πτώσης του δολαρίου το 1987 (η πλέον περί-
φημη από τις προγνώσεις του), τη συντριβή του δείκτη Nikkei το 1989 (χαρί-
ζοντάς του το βραβείο του κορυφαίου οικονομολόγου της Βόρειας Αμερικής)
και την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας το 1998. Ο Mάρτιν Άρμστρονγκ
ονομάστηκε οικονομολόγος της δεκαετίας και στην Ιαπωνία ήταν τόσο δημο-
φιλής για τις προβλέψεις του που τον αποκαλούσαν “μίστερ γιεν”. Εξ άλλου,
η θεωρία του κύκλου, ένα αξίωμα στις ανατολικές κουλτούρες, δε φαινόταν
τόσο “ακραία” στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.
Για τον Άρμστρονγκ και τους θιασώτες παρόμοιων θεωριών, το μυστήριο του
κύκλου υφίσταται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αν ο αριθμός “π” είναι θε-
μελιώδης στο φυσικό κόσμο, αν οι εποχές, οι πανσέληνοι κλπ έχουν μία πε-
ριοδικότητα, όπως και πολλά άλλα φυσικά φαινόμενα που οι άνθρωποι
αποδέχονται, ο ίδιος θεωρεί ότι απλά έκανε τη σύνδεση με τις αγορές, απο-
τυπώνοντας αυτήν τη σχέση στο μοντέλο του.
Οι ακόλουθοί του υποστηρίζουν ότι ο Άρμστρονγκ εφάρμοσε την κατανόηση
της θεωρίας του χάους στη νομισματική ιστορία για να άρει το πέπλο του
χάους από την παγκόσμια οικονομική εικόνα, που ακολουθεί κύκλους που
ευθυγραμμίζονται με τα ίδια μοτίβα.
Ο Άρμστρονγκ θεωρείται από πολλούς ως ένας εξέχων στοχαστής πέραν
των πεπατημένων, κλασικών μεθόδων, του οποίου το μοντέλο παρέχει  έναν
από τους πιο συνεπείς οδηγούς για την κατανόηση των σημείων καμπής
στην παγκόσμια οικονομία. Πολλοί επισημαίνουν ότι το κλειδί για την ορθή
χρήση του μοντέλου είναι να γίνει κατανοητό ότι εφαρμόζεται σε παγκόσμια
κλίμακα, καθώς είναι επικίνδυνος ο περιορισμός του σε συγκεκριμένες οικο-

σχ. 1
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νομίες. 
Εξ άλλου, ο ίδιος στέκεται απέναντι στην προσπάθεια των πολιτικών να κα-
τευθύνουν την αγορά, θεωρώντας ότι η αλήθεια μπορεί να βρεθεί μόνο με
την παρατήρηση της οικονομίας, όχι με θεωρίες χειραγώγησης και “δικτατο-
ρικές” πολιτικές.

- Η μαύρη τρύπα της καριέρας και της ζωής του
Οι αντιφάσεις της σταδιοδρομίας του συνεχίζονται. 
Όταν η αναγνώρισή του μεγάλωσε και εξέχοντες τραπεζίτες της Νέας Υόρκης
τον κάλεσαν να τους βοηθήσει στη χειραγώγηση των αγορών, ο Άρμστρονγκ
αρνήθηκε επανειλημμένα. Το 1999, το FBI εισέβαλε στα γραφεία της εταιρείας
του, κατάσχεσε το υπολογιστικό του μοντέλο και τον κατηγόρησε για απάτη
3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν ο Άρμστρονγκ αρνήθηκε να παραδώσει
στην κυβέρνηση τον κώδικα του μοντέλου του, προφυλακίστηκε για προ-
σβολή του δικαστηρίου για επτά χρόνια! Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη πε-
ρίοδο προφυλάκισης στην ιστορία του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. 
Τον Αύγουστο του 2006, τελικά δήλωσε ένοχος για απάτη έναντι Ιαπώνων
επενδυτών. Η κατηγορία ανέφερε ότι “ανακάτευε” τα κονδύλια των πελατών
του με κεφάλαια από άλλους επενδυτές, χρησιμοποιώντας το φρέσκο χρήμα
για να ισοσκελίσει τις απώλειες κατά τη διάρκεια του “παιχνιδιού” συναλλα-
γών, με την κάλυψη μάλιστα μεγάλης τράπεζας που κλήθηκε να πληρώσει
πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Οι φίλοι του λένε ότι ο Mάρτιν Άρμστρονγκ αρνήθηκε να παίξει το παιχνίδι
των τραπεζιτών και έτσι έκανε ισχυρούς εχθρούς. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτή
η πλεκτάνη σε βάρος του έγινε γιατί “μπορούσαν”, σε μια προσπάθεια να τον
αποτρέψουν από το να ανοίξει δημόσια συζήτηση για την πραγματική απάτη
χρεών που «χτιζόταν» εδώ και δεκαετίες.
Θύμα ή θύτης λοιπόν;

Ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα
Ένας άνθρωπος που πολλοί υποστηρίζουν ότι το μεγάλο του πλεονέκτημα
τελικά δεν είναι οι... μελλοντικές τους γνώσεις, αλλά αντίθετα η βαθιά γνώση
της ιστορίας και τα διδάγματα που εξάγει, που επιπλέον το έργο της ζωής
του βασίζεται στον αριθμό με την ελληνική απεικόνιση “π”, δε θα μπορούσε
παρά να έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Στη φυλακή μελέτησε Νομικά
και κατόρθωσε η ιστοσελίδα του (http://www.armstrongeconomics.com)
να έχει 3 εκατ. επισκέπτες το μήνα. Έχει σπουδάσει Ελληνική και Ρωμαϊκή
Ιστορία και έχει κάνει ειδικές μελέτες για την οικονομία της αρχαίας Ελλάδας. 
Παράλληλα, ως οικονομολόγος που θεωρεί ότι η πηγή κάθε προβλήματος -
της πείνας, της κοινωνικής αδικίας, του φασισμού- είναι η αδυναμία των κυ-
βερνήσεων να ξεχρεώσουν τα δανεικά, ασχολείται πολύ συχνά και έχει
ισχυρή άποψη για την ελληνική κρίση. 
Την οποία, παρεμπιπτόντως, ισχυρίζεται ότι το μοντέλο του προέβλεψε με
ακρίβεια. Πρόσφατα, μάλιστα, βρέθηκε και στη χώρα μας με αφορμή την προ-
βολή της ταινίας “The Forecaster” (2014) που αφηγείται τη ζωή του, εστιά-
ζοντας στην κρίση δημόσιου χρέους που ταλανίζει Ε.Ε και Η.Π.Α μαζί με το
ήμισυ σχεδόν των χωρών της υδρογείου:
“Στην Ελλάδα η κρίση ξέσπασε αρχές του 2010, ακριβώς τη μέρα που είχαμε
προβλέψει. Το ίδιο σημείο καμπής σε προηγούμενο κύμα «κρίσης» ήταν η
11/9 με τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους. Το τι θα γίνει το 2015 σχετίζεται
και με την εμπιστοσύνη που θα δείξουν οι Έλληνες στην κυβέρνησή τους. Το
σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ακόμη ένα «νέο κύμα». Αυτό που ζήσατε στην Ελ-
λάδα θα εξαπλωθεί τώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.”
Ο ίδιος θεωρεί -και το έχει δηλώσει ευθύς εξ αρχής- ότι το εγχείρημα του
Ευρώ είναι καταδικασμένο να αποτύχει: “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε
μένα, το 1997, όταν σχεδίαζαν το «ευρώ». Τους είπα ότι θα ήταν μια αποτυχία,
εκτός αν ενοποιούσαν τα κρατικά χρέη όλων των χωρών-μελών. Μου είπαν
πως «καταλαβαίνουν», αλλά πως οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί δεν θα συμφω-
νούσαν σε κάτι τέτοιο. Και τώρα οι πολιτικοί στην Ε.Ε. καταστρέφουν λαούς
με τη λιτότητα, για να σώσουν τους τραπεζίτες. Αυτοί οι άνθρωποι μιλούν μόνο
με αριθμούς, αλλά δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει «νομισματική πολιτική».
Η Μέρκελ επιμένει η Ελλάδα να πληρώσει τα χρέη της, ενώ η ευρωπαϊκή οι-
κονομία εξασθενίζει. Αυτό θα ωθήσει την Ελλάδα σε μεγαλύτερη ύφεση”. 
Η Ελλάδα κατέχει το ρεκόρ αφερεγγυότητας: έχει δαπανήσει τη μισή περίπου
της σύγχρονης ιστορία της σε καθεστώς αθέτησης χρέους! Για τον ίδιο η κα-

τάσταση είναι σαφής. Θεωρεί μάλιστα, ότι πρόκειται για την ευκαιρία της Ελ-
λάδας να πρωτοστατήσει εκ νέου στον κόσμο: Να εγκαταλείψει το ευρώ με
την επανέκδοση της δραχμής, να αναστείλει την πληρωμή όλων των χρεών,
να μετατρέψει το χρέος σε ανταλλάξιμο κουπόνι με μετοχές εγχώριων εταιρι-
κών επενδύσεων μόνο (το χρέος σε ιδιώτες να μετοχοποιηθεί) και να εξαλει-
φθεί η κρατική φορολογία.
Εν τέλει, θεωρεί ότι το ανώτερο σημείο της οικονομικής κρίσης θα έρθει το
2020, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης θα δημιουργήσει καταστάσεις-
σοκ το 2017.
“Οι Ευρωπαίοι ζείτε σε καθεστώς δικτατορίας, όχι δημοκρατίας. Το ίδιο
συμβαίνει και στις ΗΠΑ, λόγω της απίστευτης γραφειοκρατίας. Όλος ο
δυτικός κόσμος είναι προβληματικός πλέον”.

Τσαρλατάνος, συνωμοσιολόγος ή ιδιοφυΐα;
Οπότε, είναι όλα τόσο τέλεια στον κο Μάρτιν Άρμστρονγκ;
Σε καμία περίπτωση. Και οι αντιφάσεις δεν έχουν τελειωμό.
Εν αντιθέσει λοιπόν με το ευπαρουσίαστο μοντέλο του και τις λύσεις που
προτείνει, ακόμα και αν θεωρήσουμε ως σκευωρία την καταδίκη του για
απάτη, ο Άρμστρονγκ αποτελεί παρία της επιστημονικής κοινότητας. Οι πο-
λέμιοί του υποστηρίζουν (όταν ασχολούνται με αυτόν...) ότι προβάλλει τις
“επιτυχημένες προβλέψεις” του και αφήνει στην αφάνεια τις αστοχίες του. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με το μοντέλο του η 1η Οκτωβρίου 2015 αποτελούσε
σημείο κλειδί, που θα ξεδίπλωνε μία κρίση δημόσιου χρέους και θα διέλυε
την Ε.Ε. οδηγώντας σε αλυσιδωτές αναταράξεις παγκοσμίως. Δε συνέβη...
Συνεχίζοντας την ξεχωριστή σχέση του με την Ελλάδα, κατηγορείται συχνά
ότι δίνει “γενικόλογους και αμφίσημους χρησμούς” (προσομοιάζοντας στην
Πυθία...) που ουσιαστικά δεν προβλέπουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά ότι κάτι,
κάπου, κάποτε θα συμβεί. Και αυτό μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν είναι
και ιδιαιτέρως χρήσιμο. 
Ενώ ακόμα και όσοι του αναγνωρίζουν τη βαθιά γνώση της αγοράς και την
εμπειρία του στον τρόπο λειτουργίας της και ενδιαφέρονται για τα γραπτά του
για την καλύτερη κατανόησή της σε ευρύτερο επίπεδο, ο ίδιος επιμένει ότι το
μοντέλο του δεν αφορά γενικότητες, αλλά προβλέπει με ακρίβεια ημέρας.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μετά την περιπέτεια που πέρασε με τη 12ετή φυλάκισή
του που σίγουρα δεν μπορεί παρά να κλονίσει το πνεύμα ακόμα και του
πλέον ακλόνητου χαρακτήρα, έχει εντρυφήσει στις θεωρίες συνωμοσίας, με
τη θέση του για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής να έχει προεξέχουσα
θέση σε αυτό το επίπεδο. Ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για μία μεγάλη απάτη,
για να επιβάλλονται συνεχείς φόροι στο όνομα της περιβαλλοντικής προστα-
σίας, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας παγκόσμιας κυβέρνησης....
Ο ίδιος, πάντως, ισχυρίζεται ξεκάθαρα ότι τα κίνητρά του είναι ανιδιοτελή,
κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη:
“Είμαι πλούσιος. Αρκετά πλούσιος ώστε ό,τι κάνω να το κάνω μόνο και μόνο
από ευχαρίστηση. Δεν ασχολούμαι πλέον με την κεφαλαιοκρατική διαχείριση.
Ιδιοφυΐα δεν είναι κάποιος που ξέρει τα πάντα, αλλά αυτός που είναι πρόθυ-
μος να αναγνώσει και να ακολουθήσει τα αποτελέσματα των ερευνών του.
Αυτό δεν έκανε και ο Σωκράτης; Το Μαντείο των Δελφών έλεγε πως ήταν ο
σοφότερος όλων. Αυτός πίστευε ότι δεν ήξερε τίποτα. Η αναγνώριση της
«άγνοιάς» του τού έδινε τη δυνατότητα να έχει σφαιρική, άρα και καθολική,
αντίληψη του όποιου θέματος”.
Τελικά, ίσως είναι ένας λαμπρός ιστορικός, ένας αρκετά λογικός οικονομολό-
γος, ένας παραληρηματικός χαρτογράφος και ένας ξεπεσμένος τυχοδιώκτης
σε αναζήτηση της χαμένης δόξας. Το γεγονός ότι δεν υποκινείται υπερασπι-
ζόμενος ή προωθώντας συγκεκριμένα συμφέροντα σε συνδυασμό με την
αδιαμφισβήτητη νεωτερική του σκέψη και την τεράστια εμπειρία του, αποτελεί
έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση της θεωρίας του ή και των
προβλέψεών του έξω από αυτήν.  
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει προβεί σε κάποιες
εντυπωσιακές ομολογουμένως εύστοχες κρίσεις. Πρόκειται τελικά για
μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που αποδεδειγμένα γνωρίζει πώς
κινείται η αγορά. Δεν ξέρουμε αν το μοντέλο του μπορεί να προβλέπει επα-
κριβώς τους κύκλους και τις κρίσεις, αλλά σίγουρα ο Άρμστρονγκ διαθέτει την
εμπειρία ώστε να έχει μία ευκρινή εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας. Και
μόνο αυτό ίσως αρκεί για να λαμβάνεται υπ' όψη η γνώμη του.

Συνέχεια από τη σελίδα 10         

Στην κρίση απαντάμε ενωτικά και αλληλέγγυα! Ρύθμιση υπερχρεωμένων οφειλών
φυσικών προσώπων μέσω των νομικών συνεργατών του συλλόγου μας
Επειδή η κρίση βαθαίνει και διαβρώνει ολοένα
και περισσότερο την ελληνική κοινωνία και τον
κλάδο μας, κρίνουμε απαραίτητο να την αντιμε-
τωπίσουμε ενωτικά με τον πλέον σοβαρό τρόπο.
Ο σύλλογός μας, στεκόμενος αλληλέγγυος προς
τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα με τις υπερχρεωμένες οφειλές τους και θέ-
λοντας να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση
και στήριξή τους, συνέστησε ειδική επιτροπή
που επέλεξε ένα εξειδικευμένο νομικό επιτελείο
που τίθεται στη διάθεση των συναδέλφων για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπερχρε-

ωμένων οφειλών τους με ιδιαίτερα χαμηλές
αμοιβές.
Σημειωτέον ότι πρόσφατη μελέτη κατατάσσει τον
κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων ως την πλέον
υπερχρεωμένη επαγγελματική τάξη. Επομένως,
επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα
έχει λάβει μαζικές διαστάσεις στον κλάδο μας,
καλούμε οποιονδήποτε συνάδελφό μας το επι-
θυμεί, είτε απλά για να ενημερωθεί και να θέσει
ερωτήματα επί των υποθέσεών του, είτε για την
ανάθεσή τους στους νομικούς μας συνεργάτες,
να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του συλλό-

γου μας ώστε να τον κατευθύνουμε καταλλήλως
για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση
των υπερχρεωμένων οφειλών του.
Στην ιστοσελίδα μας (ionikienotita.gr) μπορείτε
να βρείτε στην αντίστοιχη ανάρτηση της 8/12/15
τις βασικές παραμέτρους ως προς το ισχύον νο-
μοθετικό πλαίσιο για τους υπερχρεωμένους
οφειλέτες σε ένα έγγραφο που έχει συντάξει και
επιμεληθεί η νομική συνεργάτιδα του συλλόγου
μας, εξειδικευμένη στον τομέα αυτόν, κα Μαρία
Κίτσιου, σύζυγος του συναδέλφου μας Φερχάτ
Ραμαδάν.
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ΚΑΝΑΚΑρΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 3377/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφός μας Παναγιώτης έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2007 και ότι του
οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 44.389,71 € καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης το ποσό των
5.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 1.600 € για δικαστική δα-
πάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑρρΑΣ ΣΩΤΗρΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 2811/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Σω-
τήρη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 53.798,40 € νομιμοτόκως και το ποσό
των 2.400 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Χριστίνα Κίσσα.

ΛΑΣΚΟΣ ΕυΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1702/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Ευάγ-
γελος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2008 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.525,52 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του
βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 740 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΕρΙΕΤΤΑ- ΜυρΤΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 370/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η προερχόμενη από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφός μας Εριέττα-Μυρτώ
έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1.1.2008
και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές 19.697,15 €
καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το
ποσό των 3.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 700 € για δικα-
στική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑρΓΑρΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1378/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός  μας Αντώ-
νιος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από
1.1.2006 και ότι του οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
34.736,71 €  καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης το ποσό των 1.000 € νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 1.430 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΕυΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Νικόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 47.087,16€ νομιμοτό-
κως και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης πρόσθετη απο-
ζημίωση (bonus) 12.912,85€ και το ποσό των 1.400 € για
δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΩφρΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΛΟυΙΖΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3866/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ουρανία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)   το ποσό των 82.758,60€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 2.200 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΤΖΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1122/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου  Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Δέσποινα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 41.732,74 € νομιμο-
τόκως και 1670 € για δικαστική δαπάνη 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΤΟυρΒΑ  ΕυΤυΧΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3329/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευ-
τυχία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 40.608,26 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.400 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης. 

ΣΜΑρΑΓΔΗ  ΟυρΑΝΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2303/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ουρανία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 38.892,60 € νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.170 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ  ΑρΓυρΩ 
Με την υπ’ αριθμ. 2841/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αργυρώ ως απο-
ζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το
ποσό των 30.826,30€ νομιμοτόκως. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαί-
τερη σημασία γιατί κρίθηκε ότι συνυπολογιστέο στις τακτικές
αποδοχές για την εξεύρεση της αποζημίωσης είναι και το επί-
δομα θέρμανσης, που καταβαλλόταν κάθε Νοέμβριο. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 17304/2014 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνά-
δελφό μας Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 46.062,39€ νομιμοτό-
κως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη
350 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3924/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό
μας Γιάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότε-
ρος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 44.797,92 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑφΕΙρΟυΛΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3887/2015 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό
μας Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαι-
ότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.171€ νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕΛΕΓΚΟυ ΧρυΣΟυΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2219/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου  Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Χρυσούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 41.413,89 € νομιμο-
τόκως συμψηφιστικά με τη δικαστική δαπάνη 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΚΑρΑφΩΤΙΑ ΧρΙΣΤΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 3117/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Χρι-

στίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 26.126,23 € νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.300 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης. 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟυ-ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ  ΧρΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1703/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Χρι-
στίνα έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από
1.1.2008 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.236,46 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 2.000 € νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η
Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 740 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟυΤΟυΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 222/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου  Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Κων-
σταντίνος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄
από 1.1.2005 και ότι του οφείλονται οι μισθολογικές διαφορές
νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης το ποσό των 5.000 € νομιμοτόκως και καταδικά-
σθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης.

ΠΑΠΑΓΕΩρΓΙΟυ  ΜΑρΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2538/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 35.262,20€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 1.070€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤρΑΤΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1121/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου  Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 40.344,22 € νομιμο-
τόκως και 1620 € για δικαστική δαπάνη 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΚΑΛΕΝΤΕρΗ ΕυΑΓΓΕΛΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 853/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Ευαγγε-
λία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β από
1.1.2006 και ότι της οφείλονται για μισθολογικές διαφορές
3.791,35 € καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της
βλάβης το ποσό των 5.000 € νομιμοτόκως και το ποσό των 500
€ για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟυΣΤΟυΛΑΚΗ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1503/2015 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920)  το ποσό των 38.161,06 € νομιμοτόκως και 600 €
για δικαστική δαπάνη 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυ-
χρονιάδης. 

ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΗ  ΕΛΠΙΝΙΚΗ 
Με την υπ’ αριθμ. 2403/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συ-
νάδελφό μας Ελπινίκη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920)  το ποσό των 24.411,66€ νομιμο-
τόκως και το ποσό των 780 € για δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.  Ντέτα Πετρό-
γλου.

ΑΝυφΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφός μας Κώστας . Υπήρξε για
χρόνια μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής και Περιφερειακός
Σύμβουλος στο Διαμέρισμα Κεντρικής Ελλάδος του Συλλόγου μας, ενώ υπηρέ-
τησε στο κατάστημα της Λάρισας. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στη σύζυγό του και συνάδελφό μας Άννα, στα παιδιά του Χρήστο και
Μαρία,  καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΠΑΠΑρΗΣ ΧρΗΣΤΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Χρή-
στος. Υπηρέτησε στα Καταστήματα  της Βεΐκου, στο Κουκάκι και στο λογιστήριο
του Κεντρικού και συνέχισε ως διευθυντής στην Κυψέλη, στην Αγία Βαρβάρα,
στο Καπανδρίτι και στα Μέγαρα. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στη σύζυγό του Λίτσα και τους γιούς του, Γιώργο και Μιλτιάδη, καθώς
και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΑΜΑΤΕρΟΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ 
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 71 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Δη-
μήτριος. Υπηρέτησε στο Κατάστημα της Κω. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαγδαληνή, στους γιους του Τσαμπίκο,
Θωμά, Θανάση και Χριστόφιλο, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟφΙΛΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Θεό-
φιλος. Υπηρέτησε στα καταστήματα Αμαρουσίου και Κολωνακίου, στη Διεύ-
θυνση Οργάνωσης και στο κατάστημα Κηφισιάς. Τον διέκρινε το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Σοφία και στα παιδιά του Αφροδίτη,
Νικόλαο και Ιωάννη, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια. 

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...


