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Σταθµό για όλους τους εργαζοµένους της Ιονικής αποτελεί η από-
φαση του πρωτοδικείου Αθηνών 2584/24-1/08, µε την οποία δι-
καιώνει τη συνάδελφό µας Ρένα Φυλακτού, σχετικά µε την

καταβολή της αποζηµίωσης που δικαιούνταν σύµφωνα µε τον Νόµο
2112.
Ο σύλλογός µας προσπαθούσε εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα να
πείσει την διευθύντρια ανθρώπινου δυναµικού, κα Κονιδάρη, να προ-
βεί στην καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης, όπως βέβαια η τράπεζα
ήταν υποχρεωµένη να πράξει από το Νόµο. Αυτό άλλωστε επιτάσσει
και η αρχή της ίσης µεταχείρισης, αφού οι συνάδελφοι από την Πί-
στεως λαµβάνουν ήδη αυτή την αποζηµίωση µέσω του ασφαλιστικού
τους φορέα ταυτόχρονα µε το εφάπαξ. ∆υστυχώς, στάθηκε αδύνατον
να πειστεί η κα Κονιδάρη για το δίκαιο του αιτήµατός µας και αντί
αυτού επέλεξε να κρατήσει µια εκδικητική στάση απέναντι στους συ-
ναδέλφους µας της Ιονικής, εξωθώντας τους έτσι να καταφύγουν σε
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Εδώ και δέκα χρόνια ο θεσµός της εθελουσίας εξόδου εφαρµόζε-
ται µε επιτυχία από τις τράπεζες. Αυτό έχει αποδειχθεί επωφελές
τόσο για τις ίδιες τις τράπεζες που µε αυτόν τον τρόπο ανανεώ-

νουν το προσωπικό τους, όσο και για τους εξερχόµενους υπαλλήλους
οι οποίοι αποχωρούν αξιοπρεπώς από µια µακρά εργασιακή πορεία.
∆υστυχώς, η διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού µε την τακτική που
επιµένει να ακολουθεί, παρά το οφθαλµοφανές του λάθους της, ζη-
µιώνει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια.
Έχει ανατρέψει τους όρους λειτουργίας αυτού του θεσµού µε τραγικά
αποτελέσµατα, θεωρώντας εσφαλµένα, ότι έτσι εξυπηρετεί το συµφέ-
ρον της τράπεζας, κάτι που άλλωστε είναι και ο διακαής της πόθος.
Αυτό που µας προκαλεί απορία όµως είναι το πώς η διοίκηση της τρά-
πεζας δεν έχει αντιληφθεί ότι η «Κονιδάριος» στρατηγική, µόνο ως
αποτυχηµένη µπορεί να χαρακτηριστεί. Εκεί που παλαιότερα δινόταν
ένα κίνητρο στους εργαζοµένους που πλησίαζαν στο τέλος της καριέ-
ρας τους για να αποχωρήσουν από την τράπεζα, κάνοντας χώρο για
τους επόµενους, τώρα είναι αναγκασµένοι να παραµένουν µέχρις εσχά-
των, συνεπώς διαταράσσοντας την εύρυθµη ανανέωση του προσωπι-
κού. Και τούτο διότι το ποσό που προσφέρεται για να αποχωρήσει
κανείς είναι µικρότερο ακόµα και από αυτό που υποχρεούται να κα-
ταβάλει η τράπεζα σύµφωνα µε το Νόµο 2112. Καµία έκπληξη λοιπόν
γιατί η διάθεση αποχώρησης των συναδέλφων υπό τις παρούσες προ-
ϋποθέσεις έχει µειωθεί στο ναδίρ.
Εν τω µεταξύ, τα αντίστοιχα προγράµµατα άλλων τραπεζών είναι σα-
φέστατα πολύ πιο ελκυστικά και απέχουν παρασάγγας από την πραγ-
µατικότητα της ALPHA BANK. Στην Εµπορική Τράπεζα βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις για την εθελουσία αποχώρηση των
συναδέλφων µε ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα, για την οποία λαµ-
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Το τελευταίο διάστηµα όλοι βιώνουµε τις συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης. Το θέµα αυτό ξεπερνά το οποιοδήποτε συντεχνιακό ενδιαφέρον και κα-
ταδεικνύει την σφαλερή πορεία και την τελική χρεοκοπία ενός οικονοµικού µον-
τέλου. ∆εν µπορούµε να µιλάµε πια για τα τεκταινόµενα στην παγκόσµια
οικονοµία σαν να πρόκειται για µία απλή δυσλειτουργία του συστήµατος. Βρι-
σκόµαστε ενώπιον ενός ξεκάθαρα πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο οδηγηθήκαµε
από επιλογές που έγιναν ερήµην µας, πίσω από κλειστές πόρτες από µια µικρή
µειοψηφία που ανέλαβε την «καθοδήγηση» της κοινωνίας και τη «διανοµή» του
πλούτου κατά το δοκούν.
Η λέξη διανοµή βέβαια δεν είναι ακριβής για να περιγράψει την αντίληψη αυτών
τωνΛίγων για τον επιµερισµό του πλούτου. Περισσότερο πρόκειται για ένα συµ-
φωνηµένο µοίρασµα µεταξύ ηµετέρων. Οι ακραίες οικονοµικές ανισότητες που
διαµορφώνονται παγκοσµίως είναι δηλωτικές για την δυσοίωνη πορεία που χα-
ράσσεται για την κοινωνία µας. Έχουµε φτάσει στο σηµείο ένα ελάχιστο κοµµάτι
του πληθυσµού του πλανήτη να καρπώνεται το µέγιστο των απαραίτητων πόρων
για την επιβίωση όλων. Και ενώ ορισµένοι περνούν ζωή χαρισάµενη, µέσα στη
χλιδή και τη σπατάλη, οι υπόλοιποι είτε αγωνίζονται για να βγάλουν πέρα, είτε
βρίσκονται στο περιθώριο.
Φυσικά, η χώρα µας δεν θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Όπως και στον υπό-
λοιπο κόσµο, έτσι και στην Ελλάδα τα υψηλόβαθµα στελέχη τραπεζών, πολυε-
θνικών ή ακόµα και ∆ΕΚΟ προκαλούν την κοινωνία, µε τα ασύλληπτα ποσά που
λαµβάνουν, η οποία καλείται να πληρώσει τα σπασµένα για τη δική τους απλη-
στία. Οι διαφορές ανάµεσα στα ογκώδη µπόνους ενός µεγαλοδιευθυντή και ενός
νέου εργαζόµενου που κάνει δύο και τρεις δουλειές για να ζήσει, κάνουν ακόµα
και τον πιο αδιάφορο να βγαίνει από τα ρούχα του.
Αλλά και στο εσωτερικό του τραπεζικού κλάδου παρατηρούνται χαώδεις δια-
φορές στις αµοιβές των στελεχών. Το 1982 εισήχθηκε ένα ενιαίο µισθολόγιο, το
οποίο άµβλυνε τις ανισότητες. Ενώ πριν το ’82 οι αµοιβές ήταν συνυφασµένες
αποκλειστικά µε τις προαγωγές στη συνέχεια συνδέθηκαν µε τα χρόνια υπηρε-
σίας. Ωστόσο, όσο πλησιάζουµε στο σήµερα, η ψαλίδα ανοίγει και πάλι. Το
όνοµα του παιχνιδιού είναι πλέον η παραγωγικότητα. Βέβαια, το ποιος κρίνεται
ως παραγωγικός ή µη δεν έχει να κάνει αποκλειστικά µε τις προσπάθειες που
καταβάλει και τους στόχους που επιτυγχάνει. Βοηθάει και να έχεις πρόσβαση
στη διοικητική δοµή της τράπεζας. Όπως και να το κάνουµε, είσαι πιο ευδιάκρι-
τος αν έχεις «µπάρµπα στην Κορώνη». Εξού και η «άνθιση» του εργοδοτικού
συνδικαλισµού.
Τα φερέφωνα της εργοδοσίας πράττουν άριστα το καθήκον τους απέναντι στους
εντολοδότες τους και σπέρνουν το φόβο στους εργαζοµένους. Κινδυνολογούν
και προειδοποιούν ότι µοναδικό µέληµα των εργαζοµένων πρέπει να είναι η δια-
σφάλιση της θέσης τους. Ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει την αποδοχή της κατα-
στρατήγησης των δικαιωµάτων τους. Με δύο λόγια «συµβουλεύουν» πλήρη
υποταγή.∆εν είναι εύκολο να υπερασπιστείς τα κεκτηµένα σου όταν κινδυνεύεις
να χάσεις τη δουλειά σου…
Φυσικά ο κίνδυνος της απώλειας θέσεων εργασίας είναι πολύ υπαρκτός. Όχι
όµως για τις τράπεζες, οι οποίες είναι αρκετά θωρακισµένες και για µια µακρά
περίοδο παρουσιάζουν υψηλούς συντελεστές κερδοφορίας. Εκείνο που δεν θέλει
να αντιληφθεί ο εργοδοτικός συνδικαλισµός, είναι η τεράστια οικονοµική πίεση
που δηµιουργεί η τόσο βροντώδης διαφορά στις αµοιβές, καθώς και ποιοι κα-
λούνται να πληρώσουν τη νύφη. ∆εν είναι δυνατόν να περνάει καλά η «νοµεν-
κλατούρα» ενώ το «πόπολο» υποφέρει. Οι προύχοντες να παραπονούνται για το
παντεσπάνι, ενώ ο λαός δεν έχει ούτε ψωµί. Τέτοιες θρασύτατες δικαιολογίες, ότι
δήθεν πιέζονται οικονοµικά, προέβαλαν οι τράπεζες και στην προσφυγή τους
κατά της απόφασης του ΟΜΕ∆ για την κατάρτιση ΣΣΕ φέτος.
Εντούτοις, υπάρχει τρόπος να διορθωθούν τα πράγµατα. Ένας τρόπος απόλυτα
ρεαλιστικός και εφαρµόσιµος. Απλούστατα θα πρέπει οι τράπεζες να υιοθετή-
σουν κανόνες λειτουργίας µε αµιγώς τραπεζικούς όρους και να µείνουν µακριά
από τον επενδυτικό τζόγο. Ξαφνικά τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξελίχθη-
καν σε τυχοδιωκτικούς οργανισµούς και µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τίναξαν την
αγορά στον αέρα. Σε αυτή τη συγκυρία, και όντας σχεδόν αποκλειστικά υπεύ-
θυνες για την άθλια κατάσταση της οικονοµίας, οι τράπεζες έχουν χρέος να βοη-
θήσουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην κοινωνία και να στηρίξουν τη
δοκιµαζόµενη τάξη των µικρών και µεσαίων επαγγελµατιών. Οφείλουν να δια-
µορφώσουν οµαλούς όρους λειτουργίας της οικονοµίας, απαλλαγµένους από τη
λογική του υπέρογκου και γρήγορου κέρδους µε κάθε τρόπο. Η κοινωνία δεν αν-
τέχει κι άλλες κοντόφθαλµες αυθαιρεσίες σε βάρος της.
Ωστόσο, η τραγικότητα της κατάστασης δεν εξαντλείται σε αυτό. Στο παρελθόν
οι εργαζόµενοι στις τράπεζες ήταν κατοχυρωµένοι από οργανισµούς και συµβά-
σεις. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει πια για τους νέους τραπεζοϋπαλλήλους. Το νέο κα-
θεστώς εργασίας, που φέρει το δηµοσιοσχεσίτικο όνοµα ελαστικοποίηση
σχέσεων εργασίας, εφαρµόζεται ήδη. Με το ίδιο κόστος που έχει η τράπεζα για
έναν εργαζόµενο που βρίσκεται τώρα στα µισά της καριέρας του, τώρα απασχο-
λεί τρεις νέους. Και µάλιστα, πολλές φορές, χωρίς καν να καλύπτονται µε σύµ-
βαση, αλλά όντας ενοικιαζόµενοι από άλλες εταιρίες. Μιλάµε πλέον για την
πλήρη αποδόµηση της έννοιας εργασιακή ασφάλεια. Οι εργαζόµενοι είναι ανα-
λώσιµο προϊόν προς εκµετάλλευση. Εν τω µεταξύ, οι εργοδότες καρπώνονται
την οικονοµική διαφορά που προκύπτει από αυτές τις ισχνές αµοιβές, δηµιουρ-
γώντας έτσι τη γενιά των 700 ευρώ, µια γενιά που δεν έχει καµία συµµετοχή
στην ανάπτυξη της κοινωνίας, είναι πολιτικά αδιάφορη και απλά αγωνιά για το
πώς θα επιβιώσει και αύριο.
Οι σηµερινές συνθήκες θυµίζουν έντονα την πρώιµη µεταπολεµική περίοδο της
Ελλάδας. Τότε, µετά τον όλεθρο που είχε ισοπεδώσει όλες τις παραγωγικές υπο-
δοµές της χώρας και ελλείψει τεχνολογικών δυνατοτήτων, ένα µεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού βρισκόταν στο περιθώριο και αγωνιούσε για την επιβίωσή του.
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Σήµερα, εν µέσω αλµατώδους προόδου στην τεχνολογία και µε σηµαντικούς ρυθµούς ανά-
πτυξης, πάλι βλέπουµε την πλειοψηφία των εργαζοµένων και δη των νέων, να αγκοµαχά για
να τα βγάλει πέρα. Στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο, δεν υπάρχει καµιά ασφαλιστική κατο-
χύρωση, καµιά κοινωνική παροχή και µισθοί πείνας που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. Η διαρκώς υποβαθµιζόµενη ποιότητα ζωής οδηγεί µοιραία στον κοινωνικό
«κανιβαλισµό» όπου ο χαφιεδισµός, η δουλοπρέπεια και το γλείψιµο γίνονται τα «προ-
σόντα» που εξασφαλίζουν(;) την επιβίωση. Μια σειρά εγκληµατικών αποφάσεων οδηγούν
το πιο παραγωγικό κοµµάτι της κοινωνίας στο περιθώριο και την απελπισία. Οι συνέπειες
φαίνονται ήδη χαρακτηριστικά στο ακραίο δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η
πατρίδα µας. Σηµειωτέον, ότι αυτή τη δοκιµασία την περνούν όσοι ΕΧΟΥΝ δουλειά. Και
µόνο η σκέψη του πώς επιβιώνουν οι άνεργοι προκαλεί τρόµο. 
Την ίδια στιγµή οι «βαρόνοι» των καυσίµων προκαλούν ακατάσχετη αιµορραγία στο ει-
σόδηµα των πολιτών, χρησιµοποιώντας την άνοδο της τιµής του αργού πετρελαίου σαν
πρόσχηµα για προκλητικές ανατιµήσεις. Σήµερα που αυτή έχει πέσει, κάνουν τους Κινέ-
ζους. Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία συµπαρασύρονται από τις
τιµές των καυσίµων. Μόνο προς τα πάνω βέβαια. Η τραγική εµπειρία της ιδιωτικοποίησης
των ΕΛΠΕ είναι ενδεικτική για το πόσο πολύ έχει ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο του
κράτους. 
Η φούσκα της ελεύθερης αγοράς έσπασε φαντασµαγορικά. Οι κερδοσκόποι και τα καρτέλ
αφέθηκαν ανενόχλητοι να εκτροχιάσουν το τραίνο της οικονοµίας, πάνω στο οποίο ταξι-
δεύουµε όλοι. Σήµερα βρισκόµαστε σε µία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη και οι
µέρες της αφθονίας µας έχουν πια παρέλθει.
Η συντεταγµένη πολιτεία, η οποία οφείλει να προφυλάσσει τους πολίτες της από αυτά ακρι-
βώς τα ενδεχόµενα, µόνο ως συντεταγµένη δεν µπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτό δεν φαίνε-
ται µόνο από την απροθυµία της να βάλει φρένο στις ορέξεις των τραπεζιτών αλλά και από
την αδιανόητη κακοδιαχείριση που κάνει όσον αφορά τη δηµόσια περιουσία. Ενώ στο εξω-
τερικό οι κυβερνήσεις κρατικοποιούν ιδιωτικές τράπεζες αγοράζοντας µετοχές τους, στην
Ελλάδα ξεπουλιούνται τα πάντα, σε ένα πρωτοφανές παραλήρηµα ιδιωτικοποιήσεων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι ∆ΕΚΟ όπως ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, η ∆ΕΗ, ο ΟΣΕ και
φυσικά η Ολυµπιακή. Αφού, εγκαταλείφθηκαν στο έλεος ενός άθλιου management, το
οποίο της οδήγησε στο χείλος του γκρεµού, τώρα πωλούνται όσο-όσο. Η πελατειακή λο-
γική των διορισµών σε αυτές τις εταιρίες, αποτέλεσε τη θανατική τους καταδίκη. Αντί να
λειτουργούν µε τα πλέον αυστηρά οικονοµικά κριτήρια για να είναι κερδοφόρες, κατάν-
τησαν να είναι οι οάσεις των «µαλιστανθρώπων». Φυσιολογικό είναι εποµένως, ο µέσος πο-
λίτης να επιθυµεί την ιδιωτικοποίησή τους, αφού σε αυτόν πάει ο λογαριασµός για τις ζηµιές
τους. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Ιονικής προ δεκαετίας. Η αρχαι-
ότερη ελληνική τράπεζα έπεσε θύµα ενός άθλιου management, το οποίο καταβαράθρωσε
τόσο την ίδια, όσο και το µοναδικό ανθρώπινο δυναµικό της . Απαξιώθηκε µεθοδικά και στη
συνέχεια ουσιαστικά χαρίστηκε, αφού τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν πάρα πολύ υπο-
λογίσιµα. Χωρίς καµία µέριµνα για τους εργαζοµένους, χωρίς κανέναν σχεδιασµό για την
επόµενη µέρα. Τα πάντα έγιναν στον αέρα.  
Είναι πλέον αναπόδραστα οφθαλµοφανές ότι ο νεοφιλελευθερισµός, πάνω στον οποίο τόσοι
άνθρωποι είχαν λανθασµένα εναποθέσει τις ελπίδες τους, δεν λύνει κανένα πρόβληµα. Η
ψευδαίσθηση διαλύθηκε βίαια σε µια µετωπική σύγκρουση µε την πραγµατικότητα. Ο κα-
πιταλισµός δεν ενδιαφέρεται για την δηµιουργία θέσεων εργασίας, ούτε για την ανάπτυξη
των υποδοµών µιας χώρας. Η µόνη επιδίωξή του είναι το κέρδος. Με κάθε µέσο. Με κάθε
τρόπο. Ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει την εξαχρείωση του ανθρώπινου πνεύµατος. Την επιβολή
του νόµου της ζούγκλας στην κοινωνία, εις το όνοµα της επιτυχίας. Αναρωτιέται κανείς αν
στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει ξαναυπάρξει οργάνωση της κοινωνίας τόσο εχθρική
προς την ίδια την ανθρώπινη φύση. Ακόµα και στη σκοτεινή εποχή µετά τον εµφύλιο
υπήρχε ελπίδα. Τα πράγµατα ήταν πιο καθαρά, η συνειδήσεις των ανθρώπων διέπονταν
από ιδανικά. Σήµερα, τα πάντα είναι πλαστικά και ευτελή, τυλιγµένα σε συσκευασία φα-
στφουντάδικου. 
Αυτή η παρατήρηση δεν είναι µια γραφική παρελθοντολατρεία. ∆εν θέλουµε να πιστέ-
ψουµε ότι «κάθε πέρσι και καλύτερα». ∆υστυχώς όµως πολλοί εργάζονται εντατικά για να
διαµορφωθούν έτσι οι συνθήκες και οι όροι, ούτως ώστε να µην υπάρχει ελπίδα για βελ-
τίωση. Και αυτό θα κληθούν να το αντιµετωπίσουν κυρίως οι νέοι. Όπως έγραφε ο Ποιητής,
«…για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή». Πολλώ δε µάλλον όταν οι «αρχιερείς» του
νεοφιλελευθερισµού πολεµούν για να δύσει για πάντα. Πρώτα από όλα στοχεύουν στο
µυαλό και στις ιδέες. Προσπαθούν να πείσουν τους νέους ότι το µόνο που υπάρχει στη ζωή
είναι οι υλικές απολαύσεις, οι οποίες αποκτώνται µόνο µέσω του δικού τους µοντέλου
ύπαρξης. 
Όταν γύρω µας συµβαίνουν όλα αυτά, πρέπει κανείς να είναι αφελής ή να δρέπει προσω-
πικό όφελος από αυτή την εξέλιξη για να µένει αδρανής. Ιδιαίτερο προβληµατισµό µας
προκαλεί η αδράνεια των νέων εργαζοµένων. ∆υστυχώς, έχουν  µαγευτεί από την ψευδαί-
σθηση του γρήγορου και εύκολου πλουτισµού. Στέκουν αποχαυνωµένοι από τα χρωµατι-
στά φωτάκια της τηλεόρασης που τους πασάρει πλαστικά όνειρα σε τιµή ευκαιρίας. ∆εν
έχουν αντιληφθεί ότι η φάκα έκλεισε πίσω τους τη στιγµή που πέρασαν την πόρτα. Κι ενώ
πίνουν το καφεδάκι τους και σκέφτονται το καινούργιο αυτοκίνητο που είδαν στη διαφή-
µιση, το εργασιακό τους µέλλον ταΐζεται στους λύκους. Την ιδεολογία και τα πιστεύω, έχει
αντικαταστήσει το “γρήγορο και εύκολο”. 
Ας συνειδητοποιήσουν όµως ότι η ζωή τους, όπως πάνε τα πράγµατα, ούτε εύκολη, ούτε
ανέµελη θα είναι. Τώρα που οι πηδαλιούχοι του νεοφιλελευθερισµού τους µεταµόρφωσαν
στον «ιδανικό» εργάτη, πλήρως αποϊδεολογικοποιηµένο, πειθήνιο και αδιάφορο για τα
κοινά, θα έρθουν και για τα υπόλοιπα, από τα ήδη ισχνά τους δικαιώµατά. Το επόµενο βήµα
είναι, µε βεβαιότητα, ο περιορισµός των θέσεων εργασίας, η εξαφάνιση της ασφάλισης και
η ισοπέδωση της κοινωνικής περίθαλψης. Η σύνταξη θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός. Η
κοινωνία δεν χρειάζεται κι άλλους «ντουφεκαλεύρηδες». Χρειάζεται αγωνιστές.
Είναι ζωτική ανάγκη να συνταχθείτε µαζί µε όλους µας στον πόλεµο εναντίον αυτού του
αεριτζίδικου, µισάνθρωπου µοντέλου της κοινωνίας που προσπαθούν να µας επιβάλλουν.
Αυτό το µοντέλο του άρτου και του θεάµατος που είναι καταστρεπτικό για τον ίδιο τον άν-
θρωπο. Μην αφήνετε τη ζωή σας και τη ζωή όλων µας στο έλεος µιας χούφτας managers.
Ελάτε να αγωνιστούµε µαζί για µια κοινωνία ανθρώπινη, µια κοινωνία µε προοπτική.
∆εν είναι δυνατόν να είναι κανείς ευτυχής και εξασφαλισµένος µόνος του. Κανείς άνθρω-
πος δεν είναι νησί. Ότι αγγίζει έναν από µας, θα αγγίξει και όλους τους υπόλοιπους. Ακόµα
και οι γιάπηδες που λεηλατούν εδώ και δεκαετίες τον φυσικό πλούτο του πλανήτη, θα δρέ-
ψουν τους πικρούς καρπούς των «κόπων» τους, εν ευθέτω χρόνω. 
Πριν την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, υπάρχει η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά.
Πριν το φόβο της εξουσίας, υπάρχει η αξιοπρέπεια και η αµφισβήτηση. Και πριν το βόλεµα
και τον φιλοτοµαρισµό, υπάρχει η κοινωνική δικαιοσύνη. Για να µπορέσει επιτέλους να
επέλθει η ολοκληρωτική αφύπνιση της κοινωνίας και η ανατροπή. Εκτός αν θέλουµε, όταν
έλθει η ώρα του απολογισµού, να µετράµε τη ζωή µας σε προδοσίες, σε υποταγή και σε χα-
φιεδισµούς, για ένα παχυλό µπόνους ή ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Ιδού που µας οδήγησαν
οι «ευαγγελιστές» αυτών των «ιδανικών». Σε αυτόν τον κύκλο της δυστυχίας και ανασφά-
λειας. Κάθε κύκλος όµως κάποτε ολοκληρώνεται και το τέλος αυτού εδώ πλησιάζει. Είναι
στο χέρι µας να αποφύγουµε τα λάθη του παρελθόντος και να χτίσουµε µια κοινωνία άξια
για ανθρώπους.
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αγωγές και δικαστικές περιπέτειες για να λάβουν όσα δι-
καιούνται. Ήδη το αποτέλεσµα της πρώτης απόφασης έβαλε
φρένο στην αυταρχική συµπεριφορά της τράπεζας και η συ-
νέχεια είναι αναµενόµενη και δεδοµένη.
Είναι βέβαιο ότι όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα δι-
καστήρια για το ίδιο θέµα θα δικαιωθούν, όπως άλλωστε απο-
δεικνύουν και οι εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
για εργαζόµενους άλλων τραπεζών σχετικά µε την ίδια περί-
πτωση. ∆εν υπάρχει δηλαδή νόηµα σε αυτή την αντιπαρά-
θεση. Ο νόµος είναι σαφής. Ο µόνος λόγος που
ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι µας για να λάβουν χρήµατα
που τους οφείλονται εδώ και δύο χρόνια και καταβάλουν ση-
µαντικά ποσά σε αµοιβές δικηγόρων, είναι το καπρίτσιο της
κας Κονιδάρη. Και βέβαια δεν ζηµιώνονται µόνο οι συνάδελ-
φοι από αυτό το αδιέξοδο πείσµα. Επιβαρύνεται και η τρά-
πεζα καθώς χάνοντας τις υποθέσεις, της επιµερίζονται τα
δικαστικά έξοδα. Επιπλέον, η ALPHA BANK εκτίθεται κα-
θηµερινά στις δικαστικές αίθουσες. Άλλωστε, σύντοµα θα
υπάρχει εφετειακή απόφαση, η οποία θα είναι υποχρεωτικά
εκτελεστή, οπότε αυτή η στείρα άρνηση είναι κάτι παραπάνω
από ανώφελη. Είναι απλά ένα καψόνι.
Η συγκεκριµένη απόφαση αποτελεί την αφετηρία µιας σειράς
από δικαιωτικές αποφάσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν
στο θέµα των αποζηµιώσεων του Ν.2112. Ο σύλλογός µας ελ-
πίζει ότι, έστω και αργά, αυτή η νοµοτελειακή εξέλιξη θα
δώσει σε ορισµένους να κατανοήσουν ότι ο διάλογος είναι
αναγκαίος, ιδιαίτερα εν µέσω µιας περιόδου κρίσης όπως
αυτή που διανύουµε. Για το λόγο αυτό αποστέλλουµε την πα-
ρακάτω επιστολή στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού, µε
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην διοίκηση, προκειµένου να δι-
ευθετηθεί µια ώρα ταχύτερα το θέµα και να απεµπλακούν οι
συνάδελφοί µας από αυτή την µάταιη σύγκρουση µε την τρά-
πεζα, που κανέναν δεν ωφελεί.

βάνονται υπόψη τα ηλικιακά δεδοµένα, τα χρόνια υπηρεσίας
καθώς και τα χρόνια που υπολείπονται µέχρι την υποχρεω-
τική αποχώρηση λόγω οργανισµού. Στους υπαλλήλους χορη-
γούνται από 40 έως 60 χιλιάδες ευρώ, Στους τµηµατάρχες από
80 έως 100 χιλιάδες ευρώ. Τέλος, στους διευθυντές καταστη-
µάτων χορηγούνται 110 έως 130 χιλιάδες, ενώ στους τοµεάρ-
χες διευθύνσεων από 150 χιλιάδες ευρώ και άνω. Στην Εθνική
Τράπεζα όσοι έχουν ώριµα δικαιώµατα και επιθυµούν να απο-
χωρήσουν απευθύνονται µε αίτησή τους στο αρµόδιο τµήµα
προσωπικού και διαπραγµατεύονται την έξοδό τους, συνυπο-
λογίζοντας κι εδώ την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τα ενα-
ποµείναντα έτη. Τα ποσά δε κυµαίνονται από 70 έως 150
χιλιάδες ευρώ.
Στο αντίθετο άκρο, στην ALPHA, βρισκόµαστε πλέον στο πε-
νιχρό  ποσό των 20 χιλιάδων και µάλιστα επιλεκτικά, αφού
ορισµένοι δεν λαµβάνουν τίποτα απολύτως. Η εµµονή αυτή
της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού έχει ξεπεράσει κάθε
όριο! Τελικά, βέβαια, το αποτέλεσµα αυτής της εµµονής το
χρεώνεται η ίδια η τράπεζα. Σήµερα, η ανάγκη για διαρκή
ανανέωση του προσωπικού είναι ακόµα πιο επιτακτική. Ήδη
το τελευταίο διάστηµα έχουν προσληφθεί τουλάχιστον 1500
νέοι υπάλληλοι. Η «επίθεση» της τεχνολογίας έχει επιφέρει
σοβαρότατα προβλήµατα προσαρµογής στο νέο τρόπο λει-
τουργίας µιας σύγχρονης τράπεζας σε πολλούς συναδέλφους,
ιδιαίτερα από µια ηλικία και πάνω. Για ορισµένους δε είναι
αδύνατον να ανταποκριθούν έστω και στοιχειωδώς. Εποµέ-
νως, µας είναι ακατανόητοι οι λόγοι που ωθούν την διοίκηση
να υιοθετεί την τακτική της διευθύντριας ανθρώπινου δυνα-
µικού, η οποία προσπαθεί απελπισµένα να βγάλει και από τη
µύγα ξύγκι µέσω της εθελουσίας.
Ο σύλλογός µας, ως πάγια συνδικαλιστική του θέση, δεν υιο-
θετεί τη διαδικασία της εθελουσίας. Εντούτοις, δεν µπορούµε
να δεχθούµε την κατάφορη αδικία που συντελείται σε βάρος
των συναδέλφων µε ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα που επι-
θυµούν να αποχωρήσουν, πολλώ δε µάλλον τη στιγµή που σε
άλλους οργανισµούς τα κίνητρα που δίδονται, απέχουν  κατά
πολύ από τα αντίστοιχα της ALPHA. Η απαίτηση της κας Κο-
νιδάρη να αποχωρούν οι συνάδελφοι µε τόσο επαχθείς και
προσβλητικούς όρους, είναι στην καλύτερη περίπτωση εκτός
τόπου και χρόνου. Είναι όχι απλά προς όφελος των συναδέλ-
φων να µην αποχωρήσουν, αλλά και υποχρέωσή τους για να
µην δυναµιτίσουν την προσπάθεια όλων µας για αξιοπρεπή
έξοδο. Εφόσον, κάποιος εργαζόµενος έχει ώριµα ασφαλιστικά
δικαιώµατα, οφείλει να παραµείνει στη θέση του. Υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες µόνο αυτοί που έχουν αρνητικό δείκτη νοη-
µοσύνης ή ακραία οικονοµική ανάγκη θα δέχονταν να
φύγουν.
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ΤΟ ΘΕΜΑΤΟ ΘΕΜΑ
Ήαλλιώς η γυναίκα του Καίσαρα δεν

πρέπει µόνο να φαίνεται τίµια, πρέ-
πει και να είναι. Αλήθεια οι υπογρά-

φουσες την πρόσφατη εγκύκλιο της τράπεζας
σχετικά µε το ζήτηµα της «επαγγελµατικής
εµφάνισης και συµπεριφοράς» µπορούν να
αντέξουν στην αµφισβήτηση αυτής της τι-
µιότητας; Στις γραµµές της εγκυκλίου επικα-
λούνται τον οργανισµό προσωπικού για την
καλή λειτουργία της τράπεζας και την εξυ-
πηρέτηση των πελατών της. Εντούτοις, τόσο
η κα Κονιδάρη, όσο και η κα Περπινιά, είναι
οι πρώτες που καταπατούν αυτές τις αρχές.
∆εν είναι αλήθεια ότι έχουν λάβει κατ’ εξαί-
ρεση προαγωγές παραπάνω από µία φορά,
αγνοώντας πλήρως τον  οργανισµό προσωπι-
κού; 
Ο σύλλογός µας θεωρεί ότι η συγκεκριµένη
εγκύκλιος µεγιστοποιεί τα προβλήµατα εντός
της τράπεζας αντί να τα περιορίζει. Σε µια πε-
ρίοδο κρίσης, ενώ οι προτεραιότητες της δι-
εύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού θα έπρεπε
να προσανατολίζονται σε άλλα θέµατα µεί-
ζονος σηµασίας, αντ’ αυτού, καταπιάνεται µε
την εµφάνιση και τη συµπεριφορά των συνα-
δέλφων, η οποία ξαφνικά θεωρείται προβλη-
µατική. Πέραν του πόσο προσβλητική είναι
µια τέτοια υπόνοια για την προσωπικότητα,
αλλά και για τον επαγγελµατισµό των εργα-
ζοµένων, αγανάκτηση προκαλεί η πάγια πο-
λιτική της τράπεζας η οποία σε πολλές
περιπτώσεις είναι αυτή που επιβαρύνει και
δυσχεραίνει την εργασία τους. Η ίδια η τρά-
πεζα απαξιώνεται στα µάτια των υπαλλήλων
της και κατά συνέπεια των πελατών της, όταν
επιλέγει να καταπατά βασικά δικαιώµατα των
ίδιων των ανθρώπων της. 
Πρόσφατα δε, φάνηκε µε τον πλέον χαρα-
κτηριστικό τρόπο, η αντίληψη της τράπεζας
για τους εργαζόµενούς της όταν αρνήθηκε να

υπογράψει Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Ερ-
γασίας για το 2008 και µάλιστα µετά από
απόφαση του ΟΜΕ∆ που την επέβαλε. Αλλά
δεν είναι µόνο αυτό. Σε αυτό το ατόπηµα έρ-
χονται να προστεθούν οι απλήρωτες υπερω-
ρίες λόγω φόρτου εργασίας ή αναγκαστικής
συµµετοχής στα διάφορα πανοράµατα της
ALPHA, η αναξιοκρατία και η προώθηση
διαφόρων «µαλιστανθρώπων» αντί για συνα-
δέλφους µε ουσιαστικά προσόντα, η αδιαφο-
ρία για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι εργαζόµενοι εξαιτίας της τράπεζας (π.χ.
µετακίνηση στον Αγ. Στέφανο). Όσο για τους
Ιονικάριους, τι να πει κανείς. Συν τοις άλλοις
έχουν να αντιµετωπίσουν το «απαρτχάιντ»
της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού που
τους περιθωριοποιεί µεθοδικά εδώ και χρό-
νια.
Η απάντηση σε αυτά τα σοβαρότατα προ-
βλήµατα δεν βρίσκεται στο να φορέσουµε
γραβάτες και να ποτίζουµε τις γλάστρες. Το
πρώτο σύνδροµο από το οποίο πρέπει να
απαλλαγεί η κα Κονιδάρη, είναι η αλαζονεία.
Πρέπει να πάψει ο διαχωρισµός των εργαζο-
µένων σε «πληβείους και πατρικίους». Ας εν-
σκήψει πάνω από τα ουσιώδη ζητήµατα που
απασχολούν το προσωπικό και ας µην αγωνιά
για την τσάκιση στα παντελόνια και για το
χρώµα των φίκων.
Ωστόσο, και για κάποιους άλλους, όπως ο

κος Γκιάτης, όλα αυτά είναι ψιλά γράµµατα.
Έχει άλλου είδους ασχολίες. Προφανώς κα-
ταπιάνεται µε σοβαρότερα πράγµατα από την
προάσπιση της αξιοπρέπειας των υπαλλή-
λων. Έτσι µόνο εξηγείται η πλήρης σύµ-
πλευση µε τη γραµµή της τράπεζας, δια της
σιωπής του. Έχει τόσο πολύ αποξενωθεί από
την καθηµερινή πραγµατικότητα των συνα-
δέλφων που ακόµα και ορισµένοι συνεργά-
τες του πλέον αποστασιοποιούνται από
αυτόν, έστω και για καιροσκοπικούς λόγους
και αν µη τι άλλο από ένστικτο αυτοσυντή-
ρησης. 
Ο σύλλογός µας, συνεπής στην αγωνιστική
του τακτική και πιστός στη συνδικαλιστική
του αποστολή, συνεχίζει να µάχεται για τα
συµφέροντα των συναδέλφων, υπερασπιζό-
µενος την αξιοπρέπειά τους. Εκεί που άλλοι
έχουν να προτάξουν «πυροτεχνήµατα» και
εµπρηστικά λόγια εντυπωσιασµού, ο σύλλο-
γος της Ιονικής έχει να επιδείξει τα αναρίθ-
µητα επιτεύγµατά του στον αγώνα εναντίον
της διοικητικής αυθαιρεσίας. Στις αίθουσες
των δικαστηρίων και στους χώρους της ερ-
γασίας δίνονται οι µάχες καθηµερινά. Μαζί
µπορούµε να νικήσουµε.

∆άσκαλε που δίδασκες∆άσκαλε που δίδασκες
και λόγο δεν εκράτεις…και λόγο δεν εκράτεις…

Τα ντοκουµέντα του Τα ντοκουµέντα του 
ΑπαρτχάιντΑπαρτχάιντ

Στο παρελθόν ο σύλλογός µας έχει πολλές φορές στηλιτεύσει τις απαράδεκτες και προσβλητικές διακρίσεις της διοίκησης της τρά-
πεζας σε βάρος των εργαζοµένων που προέρχονται από την Ιονική. Σε σχέση µε τους συναδέλφους από την Πίστεως, η αντιµετώ-
πιση που είχαµε και έχουµε είναι στην καλύτερη περίπτωση απαξιωτική. Οι περιπτώσεις που η τράπεζα µας υποβαθµίζει µόνο και

µόνο επειδή προερχόµαστε από την Ιονική, είναι αναρίθµητες. Από όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς, διαπιστώνει την άγρια µε-
ροληψία η οποία καταδικάζει τους Ιονικάριους στο περιθώριο του οργανισµού που εργάζονται. 
Σε ζητήµατα αµοιβής, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς τις χαώδεις διαφορές, όταν διευθυντές καταστηµάτων προερχόµενοι από την
Πίστεως λαµβάνουν ως συµπληρωµατική αµοιβή θέσεως 1500 ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι προερχόµενοι από την Ιονική µόλις 300 στην ίδια
κατηγορία καταστήµατος! Αλλά δεν είναι µόνο το θέµα της αµοιβής. Στα πειθαρχικά συµβούλια στη θέση των εκπροσώπων των εργαζο-
µένων βρίσκονται άνθρωποι µόνο από το σύλλογο του κου Γκιάτη, οι οποίοι, σε πλήρη σύµπλευση µε τους εκπροσώπους της διοίκησης,
επιβάλλουν άδικες κυρώσεις στους συναδέλφους. Οι Ιονικάριοι είναι αποκλεισµένοι και από αυτά. Ή µήπως µπορεί κανείς να αγνοήσει
την διαρκή υποβάθµιση των Ιονικάριων στο χώρο της εργασίας τους; Και τέλος, ίσως το σηµαντικότερο από όλα, στο θέµα των προαγω-
γών, τα πράγµατα είναι εντελώς αποκαρδιωτικά. Εκεί τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους.
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά το τι συµβαίνει στις ανώτερες βαθµίδες εξέλιξης, στην διοικητική δοµή της τράπεζας δηλαδή, για να βγά-
λει ο καθένας τα συµπεράσµατά του. Στο βαθµό του  διευθυντή, σε σύνολο 50 στελεχών, από την Ιονική βρίσκονται µόλις 8! Στο βαθµό
του υποδιευθυντή, σε 104 συνολικά, από την Ιονική 28! Και τέλος στο βαθµό του εντεταλµένου 102 σε σύνολο 228! Αν αυτό δεν είναι
αρκετό για να φανεί η έκταση της δυσµενούς µεταχείρισης των εργαζοµένων της Ιονικής µέσα στη ALPHA, τότε φτάνει να παρατηρήσει
κανείς ότι γενικά σε επίπεδο θέσεων ευθύνης οι συγκρίσεις αποκαλύπτουν ένα ακόµα πιο ζοφερό τοπίο. Υπάρχει µια πληθώρα στελεχών
από την Ιονική (διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊσταµένους διευθύνσεων και καταστηµάτων) που βρίσκονται παροπλισµένοι σε θέσεις
υποδεέστερες των προσόντων τους. Βρίσκονται παγωµένοι στα «πατάρια» της τράπεζας ή ακόµα εκτελούν χρέη συµβούλων πελατείας.
Σε επόµενο φύλλο θα αναφερθούµε διεξοδικά µε συγκεκριµένα στοιχεία στην κατάσταση που επικρατεί.
Όλα αυτά δεν συντελέστηκαν εν µία νυκτί. Ήδη ο σύλλογός µας βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης εµπεριστατωµένης µελέτης, µε λε-
πτοµερή στοιχεία, µέσω της οποία θα καταδειχθούν οι ευθύνες και η σφαλερή πορεία που µας οδήγησε µέχρι εδώ. Τόσο για την ενηµέ-
ρωση των συναδέλφων όσο και για να θυµούνται οι παλιοί και να αντιλαµβάνονται οι νεότεροι πόσο δραµατικά µπορεί να αλλάξουν τα
πράγµατα για όλους µας εν ριπή οφθαλµού.
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Ό’ τι είναι νόµιµο δεν είναι και ηθικό
Κύριε Βασµατζή, προκαλεί το κοινό αίσθηµα και εγεί-
ρει πολλά ερωτηµατικά το γεγονός ότι αν και έχετε
συνταξιοδοτηθεί και χρηµατίζετε πρόεδρος του συλ-
λόγου συνταξιούχων(στα χαρτιά τουλάχιστον), την
ίδια στιγµή διατηρείτε σχέση εξωτερικού συνεργάτη
µε την τράπεζα, µε ό’ τι αυτό συνεπάγεται. Το τελευ-
ταίο διάστηµα ο σύλλογός µας έχει κατακλειστεί από
διαµαρτυρίες εκατοντάδων συναδέλφων, οι οποίοι
έχουν αγανακτήσει, αφενός λόγω της ανύπαρκτης
δραστηριότητας σας  ως «πρόεδρος» του συλλόγου
συνταξιούχων και αφετέρου λόγω της συνεργασίας
σας µε τις νοµικές υπηρεσίες της τράπεζας, η οποία
συνεργασία, από ό’ τι ακούµε, διανύει περίοδο µεγά-
λης ευηµερίας. 
Αναρωτιόµαστε, συνάδελφοι, πως είναι δυνατόν ο κος
Βασµατζής να λαµβάνει ήδη τη σύνταξή του από τους
ασφαλιστικούς µας φορείς, να φέρεται ως πρόεδρος
του συλλόγου συνταξιούχων και ταυτόχρονα να αµεί-
βεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην τράπεζα;
Πρέπει να είναι ο µόνος εκ των συναδέλφων συνταξι-
ούχων που απολαµβάνει τέτοια πλεονεκτήµατα. Το
θράσος αυτού του κυρίου είναι άνευ προηγουµένου.
Είναι εκτός κάθε συνδικαλιστικής δεοντολογίας ένας
εκπρόσωπος των εργαζοµένων  να συνεργάζεται και
δη επ’ αµοιβή µε τον οργανισµό που υποτίθεται ότι
βρίσκεται σε αντιπαράθεση. Αποφασίστε κύριε Βα-
σµατζή. Ή παπάς παπάς, ή ζευγάς ζευγάς.
Τέτοια πράγµατα είναι ανήκουστα. Για αυτό το λόγο,
συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα διαδικασίες
τροποποίησης του υπάρχοντος καταστατικού ούτως
ώστε να θεσπιστεί ασυµβίβαστο οποιασδήποτε συ-
νεργασίας ή αµοιβής µε την τράπεζα, όχι µόνο για τον
πρόεδρο αλλά και για κάθε αιρετό µέλος του συλλό-
γου συνταξιούχων. Για να φανεί επιτέλους µε ποιον
συντάσσεται ο καθένας και ποια συµφέροντα εξυπη-
ρετεί.
Εµείς, επειδή, πιστεύουµε ότι οφείλουµε πάντα να
αναγνωρίζουµε τα σφάλµατά µας, ζητούµε συγνώµη
από τους συναδέλφους που, εξαιτίας της πρόθεσής µας
για εξυγίανση του συλλόγου συνταξιούχων δυστυχώς
κάποτε προσφέραµε την στήριξή µας στον κ. Βασµα-
τζή, χάρη στην οποία αναδείχθηκε πρόεδρος.

Επιπλέον άδεια µετά την 25ετία
Με την υπογραφή της εθνικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας(Γ.Σ.Ε.Ε.), διευρύνεται κατά µία µέρα επι-
πλέον η άδεια που δικαιούται κάθε εργαζόµενος που
έχει συµπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας. Αυτή η κατά-
κτηση ισχύει πλέον και στις τράπεζες , οι οποίες έχουν
ήδη αρχίσει την εφαρµογή της. Σε επικοινωνία µε τη
διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού µας γνωστοποι-
ήθηκε ότι η συγκεκριµένη οδηγία υλοποιείται και
στην ALPHA BANK. Εµείς, ως σύλλογος, παρακο-
λουθούµε από κοντά την εύρυθµη εφαρµογή της εν
λόγω διαδικασίας και καλούµε οποιονδήποτε συνά-
δελφο αντιµετωπίσει  κάποιο πρόβληµα, να επικοινω-
νήσει µαζί µας. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω απόφαση
αφορά κανονική άδεια οπότε µπορεί να µετακυλήσει
στο επόµενο εργασιακό έτος. 

Πρωταθλητής στην αδιαφορία 
η ALPHA BANK

Το πιο σκληρό και ανάλγητο πρόσωπό της έχει επι-
δείξει η τράπεζα στη συνάδελφό µας Μαρία Σταµα-
τουλά, χάλκινη Ολυµπιονίκη στους Παραολυµπιακούς
του Πεκίνου. Η Μαρία εργαζόταν για πολλά χρόνια
στην τράπεζα και παράλληλα προπονούταν σκληρά
στη σφαιροβολία. Οι επιτυχίες της σε πανελλήνιους,
πανευρωπαϊκούς και παγκόσµιους αγώνες ιχνηλατούν
τη λαµπρή της πορεία που την οδήγησε στο Ολυµ-
πιακό Βάθρο. Παρά τα κινητικά προβλήµατα που αν-
τιµετωπίζει, το πάθος και επιµονή της για το καλύτερο
αποτέλεσµα παρέµεναν αµείωτα, ενώ ταυτόχρονα
ήταν υποδειγµατική στην εργασία της. 
Ωστόσο, η τράπεζα επέλεξε να την αγνοήσει και να
µην της παρέχει την παραµικρή διευκόλυνση για να
συνεχίσει την προσπάθειά της, η οποία και είχε τη
θριαµβευτική κατάληξη του Πεκίνου. Αντιµετωπίζον-
τας την άκαµπτη αδιαλλαξία που επέδειξε η τράπεζα,
η Μαρία αναγκάστηκε να παραιτηθεί, πολύ καιρό πριν
τους Ολυµπιακούς Αγώνες, για να µπορέσει να προ-
ετοιµαστεί.    Και µάλιστα, τη στιγµή που η ALPHA
BANK ήταν µέγας χορηγός των αγώνων και έχει συν-
δέσει το όνοµά της µε τις πιο σηµαντικές αθλητικές
διοργανώσεις. 
Προφανώς, όλα αυτά αποτελούν απλά διαφηµιστικά
τρικ της τράπεζας για να εξωραΐσει την εικόνα της και
να προβάλλει προς τα έξω το προφίλ του µαικήνα του
αθλητισµού. Καθώς φαίνεται, όταν δεν υπάρχει επι-
κοινωνιακό κέρδος, λίγο αφορούν όλα αυτά την διοί-
κηση. Έτσι µόνο εξηγείται η χονδροειδής αντίφαση
αφενός να στηρίζει τις πανεθνικές αθλητικές διοργα-
νώσεις και αφετέρου όταν ένας δικός της άνθρωπος,
µία εργαζόµενή της, διακρίνεται και καταξιώνεται, να
µην κάνει το παραµικρό για να την διευκολύνει. Αντι-
θέτως µάλιστα δεν θέλησε να γίνει χορηγός της, ούτε
καν να της δώσει λίγες µέρες άδειας όπως είθισται τι-
µητικά. Ακόµα και στην αξιολόγησή της η τράπεζα
έκρινε τη Μαρία ως µέτρια ή ικανοποιητική.
Η περίπτωση της Μαρίας καταδεικνύει την περιφρό-
νηση µε την οποία αντιµετωπίζει η τράπεζα τους ερ-
γαζοµένους της Ιονικής. Πέραν του ότι δεν έχει
µεριµνήσει ούτε στοιχειωδώς για την εξυπηρέτηση

των συναδέλφων που αντιµετωπίζουν κινητικά ή και
άλλου είδους προβλήµατα στο χώρο της εργασίας
τους, αγνοεί επιδεικτικά κάθε άλλη δραστηριότητα
τους η οποία µπορεί να είναι σηµείο ακόµα και εθνι-
κής υπερηφάνειας. Προφανώς, οι εργαζόµενοι για την
τράπεζα είναι απλά εκµεταλλεύσιµες µονάδες και
κάθε τι που δεν µπορεί να αναχθεί σε άµεση κερδο-
φορία, την αφήνει παγερά αδιάφορη. 

Ό,τι λείπει σε ουσία, 
περισσεύει σε θράσος!

Σε ένα πρωτοφανές ατόπηµα υπέπεσε ο συνάδελφος
Μαρκάκης µε αφετηρία την πρόσφατη και απολύτως
αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού του συλλό-
γου µας. Αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η καταστατική
τροποποίηση δεν έγινε κατά κύριο λόγο για τη σύ-
σταση επαγγελµατικού ταµείου, αλλά για να αντιµε-
τωπιστούν οι τεράστιες ελλείψεις και προβλήµατα που
πήγαζαν από το προηγούµενο καταστατικό, το οποίο
ήταν εντελώς ξεπερασµένο και αναποτελεσµατικό.
Άλλωστε, η εν λόγω τροποποίηση πραγµατοποιήθηκε
τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες και έχοντας την
έγκριση των συναδέλφων.
Απορίας άξιο είναι επίσης το γεγονός ότι και ο συνά-
δελφος Μαρκάκης, ο οποίος ιδιωτεύει συνδικαλιστικά
εδώ και χρόνια, ξαφνικά εµφανίζεται µε αναπάντεχο
ενδιαφέρον για τα τεκταινόµενα του συλλόγου µας και
διατυπώνει απόψεις επί παντός επιστητού. Πρόσφατα,
κατέθεσε αυτοτελώς εκπρόθεσµο δικόγραφο δια των
εκπροσώπων του, µόνο και µόνο για να καθυστερήσει
την τροποποίηση του καταστατικού. Επίσης, απέ-
στειλε κείµενο στην ΟΤΟΕ και στις παρατάξεις, στο
οποίο δηλώνει ότι επιθυµεί τη σύσταση ενός φορέα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κατά τα φαινόµενα, του
είναι αδύνατον να αντιληφθεί ότι η δηµιουργία ενός
επαγγελµατικού ταµείου, είναι και αυτή µη κερδο-
σκοπική. Επιπλέον, στο ίδιο κείµενο ζητά από την
ΟΤΟΕ να επιληφθεί(!) του θέµατος, αδυνατώντας να
αντιληφθεί προφανώς ότι ούτε η Οµοσπονδία, ούτε οι
παρατάξεις έχουν την αρµοδιότητα να διαταράξουν
την αυτονοµία του συλλόγου µας. 
Ωστόσο, δεν µας κάνει εντύπωση η στάση του Ιωάννη.
Έχοντας την κεντρική ευθύνη της διαµόρφωσης στρα-
τηγικής του συλλόγου µας πριν από 9 χρόνια, οδήγησε
µε τις επιλογές του το «σκάφος» της Ιονικής στον
ύφαλο της εξαγοράς από την ALPHA και τους εργα-
ζοµένους της σε απόγνωση. Μέχρι τελευταίας στιγµής
διαβεβαίωνε τους συναδέλφους ότι η τράπεζα δεν που-
λιέται. Αλήθεια συνάδελφε Μαρκάκη, τον καιρό που
ηγεµόνευες τον σύλλογο και ήσουν πανίσχυρος, γιατί
δεν υλοποίησες τις προτάσεις που τώρα ευαγγελίζε-
σαι; Εµείς σεβόµενοι το θεσµικό ρόλο του προέδρου,
τον οποίο επί σειρά ετών κατείχες, σε είχαµε ενηµε-
ρώσει επανειληµµένα για τις προθέσεις µας και σε εί-
χαµε καλέσει να διατυπώσεις τις απόψεις σου.  
Εποµένως, η πιο αξιοπρεπής επιλογή για σένα, τώρα,
είναι η σιωπή. Ήταν και µέσα από τα δικά σου τρα-
γικά λάθη, όταν είχες την ευθύνη της διοίκησης του
συλλόγου, που η Ιονική καταδικάστηκε στην εξαγορά.
Το κρίσιµο διάστηµα αυτής της πέτρινης δεκαετίας,
άλλοι ψήφιζαν καταλογισµούς εκατοµµυρίων σε
βάρος της ALPHA BANK και υπέρ του ταµείου πρό-
νοιας  και άλλοι ήταν κυριολεκτικά απόντες. Γι’ αυτό
καλύτερα να κρατήσεις τη σιωπή σου. Είναι πιο αξιο-
πρεπές. 
Αν οι απόψεις σου εκφράζουν και άλλους εκτός από
τον εαυτό σου, δεν έχεις παρά να τις παρουσιάσεις
στους συναδέλφους. Αν τις συµµερίζονται, τότε το
δίχως άλλο θα γίνουν αποδεκτές. Συνδικαλισµός δια
αλληλογραφίας δεν γίνεται. Στις Γενικές Συνελεύσεις,
στα ∆.Σ. και στα συντεταγµένα όργανα διακινούνται οι
απόψεις και λαµβάνονται οι αποφάσεις. Γι’ αυτό σου
απευθύνουµε τελευταία προειδοποίηση, να εγκατα-
λείψεις τις τακτικές «δολιοφθοράς» των πρωτοβου-
λιών του συλλόγου µας. Η υποµονή έχει και τα όριά
της.   

Μην τον είδατε τον Παναή;
Μα που είναι; Μην τον είδατε; Μην τον απαντήσατε;
Τον θυµάται κανείς; Ρητορικές ερωτήσεις βέβαια
αφού µιλάµε για τον «συνάδελφο» Νικολακάκη. Πώς
να ξεχαστεί τέτοιος ογκόλιθος θάρρους, που ως άλλος
Λεωνίδας, στα στενά του CARAVEL το 1998, πρό-
ταξε τα στήθη του απέναντι στην «κατακτήτρια»
ALPHA BANK και µε µια ακραία ενέργεια σε βάρος
του τότε προέδρου, χάραξε το όνοµά του ανεξίτηλα
στον γρανίτη της ιστορίας. Τι κι αν αυτό το µικρό
«ηρωικό» στιγµιότυπο δυσφήµησε και απαξίωσε τον
αγώνα µας εναντίον στην αδιανόητη και κατάφορη
αδικία της πώλησης της Ιονικής; Τι κι αν αυτό το πυ-
ροτέχνηµα δυναµίτισε και αποδυνάµωσε την προσπά-
θειά µας κάνοντάς µας να φαινόµαστε σαν παιδάκια
10 χρονών; Τουλάχιστον κερδίσαµε το προνόµιο να
έχουµε την τιµή µας αστραφτερή και την υπερηφάνεια
µας άθικτη.
Όλοι…; Όχι. Ο κ. Νικολακάκης κέρδισε κι άλλα, πε-
ρισσότερα. Πολλά περισσότερα. Από εκείνη την
ηµέρα και έπειτα, ούτε που ξαναπάτησε το πόδι του
στην τράπεζα. ∆εν απολύθηκε φυσικά. Απλά συνέχισε
να προσφέρει τις ανεκτίµητες υπηρεσίες του από το
σπίτι. Ή από το εξοχικό. Ή από την παραλία. Εδώ βρί-
σκεται και το µεγάλο ερώτηµα για τους λειτουργούς
της τράπεζας. Γιατί τέτοια ανοχή; Προς τι αυτή η «ευε-
λιξία»; Κάποιος, εκ του πονηρού ορµώµενος πάντα,
θα µπορούσε να πει ότι όλες αυτές οι χάρες οφείλον-
ται σε εκείνο το «ανδραγάθηµα», τότε στη γενική συ-

νέλευση. Και επειδή τέτοιου είδους ερωτήσεις έχουν
πάντα άσχηµες απαντήσεις, ίσως η διοίκηση θα πρέπει
να αντιληφθεί ότι µε αυτή την συµπεριφορά προκαλεί
το σύνολο των εργαζοµένων που καταβάλουν τιτάνιες
προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι της τράπε-
ζας και να διεκπεραιωθούν οι εργασίες της.
Επιπλέον, από τα παραπάνω προκύπτει κι ένα αιχµηρό
ζήτηµα σε σχέση µε τη διεύθυνση ανθρώπινου δυνα-
µικού, το οποίο στοιχηµατίζουµε ότι πάρα πολύ εν-
διαφέρει τόσο τους µετόχους της ALPHA, όσο και την
πολιτεία. Εµείς, από τη µεριά µας, αισθανόµαστε το
χρέος να υπενθυµίζουµε σε κάθε φύλλο της εφηµερί-
δας µας στην κα. Κονιδάρη την υποχρέωση της απέ-
ναντι σε όλους τους εργαζοµένους της τράπεζας. Αν
είµαστε όντως όλοι ίσοι τότε θα πρέπει να εφαρµό-
ζονται οι νόµοι, ο οργανισµός προσωπικού και ο κώ-
δικας δεοντολογίας αδιακρίτως. Να σταµατήσουν
φαινόµενα φαβοριτισµού τύπου Νικολακάκη. Ας κλη-
θεί να εργασθεί. Ας δικαιολογήσει τον µισθό του. Ει-
δάλλως, αν η αντίληψη της τράπεζας περί ισότητας
παραµείνει τόσο στρεβλή, ας µας πει τι πρέπει να κά-
νουµε κι εµείς για να εξασφαλιστούµε εφ’ όρου ζωής.

Σε επόµενο φύλλο θα επανέλθουµε στο θέµα του  κου
Νικολακάκη, όσο και σε περιπτώσεις άλλων «συναδέλ-
φων» οι οποίοι απολαµβάνουν ισόβια ασυλία από την
εργασία, χωρίς φυσικά προβλήµατα υγείας.

Περί διαφάνειας…
Πρόσφατα η ΕΣΑΚ, σε ανακοίνωση που δηµοσίευσε,
έθεσε ορισµένα πολύ σοβαρά ζητήµατα που αφορούν
τη διαχείριση των εισφορών του συλλόγου εργαζοµέ-
νων της ALPHA BANK από τον κ. Γκιάτη. Συγκεκρι-
µένα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση, η
διοίκηση του συλλόγου του κου Γκιάτη, φαίνεται να
έχει ξοδέψει για το 2007 το ποσό των 2.637.675,21
ευρώ, ενώ είχε έσοδα 2.045.239,43 ευρώ. Παρουσίασε
δηλαδή ζηµιά 592.435,78 ευρώ. Εύλογα, οι συνάδελ-
φοι αναρωτιούνται που πήγαν όλα αυτά τα χρήµατα. 
Εν συνεχεία, ο κος Γκιάτης δηµοσίευσε ανακοίνωση
στην οποία επιχειρεί να απαντήσει στα όσα γράφθη-
καν από την ΕΣΑΚ, χωρίς ωστόσο να το κατορθώνει.
Αντίθετα, αναλώνεται σε κινδυνολογίες και γενικότη-
τες, χωρίς ουσιαστικά να ανατρέπει στο ελάχιστο τις
κατηγορίες εναντίον του συλλόγου που εκπροσωπεί. 
Ο σύλλογός µας πιστεύει πως από την παραπάνω αν-
τιπαράθεση προκύπτει ένα µείζον θέµα, καθώς µέχρι
πρόσφατα η τράπεζα όντως παρείχε µονοµερώς εξυ-
πηρετήσεις και παρακρατούσε χρήµατα υπέρ µιας
συγκεκριµένης παράταξης. Αυτή η πρωτοφανής πρα-
κτική παραβιάζει εξόφθαλµα το Νόµο 1264 και απο-
τελεί πρόκληση για όλους τους συναδέλφους. Και εδώ
τίθεται ένα ερώτηµα εξαιρετικής σηµασίας. Το κατά
πόσο οι συγκροτηµένες παρατάξεις οφείλουν να προ-
χωρούν σε τακτικούς απολογισµούς, ιδιαίτερα όσον
αφορά οικονοµικά θέµατα. Η θέση του συλλόγου µας
είναι ξεκάθαρη.
Χωρίς να έχουµε πρόθεση να υπεισέλθουµε σε θέµατα
εσωτερικής λειτουργίας καµίας παράταξης, οφείλουµε
ωστόσο να τονίσουµε ότι η συγκεκριµένη λειτουργία
παραβιάζει κατάφορα τόσο την εργατική νοµοθεσία,
όσο και τους δηµοκρατικούς κανόνες λειτουργίας του
συνδικαλισµού. Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι στο θέµα

Ένα βράδυ σαν τον παλιό καλό
καιρό…

Ένα όµορφο καλοκαιρινό βράδυ, µε τόνο νοσταλ-
γικό, περάσαµε οι υπάλληλοι της Ιονικής την 17 του
Ιούνη. Μαζευτήκαµε όλοι µας να τσουγκρίσουµε
ένα ποτηράκι όπως τότε, στις µέρες που µεσουρα-
νούσε η Ιονική. Και ήρθαν όλοι. Μόνο ο Χρόνης
Ζαχαριάδης και ο Μπάµπης Γεωργίου δεν κατάφε-
ραν να παραβρεθούν, αφού υπηρετούν ως διευθυν-
τές στις Σέρρες και στην ∆ράµα αντίστοιχα.
Μιλήσαµε όµως µαζί τους στο τηλέφωνο όσο ήµα-
σταν εκεί. 
Και πάνω στο κρασί, ποτήρι στο ποτήρι, λύθηκε η
γλώσσα και αναπολήσαµε τις στιγµές που µοιρα-
στήκαµε αυτά τα 27 χρόνια στην Ιονική. Στιγµές
καλές και στιγµές δύσκολες. Στιγµές όµως που µας
ενώσανε, γι’ αυτό και δεν ξεχάσαµε ότι είµαστε παι-
διά της Ιονικής και ότι φάγαµε ψωµί από αυτή την
τράπεζα  κι εµείς και οι οικογένειές µας. Στη σκέψη
όλων µας, βέβαια, ακόµα τριβελίζει η απορία ποιοι
συµβούλευσαν το νέο ιδιοκτήτη να κλείσει την
πρώτη ελληνική τράπεζα.
Καθώς περπατούσαµε στα ηµιφώτιστα σοκάκια των
αναµνήσεων, θυµήθηκα τον Γιάννη Πουλαράκη και
τους άλλους διευθυντές αργότερα και τους επιθεω-
ρητές, όταν ανοίξαµε το κατάστηµα το 1974. Θυ-
µήθηκα τους πελάτες µας, συµπατριώτες, συγγενείς
και φίλοι που πίστεψαν σε εµάς και µας στήριξαν.
Που µας εµπιστεύθηκαν την αποταµίευσή τους και
µας ζήτησαν τη βοήθειά µας για να στηρίξουν το
µαγαζί τους, να επεκτείνουν την επιχείρησή τους ή
για να στείλουν συνάλλαγµα στο παιδί τους.
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους το µόνο που µπορώ να
κάνω είναι να τους ευχαριστήσω θερµά από το
βάθος της καρδιάς µου. Κι όσο για τους συναδέλ-
φους µου, θα πιω ακόµα ένα ποτηράκι στην υγειά
τους µέχρι να ξαναβρεθούµε. Γιατί θα ξαναβρε-
θούµε, επειδή εµείς το θέλουµε, δεν µας το επιβάλ-
λει κανένας.

Συνάδελφοι συνταξιούχοι της Ξάνθης
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τοτο
των συναδέλφωντων συναδέλφων

Στο παρόν φύλλο ανοίγουµε αυτή τη στήλη για να µπορούν οι συνάδελφοι
να εκφραστούν άµεσα µέσω της εφηµερίδας του συλλόγου µας για όσα
τους απασχολούν τόσο στο περιβάλλον της εργασίας τους, όσο και στην
καθηµερινότητά τους γενικότερα. 

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας του αγαπηµένου µας και συναδέλφου
σας Κώστα Παπαδάκη, εµείς, η οικογένεια του, νιώθουµε αναγκαίο να απευ-
θυνθούµε στο σύλλογό σας και να τον ευχαριστήσουµε για τη στάση που
κράτησε. Στην αγωνιώδη µάχη που έδινε ο Κώστας για τη ζωή, τον συνδρά-
µατε µε κάθε τρόπο και τον στηρίξατε ως την τελευταία στιγµή. Στις µέρες
µας η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη έχουν περάσει σε δεύτερη µοίρα.
Ωστόσο, η ευαισθησία και η έµπρακτη συµπαράσταση που δείξατε στο συ-
νάνθρωπο που δοκιµάζεται, αποτελεί µια παρηγοριά και µας θυµίζει ότι οι
ανθρώπινες αξίες δεν έχουν εκλείψει εντελώς. Σε µια εποχή γενικευµένης
απαξίωσης των θεσµών και ιδιαίτερα του συνδικαλιστικού κινήµατος, η
θέρµη ανταπόκριση σας σ’ ένα τόσο βαθιά ανθρώπινο και κοινωνικό θέµα,
µας γεµίζει ελπίδες για το µέλλον. Γι’ αυτό το λόγο, σας αποστέλλουµε αυτές
τις λίγες γραµµές τις οποίες επιθυµούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα
του συλλόγου σας, κάτι που άλλωστε αποτελούσε και επιθυµία του Κώστα.

Με εκτίµηση 
Η οικογένεια του εκλιπόντος Κώστα Παπαδάκη

Προκειµένου να υπερασπιστούν την άδικη τακτική του «διαίρει και βασί-
λευε», των διακρίσεων και της εξαγοράς συνειδήσεων, οι εκπρόσωποι της
Τράπεζας «ξεχνούν» οφειλόµενες προαγωγές, οφειλόµενες αποζηµιώσεις,
αποκαταστάσεις ηθικής βλάβης και αντικρούσεις ψευδών ενόρκων βεβαι-
ώσεων. 
Ο αγώνας για την διεκδίκηση των δικαιωµάτων µας δεν σταµατά ακόµα και
µετά την συνταξιοδότηση. Προσπαθούµε και τώρα, ως συνταξιούχοι, να
ανοίξουµε καθαρά µονοπάτια, βαδίζοντας µε δυσκολία µέσα στο σκοτάδι
των κοινωνικών, πολιτικών, και οικονοµικών συγκυριών. 
Οι δικαστικές µας αναµετρήσεις µε την τράπεζα, µέσω των οποίων διεκδι-
κούµε τα αυτονόητα, κάθε άλλο παρά ευχάριστη ενασχόληση αποτελούν.
Πολλώ δε µάλλον όταν εκτός από την ψυχική φθορά, απαιτούν και τερά-
στιες οικονοµικές θυσίες. Ανεξάρτητα από την έκβασή τους σε ορισµένες
µεµονωµένες περιπτώσεις πρωταρχικό µας στήριγµα είναι το αίσθηµα δι-
καίου και η ηθική τάξη. ∆εν µας διακατέχουν µικροψυχία, ευτελή κίνητρα
και αήθεις οικονοµικές επιδιώξεις.
Όµως στην προσπάθεια αυτή δεν είµαστε µόνοι. Θα ήταν παράλειψη να µην
αναφερθούµε σε αυτούς οι οποίοι έµπρακτα στηρίζουν τον καθένα από εµάς.
Το οξύµωρο όσο και παράδοξο είναι ότι η αρωγή έρχεται από τον Σύλλογο
Εργαζοµένων στην ALPHA BANK Προερχοµένων εκ της ΙΟΝΙΚΗΣ και όχι
από τον Σύλλογο Συνταξιούχων. Αλήθεια γιατί;

Με εκτίµηση 
Μαρία Μοιρισκλάβου-Ρένα Φυλακτού

Συνταξιούχοι της Ιονικής Τράπεζας

Ονοµάζοµαι Σπυρίδων Σκορδίλης και για χρόνια εργαζόµουν στην Ιονική
Τράπεζα, από την οποία και έχω συνταξιοδοτηθεί λόγω τυφλότητας. Με µε-
γάλη µου έκπληξη και αγανάκτηση διάβασα δηµοσίευµα στο φύλλο του
Οκτωβρίου της εφηµερίδας της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων, «Τραπεζικός
Κόσµος», στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, υπαινίσσεται ότι, µεταξύ άλλων,
οι συντάξεις που χορηγήθηκαν σε άτοµα µε αναπηρία αποτέλεσαν αιτία εκ-
µηδένισης των περιουσιακών στοιχείων και των αποθεµατικών των Ταµείων.
Μάλιστα, το εν λόγω κείµενο φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του
Γεν. Γραµµατέα της Οµοσπονδίας. 
Ορµώµενος από το εξοργιστικό αυτό δηµοσίευµα, επιθυµώ, µε αυτή µου την
επιστολή, να θέσω ορισµένες ερωτήσεις στην ηγεσία της:

1)Έχουν στοιχεία , όπως αναλογιστικές µελέτες ή κάτι σχετικό, από τα οποία
να προκύπτει ότι εξαιτίας των συντάξεων που χορηγήθηκαν σε άτοµα µε
αναπηρία κατέρρευσαν τα ασφαλιστικά ταµεία;
2)Αναγνωρίζουν ως συναδέλφους τα χιλιάδες άτοµα µε αναπηρία που εργά-
στηκαν και συνταξιοδοτήθηκαν από τις τράπεζες και τα οποία συµµετείχαν
στους αγώνες των τραπεζοϋπαλλήλων καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελµα-
τικού τους βίου
3)Ποια είναι η θέση της Οµοσπονδίας όσον αφορά τις παροχές προς τους
ασφαλισµένους και το ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης εν γένει;

Σε περίπτωση που το εν λόγω κείµενο αποτελεί την επίσηµη θέση της Οµο-
σπονδίας, µε λύπη θα αναγκαστώ να συµπεράνω ότι έχει καταντήσει να είναι
εκφραστής ενός ιδιότυπου, ελιτιστικού συνδικαλισµού µε έντονα τα παρακ-
µιακά, εκφυλιστικά χαρακτηριστικά. Οι απόψεις που διατυπώνονται σε αυτό
είναι δηλωτικές µιας φασίζουσας, ρατσιστικής νοοτροπίας Θατσερικού και
Ρηγκανικού τύπου, η οποία δικαιώνει στα µάτια της κοινής γνώµης όλους
εκείνους που επιτίθενται εναντίον των τραπεζοϋπαλλήλων µε θεωρίες περί
κοινωνικού αυτοµατισµού και υπαλλήλων και συνταξιούχων «ρετιρέ».

Με εκτίµηση, 
Σπυρίδων Σκορδίλης

Συνταξιούχος της Ιονικής Τράπεζας

ΒΗΜΑΒΗΜΑσσ χχ όό λλ ιι αα     ππ οο υυ     κκ αα ίίίί νννν εεεε .... .... ....
αυτό πρέπει να χυθεί άπλετο φως και να
ανοίξει προς κάθε αρχή, ούτως ώστε να
υπάρξει ένας πλήρης απολογισµός. Αναµ-
φίβολα,  όποιος δεν έχει κάτι να κρύψει,
θα συµφωνήσει µε αυτή την πρόταση.

Τελευταία προειδοποίηση
Όπως είναι γνωστό σε όλους, προκειµέ-
νου να κατατεθεί αγωγή για οποιαδήποτε
διεκδίκηση απέναντι στην τράπεζα, απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι η παραλαβή
του προσωπικού φακέλου του ενδιαφερό-
µενου από το αρµόδιο τµήµα της διεύθυν-
σης ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό
αποτελεί σηµαντικότατη κατάκτηση του
συλλόγου µας, καθώς όπως θα θυµούνται
οι πιο παλιοί, στο παρελθόν αυτό δεν συ-
νέβαινε. Η τράπεζα αρνούνταν να παρα-
δώσει τον φάκελο µε τα προσωπικά
στοιχεία του καθενός από τους εργαζοµέ-
νους της, στο δικαιούχο του. Μετά από
επιβολή ποινής από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων αυτό άλλαξε.
Τώρα τελευταία όµως έχουµε διαπιστώσει
µια όλο και αυξανόµενη τάση να εξαφανί-
ζονται «µυστηριωδώς» από τους φακέ-
λους των εργαζοµένων προσόντα, ευνοϊκά
για την εξέλιξή τους,, για λόγους που µας
είναι δύσκολο να κατανοήσουµε. ∆εν θα
µπούµε στη διαδικασία να χαρακτηρί-
σουµε την εν λόγω τακτική, καθώς η λέξη
απαράδεκτη είναι ανεπαρκής για να την
περιγράψει. Απλά µέσω αυτών των γραµ-
µών απευθύνουµε επίσηµη και τελευταία
προειδοποίηση. Αν ο σύλλογός µας διαπι-
στώσει την επανάληψη αυτών των φαινο-
µένων, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το
να στραφεί δικαστικά εναντίον κάθε υπευ-
θύνου και εµπλεκοµένου σε αυτή την υπό-
θεση.

Και σε  χαρές και σε λύπες 
ο Σύλλογος µας πρώτος

Ο σύλλογός µας ανέκαθεν ήταν ένας ζων-
τανός οργανισµός. Η πεµπτουσία της ζωής
του είναι τα µέλη του, όλοι εσείς και όλοι
εµείς. Αντιλαµβανόµαστε ότι η ζωή προ-
χωρά πάντα και µε χαρµόσυνα αλλά και
µε θλιβερά γεγονότα τα οποία µας αγγί-
ζουν όλους. Γι’ αυτό το λόγο έχουµε ανα-
λάβει, όπως άλλωστε έχουµε ηθική
υποχρέωση, να δηµοσιεύουµε στην εφη-
µερίδα του συλλόγου τις απώλειες συνα-
δέλφων µας. 
Επειδή όµως το µεγαλύτερο διάστηµα της
ζωής µας το µοιραζόµαστε µε τους συνα-
δέλφους µας, θέλουµε να στοιχειοθετή-
σουµε τις αναµνήσεις µας, όχι µόνο µε τα
δυσάρεστα αλλά και µε τις χαρές των αν-
θρώπων µε τους οποίους περνάµε τα πιο
ωραία µας χρόνια. Έτσι, επιθυµούµε από
εδώ και στο εξής να γνωστοποιούµε χαρ-
µόσυνες πτυχές της καθηµερινότητας των
συναδέλφων και σας καλούµε να στηρί-
ξετε αυτήν την πρωτοβουλία ενηµερώ-
νοντάς µας για γάµους, βαφτίσεις,
επιτυχίες ιδίων ή τέκνων και οποιαδήποτε
άλλη χαρά κρίνετε απαραίτητο.   

Το είδαµε κι αυτό…
Αναφερόµαστε φυσικά στο αναπάντεχο
και ιδιαίτερο ενδιαφέρον που ξαφνικά επέ-
δειξαν οι κύριοι Λάτσης, Βέργος και Ντί-
νος για την επιστροφή του
παρακρατηθέντος εφάπαξ λόγω πλαφόν.
Λίγο αργά και παράταιρα βέβαια, αφού
για να υπάρχουν τα εκατοµµύρια ευρώ,
που απαιτούνται για την καταβολή του,
στο λογαριασµό πρόνοιας του ταµείου
άλλοι είναι αυτοί που µερίµνησαν κι όχι
αυτοί εν λόγω κύριοι. Χάρη στους κατα-
λογισµούς σε βάρος της τράπεζας που ψή-
φισαν ο πρόεδρος του ταµείου Ν.
Κάβουρας, τα µέλη του ∆.Σ. Σ. Φιλιππό-
πουλος και Γ. Χρυσικός, µε εισήγηση του
τότε διευθυντή του ταµείου Ν. Αλεξόπου-
λου είναι δυνατή η καταβολή του εφάπαξ.
Αποτέλεσµα αυτών των πιέσεων ήταν να
πειστεί η τράπεζα να δεχθεί εξωδικαστικό
συµβιβασµό και να καταβάλει στο ΤΑ-
ΠΙΛΤ 40 εκατοµµύρια ευρώ.Όψιµο, επο-
µένως, και εκπρόθεσµο το «ενδιαφέρον»
των κυρίων Βέργου και Ντίνου που δυ-
στυχώς θα εκπροσωπούν για λίγο ακόµα
τον σύλλογο συνταξιούχων, όπως και του
εκπροσώπου του κου Γκιάτη, κου Λάτση.
Άλλωστε οι εν ενεργεία συνάδελφοι όπως
και οι συνταξιούχοι έχουν νιώσει στο
πετσί τους πως νοείται η συνδροµή και η
στήριξη από τον κ. Γκιάτη όλα αυτά τα
χρόνια. ∆εν χρειαζόταν η επιστολή κατό-
πιν εορτής που στάλθηκε σε ένα από τα
τελευταία συµβούλια πριν την υπαγωγή
του ΤΑΠΙΛΤ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, για να κα-
ταδειχθεί το συνδικαλιστικό µοντέλο που

ακολουθούν. ∆εν µας εκπλήσσει, λοιπόν,
που για άλλη µια φορά η ηγεσία του συλ-
λόγου συνταξιούχων να εναρµονίζεται
πλήρως µε τις επιδιώξεις του κου Γκιάτη,
οι οποίες, όπως είναι γνωστό σε όλους,
ουδεµία σχέση έχουν µε την προάσπιση
των συµφερόντων των συναδέλφων της
Ιονικής. Άλλωστε, οι συνάδελφοι µπορούν
να αντιληφθούν, από την ποιότητα και το
περιεχόµενο των εντύπων του συλλόγου
µας σε αντιδιαστολή µε τα αντίστοιχα του
συλλόγου συνταξιούχων, ποιο συνδικαλι-
στικό µοντέλο εξυπηρετεί µε συνέπεια τα
συµφέροντα των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων. 

Ο σύλλογός µας σε συνεχή
επαγρύπνηση 

για τα ασφαλιστικά
Το τελευταίο διάστηµα συντηρείται µια
έντονη φηµολογία, κυρίως από τα Μ.Μ.Ε.
που αφορά τους όρους αποχώρησης των
συναδέλφων από το 2009. Σύµφωνα µε
αυτές τις φήµες, όποιος συνάδελφος απο-
χωρήσει από το επόµενο έτος, θα υποστεί
µείωση στη σύνταξή του της τάξης του
6%. Αυτό ελάχιστη σχέση έχει µε την
πραγµατικότητα. Όπως είναι γνωστό το
ΤΑΠΙΛΤ, µέσω του καταστατικού του,
έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ και µια τέτοια µεί-
ωση απλά δεν προβλέπεται. ∆εν υφίστα-
ται κανένα τέτοιο θέµα µείωσης της
σύνταξης. Αυτό που ισχύει είναι ότι στις
γυναίκες που επιθυµούν να φύγουν στα 55
τους χρόνια αντί για τα 60, έχοντας συµ-
πληρώσει 25ετία, επιβάλλεται µείωση 4%
για κάθε χρόνο που υπολείπεται µέχρι τα
60. Με τα νέα µέτρα το 4% γίνεται 6%.
Ωστόσο, αυτό αφορά ένα απειροελάχιστο
ποσοστό γυναικών που αποχωρούν από
την τράπεζα.Εξάλλου, όλα τα θέµατα που
άπτονται του συνταξιοδοτικού και γενικό-
τερα της ασφαλιστικής κάλυψης, παρακο-
λουθούνται στενά µε την παραµικρή
λεπτοµέρεια από το σοβαρότατο επιτελείο
ασφαλιστικών συµβούλων και νοµικών
του συλλόγου µας. Για κάθε εξέλιξη, µπο-
ρείτε να είστε βέβαιοι ότι ο σύλλογός µας
θα σας παρέχει υπεύθυνη και άµεση ενη-
µέρωση. Επίσης, µπορείτε να απευθύνε-
στε στον πρόεδρο του συλλόγου µας Σ.
Φιλιππόπουλο για οποιαδήποτε σχετική
ερώτηση..  

Κανείς δεν µπορεί να παίζει 
µε την υγεία µας

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, επιβλαβείς
για την ανθρώπινη υγεία, έχουν εγκατα-
σταθεί στη Μονάδα της ALPHA BANK
στο 23ο χιλιόµετρο της Εθνικής Αθηνών-
Λαµίας, καθώς και στο παρακείµενο κτί-
ριο της εταιρίας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ».
Συνέπεια αυτού, οι συνάδελφοί µας που
εργάζονται εκεί να εκτίθενται σε επικίν-
δυνες ακτινοβολίες για πάνω από 8 ώρες
τη µέρα. Στην προσπάθεια του συλλόγου
µας να µάθει σε ποιες εταιρίες ανήκουν
αυτές οι κεραίες, µέσω των αρµόδιων
υπηρεσιών, συνάντησε άρνηση µε το αι-
τιολογικό του εταιρικού απορρήτου! Εί-
µαστε ξεκάθαρα αντίθετοι στην
εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κι-
νητής τηλεφωνίας, τόσο κοντά στους ερ-
γασιακούς χώρους. Πέραν της
ταλαιπωρίας που υφίστανται οι συνάδελ-
φοι εξαιτίας του καθηµερινού «ταξιδιού»
στον Αγ. Στέφανο, τώρα υποβαθµίζεται
και η ποιότητα ζωής τους και απειλείται
τόσο η υγεία τους, όσο και το περιβάλλον.
Γι’ αυτό και ζητούµε να λάβουµε γνώση
για το καθεστώς που διέπει την λειτουρ-
γία της εν λόγω εγκατάστασης, ούτως
ώστε, στην περίπτωση παρανοµίας, να
προσφύγουµε στα αρµόδια δικαστήρια για
να προστατευθεί η υγεία των συναδέλφων
µας. Επειδή διατηρούµε σοβαρές αµφιβο-
λίες τόσο για τη νοµιµότητα της εγκατά-
στασης των κεραιών µέσα σε κατοικηµένη
περιοχή, όσο και για την αδειοδότηση
τους, αποστείλαµε εξώδικη πρόσκληση
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων, στην οποία ζητούµε να
µας χορηγηθούν αντίγραφα όλων των
απαιτουµένων εγγράφων για τη λειτουρ-
γία του συστήµατος κεραιών, αν και εφό-
σον υπάρχουν βέβαια. Άλλωστε, ακόµα
και στην περίπτωση που υπάρχει άδεια, η
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
είναι υποχρεωµένη να προχωρά σε έλεγχο
της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθε-
σης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία για
κάθε κεραία µέσα σε είκοσι µέρες, κατό-
πιν αιτήµατος. 
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∆∆∆∆ ιιιι κκκκ οοοο ίίίί     µµµµ αααα ςςςς     ωωωω ρρρρ αααα ίίίί οοοο ιιιι     άάάά νννν θθθθ ρρρρ ωωωωππππ οοοο ιιιι
Η Κατερίνα Καραγιάννη είναι η κόρη του συναδέλφου µας Χρήστου Καραγιάννη η οποία µετά από µια πλούσια και πολυσχιδή πορεία στο
εξωτερικό αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να χτίσει τη ζωή της. Εµείς δραττόµενοι της ευκαιρίας την πλησιάσαµε και της ζητή-
σαµε να µας µιλήσει για τον εαυτό της, για τις σπουδές της και για τα σχέδιά της από εδώ και πέρα. Τα όσα µας είπε είναι τόσο πρωτότυπα
όσο και ενδιαφέροντα.
1)Γεια σου Κατερίνα. Καταρχάς να σε ευ-
χαριστήσουµε για το χρόνο σου και την αν-
ταπόκρισή σου. Θα θέλαµε να µας πεις
λίγα πράγµατα για τον εαυτό σου.

Είµαι 27 χρονών και το 2003 αποφοίτησα
από το τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Μέσω της σχολής µου δόθηκε η ευ-
καιρία να εργαστώ για την ΑΟΒ, την εται-
ρεία ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των
Ολυµπιακών αγώνων το 2004. Έτυχε να ψά-
χνουν για κάποιο άτοµο για µόνιµη απασχό-
ληση και έτσι προσλήφθηκα ως Broadcast
Relations Coordinator.  Έπειτα συνέχισα τις
σπουδές µου σε µεταπτυχιακό επίπεδο, στη
διαφήµιση και στο µάρκετινγκ στην Αγγλία,
συγκεκριµένα στο Business School του πα-
νεπιστηµίου του Leeds. Μετά την ολοκλή-
ρωση του µεταπτυχιακού µου έµεινα στην
Αγγλία για άλλα τρία χρόνια. Βρήκα δουλειά
ως Agency Account Manager στο διαφηµι-
στικό τµήµα της GCap Media plc, του τότε
µεγαλύτερου ραδιοφωνικού οµίλου της Αγ-
γλίας. Τα πράγµατα πήγαιναν πολύ καλά
επαγγελµατικά. Ωστόσο, έβλεπα το µέλλον
µου στην Ελλάδα και ήθελα να γυρίσω εδώ
για να ζήσω και κάποια στιγµή στο µέλλον,
να δηµιουργήσω οικογένεια.

2)Τα πράγµατα στην Ελλάδα, όπως όλοι
γνωρίζουµε, δεν είναι στην καλύτερη κα-
τάσταση όσον αφορά την εργασία. Πως
παίρνει κανείς την απόφαση να αφήσει µια
καλή δουλειά, έστω και στο εξωτερικό, για
να επιστρέψει εδώ;

Είναι θέµα επιλογών και που βλέπει κανείς
τον εαυτό του στο µέλλον. Στην Αγγλία, όσον
αφορά τα επαγγελµατικά η κατάσταση είναι
σαφώς καλύτερη. Ωστόσο, για να ζήσει κα-
νείς και για να δηµιουργήσει οικογένεια η
Ελλάδα ενδείκνυται περισσότερο. Παράλ-
ληλα µε τον σύντροφό µου είχαµε την ιδέα
να δηµιουργήσουµε κάτι δικό µας. Έτσι απο-
φασίσαµε να επιστρέψουµε και να φτιάξουµε
µια ψηφιακή επιχείρηση παροχής δώρων εµ-
πειρίας (www.days4u.gr). Χάρη στο αντικεί-
µενο των σπουδών µας ασχοληθήκαµε εµείς
οι ίδιοι µε το στήσιµο σε τεχνικό επίπεδο και
τις επαφές για να ξεκινήσουµε.

3)Τι είναι τα δώρα εµπειρίας;

Τα δώρα εµπειρίας είναι µια εναλλακτική
πρόταση για κάποιον που θέλει να προσφέ-
ρει σε φίλους, συγγενείς ή και στον ίδιο του
τον εαυτό ένα δώρο που δεν είναι ένα αντι-
κείµενο, αλλά µια δραστηριότητα. Αυτό µπο-
ρεί να είναι από µία µέρα σε ένα σπα, µέχρι
bungee jumping ή περιήγηση µε αεροπλάνο.
Το δοκιµάσαµε στην Αγγλία σαν πελάτες και
από το Μάρτιο στήσαµε την ιστοσελίδα µας,
το “Days4u”. Εδώ και ένα µήνα έχουµε µε-
τακινηθεί πλέον και σε δικά µας γραφεία.
Έχουµε συνεργασίες µε ανθρώπους ή εται-
ρίες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες,
ακόµα και κάποιους που δεν ασχολούνται εµ-
πορικά µε αυτό, όπως όµιλοι κτλ. Εµείς τους
πλησιάζουµε και τους εξηγούµε την ιδέα.
Μαζί φτιάχνουµε ένα συγκεκριµένο πακέτο
που προσφέρουµε στους πελάτες µας. Είναι
ακριβώς σαν ένα συµβατικό δώρο µέσα σε
κουτί µε περιτύλιγµα και είναι πραγµατοποι-
ήσιµο µέσα σε έξι µήνες. Ο τελικός αποδέ-
κτης µπορεί βέβαια να το αλλάξει µε κάτι
άλλο εφάµιλλης αξίας, εφόσον το επιθυµεί.
Προσθέτουµε συνεχώς νέες εµπειρίες και
µέχρι στιγµής η ανταπόκριση είναι πάρα
πολύ καλή.

4)Ακούγεται σαν µια πρωτοποριακή ιδέα
και σίγουρα πολύ καινούργια στην Ελ-
λάδα. Τι δυσκολίες αντιµετωπίζετε στην
υλοποίηση και στην εξέλιξή της;

Στην Αγγλία τα δώρα εµπειρίας είναι πολύ
διαδεδοµένα και σε αυτό βοηθάει ότι τα
πάντα µπορεί να γίνουν µέσω internet. Τα
πράγµατα στην Ελλάδα µε το ηλεκτρονικό
εµπόριο είναι ακόµα περιορισµένα. Για αυτό

το λόγο  έχουµε φτιάξει ένα φιλικό site, εύ-
χρηστο για τον καθένα. Πολλοί άνθρωποι αν-
τιµετωπίζουν πρόβληµα µε την ιδέα του
ηλεκτρονικού εµπορίου και µερικές φορές
είναι δύσπιστοι απέναντι σε µια εταιρία που
δεν έχει υλική υπόσταση. Στο εξωτερικό
µπορεί κανείς να έχει µια επιχείρηση µε τζίρο
εκατοµµυρίων, χωρίς να έχει καν γραφεία.
Εµείς διατηρούµε και γραφεία για να µπορεί
να περάσει ο κάθε ενδιαφερόµενος και να
συζητήσει απευθείας µαζί µας για όποιο πα-
κέτο τον ενδιαφέρει. Επίσης για διευκόλυνση
των πελατών µας δεχόµαστε όλους τους τρό-
πους εξόφλησης και όχι µόνο πιστωτικές
κάρτες. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό,
οπότε τελικά, όπως προανέφερα ο κύριος πε-
ριορισµός είναι το internet. Επιπροσθέτως
υπάρχει και ανταγωνισµός και σιγά σιγά δη-
µιουργούνται και άλλες εταιρίες. Παρ' όλα
αυτά µέχρι τώρα τα πράγµατα εξελίσσονται
καλά..

5)Ποιες είναι οι πιο δηµοφιλείς εµπειρίες
µέχρι στιγµής και σε ποιες ηλικίες απευ-
θύνονται;

Τα πιο δηµοφιλή είναι τα πακέτα σχετικά µε
περιποίηση και οµορφιά. Αυτό όµως είναι
κάτι που το κάνεις και µόνος σου. Πολύ δη-
µοφιλή είναι και τα πακέτα µε πτήσεις. Ει-
δικά η Ξενάγηση της Αθήνας µε αεροπλάνο.
Συνήθως οι γυναίκες παίρνουν για τους άν-
τρες τους πακέτα µε οδήγηση ράλι, στα οποία
οδηγεί κανείς µόνος ή µε επαγγελµατία
οδηγό. Τα πιο extreme όπως Sky diving, τα
προσθέτουµε αυτή τη στιγµή. ∆εν βιαστή-
καµε γιατί θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι
θα βρούµε σοβαρούς επαγγελµατίες για να
συνεργαστούµε. Άλλωστε όταν πετάς κά-
ποιον από αεροπλάνο µε αλεξίπτωτο θέλεις
να είσαι 100% σίγουρος ότι θα φτάσει ασφα-
λής στο έδαφος. Πολλοί µας ρωτάνε αν µπο-
ρούµε να πετάξουµε την γυναίκα τους από το
αεροπλάνο(γέλια). Τώρα, όσον αφορά τις
ηλικίες των πελατών µας αυτές κυµαίνονται
κυρίως από 25 έως 35. Βέβαια τις περισσό-
τερες φορές αυτός που αγοράζει το προϊόν
µας από το site δεν είναι ο τελικός αποδέκτης,
οπότε πρακτικά απευθυνόµαστε σε κάθε ηλι-
κία. Οι πιο νέοι, µε λιγότερα χρήµατα, συνή-
θως µαζεύονται παρέες και παίρνουν
οµαδικά πακέτα.  

Η συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας του συλλόγου µας, λαµβάνοντας υπόψη της υποδείξεις συναδέλφων ασφαλισµένων, εγκαινιάζει την πα-
ρούσα στήλη στην οποία θα παρουσιάζονται ασφαλιστικά θέµατα που προκύπτουν, τόσο από την εφαρµογή των νέων νόµων, όσο και από τις εξε-
λίξεις στους κλάδους σύνταξης, υγείας και πρόνοιας. Σκοπός της στήλης αυτής είναι η έγκαιρη και πληρέστερη ενηµέρωσή σας. Η προσπάθεια
αυτή ξεκινά µε το ένθετο που συνοδεύει το παρόν φύλλο της «Συλλογικής Ενηµέρωσης».

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ

1) Όσοι συνάδελφοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 16.4.2007 και εφεξής λαµβάνουν πλέον το εφάπαξ τους χωρίς πλαφόν.
2) Μετά από πρόσφατες αποφάσεις του ∆Σ του ΤΑΠΙΛΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ όσοι αποχώρησαν  εντός της τελευταίας πενταετίας  δικαιούνται να
λάβουν τη διαφορά του πλαφόν  εφόσον έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αγωγή στο πρωτοδικείο, την οποία θα κοινοποιούν εγκαίρως στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
3) Όσων η υπόθεση βρίσκεται στο Εφετείο και έχουν κερδίσει πρωτόδικα  το κεφάλαιο µε τόκους, λαµβάνουν και τους τόκους, αφαιρουµένου του
φόρου 20% επί των τόκων.
4) Όσων η υπόθεση βρίσκεται στο ΣτΕ, τους καταβάλλεται το κεφάλαιο µε την προσκόµιση της απόφασης του Εφετείου. Εφόσον έχουν επιδικα-
στεί τόκοι, τους καταβάλλεται το ποσό των τόκων µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 20%. 
5) Στις περιπτώσεις που η δικαστική απόφαση(πρωτόδικη ή εφετειακή) δεν επιδικάζει τόκους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Ταµείο για κα-
ταβολή τόκων και στη συνέχεια σχετική αγωγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 
6) Τέλος, όσοι συνάδελφοι συνταξιούχοι έχουν αποχωρήσει πέραν της τελευταίας πενταετίας και δεν κατέθεσαν αγωγή, θεωρούµε σκόπιµο να το
πράξουν τώρα καθώς, σύµφωνα µε την άποψη νοµικών, δεν υπάρχει παραγραφή της απαίτησης για το εφάπαξ βοήθηµα.

αααα σσσσ φφφφ αααα λλλλ ιιιι σσσσ ττττ ιιιι κκκκ άάάά νννν έέέέ αααα

*Ο κλάδος πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ(ΤΑΠΙΛΤ) µεταστεγάζεται, εντός Ιανουαρίου, στο ταµείο επικουρικής ασφάλισης της Εµπορικής Τράπε-
ζας στην οδό Γ’ Σεπτεµβρίου 8, 6ος όροφος.
**Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι της Τράπεζας στο ΙΚΑ που ασχολούνται µε τις συντάξεις µας, καθώς και το αρχείο συστεγάζεται και λειτουρ-
γεί στο Ταµείο Κύριας Ασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Μαυροκορδάτου 1-3, 4ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 10678.
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Φωνή βοώντος εν τη ερήµω!Φωνή βοώντος εν τη ερήµω!
Οσύλλογός µας σε µια έσχατη προσπάθεια να αφυπνίσει την διοίκηση της τράπεζας σχετικά µε την αιµοδοσία, ένα θέµα που αγγίζει τις ζωές όλων µας,

απέστειλε τον περασµένο Αύγουστο την παρακάτω επιστολή στους κυρίους Ματζούνη και Κωστόπουλο. Ο σκοπός ήταν να εκθέσουµε τις απόψεις µας
και να παρουσιάσουµε τη δραστηριότητα µας στο παρελθόν, µε την ελπίδα ότι η διοίκηση θα διέκρινε τη σοβαρότητα του ζητήµατος και θα ασχο-

λούνταν επισταµένα µε την επαναλειτουργία του θεσµού. Εντούτοις, παρά το σηµαντικό διάστηµα που έχει παρέλθει, το µόνο που εισπράξαµε ήταν παγερή
αδιαφορία. Μένει λοιπόν στους ίδιους τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους να ξαναζωντανέψουν την αιµοδοσία, ούτως ώστε να µπορούν να εξυπη-
ρετούνται οι συνάδελφοι µας όταν βρίσκονται στην ανάγκη για αίµα. Ας µην ξεχνούµε ότι ο καθένας µπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Για το σκοπό αυτό
ο σύλλογός µας θα συγκαλέσει σύσκεψη στο άµεσο µέλλον, µε τη συµµετοχή όλων όσων επιθυµούν να συνδράµουν για την αναβίωση του θεσµού, καθώς
και όλων όσων στο παρελθόν συνέβαλαν τα µέγιστα στη λειτουργία του. Αφού η τράπεζα δεν συγκινείται, ας πάρουµε όλοι εµείς την κατάσταση στα χέρια
µας.

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της ALPHA BANK
Ιωάννη Κωστόπουλο

Το 1985, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου µας, αποφασίστηκε η δηµιουργία Τράπεζας αίµατος στο χώρο της Ιονικής Τράπεζας. Στόχος µας ήταν η εξυ-
πηρέτηση των αιµοδοτικών αναγκών των εργαζοµένων στην Τράπεζα και των συγγενών τους µέχρι Α΄ βαθµού, καθώς και η γενικότερη συµβολή στην
άµβλυνση του οξύτατου προβλήµατος που αντιµετώπιζε η πατρίδα µας στον τοµέα αυτό.
Για να το επιτύχουµε, τότε, το Προεδρείο του Συλλόγου ήλθε σε επαφή µε το ∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµοδοσίας µε σκοπό τη σωστή συνεργασία και τη
καλή οργάνωση της όλης δραστηριότητας. Ξεκινήσαµε µία κολοσσιαία εκστρατεία ενηµέρωσης στον τόπο της εργασίας των συναδέλφων και µε αυτή
τη διαπροσωπική επικοινωνία, πετύχαµε όσοι δεν είχαν ποτέ αιµοδοτήσει να αποβάλλουν τους φόβους και τις προκαταλήψεις  που είχαν και να συµµε-
τάσχουν στη πρώτη οργανωµένη αιµοδοσία της Ιονικής.
Το ξεκίνηµα έγινε από το κέντρο και δη στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Πανεπιστηµίου oπου µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση παραχώρησε η ∆ιοίκηση.
Η ανταπόκριση των εργαζοµένων υπήρξε συγκινητική. Περί τους 200 συναδέλφους προσήλθαν και γύρω στους 150 αιµοδότησαν  γεγονός εντυπωσιακό
για την εποχή του, τόσο που ο ίδιος ο αείµνηστος Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθηγητής Λουρίδης έσπευσε την ίδια ηµέρα στο χώρο
της αιµοδοσίας για να συγχαρεί τους αιµοδότες, τους οργανωτές και την ΙΟΝΙΚΗ Τράπεζα.
Η αρχή έγινε και µπήκαν καλές βάσεις για τη συνέχεια και τη πρόοδο της προσπάθειας µας µε στόχο η αιµοδοτική δραστηριότητα να επαναλαµβάνεται
δύο φορές το χρόνο τόσο στην Αθήνα και τον Πειραιά όσο και στη Θεσσαλονίκη µε τη συµµετοχή των συναδέλφων από το κέντρο και τα περιφερειακά
Υποκαταστήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ιδιαιτέρως η συµπαράσταση των ∆/νσεων Προσωπικού, καταστηµάτων, Εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών.
Η συνεργασία του Συλλογικού οργάνου και της ∆ιοίκησης της Τράπεζας υπήρξε άριστη. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι, κατά τη βασική τους εκπαίδευση,
ενηµερώνονταν για την αιµοδοτική κίνηση της Τράπεζας. Η διοίκηση παρείχε κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υποψήφιους αιµοδότες για να αιµοδο-
τήσουν, διοργάνωνε αιµοδοτικές εκδηλώσεις προς τιµή και επιβράβευση των αιµοδοτών, άλλοτε στις µεγάλες αίθουσες του Χίλτον µε συµµετοχή πο-
λιτικών παραγόντων και δη του Υπουργού Υγείας,   εκπροσώπων των λοιπών τραπεζών του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κλπ. και άλλοτε
στο κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας όπου χορηγούνται τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά µπρελόκ και παρουσιαζόταν εορταστικό πρόγραµµα σε συ-
νεργασία πάντοτε µε το Σύλλογο.
Η προσπάθειά µας συνάντησε καθολική αποδοχή και το έργο της εκτιµήθηκε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίµησε το Σύλλογό µας και την Τράπεζα
µε το χρυσό µετάλλιο και το όλο θέµα προβλήθηκε µε κολακευτικά λόγια από τον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο. Ο πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας έκανε ιδιαίτερη µνεία, επί σειρά ετών, στον απολογισµό πεπραγµένων και στο κεφάλαιο «προσωπικο-κοινωνικός απολογισµός» εκφρα-
ζόταν µε τα καλύτερα λόγια για την αιµοδοτική συνεισφορά των συναδέλφων µας, γεγονός που επισηµάνθηκε και τονίστηκε στη στήλη του Οικονοµ-
κού Ταχυδρόµου «∆ιάλογος µε τον Κριτόβουλο» (Γ. Μαρίνος) της 7-1-1988 .
Την ίδια περίπου περίοδο του ξεκινήµατος της δηµιουργίας Τράπεζας αίµατος, µε πρωτοβουλία του Ταµείου Υγείας της Τράπεζας Ελλάδος δηµιουργή-
θηκε µία συντονιστική επιτροπή αιµοδοσίας στην οποία συµµετείχαν οµότιµα τα Ταµεία υγείας τραπεζών Εθνικής και Αγροτικής, η ∆ιεύθυνση Προσω-
πικού της Εµπορικής Τράπεζας δια της υπηρεσίας αιµοδοσίας, ο Σύλλογος υπαλλήλων της Τράπεζάς µας και αρκετές φορές ο εκπρόσωπος του ταµείου
Υγείας των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής κλπ. Η επιτροπή αυτή αναλάµβανε τη διοργάνωση αιµοδοσιών µεταξύ όλων γενικώς των Τραπεζοϋπαλλήλων
σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ερχόταν σε επαφή µε τα κατά τόπους κρατικά νοσοκοµεία, συνεργαζόταν µε τους τοπικούς εκπροσώπους των Συλ-
λογικών οργάνων και τους εκπροσώπους των Λεσχών Τραπεζοϋπαλλήλων, όπου υπήρχαν, και προέτρεπε στη δηµιουργία τοπικών επιτροπών για τη συ-
νέχιση του έργου. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ιδρύσαµε περί τις 50 Τράπεζες αίµατος που συνέτειναν τα µέγιστα στην εξυπηρέτηση των τοπικών
αναγκών. 
Όλα αυτά όµως ανήκουν πια στο παρελθόν. Σήµερα αυτός ο εξαιρετικά χρήσιµος και απαραίτητος θεσµός έχει περάσει στην ανυπαρξία. Μετά την εξα-
γορά της Ιονικής από την ALPHA BANK, η νέα διοίκηση  της τράπεζας έκρινε ότι δεν συντρέχει πια λόγος ύπαρξης του. Εντούτοις, ούτε οι ανάγκες για
αίµα µειώθηκαν, ούτε η οι αντικειµενικές συνθήκες άλλαξαν. Άρα µε ποια κριτήρια κρίθηκε ο θεσµός µη αναγκαίος; Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η κα-
τάργησή του ήταν αποτέλεσµα µιας βεβιασµένης απόφασης, η οποία στηρίχθηκε σε ελλειπή δεδοµένα, εν πολλοίς εξαιτίας της σύγχυσης της εποχής εκεί-
νης. Είναι βαθιά µας πεποίθηση ότι η επανεξέταση του ζητήµατος σήµερα, θα αποδείξει πέρα από κάθε αµφιβολία, το πόσο αναγκαία και επίκαιρη είναι
η επαναλειτουργία του. Αν µη τι άλλο, ανταποκρίνεται σε πολύ πραγµατικές ανάγκες, οι οποίες ξεπερνούν τις οιεσδήποτε συντεχνιακές αντιπαραθέσεις.
Αυτό ήταν αυταπόδεικτο και αντιληπτό στο παρελθόν από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Πιστεύουµε ότι το ίδιο ισχύει και σήµερα. 
Η λειτουργία της σηµερινής υπηρεσίας αιµοδοσίας της ALPHA BANK αποδεικνύεται στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής. Όπως εύκολα θα διαπι-
στώσετε αν ρωτήσετε τους ίδιους τους εργαζόµενους, αλλά και τους εµπλεκόµενους φορείς, ο ρόλος του υπάρχοντος θεσµού είναι ασήµαντος και τα απο-
τελέσµατά του µηδαµινά. Αυτή η εξέλιξη δεν τιµά ούτε την τράπεζα, ούτε τον ίδιο το θεσµό. Είναι επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή.
Ο Σύλλογός µας διαθέτει τα άτοµα, την τεχνογνωσία, την εµπειρία και πάνω από όλα τη διάθεση να αποκαταστήσει το θεσµό της αιµοδοσίας. Το µόνο
που µένει για να περάσουµε από τη σφαίρα του σχεδιασµού στη σφαίρα της πραγµατικότητας, είναι η απόφαση της σηµερινής ∆ιοίκησης να στηρίξει
έµπρακτα µια τέτοια πρωτοβουλία. Παρακαλούµε να επανεξετάσετε το θέµα και να υιοθετήσετε τις εν  λόγω προτάσεις ούτως ώστε να ξαναζήσει η αι-
µοδοσία τις χρυσές µέρες του παρελθόντος. Τόσο ατοµικά, όσο και σε επίπεδο οργανισµού. Είναι ζήτηµα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. 

Με εκτίµηση, 
Για το ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σαράντος Φιλιππόπουλος Φάνης Κυριόπουλος       

εεεε ππππ ίίίί     ττττ οοοο υυυυ     ππππ ιιιι εεεε σσσσ ττττ ηηηη ρρρρ ίίίί οοοο υυυυ
Τη στιγµή που εκδίδεται η εφηµερίδα έχει φτάσει η πληροφορία στο σύλλογό µας, ότι είναι προ των πυλών η εφαρµογή του τρίτου πυλώνα, υπέρ

του οποίου έχει κατ’ επανάληψη εκφραστεί επισήµως η διοίκηση της τράπεζας. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι στις άµεσες προθέσεις της διοίκη-
σης είναι η ανακοίνωση οιωνής εθελουσίας για τους συναδέλφους που δεν έχουν ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληρο-

φορίες η τράπεζα προτίθεται να καλύψει µέσω ασφαλιστικής εταιρίας(;) ή µε άλλο τρόπο,  την καταβολή της µισθοδοσίας αλλά και των ασφαλιστικών
εισφορών στους εν λόγω συναδέλφους, µέχρι την ασφαλιστική τους ωρίµανση και τη συνταξιοδότησή τους. Αναµένουµε στο άµεσο χρονικό διάστηµα
να φανεί αν ισχύει ή όχι κάτι τέτοιο.
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Ιδιοκτήτης:Σύλλογος Εργαζοµένων στην ALPHA
BANK προερχοµένων εκ της Ιονικής 

Εκδότης - ∆ιευθυντής - Υπεύθυνος κατά το Νόµο: 
Σαράντης Φιλιππόπουλος
Επιµέλεια: Άρης Πήτας

Συντακτική Οµάδα: Σαράντος Φιλιππόπουλος,
Φάνης Κυριόπουλος,  ∆ηµήτρης Ευταξίας, Μιχάλης

Κουµάντος, Γιάννης Χρυσικός, Ελένη Αλιβέρτη, ∆ώρα
Παινέζη, Βαγγέλης Παινέσης, Ρένα Φυλακτού

Νοµική Κάλυψη:Μάριος Αρµάος
Γραφεία:Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα, τηλ:210

3250692-4
email:syilte@otenet.gr

Ο γιατρός του συλλόγου ∆ρ.Ο γιατρός του συλλόγου ∆ρ.
Γιάννης Παπαθεοδώρου, ιατρός-Γιάννης Παπαθεοδώρου, ιατρός-
παθολόγος και για πολλά χρόνιαπαθολόγος και για πολλά χρόνια
ελεγκτής ιατρός του ΤΑΠΙΛΤ, δέελεγκτής ιατρός του ΤΑΠΙΛΤ, δέ--
χεται και εξυπηρετεί τους ενχεται και εξυπηρετεί τους εν
ενεργεία συναδέλφους και συνενεργεία συναδέλφους και συν--
ταξιούχους καθηµερινά, εκτόςταξιούχους καθηµερινά, εκτός
Τρίτης, 10.30 - 12.00, στο χώροΤρίτης, 10.30 - 12.00, στο χώρο
του συλλόγου, Ευπόλιδος 8, 7οςτου συλλόγου, Ευπόλιδος 8, 7ος
όροφος, τηλ: 210 32 50 692- 4όροφος, τηλ: 210 32 50 692- 4

Νέες Αποφάσεις 
Νέες Αποφάσεις 

∆ικαστηρίων
∆ικαστηρίων

« Ο Θεός ο Θεός µου προς σε ορθρίζω. Εδίψησε σε η
ψυχή µου, προσαπλώς σοι η σαρξ µου εν γη ερήµω
και αβάτω και ανύδρω».
Έτσι αρχίζει ο όρθρος. Με τον εξάψαλµο. Έτσι αρχί-
ζουν και τα σαρανταλείτουργα. Με τον όρθρο. Από τις
14 Νοεµβρίου (Φιλίππου του Αποστόλου) µέχρι τα
Χριστούγεννα κάθε χρόνο τελείται  σ΄ όλες τις ενορίες
καθηµερινά θεία λειτουργία. Επί 40 συνεχείς ηµέρες.
Με θρησκευτική περισυλλογή, µε νηστεία και προ-
σευχή. Για να καταλάβουµε ότι έρχεται η µεγάλη
γιορτή των Χριστουγέννων.
Σαράντα συνεχείς λειτουργίες και µάλιστα τις καθη-
µερινές εργάσιµες ηµέρες θάλεγε κανείς ότι κάπου
κούραζαν τους πιστούς. Και καλά ο παπάς έχει καθή-
κον να λειτουργεί. Ψάλτη όµως και µάλιστα σε καθη-
µερινή βάση πού βρίσκεις ; Σε εποχή που οι αγρότες
πηγαίνουν πρωί-πρωί στα κτήµατά τους ; Και πως
µπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς ψάλτη ;
∆εν ξέρω πως έλυναν το πρόβληµα του ψάλτη στις
ενορίες τους οι ιερείς της περιοχής µας, αυτό που ξέρω
είναι ότι ο θείος µου ο παππάς, ο Παπαντώνης (αιωνία
του η µνήµη) τα είχε καταφέρει µια χαρά. Στην ενορία
του στον Αγιώργη και στους Αγίους Αποστόλους Λαγ-
καδίων, είχε βρει για τα σαρανταλείτουργά του όχι ένα
αλλά δύο ψάλτες. Αριστερό και δεξιό σε καθηµερινή
βάση. Νέους, καλλίφωνους, άµισθους και πάντα πρό-
θυµους. ∆ύο γυµνασιόπαιδα 13-14 χρονών: Το γυιό
του και ξάδερφό µου Γιάννη και εµένα. Ίσως γι΄ αυτό
πάντοτε ο Αγιώργης την µια µέρα και οι Άγιοι Από-
στολοι την άλλη (εναλλάξ και συνεχώς) είχαν εκκλη-
σιαζόµενους όλους τους ενορίτες πιστούς τους.
Οι µικροί λοιπόν ψαλτάδες, όρθρου βαθέως, γύρω στις

6 ξυπνούσαµε ντυνόµαστε
και µαζί µε τον «παππούλη»
ξεκινούσαµε για την εκκλη-
σία. Τον Αγιώργη ή τους
Αγίους Αποστόλους. Μέσα
στην υγρασία και το κρύο
της χειµωνιάτικης συννεφια-
σµένης κονταυγής καταχνιά
και παχνίλα κάλυπτε τις γει-
τονιές και τις λαγκαδιές. Τα

φώτα στις κολώνες της ∆ΕΗ διαπερνώντας την πυκνή
οµίχλη φώτιζαν τους µαχαλάδες σαν πυγολαµπίδες
µες΄ τη νύχτα.
Τα κοκόρια µε βραχνή φωνή λαλούσαν τη νέα µέρα,
οι κάτοικοι της ενορίας µας ξυπνούσαν και σε λίγο οι
καµινάδες των σπιτιών τους άρχιζαν η µία µετά την
άλλη να καπνίζουν. Και ο καπνός να γίνεται ένα µε την
καταχνιά και να µυρίζει καµµένο ξύλο, ίδιο θυµίαµα.
Η καµπάνα της δικής µας εκκλησίας, διακόπτοντας
την ησυχία της νύχτας και την υγρή οµίχλη κτυπούσε
πρώτη µε το χαρακτηριστικό της ήχο σε ρυθµό βυζαν-
τινό (τον Α-δαµ, τον Α-δάµ). Πριν από τον Αγιάννη
όπου λειτουργούσε ο Παπακώστας και πριν από τους
Ταξιάρχες, όπου λειτουργούσε ο Παπαγιώργης.
«Πάντα µας προφτάνει ο Παπαντώνης», χαριτολο-
γούσαν οι συνάδελφοί του ιερείς. Ανάβαµε λοιπόν τα
καντήλια, βάζαµε «Ευλογητός» και αρχίζαµε τον εξά-
ψαλµο» Μια µακρόσυρτη πρωινή προσευχή που από
την καθηµερινή εξάσκηση την είχαµε µάθει απέξω:
«Κύριε εισάκουσον της προσευχής µου ενώτισαι την
δέησίν µου εν τη αληθεία σου εισάκουσόν µου εν τη
δικαιοσύνη σου και µη εισέλθεις εις κρίσιν µετά του
δούλου σου…».
Με το τέλος του εξάψαλµου άρχιζαν να φθάνουν σιγά-
σιγά και  οι πρώτοι πιστοί. Στην πλειοψηφία τους γυ-
ναίκες: Η θεία Αχιλένα, η Νούτσενα, η Ψιάχενα, η
Κουρήκενα, η θεία Αγγελικώ. Το λιγοστό φως των κε-
ριών αντιφέγγιζε τις ήρεµες όψεις τους στις µισοσκό-
τεινες γωνιές του ναού. Το θυµίαµα κάλυπτε τις
βυζαντινές µορφές τους που φάνταζαν άυλες και ιερές.
Λίγοι οι γέροντες άνδρες και ελάχιστοι οι µαθητές.

Μετά τους Αίνους η λειτουργία µέσιαζε ενώ είχε πια
«χαράξει». Χάραζε η αυγή αλλά δεν έφεγγε η µέρα. Η
καταχνιά στα Λαγκάδια περιορίζει τη διάρκεια της
µέρας. Η ατµόσφαιρα της λειτουργίας πάντα κατανυ-
κτική. Μόνο ψαλµωδίες µε υπόκρουση τους ήχους του
θυµιατού. ∆εήσεις υπέρ ζώντων και τεθνεώντων. Οι
ψάλτες είχαµε το νου µας και στην ώρα. Στις 8 έπρεπε
να βρισκόµαστε στο Γυµνάσιο. Γι΄ αυτό ο ήχος  της
ηµέρας ήταν πλάγιος και γρήγορος. Όχι βαρύς και
αργός. Μετά το Ευαγγέλιο και το χερουβικό οι Ψαλµοί
είναι λιγότεροι και σύντοµοι. Στις 8 παρά,  φθάναµε
στην απόλυση, το «δι’ ευχών» και στο αντίδωρο.
Γρήγορα στο σπίτι, τα βιβλία υπό µάλης και κατ΄ ευ-
θείαν στο Γυµνάσιο. Οι αναβαθµοί του όρθρου ήσαν
πολύ σύντοµοι µπροστά στους 300 του Γυµνασίου ή
τους 250 των Αγίων Αποστόλων (τόσα ήταν τα ανη-
φορικά σκαλοπάτια που τα ανεβοκατεβαίναµε κάθε
µέρα). Καθ΄ οδόν στο µυαλό µας φέρναµε το πρό-
γραµµα της ηµέρας. Οκτώ µε εννιά Γυµναστική (κ.
Τζουτζούκος) : κανένα πρόβληµα.  Εννιά µε δέκα Φυ-
σική (κ. Μποκής) : επίσης κανένα πρόβληµα. ∆έκα µε
έντεκα Μαθηµατικά (κ. Σταθόπουλος) : πολλά προ-
βλήµατα! Έντεκα µε δώδεκα Αρχαία (κ. Οικονόµου):
κανένα πρόβληµα  Είχαµε τόσο πολύ ξετρίψει στον
εξάψαλµο και στον Κανόνα που ο Ξενοφώντας ή ο
Ισοκράτης µας φαίνονταν Νέα Ελληνικά. Όταν κάθε
µέρα διαβάζεις «τον ευιλαντεύοντα πάσας τας ανοµίας
σου, τον εµπιµπλώντα εν αγαθοίς την επιθυµίαν σου,
ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου…» τότε το
του Ξενοφώντος «Εντεύθεν εξελαύνει σταθµούς τρεις,
παρασάγγας είκοσι και αφικνείται εις Τυριάειον πόλιν
οικουµένην, ευδαίµονα και µεγάλην» µας φαινόταν
εύκολα και καθηµερινά.
Τα Σαρανταλείτουργα λοιπόν υπήρξαν και για µας
πέρα από άσκηση ψυχής και σώµατος και πέρα από
χρόνο και τόπο προσευχής και ένα µεγάλο φροντι-
στήριο για το Γυµνάσιο Λαγκαδίων αρχικά και για το
«Γυµνάσιον» της ζωής µας αργότερα. Ποιός άραγε
«Παπαντώνης» θα αφυπνίσει σήµερα τα Γυµνασιό-
παιδα µας για τον όρθρο και τα 
σαρανταλείτουργα ;           

ΣαρανταλείτουργαΣαρανταλείτουργα

καταχνιάκαταχνιά
καικαι

Α π ο χ α ι ρ ε τ ο ύ µ ε  κ α ι  σ υ λ λ υ π ο ύ µ α σ τ ε . . .
Παπαδάκης Κώστας
Έφυγε από κοντά µας, σε ηλικία 57 ετών, ο αγαπηµένος µας συνά-
δελφος και µέλος του συλλόγου µας, ύστερα από την πολυετή του
µάχη µε την επάρατη νόσο. Ο Κώστας αγαπούσε τη ζωή και ευτύ-
χησε αν αποκτήσει δύο γιους. Υπηρέτησε σε καταστήµατα και Υπη-
ρεσίες των Αθηνών και πάντα τον διέκρινε η εργατικότητα και η
αλληλεγγύη για τους συναδέλφους του. ∆υστυχώς όµως, έχασε την
µάχη για τη ζωή λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του και πριν προλάβει
να χαρεί όσα κέρδισε µε κόπους µιας ζωής. Οι συνάδελφοι θα τον
θυµούνται πάντα διότι ο Κώστας είχε µόνο φίλους. Στους οικείους
του εκφράζουµε τα πιο θερµά µας συλλυπητήρια.

Καφετζάκης Γιάννης
Έφυγε εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα από κοντά µας ο αγαπηµέ-
νος συνάδελφος και µέλος του συλλόγου µας σε ηλικία µόλις 50
ετών. Ο Γιάννης υπήρξε µαχητής, καθώς παρά τα σοβαρά προβλή-
µατα υγείας που αντιµετώπιζε τα τελευταία χρόνια, ουδέποτε το
έβαλε κάτω. Υπήρξε πρωτοπόρος στην αγωνιστική δράση του συλ-
λόγου µας και στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες µέχρι τέ-

λους. Υπηρετούσε ευσυνείδητα ως φύλακας στην τράπεζα και τον
διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η αλληλεγγύη προς τον συνάδελφο.
Στη σύζυγό του, συνάδελφο Πένη, καθώς και στα δύο παιδιά του εκ-
φράζουµε τα βαθιά µας συλλυπητήρια. 

Γκουβάτσος Παναγιώτης
Έχασε τη µάχη της ζωής ο συνάδελφος µας σε ηλικία 71 ετών, ύστερα
από πολυετή αγώνα µε τα σοβαρά προβλήµατα υγείας που αντιµε-
τώπιζε. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο τµήµα αλληλογραφίας του
Κεντρικού. Τον διέκρινε η εργατικότητα και η συνέπεια στην υπηρε-
σία του. Στην οικογένειά του εκφράζουµε τα βαθιά µας συλλυπητή-
ρια.

Ανδριώτου Ευγενία
Έφυγε πλήρης ηµερών σε ηλικία 96 ετών η σύζυγος του εκλιπόντος
συναδέλφου µας Σπύρου. Στους οικείους της εκφράζουµε τα θερµά
µας συλλυπητήρια.

ΡΕΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
Μιας καθοριστικής σηµασίας δικαστική απόφαση πέτυχε η συνάδελφος µας ΡΕΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
αφού µετά την προσφυγή της στο Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ΄ αριθµ. 2584/24.10.2008 απόφασή
του δικαιώνει τη συνάδελφό µας σχετικά µε την καταβολή της αποζηµίωσης που δικαιούταν σύµ-
φωνα µε το Νόµο 2112. Πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι είναι η πρώτη απόφαση που εκδίδεται για
το συγκεκριµένο αυτό θέµα αφού εκκρεµούν δεκάδες αγωγές. Να τονίσουµε επίσης ότι για το συγ-
κεκριµένο θέµα έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο διάστηµα εκατοντάδες αγωγές που αφορούν εργα-
ζόµενους άλλων Τραπεζών.Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος Ν. Πολυχρονιάδης.

ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μια σηµαντική δικαστική απόφαση πέτυχε ο συνάδελφός µας ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  αφού µετά
από προσφυγή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ΄ αρθ  2579/2008 απόφαση δικαίωσε το συ-
νάδελφό µας στο αίτηµα της βλαπτικής µεταβολής του αφού το δικαστήριο αποφάσισε να επανέλ-
θει στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος Ν.
Πολυχρονιάδης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ 
Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός µας  Γιάννης Τσουµής  Τµηµα-
τάρχης Β΄, στη διεκδίκηση της βαθµολογικής του εξέλιξης. Το δικαστήριο δέχτηκε το δίκιο της
αξίωσής του και τον προήγαγε στο βαθµό Τµηµατάρχη Α΄ από 1-1-2003 και στο βαθµό του Εντε-
ταλµένου ∆ιευθύνσεως από 1-1-2006. Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος Ν. Πολυχρο-
νιάδης.

του ∆ηµήτρη Κουκούζη


