
Επιστολή προς τον Πρόεδρο και
το Γενικό Συµβούλιο της ΟΤΟΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η παρούσα επιστολή φτάνει σε εσάς εν µέσω µιας εποχής µεγάλης αγωνίας για
όλους τους εργαζόµενους στις τράπεζες που έχουν υγειονοµική κάλυψη από τα
υπάρχοντα ταµεία. Πιστεύουµε ότι έχετε πια διαπιστώσει ότι όλοι οι κλάδοι υγείας
στο χώρο των τραπεζών οδηγούνται νοµοτελειακά και µεθοδευµένα στην υπο-
βάθµιση και στην απαξίωση. Ένας θεσµός που εξυπηρετούσε για περισσότερο από
µισό αιώνα τους τραπεζοϋπαλλήλους, τα τελευταία χρόνια αποδοµήται µε ανησυ-
χητικότατους ρυθµούς και κινδυνεύει να αγγίξει τα χειρότερα επίπεδα παροχής
υπηρεσιών υγείας στην πατρίδα µας. Η ευθύνη εντοπίζεται, σαφώς, κατά κύριο
λόγο στις κυβερνήσεις που διαχρονικά επιβουλεύονταν τα ταµεία µας, εκτοξεύον-
τας διαβολές και χαρακτηρίζοντάς τα «ρετιρέ» ή «ευγενή» ταµεία. Τα στοχοποιούν
επί σειρά ετών µε απώτερο στόχο να τα αλώσουν ολοκληρωτικά. Ωστόσο, ανάλο-
γες, βαρύτατες ευθύνες φέρει και η ηγεσία των τραπεζοϋπαλλήλων τα τελευταία
χρόνια, τόσο η ΟΤΟΕ, όσο και οι επιµέρους φορείς υγείας που δραστηριοποιούν-
ται στον τραπεζικό κλάδο, επειδή δυστυχώς πίστευαν ότι η λειτουργία των εν λόγω
ταµείων µπορούσε να αποτελέσει ένα «Βατικανό». Φυσικά αυτό δεν έχει καµία
σχέση µε την πραγµατικότητα. Η χαριστική βολή για την υγειονοµική µας ασφά-
λιση, ήταν αναµφίβολα ο τελευταίος ασφαλιστικός νόµος, ο οποίος σύστησε το νε-
κροταφείο που ονοµάζεται ΤΑΥΤΕΚΩ. Αν δεν πολεµήσουµε τον συγκεκριµένο
νόµο, όχι στη βάση της ακύρωσής του όπως κάποιοι ισχυρίζονται αφελώς, αλλά
στην αντισυνταγµατικότητα των υπουργικών αποφάσεων και των προεδρικών δια-
ταγµάτων που θα ακολουθήσουν, είναι σίγουρο ότι τα αποθεµατικά µας θα λεη-
λατηθούν και θα οδηγηθούµε και τυπικά πια στο ΙΚΑ. Παρολαυτά, υπάρχει λύση.
Η µόνη σοβαρή προοπτική για τη διάσωση της υγειονοµικής ασφάλισης µας είναι
η άµεση ενοποίηση των υπαρχόντων ταµείων υγείας ιδιωτικού δικαίου και συγκε-
κριµένα του ταµείου της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής και της Αγροτικής.
Μια τέτοια πρωτοβουλία θα θέσει προ των ευθυνών τους την κυβέρνηση, τα πο-
λιτικά κόµµατα αλλά και τις διοικήσεις των τραπεζών. Είναι βέβαιο ότι έναν τέτοιο
φορέα, ο οποίος θα συσταθεί µε όλες τις σύγχρονες προϋποθέσεις και θα διέπεται
από απόλυτη φερεγγυότητα, κανείς δεν θα µπορεί ούτε να τον υπονοµεύσει, ούτε
να εµποδίσει την εξέλιξή του.
Αµέσως µετά την ενοποίηση των τριών αυτών ταµείων, θα απευθυνθούµε στα πο-
λιτικά κόµµατα και θα τους ζητήσουµε να προβούν στις απαραίτητες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες ούτως ώστε να ενταχθούν όλοι οι τραπεζοϋπάλληλοι στο νεοσύ-
στατο φορέα. Το χρωστάµε στους συνταξιούχους που έχουν µοχθήσει για να στη-
θούν οι φορείς υγειάς. Το χρωστάµε σε όλους τους εργαζοµένους που αξίζουν να
έχουν µια αξιοπρεπή υγειονοµική κάλυψη. Και τέλος το χρωστάµε σε όλα τα άµεσα
και έµµεσα µέλη που και αυτά έχουν δικαίωµα στην υγεία.
Είναι ενθαρρυντική η πρόταση της ΟΤΟΕ για δηµιουργία ενιαίου ταµείου υγείας
τραπεζοϋπαλλήλων. Ο σύλλογός µας στηρίζει αυτή την πρόταση µε όλες του της
δυνάµεις και θα αγωνιστεί για να εξασφαλίσει την επιτυχία της. Ωστόσο, έχουµε
βασικές ενστάσεις ως προς τη διαδικασία υλοποίησής της. Παράλληλα µε τα πο-
ρίσµατα των καθηγητών, τα οποία περιµένουµε σε εύλογο χρονικό διάστηµα, και
σε συνδυασµό µε την εν λόγω πρόταση, έπρεπε να λειτουργήσει µια επιτροπή στε-
λεχών µε πολύχρονη εµπειρία και βαθιά γνώση σε θέµατα υγείας. Ο καρπός αυτής
της συνδυαστικής προσπάθειας θα παρείχε τα εχέγγυα για την καλύτερη αποτελε-
σµατικότητα και λειτουργία του ταµείου.
Τα µοναδικά συµφέροντα που µπορεί να βρούµε απέναντί µας είναι τα µεγάλα
ιδιωτικά τραστ της υγείας που λυµαίνονται το χώρο της περίθαλψης και έχουν λό-
γους να υποβαθµίσουν τα ταµεία για να αυξήσουν τις εργασίες και τα κέρδη τους.
Εµείς, ως σύλλογος, αναλαµβάνουµε την πρωτοβουλία να προετοιµάσουµε άµεσα
σύσκεψη όλων των συλλόγων που έχουν ασφαλισµένα µέλη στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ούτως
ώστε να συντονίσουµε τη δράση µας για τη δροµολόγηση, εφόσον ολοκληρωθεί
από την Οµοσπονδία, της σύστασης αυτού του φορέα υγείας τραπεζοϋπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου.
∆εν νιώθουµε καµία ανάγκη να χαϊδέψουµε τα αυτιά κανενός και καµία διάθεση
να είµαστε τα «καλά παιδιά» από εδώ και πέρα. Αντιλαµβανόµαστε τις µεγάλες
δυνατότητες που έχει ο σύλλογός µας και θα εργαστούµε για έναν διαφορετικό
συνδικαλισµό, που τόσο ανάγκη έχει η κοινωνία και οι εργαζόµενοι. Καλό θα ήταν
να κάνετε το ίδιο. Παράλληλα ο σύλλογός µας κινήθηκε άµεσα και απέστειλε επι-
στολές σε όλους τους συλλόγους εν ενεργεία και συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν
ασφαλισµένους στο Ταµείο, µε σκοπό τη συνάντηση όλων των εµπλεκόµενων φο-
ρέων για να εξετάσουµε από κοινού τα σηµαντικά προβλήµατα που µας απασχο-
λούν. ∆ιαγράφεται ξεκάθαρα ο σοβαρότατος κίνδυνος της απώλειας των
αποθεµατικών και της µετάπτωσης της υγειονοµικής µας περίθαλψης στο ΙΚΑ.
Επίσης, θα εξετάσουµε λειτουργικές και οργανωτικές αδυναµίες του Ταµείου που
καθιστούν την εξυπηρέτηση των συναδέλφων δύσκολη και προβληµατική. Το θέµα
της υγείας µας αφορά όλους. Αφορά τις οικογένειές µας. Αφορά τη ζωή µας. Είναι
αδιανόητο να επιτρέψουµε να οδηγηθεί σε πλήρη απαξίωση ένας θεσµός που για
περίπου έναν αιώνα εξυπηρετεί τους τραπεζοϋπαλλήλους µε συνέπεια και αποτε-
λεσµατικότητα. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο σύλλογός µας θεωρεί
ότι είναι χρέος όλων µας, µε ενωτικές, κοινές δράσεις να αγωνιστούµε για να πε-
τύχουµε τη σύσταση ενός παντραπεζικού φορέα υγείας που θα εξυπηρετεί όλους
τους ασφαλισµένους και θα παρέχει υπηρεσίες ανάλογες των αναγκών µας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Πρέπει να νιώθουµε όλοι µας ντροπή. Ντροπή στον ΟΗΕ. Ντροπή στις κυ-
βερνήσεις όλων των χωρών. Ντροπή σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς.
Ντροπή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ντροπή σε όλους εµάς του βολε-
µένους. Ντροπή είναι το µόνο που µπορεί να αισθάνεται κανείς, ο οποίος θέλει
να λέγεται άνθρωπος.
Φυσικά, αναφέροµαι στη µαζική δολοφονία του παλαιστινιακού λαού στην
πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο θεωρούσαµε ότι
οι ανθρωπότητα µπήκε σε µια νέα εποχή. Σε µια εποχή όπου θα ίσχυαν διε-
θνείς κανόνες δικαίου και οι σχέσεις των κρατών θα διέπονταν από αυτούς
και όχι από το νόµο του ισχυρού. Ο Χίτλερ και οι πρωτεργάτες του ναζιστι-
κού εκτρώµατος είχαν το ανάλογο τέλος. Οι θηριωδίες και τα εγκλήµατα πο-
λέµου που διέπραξαν, έλαβαν την απάντηση που τους άρµοζε και το λαϊκό
αίσθηµα ικανοποιήθηκε. Σήµερα, δεν νοµίζω πως µπορούµε άλλο να κοροϊ-
δεύουµε τους εαυτούς µας.
Κάποιοι λένε ότι στον Β’ Παγκόσµιο έχασε ο ναζισµός και κέρδισε ο φασι-
σµός. Σίγουρα, αν παρατηρήσουµε την αδυναµία(ή την απροθυµία) των κρα-
τούντων ανά τον κόσµο να σταµατήσουν τη γενοκτονία της Παλαιστίνης, θα
οδηγηθούµε στο ίδιο συµπέρασµα. Στην εποχή µας της παγκοσµιοποιηµένης
οικονοµίας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ίντερνετ και της πληροφο-
ρίας, δεν έχουµε πια δικαιολογίες. ∆εν υπάρχει δεν γνώριζα, δεν άκουσα, δεν
είδα. Υπάρχει µόνο το αδιαφόρησα.
Στη διπλανή µας πόρτα κάποιοι σφαγιάζουν, ανατινάζουν και καίνε ζωντα-
νούς άντρες, γυναίκες και παιδιά µε την δική µας ανοχή και µε την υποστή-
ριξη πρώτου και καλύτερου του Μπους. Κανείς από τους δολοφόνους δεν
τιµωρείται. Κανείς δεν πληρώνει. Τι δείχνει αυτό για την κοινωνία µας αλή-
θεια; Τι δείχνει αυτό για εµάς τους ίδιους;
Φυσικά, ο καταστροφικός φονταµενταλισµός δεν είναι «προνόµιο» µόνο του
Ισραήλ. Και η άλλη πλευρά έχει το δικό της µακρύ κατάλογο από χυµένο αίµα.
Πώς να κατηγορήσεις όµως ένα λαό που έχει στερηθεί ακόµα και την ίδια του
την πατρίδα; Πώς να δώσεις άδικο σε µια δίκαιη οργή, όσο κι αν διαφωνείς µε
τα πιστεύω των ανθρώπων που την εκφράζουν; Πώς να µην σταθείς αλλη-
λέγγυος σε ένα έθνος που το κρατούν φυλακισµένο;
∆υστυχώς, η ανθρωπότητα, όλοι εµείς δηλαδή, όχι κάποια αφηρηµένη έννοια,
έχει δείξει ότι δε σοκάρεται µε τίποτα. Έχουµε τόσο εµποτιστεί από την καν-
νιβαλιστική µας καθηµερινότητα, όπως τη ζούµε και τη βλέπουµε στις οθόνες
µας που απλά χάσκουµε αµέτοχοι µπροστά στο αιµατοκύλισµα των συναν-
θρώπων µας. Άντε και οι πιο ευαίσθητοι από τους ζωντανούς νεκρούς να χύ-
νουν και ένα δάκρυ κουνώντας το κεφάλι. Αν είχαµε έστω και µια ρανίδα
ευαισθησίας, αυτή τη στιγµή θα έπρεπε εκατοµµύρια άνθρωποι να είναι στο
πόδι. Φυσικά κάτι τέτοιο παραµένει όνειρο θερινής νυκτός. Τα κόµµατα εξου-
σίας τα οποία έχουν και τη δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να κινητοποι-
ήσουν τον κόσµο αδιαφόρησαν παντελώς. Περιορίστηκαν σε γενικόλογες
καταγγελίες και λεκτική συµπαράσταση, συντελώντας έτσι στην γενική απο-
χαύνωση της κοινωνίας. Αντιθέτως, τα κόµµατα της Αριστεράς έκαναν φιλό-
τιµες προσπάθειες να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό, αλλά ελλείψει της
ανάλογης εµβέλειας δεν κατόρθωσαν να ξεσηκώσουν µεγάλο µέρος του πλη-
θυσµού.
Και ας µην βγάζουµε τους εαυτούς µας απέξω. Η Οµοσπονδία µας, η ΟΤΟΕ
διεκπεραίωσε µε τον πλέον τυπικό και «άντε να τελειώνουµε» τρόπο την
«υποχρέωσή» της να στηρίξει τον δοκιµαζόµενο παλαιστινιακό λαό, διακη-
ρύσσοντας απρόθυµα «ένα ευρώ για κάθε άνθρωπο στην Παλαιστίνη». Κατά
τη γνώµη µου δεν υπάρχει χειρότερο είδος στρουθοκαµηλισµού. Στέκοµαι
στην ΟΤΟΕ, διότι πριν δύο δεκαετίες µπορούσε να κινητοποιήσει χιλιάδες ερ-
γαζόµενους για τέτοια ζητήµατα. Σήµερα δεν µπορεί να κινητοποιήσει ούτε
τα µέλη της διοίκησής της. Αν αυτό δεν λέγεται παρακµή, τότε µάλλον πρέ-
πει να επανεξετάσουµε την έννοια.
Συνάδελφοι, δεν υπάρχουν άλλοθι. Τελείωσαν πια για όλους µας. Ας σταµα-
τήσουµε να υποκρινόµαστε, κανείς δεν είναι άµοιρος ευθυνών. Το ότι ανα-
δείχθηκε ο Μπους Πρόεδρος των ΗΠΑ(και ας µη γελιόµαστε του πλανήτη
ολόκληρου) είναι ευθύνη της κοινωνίας που τον ανέδειξε και τον ανέχτηκε.
∆ις. Του δόθηκε η εξουσία να καταστρέψει πολλά κράτη, να οδηγήσει στο θά-
νατο εκατοµµύρια ανθρώπους και να πάει την ανθρωπότητα πίσω. Αυτός είναι
ο κατεξοχήν εγκληµατίας. Όχι µόνο συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά
έχει και το θράσος να µιλά για θρησκεία, ηθική και δικαιοσύνη. Μήπως όµως
µια τέτοια αναίσθητη κοινωνία αξίζει και κανέναν καλύτερο;
Πιθανόν η παρούσα ιστορική συγκυρία να αποτελέσει το απαραίτητο σοκ για
να ξυπνήσουµε από το λήθαργο. Ίσως η γενικευµένη οικονοµική κρίση να
αναγκάσει µεγάλα κοµµάτια της παγκόσµιας κοινής γνώµης να αναθεωρή-
σουν τη στάση ζωής τους και να επαναξιολογήσουν την εν λευκώ εµπιστο-
σύνη τους στο τρέχον οικονοµικό µοντέλο. Για πρώτη φορά µετά από πολλές
δεκαετίες ο νεοφιλελευθερισµός αµφισβητείται ριζικά. Το πολυδιαφηµισµένο
πλαστικό όνειρο του υπερκαταναλωτισµού, της επιτυχίας και του «γρήγορου
και εύκολου» αποδεικνύεται σάπιο. Ενδεχοµένως µέσα από τις ρωγµές της
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας να ξεπηδήσουν οι νέες αξίες, τα νέα ιδανικά
και τα νέες αρχές που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα.
Η µόνη ανάλυση που µπορούµε να κάνουµε συµπυκνώνεται σε µια ελπίδα.
Μετά την παρατεταµένη παρακµή, νοµοτελειακά έρχεται η συνείδηση και η
αναγέννηση. Είναι ιστορική και κοινωνική ανάγκη. Από την Ποµπηία µέχρι
σήµερα το έχουµε ζήσει πολλάκις. Κάποιοι πάντα θα προσπαθούν να µας βυ-
θίσουν στο Μεσαίωνα. Εγώ πιστεύω πως µπορούµε να τους εµποδίσουµε.
Αρκεί να µην γυρίσουµε την πλάτη. Αρκεί να µην κλειστούµε στο µικρόκο-
σµό µας. Αρκεί να µην ανοίξουµε απλά την τηλεόραση και να ξεχάσουµε τη
ζωή που εξελίσσεται εκεί έξω. Γιατί η ζωή είναι εκεί έξω, µε ή χωρίς εµάς.

Σαράντoς Φιλιππόπουλος
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Ε Σ Α Κ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Σ Τ Η Ν A L P H A B A N K

ΓΕΝΑΡΗΣ 2009
8.224.050,96

ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Συνάδελφε,
Όπως διαπιστώνεις είναι πάρα πολλά τα λεφτά που «ξόδεψε» αυτή
η παρέα του συλλόγου (ΠΑΣΚΕ- ∆ΑΚΕ) την τριετία 2005-2007.
Που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά;
Που, πως ξοδεύτηκαν ,«ξοδεύτηκαν» οι συνδροµές µας , συν-
δροµές τριών ετών και ζηµιωθήκαµε κιόλας 1.564.027,52;
Γιατί συνεδριάζουν κρυφά (30/10/2008), παρουσιάζοντας τους τρεις
συµβούλους των άλλων παρατάξεων απόντες ;
(Ανακοίνωση ΕΣΑΚ ∆εκ.2008 που αποκαλύπτει ακόµη και το πρα-
κτικό της συνεδρίασης. Μιας συνεδρίασης που ψέµατα ισχυρίζονται
ότι ...δεν έγινε).
Τι γίνεται µε τα λεφτά του απεργιακού ταµείου;
Γιατί ζητάνε δάνειο €1.000.000 στα κρυφά, στα µουλωχτά;Τι να το
κάνουν;
Τι υπηρεσίες προσέφεραν ή πρόκειται να προσφέρουν στη Τράπεζα
ώστε να τους ...δωρίζει µετοχές, όπως αποκάλυψε ο Γκιάτης στο
∆Σ/22.12.2008;
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τον θέλει η τράπεζα ώστε
οι εργαζόµενοι να µην έχουν κανένα εργασιακό δικαίωµα.
Η δηµιουργία επαγγελµατικού ταµείου είναι στους στόχους της δι-
οίκησης για να απεγκλωβιστεί ακόµη και από τις εναποµείνασες υπο-
χρεώσεις της προς τα ασφαλιστικά µας ταµεία (Τ.Α.Π. και
ΤΑΠΙΛΤΑΤ).
Μήπως για αυτό οι ΠΑΣΚΟ∆ΑΚΙΤΕΣ δεν βγάζουν άχνα για τα
ασφαλιστικά µας δικαιώµατα που καµώνονται ότι υπερασπίζονται;
Συνάδελφε,
Εσύ που ήσουν υποψήφιος της παράταξής τους, συµφωνείς µε αυτές
τις ενέργειες, µε αυτές τις µεθοδεύσεις του κυβερνητικού και εργο-
δοτικού συνδικαλισµού;
Κέρδισες κάτι από όλα αυτά; Κέρδισαν κάτι οι εργαζόµενοι;
Μήπως ψάχνουν για συνενόχους και γι αυτό σε βάζουν υποψήφιο;
Μήπως ζητάνε τη ψήφο σου, τη στήριξή σου για να σε χρησιµοποι-
ούν σαν διαπραγµατευτικό χαρτί, ξεπουλώντας από τη µια τα δι-
καιώµατά µας και από την άλλη να περνάει αυτή η παρέα των
ΠΑΣΚΟ∆ΑΚΙΤΩΝ ...ζωή και κότα;

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕ ΤΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ

Συνάδελφε,
Σήµερα πληρώνεις µηνιαία συνδροµή στο σύλλογο 1%.
Το σύνολο των ετήσιων συνδροµών µας είναι € 2.000.000 περίπου.
Η ΕΣΑΚ προτείνει µείωση της µηνιαίας συνδροµής µας σε 0,50% (
0,35% στο σύλλογο, 0,15% στο απεργιακό ταµείο) δηλαδή το σύ-
νολο των ετήσιων συνδροµών µας θα ανέρχεται σε € 1.000.000 πε-
ρίπου.
Αρκετά λεφτά, δε νοµίζεις, για τη λειτουργία ενός συλλόγου µε ιδιό-
κτητο κτήριο.

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΨΗΦΙΖΩ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 0,50%

Υ.Γ. Στο ∆.Σ. στις 28/01/2009 η ΕΣΑΚ ζήτησε η µείωση της µηνιαίας
συνδροµής µας να είναι θέµα ηµερήσιας διάταξης. Η πλειοψηφία
του συλλόγου όπως ήταν φυσικό αρνήθηκε. Εντύπωση προκάλεσε ο
εκπρόσωπος της Αυτόνοµης Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας που δεν
δέχθηκε τη µείωση της µηνιαίας εισφοράς σε 0,50%, µε το όποιο
όφελος στους συναδέλφους. Γιατί, αφού και δικά µας είναι τα
λεφτά και δεν παρεµποδίζεται και η λειτουργία του σωµατείου.

Ε Σ Α Κ Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Η Ν A L P H A B A N K
∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008

(∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ)
ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΕΣ

Συνάδελφε,
1. Η συνεδρίαση του ∆Σ του Συλλόγου στις 22/12/2008 ήταν αποκαλυπτική: Η πλειοψη-
φία (ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ), σαν γνήσιοι εκπρόσωποι του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδι-
καλισµού, ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ότι έγινε ∆Σ στις 30/10/2008 στα κρυφά και µουλωχτά, για να
ζητήσουν από τη Τράπεζα δάνειο 1.000.000 €, προκειµένου να αγοράσουν µετοχές. Προ-
σπάθησαν να το κρύψουν από τους εργαζόµενους. Γιατί άραγε; Μάλιστα είχαν το θράσσος
να παρουσιάσουν τους τρεις συµβούλους των άλλων παρατάξεων …απόντες(!!!) από τη συ-
νεδρίαση.

2. Ι∆ΟΥ ΤΟ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΣΥΝΕ-
∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
30/10/08, ΠΟΥ …
«∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ»…

Στο ίδιο ∆Σ,
22/12/2008, ο
Γκιάτης αποκά-
λυψε ότι «η Τρά-
πεζα, σαν εισφορά
έδοσε στο σύλ-
λογο, το ∆εκέµ-
βρη, 130.000 €
περίπου σε µετο-
χές»!!!
Γιατί;;; Για ποιον
λόγο; Τι υπηρε-
σίες προσέφεραν;
Τι υπηρεσίες πρό-
κειται να προσφέ-
ρουν;

ΠΡΟΣΟΧΗ, Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΕΙ
ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ
ΜΑΤΙ ΤΟΝ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφε,
3. Τώρα καταλα-
βαίνεις γιατί σε
βάζουν υποψήφιο
στις εκλογές του
συλλόγου. Για να
είσαι το άλλοθί
τους. Τώρα κατα-
νοείς γιατί θέλουν
τη ψήφο σου. Τη
χρησιµοποιούν
σαν διαπραγµα-
τευτικό χαρτί για
να ξεπουλάνε τα
δικαιώµατά µας.
Εσύ στην ένταση της δουλειάς, στους στόχους τους, στις απλήρωτες υπερωρίες και αυτοί να
κάνουν ότι υπερασπίζονται τα δικαιώµατά µας. Περνάν … ζωή και κότα.
Τώρα στήνουν καινούρια µηχανή µε αφορµή τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε µε το Τα-
µείο Υγείας.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕ ΤΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΑ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΑΚ
∆ΙΑΚ∆ΙΚΗΣΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ, ΟΡΓΑ-

ΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ

συνδικαλιστικού κινήµατος και αποτελεί προσβολή για όλους τους εργαζοµένους. Παραθέτουµε τις δύο τε-
λευταίες ανακοινώσεις της ΕΣΑΚ για να βγάλει ο καθένας τα συµπεράσµατά του. Όπως θα διαπιστώσετε,
ενώ ο κος Γκιάτης διέψευσε την πραγµατοποίηση ∆.Σ., τελικά προκύπτει ότι το πρακτικό του «ανύπαρκτου»
συµβουλίου, το οποίο φέρει τις υπογραφές των κυρίων Γκιάτη και Αθανασιάδη, κατατέθηκε στο κεντρικό
κατάστηµα της ALPHA µε σκοπό τη λήψη δανείου από την τράπεζα. Στο εν λόγω πρακτικό αναγράφονται
ως απόντες οι συνάδελφοι ∆. Φωτόπουλος, Γ. Παυλόπουλος και Θ. Λάππας, χωρίς ωστόσο να έχουν ποτέ
ειδοποιηθεί.
Αυτό αποτελεί αδιάσειστο στοιχείο των αδιαφανών µεθόδων που έχει συνηθίσει να υιοθετεί ο κος Γκιάτης,
και πρέπει να λειτουργήσει σαν έναυσµα για τον αυστηρό έλεγχο του εν λόγω συλλόγου. Είναι υποχρέ-
ωση των τριών παραπάνω μελών του Δ.Σ. να κινήσουν τις διαδικασίες ούτως ώστε να κα-
ταλογιστούν ευθύνες στους υπεύθυνους για αυτή την υπόθεση. Τέλος, επί τη ευκαιρία,
οφείλουµε να επανέλθουµε στο ζήτηµα του ταµείου της ∆ΑΚΕ, υπέρ του οποίου, επί σειρά ετών και κατά πα-
ράβαση της εργατικής νοµοθεσίας, γίνονταν παρακρατήσεις εισφορών των υπαλλήλων από την τράπεζα.
Πρέπει επιτέλους να µπει φρένο στις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες του κάθε υπηρέτη του εργοδοτικού συν-
δικαλισµού που έχει το θράσος να µιλάει εξ’ ονόµατος των εργαζοµένων.

Έ ρ γ α κ α ι η µ έ ρ ε ς τ ο υ κ ο υ Γ κ ι ά τ ηΈ ρ γ α κ α ι η µ έ ρ ε ς τ ο υ κ ο υ Γ κ ι ά τ η
Το τελευταίο διάστηµα η συνδικαλιστική παράταξη ΕΣΑΚ που διακρίνεται για το
ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά της, αποκαλύπτει µε σειρά ανακοι-
νώσεών της, συγκεκριµένα γεγονότα και πρακτικές του κου Γκιάτη και του επι-
τελείου του. Ο συνδικαλισµός δεν είναι εκκλησία. Εντούτοις δεν µπορεί να
γίνονται τα πάντα στο σκοτάδι. Όλα πρέπει να βγαίνουν στο φως και να υπό-
κεινται στον συνεχή έλεγχο των εργαζοµένων. Γι’ αυτό η συµπεριφορά και η
σιωπή του συλλόγου του κου Γκιάτη µας δηµιουργεί πολλά σοβαρά ερωτήµατα.
Η συγκεκριµένη παράταξη, η οποία εκπροσωπείται στο ∆.Σ. του συλλόγου προ-
σωπικού της ALPHA BANK από τον συνάδελφο Θ. Λάππα, για του οποίου το
ήθος, την ακεραιότητα και την εντιµότητα ουδείς µπορεί να αµφιβάλει µέχρι σή-
µερα, αναδεικνύει ένα σοβαρό θέµα νοµιµότητας και λειτουργίας του εν λόγω
συλλόγου. Πως είναι δυνατόν να συγκαλείται ∆.Σ. χωρίς να ειδοποιούνται, εσκεµ-
µένα, όλες οι παρατάξεις, να λαµβάνονται αποφάσεις µυστικά ανάµεσα σε ηµε-
τέρους και επιπλέον να αποκρύπτονται τα πρακτικά της συνεδρίασης;
Πρόκειται για µια βάναυση καταστρατήγηση της δηµοκρατικής λειτουργίας του

Σήµα κινδύνου από τις ελληνικές τράπεζες!
Εδώ και µερικούς µήνες παρακολουθούµε το τραπεζικό σύστηµα να κλυδωνίζεται συθέµελα. Ήδη, η κρίση έχει φτάσει και στην Ελλάδα και έχουν παρουσιαστεί
σοβαρά προβλήµατα απώλειας θέσεων εργασίας, ειδικά στις µικρές τράπεζες. Μπροστά στο σκοτάδι που απλώνεται στον εργασιακό µας χώρο, ο σύλλογός µας
απέστειλε στον πρόεδρο της ΟΤΟΕ συνάδελφο Κούκο, την πρότασή του για την άµεση σύγκληση έκτακτου συνεδρίου που θα ασχολείται µε την παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση και την κρίση του τραπεζικού συστήµατος. Κύριοι της ΟΤΟΕ, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο συνδικαλισµός δεν είναι µια αφηρηµένη υπόθεση. Σας
εκφράζουµε τη βαθιά µας ανησυχία και να είστε βέβαιοι ότι αν δεν υπάρξει συγκεκριµένη πρόταση συνοδευόµενη από τις ανάλογες ενέργειες, οι µέρες της αφθο-
νίας µας είναι µετρηµένες. ∆ικαιολογηµένα είµαστε καχύποπτοι απέναντί σας, καθώς είµαστε ο µοναδικός σύλλογος που εδώ και τρεις µήνες σας καλέσαµε να
βγείτε από τη χειµερία νάρκη και να ξεπεράσετε τις παιδικές ασθένειες του συνδικαλισµού και σας προτείναµε τη διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου. ∆υστυχώς,
στρουθοκαµηλίσατε και καλύψατε τυπικά µόνο το θέµα, διοργανώνοντας απλά µια ηµερίδα. Αυτό για εµάς δεν είναι σύγχρονος συνδικαλισµός, αλλά ακραία συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία.
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ΤΟ ΘΕΜΑΤΟ ΘΕΜΑ
Με πρόσφατη απόφασή του το Συµβου-

λίο της Επικρατείας έρχεται να βγάλει
από το αδιέξοδο εκατοντάδες συνα-

δέλφους µας που είτε είχαν υποβάλει εκπρό-
θεσµα αγωγές, είτε είχαν χάσει τις προθεσµίες,
είτε δεν είχαν προσφύγει καθόλου για το θέµα
του εφάπαξ. Με βάση την ερµηνεία του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους σε ερώτηση του
Υπουργείου, δεν θα τους αποδιδόταν το πλα-
φόν του παρακρατηθέντος εφάπαξ, παρά το
γεγονός ότι µε απόφαση του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου ο νόµος 2084/92 κρίθηκε αντισυνταγ-
µατικός.
Η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ προβλέπει ότι αν
µια διάταξη νόµου κριθεί αντισυνταγµατική,
τότε δε δικαιώνεται µόνο αυτός που προσφεύ-
γει στη δικαιοσύνη, αλλά και όλοι οι θιγόµενοι
τους οποίους αφορά η επίµαχη ρύθµιση. Συγ-
κεκριµένα, το δικαστήριο δικαίωσε µια πολύ-
τεκνη µητέρα στην οποία µε νόµο του 1997 δεν
χορηγούταν επίδοµα, αποδεχόµενο το επιχεί-
ρηµά της ότι παρά του ότι δεν είχε προσφύγει
στο ΣτΕ δικαιούταν το επίδοµα αφού ο νόµος
είχε κριθεί αντισυνταγµατικός από το 2001 µε
αφορµή προσφυγή άλλης πολύτεκνης. Το δι-
καστήριο έκρινε ότι ο νόµος είναι αντισυνταγ-
µατικός και οι θετικές επιδράσεις αγγίζουν
όλους τους θιγόµενους.
Ο σύλλογός µας απευθύνθηκε στην έγκριτη νο-
µικό κα Αθηνά Πετρόγλου, µε εξειδίκευση στο
ασφαλιστικό δίκαιο και ζήτησε την άποψή της
για αυτή τη σηµαντική όσο και ενδιαφέρουσα
απόφαση του ΣτΕ.

Ι. Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επι-
κρατείας έκρινε, µε την 1175/2008 απόφαση
της (Ε∆ΚΑ 2008, σελ.488), ότι στις περι-
πτώσεις, στις οποίες ακυρώνεται ατοµική δι-
οικητική πράξη, µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, επειδή στηρίχθηκε σε διάταξη αν-
τίθετη προς το Σύνταγµα, η ∆ιοίκηση υπο-
χρεούται να επανεξετάσει τη νοµιµότητα
πράξεων, οµοίου περιεχοµένου, οι οποίες
έχουν εκδοθεί µε βάση την ίδια διάταξη. Στην
περίπτωση αυτή, είναι επίσης υποχρεωµένη
να προχωρήσει στην ανάκληση τους. Προ-
κειµένου η ∆ιοίκηση να τις ανακαλέσει, πρέ-
πει το πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον
να υποβάλει σχετική αίτηση, σε εύλογο
χρόνο µετά τη δηµοσίευση της αµετάκλητης
δικαστικής απόφασης, µε την οποία ακυρώ-
θηκε η ατοµική διοικητική πράξη.
Τα ως άνω έχει αποφανθεί το ΣτΕ και µε την
ΣΕ 2176/04 (Ολοµ.), Ε∆ΚΑ 2004, σελ.673.
Βάσει της παραπάνω απόφασης, όσοι ασφα-
λισµένοι δεν προσέβαλαν την πράξη απονο-
µής εφάπαξ, δικαιούνται (εντός ευλόγου
χρόνου µετά τη δηµοσίευση των υπ αριθµ.
3/2007, 4/2007 και 5/2007 αποφάσεων του
Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου και µετά τη
δηµοσίευση της 3231/08 απόφασης της Ολο-

µέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας) να υπο-
βάλουν αίτηση στον φορέα πρόνοιας στον
οποίο ανήκουν, µε την οποία να ζητούν την
ανάκληση της παράνοµης παρακράτησης
εφάπαξ και την απονοµή του εφάπαξ που δι-
καιούνται, χωρίς πλαφόν. Το δικαίωµα αυτό
έχουν, έστω και αν έχει περάσει η προθεσµία
προσβολής της πράξης ή αν έχει προσβληθεί
ανεπιτυχώς.
Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας πρόνοιας
είναι υποχρεωµένος να την ανακαλέσει και
να καταβάλει το, πέραν του πλαφόν, ποσό
εφάπαξ, που παράνοµα δεν κατέβαλε.
Η αξία εποµένως της απόφασης του ΣτΕ, έγ-
κειται στο ότι συµβάλλει ουσιωδώς στη µη
απώλεια των παράνοµα παρακρατηθέντων
πλαφόν του εφάπαξ.
ΙΙ. Για να διεκδικήσουν τα οφειλόµενα,
οι δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν να υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση, εντός ευλόγου χρό-
νου από τη δηµοσίευση των 3/2007, 4/2007
και 5/2007 αποφάσεων ΑΕ∆ και της 3231/08
απόφασης του ΣτΕ.
ΙΙΙ. Εντούτοις, σύµφωνα µε την απόφαση
του ΣτΕ, η ∆ιοίκηση ναι µεν υποχρεούται να
ανακαλέσει, έχει όµως συγχρόνως την ελευ-
θερία να εκτιµήσει τους λόγους υπέρτερου
δηµόσιου συµφέροντος που τυχόν επιβάλ-
λουν ή αποκλείουν την ανάκληση, όπως η
ανάγκη προστασίας δικαιωµάτων τρίτων και
ο χρόνος που πέρασε από την έκδοση της,
υπό ανάκληση, ατοµικής διοικητικής πράξης.
Υπάρχει, εποµένως, ένας κίνδυνος, στις πε-
ριπτώσεις που έχει παραγραφεί η αξίωση για
καταβολή του, πέρα του πλαφόν, εφάπαξ. Ο
φορέας πρόνοιας µπορεί να µην προβεί στην
ανάκληση, επικαλούµενος τον χρόνο που πέ-
ρασε από την έκδοση της, υπό ανάκληση,
ατοµικής διοικητικής πράξης.
Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση ανάκλησης
από τη ∆ιοίκηση, συνιστά εκτελεστή διοικη-
τική πράξη. Κατά συνέπεια, προσβάλλεται
ενώπιον των ∆ικαστηρίων και δη µε προ-
σφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδι-
κείου.
ΙV. Oσον αφορά στη αξίωση για τόκους
επί του παράνοµα παρακρατηθέντος εφάπαξ,
θα πρέπει να επισηµανθούν τα εξής:

Επί της έναρξης τοκογονίας
Τόκοι οφείλονται από την επίδοση της αγω-
γής. Αν δεν ασκηθεί αγωγή, δεν οφείλονται
τόκοι (σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.2 Ν∆
496/74 και σύµφωνα µε τη νοµολογία ΣΕ
3141/06 Ολοµ.,Ε∆ΚΑ 2007, σελ.139).
Επί του ύψους των τόκων
Ο νόµιµος τόκος και ο τόκος της υπερηµερίας
πάσης οφειλής του νοµικού προσώπου, ορί-
ζεται σε 6% ετησίως (Σύµφωνα µε το άρθρο
7 παρ.2 Ν∆ 496/74 περί Κώδικος Λογιστικού
των ΝΠ∆∆).
Με την 4/2006 απόφαση του Ειδικού ∆ικα-
στηρίου [Ε∆ΚΑ 2006, σελ.812], έχει κριθεί
ότι οι διατάξεις που καθορίζουν το νόµιµο
τόκο και τον τόκο υπερηµερίας κάθε οφειλής
του ∆ηµοσίου [άρα και των ΝΠ∆∆] σε 6%,
είναι ανίσχυρες (ως αντίθετες στην αρχή της
αναλογικότητας, στα άρθρα 4 και 20
Συντ/τος, 6 και 14 ΕΣ∆Α και στα άρθρα 2
παρ.3 α και β, 14 παρ.1 και 26 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δι-
καιώµατα). Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι
το ύψος των τόκων υπερηµερίας, καθώς και
των τόκων επιδικίας, ανέρχεται στον εκά-
στοτε ισχύοντα τόκο υπερηµερίας. Συνεπώς,
επί του παράνοµα παρακρατηθέντος εφάπαξ,
οφείλεται ο εκάστοτε ισχύον τόκος υπερηµε-
ρίας.

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
∆ικηγόρος,

∆ιευθύντρια του περιοδικού
«Επιθεώρησις∆ικαίουΚοινωνικήςΑσφαλίσεως»

Υ.Γ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο του
συλλόγου μας Σ. Φιλιππόπουλο (τηλ. 210
3250692) και στον Γιάννη Χρυσικό (τη.
6932244340)

Απόφαση κλειδί
του ΣτΕ για το εφάπαξ

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 . . .
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφυγε ξαφνικά και ανεπάντεχα από κοντά µας ο αγαπητός συνταξιούχος συνά-
δελφός µας Γιώργος σε ηλικία 66 ετών. Υπηρέτησε ως ∆ιευθυντής στα καταστή-
µατα Βρυώνη και Νίκαιας, καθώς επίσης και ως Υποδιευθυντής στην
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση και στο κατάστηµα Ναυαρίνου. Τον διέκρινε η εργατι-
κότητα, το ήθος και η συνέπεια. Στην οικογένειά του εκφράζουµε τα βαθιά µας
συλλυπητήρια

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Έφυγε από κοντά µας σε ηλικία 84 ετών ο συνάδελφός µας Απόστολος. Για πολλά
χρόνια είχε υπηρετήσει ως προϊστάµενος στο κατάστηµα Φίλωνος, όπως επίσης
και στο κατάστηµα Βεΐκου. Τον διέκρινε η καλοσύνη, η εργατικότητα και η συνέ-
πεια Στους συνταξιούχους συναδέλφους µας, σύζυγο Ελένη και θυγατέρα Μα-
ρίνα, καθώς επίσης και στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας εκφράζουµε τα βαθιά
µας συλλυπητήρια.

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έχασε τη µάχη της ζωής ο συνάδελφος µας Γιώργος σε ηλικία 67 ετών, ύστερα
από πολυετή αγώνα µε τα σοβαρά προβλήµατα υγείας που αντιµετώπιζε. Υπηρέ-
τησε ως ∆ιευθυντής στα καταστήµατα Χαλκίδας, Θήβας και Ωρωπού. Τον διέκρινε
η εργατικότητα, το ήθος και η συνέπεια. Στους οικείους του εκφράζουµε τα βαθιά
µας συλλυπητήρια.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Σε ρουά µατ κατέληξε η παρτίδα του αγαπητού συναδέλφου µας Μάνου µε τον
πανδαµάτορα χρόνο, σε ηλικία 81 ετών. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο κατά-
στηµα Πλάκας, καθώς επίσης στα καταστήµατα Αµαρουσίου και Κηφισιάς. Ήταν
αγαπητός από όλους τους συναδέλφους και γνωστός για τα αγαπηµένα του χόµπι,
τις περιηγήσεις και το σκάκι. Στους οικείους του εκφράζουµε τα βαθιά µας συλ-
λυπητήρια.

ΙΛΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών ο συνάδελφός µας Ευάγγελος. Υπηρέτησε ως ∆ιευ-
θυντής στα καταστήµατα Μυτιλήνης και Ρόδου όπου και ο τόπος καταγωγής του.
Οι συνάδελφοι θα τον θυµούνται για το ήθος την ακεραιότητα και την εργατικό-
τητά του.

ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Απεβίωσε πλήρης ηµερών, σε ηλικία 89 ετών ο συνάδελφός µας. Είχε υπηρετήσει
στα καταστήµατα Ρούσβελτ και υποδιευθυντής Ερµού Θεσσαλονίκης. Υπήρξε δά-
σκαλος του Εµπορικού κι έβγαλε άξιους µαθητές στην Τράπεζα. Οι συνάδελφοι
θα τον θυµούνται για την ακεραιότητα, το ήθος και τη συνέπειά του.
Στους οικείους εκφράζουµε τα συλλυπητήρια µας.
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Πώς ένας ευεργετικός θεσµός 
κατέλειξε «κληρονοµικό δικαίωµα» 
Στην τράπεζα, ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια, οι πε-
ρισσότεροι από τους συναδέλφους είχαν την προσδο-
κία και αρκετοί το επιδίωξαν κιόλας, να καταφέρουν
να πετύχουν το διορισµό κάποιου µέλους της οικογε-
νείας τους στην τράπεζα. Μάλιστα, στον καιρό της Ιο-
νικής υπήρχε και µια θεσµοθετηµένη διαδικασία για
αυτό, µε τη µορφή εσωτερικού διαγωνισµού, µε απο-
τέλεσµα αρκετοί συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα
να εργάζονται στον οργανισµό που εργάζονταν και οι
γονείς τους. 
Η κατάργηση αυτού του θεσµού ήταν τόσο αδικαιο-
λόγητη, όσο και επιζήµια για την τράπεζα σε έναν
βαθµό, καθώς πολλά από τα παιδιά των συναδέλφων
είχαν «µπολιαστεί» στο επάγγελµα, ερχόµενα καθη-
µερινά σε επαφή µε τις εµπειρίες των γονέων τους από
την εργασία τους. ∆υστυχώς, ο θεσµός αυτός υπονο-
µεύτηκε εκ των έσω.
Εντούτοις, υπήρξαν περιπτώσεις που έγινε κατάχρηση
αυτού του δικαιώµατος, µε αποτέλεσµα να πληγεί η
αξιοπιστία και η χρησιµότητα του θεσµού. Μια τέτοια
ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του κου Αντώνη Ντί-
νου. Η λογική και η επαγγελµατική αλληλεγγύη υπα-
γορεύουν ένα πλαφόν στο πλήθος των µελών που
µπορούν να διοριστούν στην τράπεζα. Έτσι, µπορούν
περισσότεροι συνάδελφοι να υποβάλουν αίτηση για
τα παιδιά τους και να έχουν ρεαλιστικές προοπτικές
διορισµού. 
Παρολαυτά, ο Αντώνης Ντίνος δεν φαίνεται να ασχο-
λείται µε τέτοιες «λεπτοµέρειες». Ξεπερνώντας κάθε
όριο, πέτυχε να διορίσει στην τράπεζα το γιο του, την
κόρη του, το γαµπρό του και τη νύφη του και µάλιστα
χωρίς καν  να συµµετέχουν σε διαγωνισµό. Εγείρονται
σοβαρά ερωτήµατα για το ποιόν της συνδικαλιστικής
δραστηριότητας του κου Αντώνη Ντίνου, όταν παρα-
τηρεί κανείς την ειδική αντιµετώπιση που απολαµβά-

νει από την τράπεζα. Για ποιους θεσµούς µπορούµε να
µιλάµε και για ποια κατοχύρωση τους, όταν εµείς οι
ίδιοι τους υπονοµεύουµε; ∆εν είναι, λοιπόν, κανένα
µεγάλο µυστήριο πως φτάσαµε σήµερα µόνο τα παιδιά
των διευθυντών και των ηµετέρων να έχουν πρόσβαση
στην τράπεζα. Η οικογενειοκρατία καλά κρατεί.

Ενάντια στη τροµοκρατία
στο χώρο εργασίας

Όλοι οι συνάδελφοι που προέρχονται από την Ιονική
έχουν βιώσει την παγερή αντιµετώπιση της τράπεζας
και των µηχανισµών της. Συνέπεια αυτής της κατά-
στασης όλα αυτά τα χρόνια ήταν να κυριεύσει τους Ιο-
νικάριους η φοβία ότι αν δεν πειθαρχήσουν απόλυτα
«προς τας υποδείξεις», είτε θα µετακινηθούν δυσµε-
νώς, είτε θα βαθµολογηθούν αρνητικά, είτε γενικά και
αόριστα θα υπάρξουν συνέπειες.
Στις µεθοδεύσεις αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
σκοτεινοί µηχανισµοί και προς αυτούς ο σύλλογός µας
τώρα απευθύνει προειδοποίηση. Όποιος συνάδελφός
µας της Ιονικής παρενοχληθεί έστω και στο ελάχιστο,
πρέπει άµεσα να απευθυνθεί στα µέλη της διοίκησης
του συλλόγου µας και καταγγείλει το γεγονός. Τη συ-
νέχεια ας την αφήσει σε εµάς. 
Μάθετε όλοι εσείς λεβέντες που διεκπεραιώνετε αυτές
τις «δουλειές» ότι τέτοιες «µαγκιές» αποτελούν βαρύ-
τατα ποινικά αδικήµατα και τιµωρούνται πολύ σοβαρά
από τη δικαιοσύνη. Ήδη αυτή τη στιγµή ξεκινάµε την
ενηµέρωση των πολιτικών κοµµάτων, για να δωθεί
ένα τέλος σε αυτό το παρακράτος και να προασπιστεί
ο δηµοκρατικός τρόπος λειτουργίας του συνδικαλι-
στικού κινήµατος. Όποιος τολµάει, ας ξαναεπιχειρή-
σει τέτοιες ενέργειες. ∆εν θα αλωνίζουν πια οι
διάφοροι «δερβέναγες». Από εδώ και πέρα θα καλο-
περάσουν.

Επίθεση λάσπης κατά του
συναδέλφου Βαγγέλη Παινέση

Σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας του συλλόγου
µας έχουµε δηλώσει κατηγορηµατικά ότι δεν έχουµε
καµία πρόθεση να ασχοληθούµε ξανά µε τις δηµοσι-
εύσεις του συλλόγου συνταξιούχων. ∆υστυχώς, η πρό-
σφατη αναίτια επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφός µας
Βαγγέλης Παινέσης, δεν µας αφήνει άλλη επιλογή από
το να παραβούµε αυτή την αρχή. 
Αυτοί οι κύριοι εξαπέλυσαν µια επαίσχυντη, συκο-
φαντική επίθεση εναντίον του, παραποιώντας την αλή-
θεια µε τον πιο βάναυσο τρόπο. Επιχειρώντας να
αποκαταστήσει την ηθική τάξη, ο συνάδελφος Βαγγέ-
λης κατέθεσε αγωγή και µε αυτόν τον τρόπο προστά-
τευσε τα συµφέροντα των συνταξιούχων του
επικουρικού µας φορέα. 
Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα για όσους από εµάς έχουµε
διανύσει πολλές δεκαετίες στην τράπεζα, να επιχει-
ρούνται συγκρίσεις ανάµεσα στο συνάδελφο Βαγγέλη
Παινέση και τους συντάκτες αυτού του επαίσχυντου
δηµοσιεύµατος. Εν αντιθέσει µε τους τελευταίους, η
πολύχρονη πορεία του συναδέλφου µας στο συνδικα-
λισµό είναι καθαρή σαν κρύσταλλο Βοηµίας. Το ήθος,
η συνέπεια και η εργατικότητα που έχει επιδείξει
στους αγώνες των εργαζοµένων είναι γνωστά σε
όλους. 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για εµάς να συνεργαζόµαστε
µαζί του, καθώς πράγµατι είναι στοιχείο περηφάνιας
και καύχηµα να πλαισιώνεται κανείς από ανθρώπους
τέτοιας υψηλής ποιότητας και ικανοτήτων. Εποµένως,
η αδύναµη αυτή προσπάθεια των φερόµενων ως διοί-
κηση του συλλόγου συνταξιούχων να πλήξουν την
υπόληψή του, µόνο αποδοκιµασία και θυµηδία προ-
καλεί στη συντριπτική πλειοψηφία των εν ενεργεία και
συνταξιούχων συναδέλφων µας.

Εκεί που µας χρωστούσαν, 
µας πήραν και το βόδι!

Κύριοι της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού, έχετε
χάσει κάθε αίσθηση του µέτρου; Είναι δυνατόν να επι-
πλήττετε και να εκθέτετε µε τον χείριστο τρόπο τους
συναδέλφους, να τους σέρνετε στα πειθαρχικά και να
τους παρακρατείτε µέρος του µισθού τους για πεντά-
λεπτες και δεκάλεπτες καθυστερήσεις; ∆εν είπαµε να
γίνει η τράπεζα ξέφραγο αµπέλι και να έρχεται ο κα-
θένας ότι ώρα θέλει στη δουλειά του, αλλά αυτή η κα-
τάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο! Ο σύλλογός µας
έχει ήδη γνωστοποιήσει τη θέση του για αυτό το σο-
βαρό θέµα στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού, θί-
γοντας εκτός από το θέµα της προσέλευσης και το
θέµα της αποχώρησης. Τώρα που ανοίγει και αυτό το
ζήτηµα, θα δούµε ποιος θα βγει χαµένος και ποιος θα
πληρώσει κα Κονιδάρη. Οι ίδιοι υπάλληλοι που επί
εξαµήνου τους παρακρατείτε χρήµατα από τη µισθο-
δοσία τους, µπορεί να κάθονται µέχρι τις 6 το από-
γευµα χωρίς να πληρώνονται, εν γνώσει φυσικά της

διεύθυνσης. Συνέλθετε λοιπόν και αφήστε τις ακρό-
τητες στρατιωτικού τύπου, γιατί εκτός του ότι προκα-
λείτε το κοινό αίσθηµα, εκτίθεστε και εσείς οι ίδιοι.

Τέλος καλό, όλα καλά;
Ακραία, παράνοµη και εκδικητική ενέργεια της τρά-
πεζας αποτελεί η απόφασή της να καταγγείλει τη σύµ-
βαση της συναδέλφου µας Σταυρούλας
Μαντέλη-Μυριδάκη, η οποία υπηρετούσε στο ΚΥΚ
Πειραιά. Η συγκεκριµένη ενέργεια ήταν εντελώς αβά-
σιµη, καθώς η συνάδελφος διανύει το 60ο έτος της
ηλικίας της και διαθέτει απόλυτη κατοχύρωση από τον
οργανισµό να παραµείνει στην υπηρεσία της µέχρι το
62ο. Ο σύλλογός µας ανέθεσε το χειρισµό της υπόθε-
σης στη νοµική του σύµβουλο κα Ντέτα Πετρόγλου
και σε συνεργασία µε τους νοµικούς της τράπεζας, της
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού, διευθέτησε το
θέµα µε αποτέλεσµα η συνάδελφος να επιστρέψει
στην εργασία της. Πιστεύουµε ότι τέτοιου είδους ενέρ-
γειες εκθέτουν την τράπεζα και ουδόλως συµβάλουν
στην οικοδόµηση καλών εργασιακών σχέσεων. Ευχό-
µαστε στο µέλλον αντίστοιχα ζητήµατα να αντιµετω-
πιστούν µε την δέουσα σοβαρότητα ώστε να µην
ξαναβρεθεί συνάδελφος σε παρόµοια θέση για ένα και
πλέον µήνα να βιώνει την πλήρη αβεβαιότητα και την
αγωνία της ανεργίας. Τέλος, εφόσον όλα τελείωσαν
καλά, εµείς αλλάζουµε σελίδα και ελπίζουµε να µην
ξαναχρειαστεί στο µέλλον να βρεθούµε και πάλι αντι-
µέτωποι µε τέτοια προβλήµατα. 

Τα του καίσαρος τω καίσαρι
Ο σύλλογός µας έχει δείξει διαχρονικά ότι απέχει από
λογικές µεροληψίας και εµπάθειας και επικροτεί το
ήθος, τη συνέπεια και το αίσθηµα δικαίου τόσο από
πλευράς των εργαζοµένων όσο και από πλευράς της
τράπεζας. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του
στελέχους της � � # � � , περιφερειακού συνάδελφου
Καφαρατζή ο οποίος µε σεµνότητα και σοβαρότητα
αντιµετωπίζει ισότιµα και χωρίς προκαταλήψεις όλους
ανεξαιρέτως τους συναδέλφους. Τηρεί την αρχή της
αξιοκρατίας, συµπαρίσταται ενεργά στους εργαζοµέ-
νους, σε χαρές και σε λύπες. Τον διακρίνουν η ευαι-
σθησία του και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.
Τέτοιες συµπεριφορές οφείλουµε να τις αναδείξουµε
και να τις επιβραβεύσουµε. Μέσα στο ψυχρό τοπίο
που επικρατεί στις σχέσεις µεταξύ διευθυντών και ερ-
γαζοµένων, ελπίζουµε ότι το παράδειγµα του κου Κα-
φαρατζή θα βρει µιµητές ανάµεσα και στα υπόλοιπα
στελέχη της τράπεζας. 

Η τιµιότητα στα χρόνια της κρίσης
Με υπερηφάνεια και ελπίδα µας γεµίζει η ενέργεια της
συναδέλφου µας Κωστοπούλου-Λόη Νίκης, από το
Βόλο. Στις 11 Απριλίου 2008, κατά τη διάρκεια συ-
ναλλαγής στο κατάστηµα της � � # � �  Νεαπόλεως
Βόλου, ο υποδιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος
Βόλου απώλεσε το πορτοφόλι του, µέσα στο οποίο
βρίσκονταν πολλά χρήµατα και σηµαντικά έγγραφα.
Η συνάδελφος Νίκη που ανακάλυψε το πορτοφόλι,
ενεργώντας µε απαράµιλλο ήθος και αίσθηση αλλη-
λεγγύης προς τον συνάνθρωπο, το παρέδωσε στις
αρχές. Για αυτή της την πράξη ο υποδιοικητής του
Α.Τ. Βόλου απέστειλε εύφηµο µνεία στο κατάστηµα
που εργάζεται η συνάδελφος, εξαίροντας το ήθος και
την τιµιότητα της, εκφράζοντας και τις ευχαριστίες του
προς την ίδια. Παράλληλα, συνεχάρη την � � # � �
� � ! �  για την οξυδέρκεια της και το ακριβές αισθη-
τήριό της, να επιλέγει ανθρώπους υψηλού συνειδη-
σιακού και ηθικού φρονήµατος για τη στελέχωση των
καταστηµάτων της. Στη συνέχεια, η διεύθυνση αν-
θρώπινου δυναµικού απέστειλε µε τη σειρά της τιµη-
τική επιστολή προς το κατάστηµα στο οποίο εργάζεται
η συνάδελφος Νίκη, εκφράζοντας µε τα ζωηρότερα
χρώµατα την εκτίµησή της για τη στάση της συναδέλ-
φου. Πράγµατι, τέτοιες ενέργειες εξυψώνουν τόσο την
ίδια, όσο και όλους εµάς που έχουµε την τιµή να εί-
µαστε συνάδελφοί της. Η ακεραιότητα και η υπευθυ-
νότητα που επέδειξε αποτελεί λαµπρό παράδειγµα για
όλους και µια φωτεινή αχτίδα ελπίδας για την κοινω-
νία µας, η οποία περισσότερο από ποτέ µαστίζεται από
την έλλειψη αξιών. Παρά τη δύσκολη συγκυρία που
αγγίζει όλους µας σε ένα ή άλλο βαθµό, η συνάδελ-
φος Νίκη έπραξε το αυτονόητο. Της εκφράζουµε τα
θερµά µας συγχαρητήρια και ας ξέρει ότι αποτελεί έµ-
πνευση για όλους µας.  

Και την πίτα ολόκληρη 
και το σκύλο χορτάτο

Μια καινούργια εγκύκλιος της διεύθυνσης ανθρώπι-
νου δυναµικού έρχεται να προκαλέσει το κοινό αί-
σθηµα των εργαζοµένων και να µας δηµιουργήσει

Όψιµο το ενδιαφέρον του κυρίου
Γκιάτη για τους εργαζοµένους

της Ιονικής
Τι άλλο θα δουν τα µάτια µας; Μετά από
δέκα πέτρινα χρόνια που έχει διανύσει η
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων
εκ της Ιονικής, ο κος Γκιάτης «ανησύχησε»
για τις συνθήκες εργασίας τους! Μάλιστα,
τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα µπαράζ από
αλλεπάλληλα τηλεφωνήµατα σε συναδέλ-
φους που εγκατέλειψαν το σύλλογό του για
να προσχωρήσουν στο σύλλογο εργαζοµέ-
νων της Ιονικής. Με ύφος αρχικά αυτοκρι-
τικό, τους εξοµολογήθηκε ότι «ίσως και να
µην έδωσε τη δέουσα σηµασία στις διαρ-
κώς υποβαθµιζόµενες συνθήκες εργασίας
και προοπτικές εξέλιξης των Ιονικάριων,
αλλά τώρα είναι διατεθειµένος να ασχολη-
θεί σοβαρά µαζί τους». 
Ό, τι και να κάνεις Γκιάτη, δεν µπορείς να
παραπλανήσεις κανέναν. Η µοναδική επι-
λογή των Ιονικάριων, είναι η επιστροφή
στο σύλλογό τους, για την κατοχύρωση της
αξιοπρέπειάς τους και των ασφαλιστικών
και εργασιακών τους συµφερόντων. Είναι
αδύνατον να βρεθεί έστω και ένας να σε πι-
στέψει. Εσύ δεν ήσουν αυτός που δε-
σµευόσουν προσωπικά «να τους λύσεις το
ασφαλιστικό». Είναι αδύνατον να παρα-
πλανηθεί κανείς από το «ενδιαφέρον» σου,
όταν εσύ ήσουν που υπέγραψες το 2003
την επαίσχυντη Σ.Σ.Ε. και µάλιστα απο-
κρύπτοντάς τη, για να τη εντοπίσει ο σύλ-
λογός µας τυχαία στα δικαστήρια. Με αυτή
τη σύµβαση συντρίφθηκε κάθε δυνατότητα
µισθολογικής αύξησης των εργαζοµένων
που προέρχονταν από την Ιονική για πάρα
πολλά χρόνια. Εξαιτίας αυτών και άλλων
πολλών κατορθωµάτων σου έχουν οδηγη-
θεί οι Ιονικάριοι σε αδιέξοδο, µε αποτέλε-
σµα σήµερα να έχουν µείνει µόνο 2.650
από τους 4.350 και µάλιστα πολλοί εξ
αυτών να έχουν αποχωρήσει χωρίς ώριµα
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Αυτό είναι το
παρελθόν σου και έχει γραφτεί στην ιστο-
ρία. ∆εν µπορείς λοιπόν να έρχεσαι τώρα
και να τάζεις λαγούς µε πετραχίλια και να
µοιράζεις καθρεφτάκια στους ιθαγενείς.
Έχει και η υποκρισία τα όριά της!
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ερωτηµατικά για το αν µας θεωρούν εντελώς ανεγκέ-
φαλους. Στο εν λόγω κείµενο αναπτύσσονται οδηγίες
προς τους υπαλλήλους, ούτως ώστε να περιοριστούν
οι λειτουργικές δαπάνες. Συγκεκριµένα, αναφέρεται
στην κατανάλωση νερού, ρεύµατος, χαρτί, γραφικές
ύλες και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύµφωνα µε την
εγκύκλιο το κόστος αυτών των «σπαταλών», ανέρχε-
ται στα 40 εκατοµµύρια ευρώ. Μάλιστα, για να προσ-
δώσει και µια ηθική διάσταση στο θέµα, προτάσσει
την προστασία του περιβάλλοντος ως ένα επιπλέον
κίνητρο της τράπεζας για αυτούς τους περιορισµούς. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο καθένας από εµάς, έχει
το µερίδιο του στην ευθύνη για τη σπατάλη πόρων
που επιβαρύνει το περιβάλλον. Όντως, πρέπει να συµ-
βάλλουµε στην µείωση σπατάλης, στο βαθµό που
περνάει από το χέρι µας. Εντούτοις, είναι προκλητικό
να περιβάλλεται η απληστία της τράπεζας µε το µαν-
δύα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Όταν δίνει τα
υπέρογκα µπόνους και τις αµοιβές µαµούθ σε υψηλό-
βαθµα στελέχη, επιβαρύνοντας οικονοµικά την τρά-
πεζα και µετακυλώντας το κόστος στους
εργαζοµένους, δεν φαίνεται να την ανησυχούν οι σπα-
τάλες. Είναι αδύνατον να πείσει για την ειλικρίνεια
των προθέσεών της, όταν παραχωρεί πακτωλούς χρη-
µάτων σε µια ολιγοµελή κλίκα «πατρικίων».
Τώρα, που η οικονοµική κρίση έχει φέρει τα πράγ-
µατα στα άκρα, οι φωστήρες της διεύθυνσης ανθρώ-
πινου δυναµικού, ζητούν από τους εργαζοµένους να
πληρώσουν τα σπασµένα. Σε λίγο θα µας ζητήσουν
να εργαζόµαστε αφιλοκερδώς για να µην επιβαρύ-
νουµε την τράπεζα. Για τη µείωση των υπεραποδοχών
της κάστας των  εκλεκτών, ούτε κουβέντα. Είπαµε να
προστατεύσουµε το περιβάλλον, όχι να βάλουµε και
το χέρι στην τσέπη…

∆ύσκολες εποχές για τράπεζες…
Αφήσαµε πίσω µας µια ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά.
Κατά τα φαινόµενα,  περισσότερο από πολλούς, η οι-
κονοµική κρίση έχει πλήξει την τράπεζα και τα στε-
λέχη της. Για αυτό το λόγο η διοίκηση προχώρησε σε
γενναίες και απαραίτητες κινήσεις για την οικονοµική
της εξυγίανση και τη διασφάλιση της ρευστότητας,
περιορίζοντας τις σπατάλες που έκανε δίνοντας 20 και
30 ευρώ σε κάθε υπάλληλο στις γιορτές για την κοπή
της πίτας. Πάνε αυτά πια! Η οικονοµική αιµορραγία
που προκαλούσαν στην τράπεζα οι υπάλληλοί της έχει
παρέλθει ανεπιστρεπτί. ∆εν µπορεί να έρχεται ο κα-
θένας και να αποµυζά 20 ευρώ κάθε χρόνο για να βγει
έξω µια φορά µε τους συναδέλφους του στις γιορτές.
Τους βλέπει κάθε µέρα στη δουλειά του άλλωστε… 
Είµαστε βέβαιοι ότι τα . 5 2 + , 4  ) 5 < 8  της τράπεζας,
αφού έδειξαν τόσο µεγάλη ετοιµότητα για να την προ-
φυλάξουν από τους υπαλλήλους της οι οποίοι µε τις
χλιδές που είχαν συνηθίσει, την έχουν γονατίσει οι-
κονοµικά, θα πράξουν αναλόγως και για τον εαυτό
τους. Αναµφίβολα δεν θα εισπράξουν τις περσινές πα-
χυλές αµοιβές, αντιλαµβανόµενοι τις παρούσες δυ-
σκολίες. 
Κι επειδή η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη για τον απλό
τραπεζοϋπάλληλο, ο σύλλογος µας προτείνει τα χρή-
µατα που εισέπραξαν πέρσι τα . 5 2 + , 4  ) 5 < 8  να δοθούν
φέτος στους εργαζόµενους. Είναι σίγουρο ότι µια τέ-
τοια ενέργεια θα τονώσει το ηθικό των υπαλλήλων
και θα ωφελήσει την τράπεζα τα µέγιστα. Αλλά έχει
κανείς από αυτούς το θάρρος να το κάνει;   

∆εν έχουµε µνήµη χρυσόψαρου
Η πολιτική αµετροέπεια ορισµένων δεν έχει τέλος!
∆εν εξηγείται αλλιώς η εµµονή διαφόρων µεγαλοδη-
µοσιογράφων να µας τρίβουν στο πρόσωπο τον κ. Πα-
παντωνίου και να µας αναγκάζουν να ανεχόµαστε τις
απόψεις του. ∆εν αντιλαµβάνονται ότι ο ελληνικός
λαός δεν ανέχεται να βλέπει άλλο τη φάτσα του Γιάν-
νου στο γυαλί; Και δη τη στιγµή που ήταν ο κύριος
υπεύθυνος για την καταστροφή πολλών Ελλήνων από
το χρηµατιστήριο; Αλλά, τι σχέση έχουν τα κανάλια
µε το τι θέλει ο ελληνικός λαός; Το προϊόν τους που-
λάνε οι άνθρωποι.
Τους πληροφορούµε, εντούτοις, ότι οι εργαζόµενοι
και οι συνταξιούχοι της Ιονικής όταν βλέπουν τον κ.
Παπαντωνίου στην τηλεόραση, αναγκάζονται όχι
απλά να αλλάξουν κανάλι, αλλά συσκευή ολόκληρη,
αφού από τα νεύρα τους τη σπάζουν. Επί τη ευκαιρία
θα θέλαµε να γνωστοποιήσουµε και κάτι στον Πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος
έχει αρκετούς φίλους και συµπάθειες στο χώρο της
Ιονικής τράπεζας. Με κάθε καλή διάθεση, ας µην
κάνει το λάθος να επανεντάξει το Γιάννο στο κόµµα,
γιατί δεν πρόκειται να δει ψήφο ούτε µε το κυάλι. Αν
και βέβαια είµαστε σίγουροι ότι ο κος Παπανδρέου
δεν θα δεχθεί επουδενί την επιστροφή στο ψηφοδέλ-
τιο και στην ενεργό πολιτική του ανθρώπου που ξε-
πούλησε την Ιονική.

Πρώτη νίκη για τις συναδέλφισσες
στο θέµα της αποχώρησης!

Η άµεση παρέµβαση του συλλόγου µας σχετικά µε
την επιµονή της τράπεζας να στέλνει επιστολές στις
συναδέλφισσες που έχουν συµπληρώσει το 58ο έτος
της ηλικίας τους καλώντας τες να αποχωρήσουν
έφερε αποτελέσµατα. Ήδη η διοίκηση της τράπεζας
γνωστοποίησε στη νοµική σύµβουλο του συλλόγου
µας που χειρίζεται το θέµα, κα Ντέτα Πετρόγλου, την
πρόθεσή της να βρεθεί µια συναινετική λύση στο εν
λόγω θέµα και να µην καταλήξει η υπόθεση στα δι-
καστήρια. Η ετοιµότητα και η αποτελεσµατικότητα
που επέδειξε ο σύλλογός µας είναι καταφανής. Κρί-
νουµε θετικά την στάση της τράπεζας, όπως αυτή δια-
τυπώθηκε από το νοµικό της σύµβουλο, χωρίς
ωστόσο να αποσύρουµε την διεκδίκηση της αγωγής
σχετικά µε το σκέλος για την υλοποίηση του νόµου
2112. Εκεί το θέµα παραµένει ανοιχτό και οι διεκδι-
κήσεις των συναδελφισσών συνεχίζουν να εκκρε-
µούν. Συνεπώς, καλούµε οποιαδήποτε συναδέλφισσα
αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα στο συγκεκριµένο
ζήτηµα, να επικοινωνήσει µε το σύλλογό µας ούτως
ώστε να της γνωστοποιηθεί το πλαίσιο µέσα στο
οποίο πρέπει να κινηθεί για να ικανοποιήσει τις επι-
διώξεις της. Στο τρέχον έτος που νέες συναδέλφισσες
θα συµπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους θα
φανεί η αξιοπιστία των δεσµεύσεων της τράπεζας.

Άντε και στα δικά µας
Μέχρι σήµερα σε όλες τις τράπεζες καταβαλλόταν
επίδοµα ισολογισµού, ύψους µισού µισθού.  Παρα-
σκευή 10 Ιανουαρίου η  ( 7 - 0 4  κατέβαλε στο προσω-
πικό της το επίδοµα ισολογισµού, το οποίο
αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο µισθό. Ελπίζουµε ότι
το παράδειγµα της  ( 7 - 0 4  θα ακολουθήσει και η δι-
οίκηση της τράπεζάς µας και θα υιοθετήσει την πολι-
τική της χορήγησης του επιδόµατος ισολογισµού.
Είναι βέβαιο πως µια τέτοια πρωτοβουλία θα κεντρί-
σει το φιλότιµο των εργαζοµένων και θα ενισχύσει
την προσφορά τους στην τράπεζα. Τα οφέλη θα είναι
υπερπολλαπλάσια για την � � # � �  � � ! � , αν βέβαια
µπορέσει να το αντιληφθεί.  

Πληθαίνουν οι φωνές
κατά της «Ποµπηίας»

Ο σύλλογός µας οφείλει να αναδηµοσιεύσει την πα-
ρακάτω ανακοίνωση που υπογράφεται από τον συνά-
δελφο Ν. Αλεξόπουλο και τον συνάδελφο Π. Μούστο
και να εκφράσει την απόλυτη συµφωνία µε τις θέσεις
που αναπτύσσονται σε αυτή. Λέµε «ναι» σε κάθε
πρωτοβουλία και προσπάθεια που αναδεικνύει αλή-
θειες και τοποθετείται κριτικά απέναντι στην παρα-
παίουσα νοµενκλατούρα. Αυτό το ωραίο όσο και
ακριβές κείµενο, το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα
στην πραγµατικότητα, ο σύλλογός µας το προσυπο-
γράφει και το επικροτεί. Αν το είχαµε συντάξει εµείς
θα αφιερώναµε και µία παράγραφο στο ρόλο του κου
Γκιάτη και της παρέας του, οι οποίοι θέλουν να εµ-
φανίζονται ως εκπρόσωποι του συλλόγου προσωπι-
κού της � � # � �  � � ! � , χωρίς ωστόσο να έχουν
ουδεµία σχέση µε τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις
των εργαζοµένων. Τέλος, θετικά κρίνεται το γεγονός
ότι αυξάνονται οι φωνές που εναντιώνονται στην γε-
νικευµένη παρακµή και τις συνθήκες Ποµπηίας που
επικρατούν στην τράπεζα. Επαναλαµβανόµενη θέση
του συλλόγου µας είναι ότι ο συνδικαλισµός τύπου
Γκιάτη, εκτός του ότι ζηµιώνει τους συναδέλφους,
αποτελεί πληγή και για τη λειτουργία της τράπεζας.
Η � � # � �  � � ! �  δεν θα µπορέσει ποτέ να εξελιχθεί
σε σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, όσο ευνοεί
λογικές ακραίας σύγκρουσης και διάσπασης των ερ-
γαζοµένων.  

Συνθήκες γαλέρας 
για τους Ιονικάριους 

Συµπληρώνοντας την ανακοίνωση της «Αλληλεγ-
γύης» και µε αφορµή τις καταγγελίες που έχουµε δεχ-
θεί τη τελευταία διετία από τους υπαλλήλους της
πρώην Ιονικής, σχετικά µε τη λειτουργία της υπ’ αριθ-
µόν ένα «αντι-Ιονικάριου» καταστήµατος της
� � # � �  � � ! � , το οποίο διεύθυνε ο γνωστός «µα-
θουσάλας», οφείλουµε να υποβάλουµε στον αρµόδιο
εντεταλµένο Γενικό ∆ιευθυντή τα εξής:
Ο εν λόγω διευθυντής, ειδικευµένος στην ανακάλυψη
και προώθηση «ταλέντων» από διαλυµένες υπηρεσίες
τύπου Κ.Υ.Κ., άφησε στους διαδόχους του ως παρα-
καταθήκη, µια νοσηρή διευθυντική σχέση µε κυ-
ρίαρχα χαρακτηριστικά τον αυταρχισµό, την
προσβλητική συµπεριφορά και το καπέλωµα προς
όφελος των «ταλέντων», ιδίως απέναντι στους εργα-
ζόµενους που προέρχονται από την Ιονική. Αυτή η

απαράδεκτη τακτική ακολουθείται µε προσήλωση
από µια θρασύτατη, «νεοχρισµένη» κυρία, γνωστή για
το µένος της απέναντι στους Ιονικάριους, µε αποτέ-
λεσµα οι συνάδελφοί µας να είναι αναγκασµένοι να
υπηρετούν σε συνθήκες «γαλέρας» και µε µηδενικές
προοπτικές εξέλιξης. 
Αναρωτούµαστε αν ο νέος ∆ιευθυντής, ο οποίος δια-
κατέχεται από σοβαρότητα και πυγµή, θα ανεχθεί την
ηγεµονική συµπεριφορά της εν λόγω κυρίας. Θα
φανεί σύντοµα. Αυτά προς το παρόν. Η συνέχεια στο
επόµενο φύλλο.

«Κάτσε φρόνιµα γιατί 
δεν θα πάρεις σηµατάκι…»

Παραδοσιακά, η � � # � �  � � ! �  συνηθίζει κάθε
χρόνο να  διοργανώνει µια συνάντηση για  τους συ-
ναδέλφους που έχουν κλείσει 25 ή 35 χρόνια πραγ-
µατικής υπηρεσίας και παρουσία του προέδρου, του
διευθύνοντος συµβούλου και υψηλόβαθµων στελε-
χών να τους απονέµει τιµητικά µια καρφίτσα µε το
σήµα της � � # � � , ασηµένια ή χρυσή αντίστοιχα. 
Αυτά αν έχουν κάτσει φρόνιµα. Αν όµως έχουν τυχόν
προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της τράπεζας,
τότε είναι «ο πιο αδύναµος κρίκος». Ούτε πρόσκληση
έχει, ούτε σηµατάκι. Με αυτόν τον οµολογουµένως
µικρόψυχο, όσο και αστείο τρόπο, επικηρύσσονται
όσοι διεκδίκησαν το δίκιο τους, ως εχθροί της τράπε-
ζας. 
Μήπως ήρθε η ώρα να σοβαρευτεί η κα Κονιδάρη, η
οποία έχει την ευθύνη αυτής της διοργάνωσης; ∆εν
είναι τα σηµατάκια το θέµα, ούτε η πρόσκληση στη
γιορτούλα. Απλά να, σε λίγο δεν θα χωράνε ακόµα και
αυτοί που προσκαλούνται, αφού µε την πολιτική της
εθελουσίας που ακολουθεί η διεύθυνση ανθρώπινου
δυναµικού, φτάσαµε φέτος να υπάρχουν πάνω από πε-
νήντα συνάδελφοι µε 35 χρόνια υπηρεσίας.   

Η νέα συγγραφική 
δουλειά του συναδέλφου 

Κώστα Νικολαΐδη
«Ακτνάγ Μαντέν» φέρει ως τίτλο το τελευταίο
συγγραφικό πόνηµα του συναδέλφου µας Κ.
Νικολαΐδη από τα Γιαννιτσά. Μέσα στις 408
σελίδες του βιβλίου του ο συγγραφέας µας τα-
ξιδεύει στην πολύπαθη ιστορία των ελληνικών
οικισµών της Ανατολής κατά την Τουρκοκρα-
τία. Μας εξιστορεί τις δοκιµασίες των µεταλ-
λειωτών του Πόντου και της Μικρασίας µετά
τους βαλκανικούς πολέµους(φυλακίσεις, διώ-
ξεις, λευκός θάνατος, αµελέ ταµπουρού, απαγ-
χονισµοί στην Αµάσεια του Πόντου). Συνεχίζει
διηγούµενος την ελληνική κατοχή της Σµύρ-
νης και συµπεριλαµβάνει τις καραµαλήδικες
επιστολές του εθνοµάρτυρα Σαρρηγιάννη Χα-
µαλίδη, για να καταλήξει στον προδοτικό ρόλο
του ψευδοπατριάρχη Παπαευθύµ’, τον ξερι-
ζωµό και την προσφυγιά. 
Στο παράρτηµα του βιβλίου περιλαµβάνονται
γενεαλογικά δέντρα πολλών µεταλλουργικών
οικογενειών µε ιστορικά στοιχεία έως και το
1530, φωτογραφίες, ανέκδοτα έγγραφα και
πρωτότυπα χειρόγραφα που συµπληρώνουν τη
σπουδαία αυτή συγγραφική δουλειά. Πρόκει-
ται για ένα βιβλίο µεστό σε ιστορικά στοιχεία,
τα οποία παρουσιάζονται µε γλαφυρότητα και
ζωντάνια, ταξιδεύοντας τον αναγνώστη στα
δεινοπαθήµατα του ελληνισµού εκείνης της
εποχής. 
Ένα θερµό «µπράβο» στον συνάδελφο Κ. Νι-
κολαΐδη, ο οποίος µε κόπο και επιµέλεια εκ-
πόνησε ένα ντοκουµέντο-παρακαταθήκη για
τις επόµενες γενιές. Αισθανόµαστε βαθιά υπε-
ρήφανοι για αυτόν και αναπολούµε τα χρόνια
που εργαζόταν µαζί µας στη τράπεζα. Είχε
υπάρξει µέλος του συλλόγου µας για πολλά
χρόνια και κατά τη διάρκεια των δύσκολων
καιρών της εξαγοράς της τράπεζας, έως και
την αποχώρησή του. Είχε διατελέσει διευθυν-
τής αρκετών καταστηµάτων και στέλεχος της
περιφερειακής διεύθυνσης. Τόσο όταν ήταν εν
ενεργεία όσο και σήµερα, χαίρει της εκτίµη-
σης όλων των συναδέλφων, καθώς τον διακρί-
νει το ήθος, η εργατικότητα και η συνέπειά.
Είναι τιµή µας που βρισκόµαστε πάλι στην ευ-
χάριστη θέση να θαυµάζουµε την νέα του συγ-
γραφική προσπάθεια και σε αυτό νιώθουµε ότι
πρέπει να τον στηρίξουµε όλοι.

Κεντρική διάθεση: Αφροδίτη Νικολαΐδου,
οδός ∆. και Μ. Παπαδόπουλου 11, 1ος όροφος,
Γιαννιτσά. Τηλ: 23820 29707 και 23820
28958.
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OΝίκος Καραδελής είναι ο γιος των συναδέλφων µας ∆ηµήτρη και Αθηνάς Καραδελή. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Οικονοµικό τµήµα

του Πανεπιστηµίου Αθηνών έφυγε στο εξωτερικό για να συνεχίσει τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του
απέκτησε σηµαντική εργασιακή εµπειρία στο συγκεκριµένο πεδίο, πράγµα που του επέτρεψε να ξεκινήσει την καριέρα του σε έναν από τους

µεγαλύτερους αµερικανικούς τραπεζικούς οργανισµούς.  Μόνιµος κάτοικος του Λονδίνου πλέον, στο λίγο διάστηµα που βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα τον
πλησιάσαµε και του ζητήσαµε να µας µιλήσει για τον εαυτό του, για τις σπουδές του και για τα σχέδιά του. Επιπλέον, µας πρόσφερε ορισµένες πολύ
διαφωτιστικές εκτιµήσεις εκ των έσω, σχετικά µε την τωρινή οικονοµική κρίση και τους λόγους που την προκάλεσαν. 
1)Γεια σου Νίκο. Καταρχάς σε ευχαρι-
στούµε για τον χρόνο σου και την άµεση
ανταπόκριση σου. Θα θέλαµε να µας πεις
δυο λόγια για τις σπουδές σου.

Ξεκίνησα να σπουδάζω το 2001 στο Οικονο-
µικό της Νοµικής, στην Αθήνα. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών µου δούλεψα σε κά-
ποιες εταιρίες εδώ µεταξύ των οποίων και η
I4 9 7 ( c5 3 .  Στη συνέχεια αναζήτησα σπουδές
στο εξωτερικό για µεταπτυχιακά και επέλεξα
να κινηθώ προς τα χρηµατοοικονοµικά και
την πληροφορική. Προτού καταλήξω σε κά-
ποιο πανεπιστήµιο όµως πέρασα έναν επι-
πλέον χρόνο στην Ελλάδα για να δουλέψω
και να δω αν µου αρέσει ο τραπεζικός τοµέας.
Έπειτα πήγα στο U� �  στο Λονδίνο, το οποίο
φηµίζεται για τον τοµέα της χρηµατοοικονο-
µικής πληροφορικής. Για να µε δεχτούν στο
µεταπτυχιακό έπρεπε να έχω βρει δουλειά. Το
συγκεκριµένο µεταπτυχιακό που µε ενδιέ-
φερε είναι κατασκευασµένο από 4 εταιρίες.
Για να σε πάρουν έπρεπε να εργαστείς πρώτα
για µία από αυτές ή για κάποια άλλη τράπεζα.
Στο συµβόλαιο που υπέγραψα για να µου κα-
λύψουν ένα µέρος των εξόδων του µεταπτυ-
χιακού δεν υπήρχε κάποια δέσµευση πέραν
της πραγµατοποίησης της διπλωµατικής µου
σε αυτούς. Έτσι, από τον Σεπτέµβριο δου-
λεύω για την   5 7 . ( 4  $ 9 ( 4 2 , < . 

2)Πως αποφάσισες να µείνεις τελικά στο
Λονδίνο για να εργαστείς;

Έψαξα και στην Ελλάδα για εργασία σε δύο
τράπεζες µεταξύ των οποίων και στην
� � # � � . Ο τοµέας πάνω στον οποίο σπού-
δασα είναι δύσκολος γιατί απευθύνεται σε
ανθρώπους που έχουν εξαιρετική γνώση πλη-
ροφορικής και οικονοµικών. Οι τράπεζες στη
Ελλάδα δεν έχουν πολύ ανεπτυγµένα πληρο-
φοριακά συστήµατα. Αυτό είναι θέµα πρα-
κτικής επενδύσεων και έλλειψης
εµπιστοσύνης στο ανθρώπινο δυναµικό. ∆εν
υπάρχει εµπιστοσύνη απέναντι στους φοιτη-
τές που δραστηριοποιούνται σε αυτό το
πεδίο. Όταν απευθύνθηκα σε κάποιον εδώ για
να µπορέσω να κάνω την πρακτική µου, έστω
και αµισθί καθώς ήθελα πολύ να µπω στο µε-
ταπτυχιακό, η απάντηση του ήταν ότι δεν
υπάρχει τέτοιος τοµέας. Τότε απογοητεύτηκα
και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει προοπτική για
αυτό το αντικείµενο στην Ελλάδα. Έτσι έχω
επιλέξει να ζήσω και να δουλέψω στο εξωτε-
ρικό. Σε τρία τέσσερα χρόνια που θα ξαναυ-
πάρξει η επιλογή να γυρίσω θα δω τι θα
κάνω. 

3)Ποια είναι τα επόµενα σχέδιά σου;

Μέσα στα σχέδιά µου είναι να κάνω ένα δι-
δακτορικό αλλά για την ώρα έχει παγώσει. Το
αντικείµενο, τουλάχιστον όπως το έχω τώρα
στο µυαλό µου θα είναι η κατάρτιση στρατη-
γικής στην τραπεζική αγορά. Υπάρχουν δύο
τρόποι να κάνεις διδακτορικό στο αντικεί-
µενό αυτό στην Αγγλία. Ή µέσω έρευνας ή
εργαζόµενος σε κάποια εταιρία και εκδίδον-
τας κάποια 6 ( 6 , 7 8 . Στη δεύτερη περίπτωση
όµως πρέπει να είσαι πολύ καλός στη δου-
λειά σου ή να έχεις καλές διασυνδέσεις µε
τους καθηγητές. Στην Αγγλία µέχρι στιγµής
δεν έχω βρει τις προϋποθέσεις. Στο πανεπι-
στήµιο � 5 2 : 3 ) 0 (  της Νέας Υόρκης υπάρχει
αυτή η δυνατότητα και ίσως η δουλεία µου
θα µου δώσει την ευκαιρία, µιας και η  5 7 -
. ( 4  $ 9 ( 4 2 , <  είναι αµερικανική. Ωστόσο,
επειδή δεν θα είναι ερευνητικού χαρακτήρα
πιθανόν να πάρει 7 µε 8 χρόνια εργασιακής
εµπειρίας. Αλλά ακόµα είναι µια πρωτογενής
ιδέα. Μπορεί να αλλάξει. Σε αυτό το επιστη-
µονικό πεδίο πρέπει να λαµβάνει κανείς

υπόψη του την αγορά. Αναγκαστικά κάνεις
υποχωρήσεις. Για παράδειγµα υπάρχει µια
εκτίµηση ότι οι επόµενες «φούσκες» που θα
σκάσουν θα είναι η ενέργεια και τα τρόφιµα.
Μπορεί κανείς να επιλέξει να αναπτύξει τις
σπουδές σου πάνω σε αυτά. ∆εν µπορείς να
κινηθείς αυστηρά θεωρητικά, ακαδηµαϊκά.
Τα χρηµατοοικονοµικά είναι σε άρρηκτο
δεσµό µε την πορεία της αγοράς.

4)Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι παράγοντες
που οδήγησαν στην σηµερινή οικονοµική
κρίση;

∆εν µπορώ να πω ότι η σηµερινή οικονοµική
κρίση είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένης
στρατηγικής. Πολλά συνετέλεσαν. Πάντα οι
οικονοµολόγοι καταρτίζουν ένα µοντέλο το
οποίο ακολουθείται αλλά ποτέ δεν πετυχαί-
νει. Μετά την κατάρρευση έρχονται οι επό-
µενοι και εκτιµούν τι πήγε στραβά.
Μπορούµε να πούµε ότι η κρίση οφείλεται
κατά κύριο λόγο στη λάθος εκτίµηση του ρί-
σκου στα στεγαστικά δάνεια. Το ζήτηµα των
) 5 4 : 8  ήρθε στην επιφάνεια µόλις αυτές τις
µέρες. Γενικά δεν διαφωνώ µε τους υψηλούς
µισθούς. Όταν ένας υπάλληλος εργάζεται
τόσες πολλές ώρες για µια επενδυτική τρά-
πεζα και παρουσιάζει τόσο µεγάλα κέρδη
στον τοµέα του, είναι φυσιολογικό να αµεί-
βεται τόσο πολύ. ∆ιαφωνώ όµως µε το γεγο-
νός ότι πρόεδροι κάποιων εταιριών, λίγο πριν
αυτές κλείσουν, αποκόµισαν αρκετά εκατοµ-
µύρια δολάρια. Άρα τα ) 5 4 : 8  είναι δεκτά από
µέρους µου, αλλά πρέπει να λαµβάνει κανείς
υπόψη του την περίοδο που δίνονται. Σε
καµία περίπτωση πάντως δεν οδήγησαν στην
σηµερινή κρίση.  Από την άλλη πλευρά, πι-
στεύω πως οι επενδυτικές τράπεζες χρει-
άζονται στην αγορά. Μπορεί το τρέχον
µοντέλο να έσπασε άλλα οι ίδιοι οι οργανι-
σµοί θα αλλάξουν µορφή και θα επανέλθουν
ως πιο ισχυροί παίκτες στην παγκόσµια οι-
κονοµία. Είναι αλήθεια πως η κρίση οφείλε-
ται σε έναν µεγάλο βαθµό στο ίδιο το
τραπεζικό σύστηµα, αλλά ας µην ξεχνάµε ότι
πολλές εταιρίες κολοσσοί, κράτη, ακόµα και
ασφαλιστικά ταµεία στηρίχθηκαν πάνω στις
επενδυτικές τράπεζες και στη επιθετικότητα
που τις διακρίνει, για να αναπτυχθούν. Όσον
αφορά τη χειραγώγηση της αγοράς, δεν
θεωρώ ότι προήλθε από τις επενδυτικές τρά-
πεζες, αφού και οι ίδιες δεχτήκαν επίθεση
κατά τη διάρκεια της κρίσης (8 h5 7 9 -8 , 2 2 0 4 . ).
Οι ίδιες οι τράπεζες βρίσκονται υπό καθε-
στώς αυστηρής νοµοθεσίας και δεν θα µπο-
ρούσαν να παρέµβουν «καθοδηγώντας» τις
τιµές. Σίγουρα πάντως υπήρξαν κερδοσκόποι
που εκµεταλλεύτηκαν την οικονοµική συγ-
κυρία ή ίσως και να την επέσπευσαν. 

5)Πως βλέπεις την εξέλιξη της οικονοµίας
από εδώ και στο εξής;

Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα αλλάξουν τα
πράγµατα. Θα αλλάξει η νοµοθεσία. Ένας

σηµαντικός παράγοντας δυσλειτουργίας της
αγοράς είναι ότι ενώ υπάρχει παγκοσµιοποί-
ηση, ταυτόχρονα υπάρχει κρατική ρύθµιση.
Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει παγκόσµια
νοµοθετική πρόβλεψη για τους χρηµατοοι-
κονοµικούς οργανισµούς. Εντούτοις έχω την
πεποίθηση ότι η αγορά θα επανορθώσει. Θα
ξαναφτάσει να κινείται ελεύθερα. Οι επενδύ-
σεις είναι εκ φύσεως επιθετικές και πάντα θα
υπάρχει τρόπος να αποσταθεροποιήσουν την
αγορά. Η αγορά όµως θα µάθει από το σηµε-
ρινό πάθηµα και θα αποφύγει τις ίδιες κακο-
τοπιές. Έβλεπα στη δουλειά µου από το
καλοκαίρι ότι υπήρχε άγχος και ανησυχία.
Είδα 5000 εργαζόµενους  από τη διπλανή
τράπεζα να τα µαζεύουν και να φεύγουν.
Κάτι τέτοιο είναι µάθηµα ζωής. Θα πρέπει να
υπάρχει µέτρο στην επιθετικότητα των τρα-
πεζών και των ανθρώπων που εργάζονται σε
αυτές. Είµαι όµως αισιόδοξος ότι θα υπάρξει
γνώση. Όσο για τη διάρκεια δεν είναι εύκολο
να κάνω εκτιµήσεις. Σε διάφορες συναντή-
σεις που είχα µε κορυφαία στελέχη µεγάλων
τραπεζών οι προβλέψεις εκτείνονται  όλο και
πιο µακριά στο µέλλον. Υπάρχει ακόµα τρό-
µος στην αγορά. Ακόµα και η  5 7 . ( 4  $ 9 ( 4 -
2 , <  που στο τρίτο τρίµηνο του 2008 είχε
κερδοφορία και ρευστότητα της τάξης των
180 δις δολαρίων, κάποια στιγµή έφτασε,
λόγω νευρικότητας της αγοράς, η µετοχή της
να αγγίξει τα 10 δολάρια. 

6)Πιστεύεις ότι η οικονοµική στήριξη των
τραπεζών από το κράτος είναι απαραί-
τητη;

Στη περίπτωση των αµερικανικών τραπεζών
η στήριξη από το κράτος ήταν καλή από ψυ-
χολογικής άποψης για την αγορά, αν και επι-
βαρύνει τους φορολογούµενους. Αν δεν γίνει
όµως η αγορά θα πέσει κι άλλο. ∆εν τίθεται
θέµα χρηµάτων, τουλάχιστον για τις µεγάλες
επενδυτικές τράπεζες. Γίνεται κυρίως για να
ανακάµψει η ψυχολογία των επενδυτών. 

7)Στην περίπτωση της Ελλάδας ποιο θεω-
ρείς ότι είναι το κύριο πρόβληµα στον τρα-
πεζικό κλάδο; 

Η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Και η
ευθύνη βρίσκεται τόσο στο κράτος όσο και
στους καταναλωτές. Οι πολίτες δεν κάνουν
ούτε καν έρευνα προτού προβούν σε λήψη
δανείου. Το ίδιο το κράτος θα µπορούσε να
κρατά ενήµερους τους πολίτες για την κατά-
σταση της αγοράς. Είναι αδιανόητο στην
χώρα µας να υπάρχουν επιτόκια διπλάσια
από τα αντίστοιχα της ευρωπαϊκής ένωσης.
Οι τράπεζες, βέβαια, δεν θέλουν να αλλάξει
η κατάσταση. Έτσι, η διακύµανση των επι-
τοκίων παραµένει µια συµφωνία µεταξύ κυ-
ρίων, ενώ σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς
είναι σίγουρο ότι θα πέσουν. Αν ο πολίτης αλ-
λάξει την καταναλωτική του συµπεριφορά θα
οδηγήσει νοµοτελειακά τις τράπεζες στην
πτώση των επιτοκίων. Ίσως, αν υπάρξει ελεύ-
θερος ανταγωνισµός, να φανεί και πόσες τρά-
πεζες χρειάζεται πραγµατικά η Ελλάδα.  
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Παίζουν µε την υγεία µας!
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ, ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Εργαζοµένων στην “� � # � �  � � ! � ”
, προερχόµενων εκ της Ιονικής», που εκπροσωπείται νόµιµα και εδρεύει στην έδρα
του εν λόγω Σωµατείου στην Αθήνα, επί της οδού Ευπόλιδος 8.

Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος και αντίκλητος, δεκτικός παραλαβής εγγράφων: 
Κων/νος Γ. ∆ιάκος, ∆ικηγόρος, Πλ. Οµονοίας 12, Αθήνα 10431 (τηλ.:210-
3211490/3312879 & F( ; : 210-3215773 / , -3 ( 0 2 : , 1 5 -+ 0 ( 1 � 5 9 , 4 , 9 .. 7 )  

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (του Υπουρ-
γείου Επικοινωνιών), που εκπροσωπείται νόµιµα και εδρεύει στην Αττική
(Αµαρουσίου 60 Αµαρούσιον)   

Στο 23ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας σε δύο γειτονικά ακίνητα,
το ένα ιδιοκτησίας της τράπεζας “� � # � �  � � ! � ” και το άλλο της εταιρίας «ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ», στα οποία έχουν εγκατασταθεί κεραιοσυστήµατα από εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας, των οποίων δε γνωρίζουµε τις επωνυµίες. Παρότι επιδιώξαµε να εν-
τοπίσουµε σε ποιες εταιρίες ανήκουν, µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών, αρνήθηκαν
να µας αποδώσουν τα σχετικά έγγραφα λόγω εταιρικού απορρήτου. 
Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, ενηµερώθηκε η διοίκηση του συλλόγου µας από
τους εργαζοµένους της συγκεκριµένης Μονάδας. ∆ηλώνουµε ότι είµαστε αντίθε-
τοι στην εγκατάσταση του κεραιοσυστήµατος στο συγκεκριµένο χώρο, για λόγους
κοινωνικής υγείας, ποιότητας ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος, µετά τη
διαπίστωση των σοβαρών ενδείξεων (µέχρι βεβαιότητας) για βλάβη της ανθρώπι-
νης υγείας από τις εκπεµπόµενες ακτινοβολίες.
Να σηµειώσουµε ότι πολλά από τα µέλη µας είναι και υπάλληλοι στο εν λόγω ακί-
νητο-Μονάδα της Τράπεζας και υφίστανται οµοίως τις συνέπειες από τις εν λόγω
ακτινοβολίες για οκτώ και πλέον ώρες της ηµέρας.  
∆εν έχουµε πλήρη γνώση της νοµιµότητας της εν λόγω κεραίας, τόσο ως προς την
εγκατάσταση της όσο και ως προς την αδειοδότηση της . 
Έτσι επιθυµούµε να ενηµερωθούµε πλήρως για την κατάσταση και τους σχετικούς
φακέλους, ώστε αν κριθεί ότι υφίσταται παρανοµία να απευθυνθούµε αρµοδίως
στην ∆ικαιοσύνη. 
Επειδή έχουµε έννοµο συµφέρον ως Σύλλογος  Εργαζοµένων στην εν λόγω Τρά-
πεζα, αλλά και επειδή πολλά από τα µέλη µας εργάζονται στο ακίνητο-Μονάδα επί
του οποίου έχουν εγκατασταθεί οι εν λόγω κεραίες.
Επειδή διαµαρτυρόµαστε για την εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας εντός κατοι-
κηµένης περιοχής, τόσο κοντά στον εργασιακό µας χώρο, στον οποίο εργάζονται
καθηµερινά πολλά από τα µέλη µας.
Επειδή δηλώνουµε ότι επιθυµούµε την ένδικη µας προσφυγή στα αρµόδια ∆ικα-
στήρια.
Επιφυλασσόµενοι κάθε νόµιµου δικαιώµατος µας για την εν προκειµένω και συγ-
κεκριµένη εγκατάσταση κεραίας.
ΖΗΤΑΜΕ
Να µας ενηµερώσετε:
Ι. αν υπάρχουν νόµιµες άδειες για την εν λόγω εγκατάσταση 
και αν ναι, να µας χορηγήσετε 
Ια. Την αίτηση των  εταιριών  για άδεια εγκατάστασης
Ιβ. Το σώµα των αποφάσεων µε τις οποίες δίδονται οι σχετικές άδειες καθώς
και κάθε συνοδευτικό τους έγγραφο του φακέλου (ενδεικτικά: Γνωµάτευση

της Υ.Π.Α. και Έγκριση Μελέ-της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) αλλά και
(ενδεικτικά επίσης):
ΙΙ. αν υπάρχουν γνωµατεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας
του Υπουρ-γείου Ανάπτυξης, 
και αν ναι, να µας χορηγήσετε 
ΙΙα. Αντίγραφα αυτών  και 
ΙΙβ. Αντίγραφα µελέτης ραδιοεκποµπής
ΙΙΙ. Αν υπάρχουν εγκρίσεις δοµικών κατασκευών των  εγκαταστάσεων  
και αν ναι, να µας χορηγήσετε
ΙΙΙα. Αντίγραφα αυτών 
ΙV.Αν υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις των αρχικών αδειών 
και αν ναι, να µας χορηγήσετε κάθε έγγραφο που έχει σχέση τόσο µε τις εν
λόγω τροποποιήσεις όσο και ειδικότερα ενδεικτικά τις εγκρίσεις των περι-
βαλλοντικών όρων.  

Καθ’ όσον όλα αυτά αποτελούν προαπαιτούµενα για να είναι νόµιµη η άδεια και
τα αιτούµενα έγγραφα, πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στο σχετικό φάκελο της
αποφάσεως σας(αν υπάρχει τέτοια).
Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα σ’ αυτήν  που
απευθύνεται και στη διεύθυνσή της που αναγράφεται στην αρχή του κειµένου, αν-
τιγράφοντας το κείµενο αυτό στην έκθεση του επίδοσης, για να λάβει γνώση, τις
νόµιµες συνέπειες και την έγγραφη ενηµέρωση και απόδοση των εγγράφων, που
αναφέρονται στο αιτητικό του παρόντος εγγράφου στον παραπάνω αναφερόµενο
πληρεξούσιο µας δικηγόρο, αντίκλητο και δεκτικό αποδοχής εγγράφων κ. Κώστα
Γ. ∆ιάκο, δηλώνοντας ότι εφ’ όσον µας ζητηθεί εγκαίρως µπορούµε να µεταβούµε
εµείς στην έδρα της προς σ’ αυτήν η παρούσα πρόσκληση-αίτηση για την παρα-
λαβή τους.

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κώστας Γ. ∆ιάκος ∆ικηγόρος (Α.Μ./∆.Σ.Α.: 5419)
Πλ. Οµονοίας 12 Αθήνα 104 31

Τηλ.: 210-3211490/3312879
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Επί τη ευκαιρία της αναφοράς στο θέµα το Αγίου Στεφάνου, οφείλουµε να αναφερ-
θούµε σε ορισµένα επιπρόσθετα προβλήµατα που προκύπτουν για τους συναδέλφους
που εργάζονται στην “παραµεθόριο” του νοµού Αττικής. Πέραν των τεράστιων δυ-
σκολιών που αντιµετωπίζουν τόσο οι συνάδελφοι, όσο και οι οικογένειές τους εξαι-
τίας του καθηµερινού ταξιδιού των 55 χιλιοµέτρων που αναγκάζονται να κάνουν,
υπάρχουν και άλλα ζητήµατα τα οποία δεν φαίνεται να απασχολούν στο ελάχιστο την
τράπεζα. Ο Νόµος ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει µόνιµα εκεί γιατρός για να εξυπηρε-
τεί τους συναδέλφους. Στην πραγµατικότητα ο γιατρός βρίσκεται στον Αγ. Στέφανο
µόνο Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και µόνο από τις 9.30 µέχρι τις 13.30. ∆εν κα-
λύπτεται καν το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών. Αν πάθει κανείς κάτι εκτός προ-
γράµµατος, ατύχησε.  Ή µήπως έχει προβλεφθεί που θα καταθέτουν τα νοσήλια τους
οι συνάδελφοι, για τη διεκπεραίωση και την είσπραξή τους που αφορούν το Ταµείο
Υγείας; Αναπάντητα ερωτήµατα µέχρι στιγµής. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς επι-
στήµονας για να καταλάβει ότι είναι αδύνατον να αποδώσει ο οποιοσδήποτε εργα-
ζόµενος, αν δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αναρωτιόµαστε, µέχρι να
το καταλάβουν οι φωστήρες της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού, πόσες εργατο-
ώρες θα έχουν χαθεί; Πόσο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της «εξορίας» για
τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους; Πολύ φοβούµαστε ότι µέχρι να αποφα-
σίσει η ALPHA BANK να ασχοληθεί σοβαρά µε το θέµα, το εργασιακό και οικονο-
µικό κόστος θα είναι ήδη πολύ µεγάλο. 

Αι γενεαί πάσαι
Το ότι διανύουµε µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο αναµφίβολα είναι

οφθαλµοφανές για όλους. Τις δυσκολίες και τις συνέπειες της ύφε-
σης τις βιώνουµε ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και σαν κοινωνία εν

τω συνόλω. Εν µέσω αυτών των συνθηκών ο σύλλογός µας θεωρεί ότι
είναι αναγκαίο, αν όχι θεµελιώδες όλοι εµείς που προερχόµαστε από την
Ιονική Τράπεζα να συσφίξουµε τις σχέσεις µας και να ισχυροποιήσουµε
αυτόν τον συναδελφικό δεσµό που διατηρούµε σε όλη µας την επαγγελ-
µατική σταδιοδροµία. 
Άλλωστε, οι περισσότεροι από εµάς έχουµε περάσει τα καλύτερα και πα-
ραγωγικότερα χρόνια της ζωής µας στην Ιονική. Μαζί µε τους συναδέλ-
φους µας έχουµε γευτεί χαρές και λύπες, έχουµε σφυρηλατήσει
πάµπολλες αναµνήσεις, έχουµε υπερνικήσει δυσκολίες, έχουµε συγκεν-
τρώσει δηλαδή όλα εκείνα τα βιώµατα που δένουν τους ανθρώπους στην
πορεία µιας ζωής. ∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι περισσότερο χρόνο
έχουµε περάσει στο χώρο της εργασίας µε τους συναδέλφους, παρά στα
σπίτια µας µε τις οικογένειές µας. 
Έτσι ο σύλλογός µας, από κοινού µε συνταξιούχους συναδέλφους µας
παίρνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει συνεστίαση την Παρασκευή 6
Μαρτίου 2009, µε σκοπό να βρεθούµε και πάλι µαζί και να βιώσουµε για
µία ακόµα φορά ό, τι αληθινό και ωραίο έχουµε µοιραστεί όλα αυτά τα
χρόνια. Αυτή η συνεστίαση θα είναι η απαρχή µιας νέας προσπάθειας για
την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων όλων όσων έχουν ερ-
γαστεί στην Ιονική. 
Μπορεί ορισµένοι, µεθοδευµένα και ύπουλα, να πέτυχαν να ξεπουλή-
σουν το αρχαιότερο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδας, αλλά δεν θα κατορ-
θώσουν ποτέ να διαγράψουν την ιστορία τόσο της ίδιας της τράπεζας,
όσο και των ανθρώπων της. Η αδελφοσύνη της Ιονικής οικογένειας είναι
αδιαπραγµάτευτη και δεν είναι ευάλωτη στις οποιεσδήποτε απόπειρες να
διαρρηχθεί. Σας καλούµε λοιπόν να πάρετε µέρος στη γιορτή της Ιονι-
κής οικογένειας, στη γιορτή όλων µας στις 6 του Μάρτη. 
Σας περιµένουµε όλους εκεί! 

Χαρούµενα µαντάτα
Αγγελικής Μπατιστάτου
Η κόρη της συναδέλφου µας  Αγγελικής, Ελευθερία Μπατιστάτου νυµ-
φεύθει τον Ευάγγελο Ράπτη. Ο γάµος τελέστηκε 6/9/2008 στο Μονα-
στήρι Αγ. Ιωάννης Ναούσης Πάρου. Ο Σύλλογός µας εύχεται στους
νεόνυµφους βίο ανθόσπαρτο.

Γιάννης Μαρκάκης
Ο συνάδελφός µας Γιάννης Μαρκάκης τέως Πρόεδρος του Συλλόγου µας
έγινε για δεύτερη φορά παππούς. Ο γιός του Μάνος απέκτησε ένα υγιέ-
στατο αγοράκι. Ο Σύλλογος µας τους εύχεται να είναι καλότυχο, να το
χαίρονται και να το καµαρώνουν.

Γιάννης Μηλιώνης
Ο συνάδελφός µας Γιάννης Μηλιώνης έγινε για δεύτερη φορά παππούς,
αφού ο γιός του Ανδρέας απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Ανα-
στασία. Ο Σύλλογος µας τους εύχεται να είναι καλότυχο, να το χαίρον-
ται και να το καµαρώνουν.

Ελένη Ζώτου
Η συνάδελφός µας Ελένη Ζώτου πολύτεκνη µε πέντε τέκνα, δώδεκα εγ-
γόνια και έξι δισέγγονα απέκτησε πρόσφατα και έβδοµο δισέγγονο. Ο
Σύλλογός µας της εύχεται να τους χαίρεται όλους και να αποκτήσει
ακόµα περισσότερα.
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Ο γιατρός του συλλόγου ∆ρ.
Γιάννης Παπαθεοδώρου, ια-
τρός-παθολόγος και για πολλά
χρόνια ελεγκτής ιατρός του
ΤΑΠΙΛΤ, δέχεται και εξυπηρε-
τεί τους εν ενεργεία συναδέλ-
φους και συνταξιούχους
καθηµερινά, εκτός Τρίτης,
10.30 - 12.00, στο χώρο του
συλλόγου, Ευπόλιδος 8, 7ος
όροφος, τηλ: 210 32 50 692- 4 

Νέες Αποφάσεις 

∆ικαστηρίων

Για τους παλιούς Λευκοχωρίτες ο Γενάρης ήταν ο
πιο χουζουρλίδικος και ο πιο καλοπερασµένος
µήνας του χρόνου. Ήταν η συνέχεια των µεγα-

λογιορτών. Λόγω κακοκαιρίας υποχρεωτική αναστολή
από κάθε δραστηριότητα εκτός από την σπουδαι-
ότερη: την διαιώνιση του πολύτιµου Λευκοχωρίτικου
γένους…Φαγοπότι λοιπόν και τζάκι µε αναµµένα κού-
τσουρα. Γύρω από το παραγώνι ιστορίες ατελείωτες
µέχρι να καεί το τελευταίο κούτσουρο. Τα πόδια µας
να πιάνουν «κεραµίδες». Οι καπνοδόχοι δουλεύουν
µέρα νύχτα. Καµιά φορά «πιάνει» και κάποιο τζάκι
από τις πολλές «καπινιές». Χάµω στη φωτογωνιά οι
νοικοκυράδες ψένουν κουλούρες, µπογάτσες ή µποµ-
πότα. Τις κεντάνε πρώτα µε το πηρούνι και µετά τις
σκεπάζουνε µε θράκα και χόβολη. Όλοι τρώνε από τα
έτοιµα. Τα αµπάρια επάνω και οι αχυρώνες κάτω είναι
ακόµα κοντόγιοµα. Το χιόνι έχει πασπαλιάσει τα δέν-
τρα και από τις χιονοφορτωµένες κεραµοσκεπές των
σπιτιών κρέµονται µεγάλες µυτερές λαµπάδες από
πάγο. Τα σταλάκια έγιναν …κρύσταλλα Βοηµίας. Οι
τριφτιάδες, ο τραχανάς και οι χυλοπίτες στην ηµερή-
σια διάταξη. Πρώτο πιάτο ρουφηχτές µε κρασί. Για ν’
ανέβουν οι θερµίδες και να κατεβάσουν γάλα οι λε-
χώνες. Όποιος είναι κρυωµένος πίνει τσουκαλόκαφτο.
Κρασί ζεστό µε ζάχαρη. ∆υναµίτης δηλαδή που σκο-
τώνει όλα τα µικρόβια.
Ο Γενάρης έχει και κάτι φεγγάρια που λίγο λείπει να’
ναι µέρα. Είναι φεγγάρι για κλεψιά όπως λέγανε. Άµα
καµιά µέρα έχει ήλιο βγαίνουνε οι πατριώτες στ’ αµ-
πέλια για κλάδεµα. Γενάρη µήνα κλάδευε, φεγγάρι µη
ξετάζεις, λένε οι παλιοί. Οι κοµµένες κληµατόβεργες
είναι το καλλίτερο προσάναµµα για το τζάκι ή το
φούρνο. Τα δε κουτσουµπέλια (τα κούρβουλα από τα
κλίµατα) κάνουν τα καλλίτερα κάρβουνα για το σί-

δερο και το σιδέρωµα των
ρούχων. Οι καφενέδες είναι
γεµάτοι. Καφεδάκι, χαρτάκι,
τσιγαράκι. Λούφα και πα-
ραλλαγή. Πίσω από τα θαµ-
πωµένα τζάµια οι
ξυλοσόµπες των καφενείων

σκορπάνε µια γλυκιά θαλπωρή. Και η βροχή να µη
λέει να σταµατήσει. Να βρέχει µε το τουλούµι. Ο
ήλιος του Γενάρη είναι βλέπεις στον Υδροχόον. 
Χαρά σ’ αυτούς που είναι µέσα στα τζάκια τους ή  χω-
µένοι στις βελέντζες τους κι ας είναι και φτωχοί… Κι
αλλοίµονο σ’ αυτούς που είναι έξω στη βροχή κι ας
είναι και πλούσιοι άρχοντες. Χαρά σ’ αυτούς που γλυ-
κοκοιµούνται ακούγοντας τον ήχο της βροχής και τα
σταλάκια να χτυπούν ρυθµικά και µονότονα τον
τσίγκο της σκεπής του διπλανού σπιτιού.
Τα ποτάµια, θολά κατεβασµένα κόβουν καµιά φορά
τη δέση του µύλου. Η δε κατσιφάρα να περιορίζει πιο
πολύ τον ορίζοντά µας. Ανταριασµένη η Πέρα –µεριά
µελανιασµένα τα κλαριά και η «Κουφάλα» της χω-
τούζας µαυροµέλανη έτοιµη πάλι να τα «µπουρίσει».
Και οι γιορτές να µη λένε να τελειώσουν. Μετά τις
χρονιάρες µέρες έχουµε τις γιορτές του Αγίου Αθανα-
σίου, Αγίου Γρηγορίου, των Τριών Ιεραρχών. Γι’ αυτό
λέµε ότι ο Γενάρης ήταν ο πιο «χουζουρλής» µήνας
του χρόνου.
Το πιάτο του µήνα: Τραχανάς ή ζαµπλαρίκος
Ο τραχανάς είναι το κύριο φαγητό των Λευκοχωριτών.
Και ζεσταίνει και τυλώνει. Υγιεινός, γευστικός, ευκο-
λόφτιαχτος και οικονοµικός. Προσέξτε τη συνταγή µα-
γειρέµατος : Ρίχνουµε στον τέντζερη νερό ανάλογο µε
τις µερίδες που θα βγάλουµε. Τον φέρνουµε στο πα-
ραγώνι. Στο µεταξύ προσπαθούµε να ανάψουµε τη
φωτιά ξεσκαλίζοντας τη στάχτη του τζακιού. Ψά-
χνουµε να βρούµε µισοαναµµένο δαυλί ή κάρβουνο
πούµεινε από την χθεσινοβραδινή φωτιά. Άµα το
βρούµε το παγιδεύουµε γύρω µε προσάναµµα από
ξερό σπάρτο και το φυσάµε ασταµάτητα µέχρι να συµ-
βεί ένα από τα δύο: Ή αυτό να πετάξει φλογίτσα ή να
φουσκώσουν τα πλεµόνια µας και να πονοκεφαλιά-

σουµε. Αν παρόλο το φυσοµάνιασµα δεν ανάψει, τότε,
µουντζώνουµε όλον αυτό τον πυροδοτικό µηχανισµό
που φτιάξαµε, τινάζουµε τη στάχτη από τα µαλλιά µας
και αποφασίζουµε να χαλάσουµε σπίρτο. Προσοχή! Η
διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται σε όλα τα ανάµ-
µατα της φωτιάς ακόµα και για το βράσιµο ενός αυγού
ή ενός καφέ. Σπίρτο δε χαλιέται εύκολα. Πρέπει νάναι
µεγάλη ανάγκη.        
Λοιπόν: όταν το νερό βράσει ρίχνουµε πρώτα µέσα
λίγο χοντρό αλάτι. Μετά ρίχνουµε λίγο –λίγο τον τρα-
χανά µέσα στον τέντζερη. Τον ανακατώνουµε µε την
κουτάλα για να µην κολλήσει στον πάτο ή κουλουν-
τριάσει. Όταν βράσει καλά τον αρταίνουµε µε µια κου-
ταλιά χοιρινό λίπος. Άµα θέλουµε, ρίχνουµε µέσα λίγο
γάλα ή λίγα αραποσιτένια ψιλοκρισαρισµένα αλεύ-
ριαγια να γλυκάνει και να νοστιµίσει. Αν θέλουµε
όµως πικάντικο µενού δεν αρταίνουµε τον τραχανά
στη βράση αλλά κάνουµε τα εξής: κατεβάζουµε τον
τέντζερη από τη φωτιά και βάζουµε πάνω στη σιδερο-
στιά το τηγάνι. Καίµε στο τηγάνι λίπος και ρίχνουµε
µέσα ψιλοκοµµένο ξερό κρεµµύδι ώσπου να ροδίσει.
Άµα ροδίσει ξεκαπακώνουµε τον τέντζερη και αµέσως
ρίχνουµε µέσα στον τραχανά το καβουρντισµένο πε-
ριεχόµενο του τηγανιού και ένα τσιάρρρ… ακούγεται.
Συγχρόνως κι ενώ ανακατεύουµε τον τραχανά όλο το
σπίτι µοσχοµυρίζει. Είναι τότε που όσοι περνούν
απέξω από το σπίτι οσφρίζονται αµέσως τον τραχανά
και µονολογούν: «τον τσιγαρίσανε κι αυτοί, νόστιµο
τον φτιάξανε». Και αναγλύφονται σαν να τον γεύονται
κι ας µην τον βλέπουν καν. Στο τέλος του φαγητού
όποιος θέλει δοκιµάζει κι από τα ξύσµατα. Το «κάθι-
σµα» δηλαδή του τραχανά στον τέντζερη που είναι
πεντανόστιµα! Κορδιάλο, που λένε. Καθώς δηλαδή το
χοντρό αλάτι που κατάκατσε δεν έλιωσε τελείως µαζί
µε το λίπος τα ξεροψηµένα ξύσµατα δίνανε µια άλλη
γεύση στο ίδιο φαγητό. Προσοχή: τον τραχανά τον
τρώµε πρωί ζεστό. ∆εν είναι να µένει για το βράδυ.
∆εν τρώγεται κρύος ή ξαναζεσταµένος. Ο ξαναζεστα-
µένος τραχανάς κάνει µόνο για έµπλαστρο! Λοιπόν
µην κάθεστε. Σηκωθείτε βάλτε την συνταγή κάτω,
εφαρµόστε την και καλοφάγωτος ο τραχανάς.     

ΓΕΝΑΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΑΡΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΙΚΟΝΕΣΕΙΚΟΝΕΣ

του ∆ηµήτρη Κουκούζη

Συνάδελφε ο σύλλογός σου σε καλεί!
Συνάδελφε, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχεις συµφέρον και υποχρέωση να επιστρέψεις στο φυσικό
σου χώρο, στο σύλλογο Εργαζοµένων της Ιονικής. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι εντασσόµενος στο σύλλογό µας κα-
τοχυρώνεις την αξιοπρέπειά σου. Υπερασπίζεσαι τα εργασιακά και ασφαλιστικά σου δικαιώµατα µε τον καλύ-
τερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Απόδειξη οι αλλεπάλληλες δικαστικές επιτυχίες του συλλόγου µας, η
κατοχύρωση και η προάσπιση των ασφαλιστικών µας κεκτηµένων και η απόλυτη και πλήρης κάλυψη των συ-
ναδέλφων που δοκιµάζονται. Όρθωσε το ανάστηµά σου και στάσου στο πλευρό µας. ∆εν υπάρχει πια κανένας
λόγος να φοβάσαι τα φαντάσµατα. Έχει φανεί πλέον ποιοι αγωνίζονται για τα δικαιώµατα των συναδέλφων και
ποιοι είναι εναντίον τους. Με µια απλή αίτηση, επέστρεψε στο σύλλογό µας, στο δικό σου σύλλογο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες µπορείς να απευθύνεσαι στα γραφεία του συλλόγου µας στα τηλέφωνα 210 3250692-4.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Με απόφαση του Πρωτοδικείου Νεαπόλεως Λασιθίου δικαιώνεται ο συνάδελφός µας ∆ιευθυντής του Κατα-
στήµατος Σητείας. Το δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή του συναδέλφου µας και υποχρεώνει την Τράπεζα να τον
επανατοποθετήσει ∆ιευθυντή στο κατάστηµα Σητείας από το κατάστηµα Ηρακλείου Κρήτης που τον είχε µε-
ταθέσει δυσµενώς η Τράπεζα. Η συγκεκριµένη απόφαση είναι σηµαντική και θα αποτελέσει νοµολογία και για
επόµενες µεταθέσεις αν επιχειρηθούν. Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά η κ.  Π. Πετρόγλου.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται ο συνάδελφός µας Υποδιευθυντής του καταστήµατος Κο-
ρυδαλλού. Το δικαστήριο δικαίωσε τον συνάδελφό µας, υποχρεώνοντας την Τράπεζα να τον επαναπροσλάβει
και να τον επαναφέρει στην υπηρεσία. Άλλος ένας συνάδελφος δικαιώνεται για την άδικη καταγγελία σύµβα-
σης που είχε προχωρήσει η Τράπεζα. Την υπόθεση χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος  κ. Κ.  Κατσακιώρης.

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει τον συνάδελφό µας και Ειδικό Γραµµατέα του Συλλόγου
µας. ∆έχεται την αγωγή του υποχρεώνοντας την Τράπεζα να τον προαγάγει από το βαθµό του Τµηµατάρχη Α΄
στο βαθµό του Υποδιευθυντή. Το δικαστήριο µε την απόφασή του δέχθηκε ότι άδικα είχε καθηλωθεί στο βαθµό
του τµηµατάρχη Α΄, δίδοντας δύο βαθµούς. Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Κ. ∆ιάκος.

ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών δέχτηκε την αγωγή αριθµ. 3008/8 της συναδέλφου µας και την προ-
αγάγει από τον βαθµό του Υποτµηµατάρχη στο βαθµό του Τµηµατάρχη Β΄από 1/1/2003 και στο βαθµό του
Τµηµατάρχη Α΄από 1/1/2006. Επίσης επιδικάζει το ποσό των 2000 € ως ηθική βλάβη. Την υπόθεση χειρίστηκε
ο δικηγόρος κ. Ν. Πολυχρονιάδης.

ΒΑΠΟΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δικαιώνεται ο συνάδελφός µας,, υποχρεώνοντας την Τράπεζα
να του καταβάλει το ποσό των 22.977 € (16.977 ευρώ για µισθούς υπερηµερίας και 6.000 ευρώ για ηθική
βλάβη) µε τους νόµιµους τόκους εκ των οποίων το ποσό των 16.977 € εκτελεστό. Υποχρεώνει την Τράπεζα να
δεχτεί τις υπηρεσίες του ως Προισταµένου µε Β΄υπογραφή σε κατάστηµα της Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση
χειρίστηκε νοµικά ο δικηγόρος κ. Ι. Βασιλακάκης.


