
Η αποκατάσταση του εφάπαξ γνωρίζουμε ότι αποτελεί για όλους τους συναδέλφους ένα

από τα πιο «καυτά» ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην ταραγμένη περίοδο της

κρίσης. Ο Σύλλογός μας με υπεύθυνες και στοχευμένες ενέργειες έχει δεσμευθεί απέναντί

σας ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο και θα καταβάλλει κάθε δυνατή θυσία προκειμέ-

νου να αποκαταστήσει το εφάπαξ των συναδέλφων της Ιονικής, απαιτώντας από την τρά-

πεζα να τηρήσει τη ρητή και δεδομένη δέσμευσή της να καλύψει τα ελλείμματα του κλάδου

πρόνοιας. Χωρίς να χρονοτριβήσουμε, έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για

την υλοποίηση αυτού του σημαντικού στόχου στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Κατ’ αρχάς, υφίσταται γνωμοδότηση σχετικά με την εγγυητική ευθύνη της τράπεζας για τα

ελλείμματα του κλάδου πρόνοιας, για την αποδοχή της οποίας πρέπει να αποφασίσει το

ΤΑΥΤΕΚΩ. Καλούμε τη διοίκησή του να προχωρήσει άμεσα σε καταλογισμούς παρελθόντων

ετών σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις προηγούμενων ΔΣ στο πλαίσιο της υφιστά-

μενης εγγυητικής ευθύνης της τράπεζας. Εμείς, βέβαια, θυμόμαστε την εγγυητική ευθύνη

της τράπεζας, καθώς το 2004 είχαμε καταθέσει την υπογραφή μας μετά την ένταξη του

ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ και την είχαμε κατοχυρώσει, υποχρεώνοντας την τράπεζα να αναλάβει την

κάλυψη όλων των ελλειμμάτων μέχρι και την αποχώρηση του τελευταίου συναδέλφου της

Ιονικής. Αναρωτιόμαστε, όμως, αν ο κ. Γκιάτης τη θυμάται. Γιατί κι αυτός είχε τότε συνυπο-

γράψει για την εγγυητική ευθύνη και είχε διαβεβαιώσει τους συναδέλφους για την οριστική

επίλυση του ζητήματος. Αν, λοιπόν, πράγματι τη στηρίζετε συνταχθείτε με το σύλλογό μας

ώστε σύντομα να αποτελέσει και απόφαση της διοίκησης του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ο καλός ο σύλλογος ξέρει κι άλλο μονοπάτι…
Η τράπεζα με ελιγμούς, αναβολές και διαρκή αφερεγγυότητα προσπαθεί να αποφύγει

αφενός την εγγυητική της ευθύνη και αφετέρου να αποτρέψει τη διαδικασία των καταλογι-

σμών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών. Μάταιος κόπος! Ιδιαίτερα αν πιστεύει

ότι θα τη βοηθήσει η τελευταία δικαστική απόφαση που υποχρεώνει το ταμείο να

προσκομίσει αναλυτικά μισθολογικά στοιχεία, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί αποκλει-

στική υποχρέωση του εργοδότη η προσκόμιση αυτών των στοιχείων.    (συνέχεια σελ. 3)

“Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά

μία ευχή” (Antoine de Saint-Exupéry)
Δεν αποτελεί καθόλου υπερβολή ο ισχυρισμός ότι ποτέ στην πρόσφατη

ιστορία της Ελλάδας δεν υπήρχε η γενικευμένη ανασφάλεια και η

μεγάλη αγωνία που απασχολεί σήμερα το σύνολο των ελλήνων

πολιτών για την τύχη της χώρας μας. Υπήρξαν και άλλα κρίσιμα σταυρο-

δρόμια στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας που πέρασε δύσκολες

στιγμές, αλλά ποτέ σε περίοδο ειρήνης δεν υπήρχε αυτή η παρατετα-

μένη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία στο

άμεσο και απώτερο μέλλον. 

Και αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, δεν είναι η σημερινή

τραγική κατάσταση που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής

κοινωνίας, αλλά τρομάζει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δε φαίνε-

ται να υπάρχει σχεδιασμός και προοπτική για καλύτερες μέρες! Σκοπός

μου δεν είναι βέβαια να σας διαποτίσω με απαισιόδοξα μηνύματα. Κάθε

άλλο, θεωρώ ότι η ανάταση είναι εφικτή και γι’αυτό κρίνω απαραίτητο

να καταθέσω την άποψή μου για δύο πολύ σημαντικές πτυχές του

σύγχρονου οικονομικοκοινωνικού μοντέλου, στις οποίες θα πρέπει να

εστιάσουμε και με εργατικότητα και σύμπνοια να τις βελτιώσουμε, γιατί

σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αδύνατο να συζητάμε για την ανάπτυξη,

την ανάκαμψη και κατά συνέπεια τη σωτηρία της πατρίδας μας.

Η θηλιά του δημοσίου
Ο δημόσιος τομέας αποτελεί την καρδιά της λειτουργίας μίας χώρας.

Και ως γνωστόν, όταν παρουσιάζονται επιπλοκές στην καρδιά ενός

ασθενούς -εν προκειμένω της ελληνικής πολιτείας που ουσιαστικά

πλέον βρίσκεται σε… κόμμα- τότε τα προβλήματα διαχέονται σε όλο το

σύστημα του ασθενούς, οδηγώντας τον, αργά ή γρήγορα, στο θάνατο…

Η πατρίδα μας βέβαια δεν πρόκειται να… αποδημήσει εις Κύριον, αλλά

η αλήθεια είναι ότι καμία σοβαρή πρωτοβουλία και καμία πολιτική

απόφαση δεν έχει ληφθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα με γνώμονα ένα

καλύτερο μέλλον και όχι τα μικροκομματικά, πρόσκαιρα συμφέροντα,

ώστε να ξεφύγουμε από την καταστρεπτική τροχιά στην οποία έχουμε

βρεθεί. 

Το δημόσιο εξακολουθεί να είναι ένας αντιπαραγωγικός εχθρός του

πολίτη, διογκωμένο και αναποτελεσματικό. Σε αυτό το τόσο σημαντικό

ζήτημα ο πολιτικός κόσμος για μία ακόμα φορά αναδεικνύει την ανε-

πάρκεια και την ανικανότητά του. Οι κυβερνώντες, όταν υποτίθεται ότι

προσπαθούν να επιφέρουν κάποια «επαναστατική» αλλαγή, κάνουν

ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω, χωρίς φυσικά να υπάρχει

καμία απολύτως βελτίωση. Η δε αντιπολίτευση με αυτά που προτείνει

μας οδηγεί… τρία βήματα πίσω, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας

φαύλος κύκλος που δεν αφήνει καμία προοπτική στο δημόσιο τομέα να

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα τον καταστήσουν τον

ισχυρό πυλώνα στον οποίο θα μπορεί να στηριχτεί η ελληνική κοινωνία

κι ο έλληνας πολίτης για τη λειτουργία του κράτους.

Οι διαρκείς εξαγγελίες που δεν υλοποιούνται ποτέ, η ακραία αναποτε-

λεσματικότητα και η έλλειψη αξιοκρατίας αποτελούν φαινόμενα που

ανέκαθεν ταλαιπωρούσαν και δυστυχώς εξακολουθούν αδιάκοπα

ακόμα και στο σημερινό σημείο μηδέν να ταλαιπωρούν την ελληνική

κοινωνία. Και παρά το γεγονός ότι πλέον είναι προφανές ότι έχουμε

φτάσει στο χείλος του γκρεμού, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη ότι

λαμβάνονται ικανές αποφάσεις ώστε το δημόσιο από εχθρός του πολίτη

να μπορέσει να μετατραπεί σε στήριγμα και εργαλείο υπέρ του κοινω-

νικού συνόλου.

Και βέβαια, όσο δυσάρεστο κι αν ακούγεται, για να φτιάξεις ομελέτα

πρέπει να… σπάσεις αυγά! Στο δημόσιο χρειάζονται βαθιές τομές και

μεταρρυθμίσεις, αλλά και απώλειες και παρεμβάσεις προκειμένου να

εξισορροπηθεί και να λειτουργήσει. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται μία

κυβέρνηση με βούληση για ρίξεις με το κατεστημένο και ένας υπουργός

με ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Δυστυχώς, ούτε η σημερινή κυβέρνηση είναι

αποτελεσματική στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε και ο υπουργός δείχνει

ικανός να αντιμετωπίσει την κατάσταση. 

Σε αυτό το σημείο δε θα μπορούσα να μην αναφέρω ένα πολιτικό πρό-

σωπο που δε βρίσκεται εν ζωή και ήταν ο μόνος στη σύγχρονη πολιτι-

κή ιστορία που τόλμησε μία (πρώτη και μοναδική) βαθιά τομή για το

δημόσιο.                                                             (συνέχεια σελ. 2)
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Το κορυφαίο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι αυτό της

ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, ώστε μετά τη διάσωση

τους οι τράπεζες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο βασικό τους ρόλο,

δηλαδή να αποτελέσουν το δίαυλο της ενίσχυσης της ρευστότητας και της

χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, κάτι που θα αποτελέσει τη

δικλείδα προστασίας των θέσεων εργασίας, αλλά και το εφαλτήριο δημιουργίας

νέων για την αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας. 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως πρόκειται για μία απλοϊκή διαδικασία. Αντίθετα,

η ανακεφαλαιοποίηση συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ποικίλες παραμέτρους

που καθιστούν την πραγμάτωσή της μία ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη

υπόθεση. Η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην πορεία ανακεφαλαιοποίησης

και υλοποίησης της συγχώνευσης της Εθνικής με τη Eurobank καταδεικνύει

ότι το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Πρέπει όλοι να
συνειδητοποιήσουμε ότι η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα επικρατήσει το χάος!
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, αφού το εγχείρημα

φαίνεται να μην ολοκληρώθηκε στο… παρά πέντε. Η τρόικα, που υποτίθεται

ότι είχε ευλογήσει τη συγχώνευση, φάνηκε να υπαναχωρεί την ύστατη στιγμή.

Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα; Η αναβολή της συνέχισης της διαδι-

κασίας δημιουργεί αμείλικτα ερωτήματα. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε

αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τη στάση που θα κρατούσε η τρόι-

κα, με αποτέλεσμα η κωλυσιεργία που επέδειξε να δημιουργεί, πλέον, αξε-

πέραστα εμπόδια στην ανακεφαλαιοποίηση, στην πιο κρίσιμη φάση που

διανύουν ιστορικά οι ελληνικές τράπεζες. Αν όντως η κυβέρνηση γνώριζε ή είχε

ενδείξεις για τις εξελίξεις, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κληθούν να δώσουν εξηγή-

σεις, καθώς είναι ανεπίτρεπτο για τη χιλιοταλαιπωρημένη εθνική οικονομία να

μπαίνει σε μία νέα δίνη, όταν ο ελληνικός λαός έχει εναποθέσει μεγάλες ελπίδες

στην ανακεφαλαιοποίηση και περιμένει μέσα από την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας την επανεκκίνηση της οικονομίας. (συνέχεια σελ. 2)
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(συνέχεια από σελ. 1)
“Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μία ευχή” 

Πρόκειται για τον αείμνηστο Σάκη Πεπονή. Δυστυχώς, όμως, ο γνωστός σε

όλους “νόμος Πεπονή” αποτελεί μέχρι και σήμερα τη μόνη σοβαρή πολιτική

παρέμβαση για αυτήν την τόσο μεγάλη υπόθεση. Επομένως, όλες οι πολι-

τικές αποφάσεις χρειάζονται και πρόσωπα με ειδικό βάρος για να τις υλο-

ποιήσουν. Θεωρεί κανείς ότι υπάρχει σήμερα το πολιτικό πρόσωπο εκείνο

που μπορεί να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα; Μέχρι στιγμής τουλάχιστον,

δεν έχει προκύψει κάποιος πολιτικός με όραμα και αποφασιστικότητα να

ανατρέψει τα δεδομένα, με αποτέλεσμα η νιρβάνα του δημοσίου να μη δια-

ταράσσεται.

Παντελής ανυπαρξία παραγωγικού μοντέλου
Η δεύτερη πτυχή που θέλω να αναδείξω και αποτελεί εδώ και δεκαετίες

απροσπέλαστο εμπόδιο στην πορεία της πατρίδας μας προς ένα καλύτερο

μέλλον είναι το ανύπαρκτο, ουσιαστικά, παραγωγικό μοντέλο. Και πώς,

αλήθεια, να τραβήξει το δρόμο της προόδου μία χώρα, όταν δεν ξέρει πού

ακριβώς κατευθύνεται; Εκτός από λίγες, ειλικρινείς προσπάθειες που έχουν

γίνει στο παρελθόν από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για τη δημιουργία

κατευθυντήριων γραμμών για ένα υγιές, υπεύθυνο και βιώσιμο παραγωγικό

μοντέλο για τη χώρα μας, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικός σχεδιασμός, στρατηγι-

κή και παρέμβαση. Αποκορύφωμα της αδιαφορίας και της ανευθυνότητας

αποτελούν οι τελευταίες κυβερνήσεις που όλοι πλέον βλέπουν τα αποτελέ-

σματα της πολιτικής τους. Ιδιαίτερα η σημερινή δείχνει τεράστιο έλλειμμα

στη δημιουργία στρατηγικής για το παραγωγικό μοντέλο. Οι υποτιθέμενες

προσπάθειές της είναι μηδέν εις το πηλίκο προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στη συνέχεια, θα παραθέσω ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς που

έχουν αναδειχθεί μέσα από συζητήσεις και συνεργασία με ορισμένους

γνώστες των οικονομικών και όχι μόνο δεδομένων της χώρας μας, αλλά και

με απλούς συμπατριώτες μας.

«Κλειδί» ο πρωτογενής τομέας
Η λέξη ανάπτυξη έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια από

κάθε Έλληνα. Από τους πλέον ειδήμονες έως και τους απλούς συμπατριώτες

μας. Τι είναι αυτό, όμως, που θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη; Προσω-

πικά, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανάπτυξη αν δε

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ένα «ξεχασμένο» τομέα της οικονομίας μας, τον

πρωτογενή τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της

ευκταίας οικονομικής άνθισης τα επόμενα χρόνια. 

Από όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχει απορροφήσει η χώρα μας και

όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, καμία σοβαρή προσπάθεια

δεν έχει γίνει στην πατρίδα μας για πρόταξη των δραστηριοτήτων του πρω-

τογενούς τομέα. Και πώς να αξιολογηθούν και να κατανεμηθούν σωστά τα

κοινοτικά προγράμματα, όταν οι μόνοι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν

στη διαμόρφωση υπεύθυνης αξιολόγησης είναι οι διευθύνσεις μελετών των

τραπεζών, στις οποίες, όμως, δε δίνεται αυτή η δυνατότητα! Θα ήταν προς

συμφέρον όλων η ανάθεση της κατανομής αυτών των προγραμμάτων σε

αυτές τις δοκιμασμένες υπηρεσίες που και σωστή βάση μπορούν να

παρέχουν, αλλά και προτάσεις σωστές και αποτελεσματικές μπορούν να

κάνουν. Η πραγματικότητα βέβαια είναι η αντίστροφη. Από τις πρόσφατες

εγκυκλίους που είδαν το φως της δημοσιότητας που αφορούν τον προσα-

νατολισμό αυτών των προγραμμάτων, απουσιάζουν η κτηνοτροφία, η

αλιεία, η γεωργία, αλλά και συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα έπρεπε

να έχουν ξεχωριστή και ιδιαίτερη θέση στα προγράμματα στήριξης, όπως η

μελισσοκομία, η εκτροφή σαλιγκαριών, η παραγωγή τρούφας κλπ.

Οι αυτοκινητόδρομοι και οι μεγάλες υποδομές ήταν το στοίχημα της

πατρίδας μας για τις δεκαετίες ‘80 και ‘90 και σε σημαντικό βαθμό υλοποι-

ήθηκαν. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και σήμερα παραμένουν κεντρικές

προτεραιότητες τα δημόσια έργα στους τομείς αυτούς. Άλλο ένα δείγμα της

οπισθοδρόμησης και της έλλειψης σωστού σχεδιασμού της ελληνικής πολι-

τείας. Όχι λοιπόν κύριοι, αυτό δεν είναι παραγωγικό μοντέλο! Γιατί τέτοιου

είδους μεγάλα δημόσια έργα μπορεί πρόσκαιρα να δίνουν λύσεις και να

ανακουφίζουν το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά μακροπρόθεσμα

δε συμβάλλουν ούτε στην ανάπτυξη, ούτε στη μακροπρόθεσμη δημιουργία

θέσεων εργασίας. Επομένως, αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο που στον κεντρικό

του πυρήνα θα περιλαμβάνει σύγχρονες δραστηριότητες του πρωτογενούς

τομέα, τίποτα δεν προμηνύεται ευοίωνο για την ανάπτυξη της χώρας. 

Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, εξακολουθεί να είναι η δημιουργία σταθερών

βάσεων για ένα λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, αλλά δυστυχώς δεν

υπάρχουν τα πρόσωπα που με την πολιτική βαρύτητα και τις τολμηρές

αποφάσεις τους θα διαμορφώσουν το τοπίο για το κατάλληλο μοντέλο που

έχει ανάγκη η κοινωνία και η πατρίδα μας. Το ζητούμενο και σε αυτήν την

περίπτωση είναι να υπάρξουν πολιτικοί ταγοί που θα θέσουν τις προϋ-

ποθέσεις για τη δημιουργία του. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα επιλέξουμε

ικανούς πολιτικούς -για να μην παραβλέπουμε πλήρως και τις ευθύνες που

φέρουν οι πολίτες για τη σημερινή κατάσταση- που θα μπορέσουν να

δώσουν προοπτική, καθώς είναι δεδομένο ότι το υπάρχον πολιτικό δυνα-

μικό δε φαίνεται να έχει αφενός τη βούληση και αφετέρου τις δυνατότητες

να αποτελέσει τον «οδοστρωτήρα» που θα «πατήσει» τα κακώς κείμενα του

παρελθόντος και θα διαμορφώσει ένα λειτουργικό παραγωγικό μοντέλο για

τη χώρα.

Σαράντος Φιλιππόπουλος

(συνέχεια από σελ. 1)
“ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ”

Ο αφελληνισμός των τραπεζών θα προκαλέσει πρόσθετες δυσχέρειες

στην ελληνική οικονομία 

Τα ερωτήματα, όμως, δεν έχουν τελειωμό. Θα θέλαμε η κυβέρνηση να μας

απαντήσει αν, αλήθεια, υφίσταται ή όχι κίνδυνος αφελληνισμού του τραπεζι-

κού συστήματος. Είναι ή όχι μεθοδευμένη μία τέτοια εξέλιξη προκειμένου να

ελεγχθεί ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της χώρας και κατά συνέπεια να

βρίσκεται υπό συνεχή και ασφυκτικό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος της οικο-

νομίας;

Ο αφελληνισμός αρχικά της Εθνικής Τράπεζας θα ανοίξει τους ασκούς
του Αιόλου για την παραχώρηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
σε ξένα συμφέροντα, γεγονός που θα έχει δραματικές επιπτώσεις στη
χρηματοδότηση της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εμείς

κρίνουμε θετικά την τοποθέτηση της διοίκησης του Συλλόγου της Εθνικής που

δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει ενεργά ο ΣΥΕΤΕ στην ανακεφαλαιοποίηση

της Τράπεζας, προτρέποντας τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο, αλλά και

την παρέμβαση του Συλλόγου ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει την

έγκρισή της για τη συμμετοχή  παλαιών μετόχων και νέων ιδιωτών επενδυτών

στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ , όπως ορίζει η διαδικασία της

ανακεφαλαιοποίησης, για να μην οδηγηθεί η Εθνική Τράπεζα στο Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να διατηρηθεί το management υπό

ελληνικό έλεγχο.

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι ο ανορθολογικός τρόπος με τον οποίο φαίνεται

να επιδιώκεται η συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα

επιφέρει την απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απώλεια δεκά-

δων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα καλείται να

απαντήσει η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε αυτήν την υπόθεση εθνικής προτε-

ραιότητας με πρωτοφανή προχειρότητα, αλλά και οι εκπρόσωποι της τρόικας

που είναι εμφανές ότι εξυπηρετούν απαιτήσεις συγκεκριμένων οικονομικών

κέντρων.

Ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον του Ομίλου της ALPHA BANK

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Σύλλογός μας συμπαρατάχθηκε

με την τράπεζα σε κάθε κίνηση και προσπάθεια που στοχεύει στην πρόοδό της,

χωρίς να υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της. Απευθύνα-

με έκκληση σε κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει ενεργά, ο καθένας με τις

δυνατότητές του, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στηρίζοντας με αυτόν

τον τρόπο την προοπτική της ανακεφαλαιοποίησης και αποτρέποντας τον

αφελληνισμό της τράπεζας. Άλλωστε την ίδα επιλογή προέκρινε και το ΔΣ του

Συλλόγου μας που συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τρά-

πεζας. Είναι γνωστό ότι υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων με τη διοίκηση

στα εργασιακά θέματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τίθενται αυτές οι διαφο-

ρές σε πρώτη προτεραιότητα όταν διακυβεύεται η επιβίωση και η ανάπτυξη της

τράπεζας.

Εκτιμούμε, μάλιστα, ως θετική εξέλιξη για τον όμιλο της ALPHA το γεγονός ότι

δεν ανέλαβε τη διαχείριση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η διοίκηση της Τράπεζας στοχεύει

στην  υλοποίηση μίας ακόμα εξαγοράς ώστε ο Όμιλος να καταστεί πιο ισχυρός

στην ελληνική αγορά.

Οι αναδιαρθρώσεις και οι συγχωνεύσεις αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα,

γεγονός που δικαιώνει απόλυτα τις εκτιμήσεις μας ότι αυτές οι εξελίξεις αποτε-

λούσαν επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση των τραπεζών και για τη σοβαρή

ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας.

Εδώ και μία δεκαετία ήμασταν ο μόνος Σύλλογος εργαζομένων που είχε
ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ αυτής της εξέλιξης, έχοντας μάλιστα δεχτεί πυρά
από όλες τις πλευρές. Εμείς, έχοντας πάντα στο νου μας όχι το επικοινωνιακό

παιχνίδι, αλλά το συμφέρον των συναδέλφων μας, τους προτείνουμε να

διαχειριστούν με σοβαρότητα και σύνεση αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ώστε να

συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού πλαισίου για το τραπεζικό σύστημα

που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και την προοπτική τους.

2

« ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεκάδες συνταξιούχοι/ες  της Ιονικής Τράπεζας που ασχολούνται με τα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης δημιούργησαν πριν λίγες ημέρες την ομάδα επικοινωνίας στο

facebook «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» με σκοπό την άμεση, αντι-

κειμενική, έγκυρη και επίκαιρη, τραπεζική ηλεκτρονική ενημέρωση, το σχολιασμό

των γεγονότων που αφορούν τους «Ιονικάριους» και την κατάθεση και προώθη-

ση προτάσεων που θα βελτιώνουν την θέση των συνταξιούχων. 

Η ομάδα είναι κλειστή και μόνον τα μέλη έχουν την δυνατότητα για ενημέρωση

και αναρτήσεις. Διαχειριστές είναι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι: ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ-ΚΑΡΑΔΕΛΗ (Αθήνα), ΔΩΡΑ ΠΑΙΝΕΖΗ (Πειραιάς), ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΚΡΙΚΕΛΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ (Θεσσαλονίκη). Για να εγγραφείτε κάνετε ανα-

ζήτηση «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και στείλτε  αίτημα αποδοχής.

Προσοχή: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο πρέπει να προη-

γηθεί προσωπικό μήνυμα σε κάποιον από τους διαχειριστές της σελίδας με τα

πλήρη στοιχεία σας (Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο) προκειμένου να γίνετε απο-

δεκτοί.

Ο Σύλλογός μας εύχεται σε αυτήν τη νέα, αξιόλογη προσπάθεια καλό
ηλεκτρονικό ξεκίνημα με δημιουργικές και αποτελεσματικές προτάσεις.
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Η διοίκηση του Συλλόγου μας έκρινε αναγκαίο να απευθύνει επιστολή στο

διευθυντή της τράπεζας και να την κοινοποιήσει παράλληλα στη Διεύθυνση

Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την άρνηση της τράπεζας να καταβάλλει

την αποζημίωση του Ν2112/20, όπως δηλαδή υποχρεούται από το νόμο. Πρό-

κειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ταλαιπωρεί τόσο τους συνα-

δέλφους που αποχωρούν, όσο και την τράπεζα που επιβαρύνεται οικονομικά

λόγω των συνεχών νομικών διεκδικήσεων σε βάρος της, αλλά και ηθικά με την

καταφανή προσπάθειά της να παρακάμψει το νόμο! Το παράδοξο σε αυτήν

την υπόθεση -και δυστυχώς δεν πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση παρα-

λογισμού στην τράπεζα- είναι ότι η επικρατούσα κατάσταση είναι επιζήμια προς

κάθε κατεύθυνση και θα αποτελούσε ευνοϊκή εξέλιξη για όλους η ανατροπή της,

κάτι που θα μπορούσε να συμβεί με μία απλή διοικητική απόφαση…

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τη σχετική επιστολή, η οποία πιστεύουμε ότι

θα βρει ευήκοα ώτα ώστε, επιτέλους, να δοθεί λύση σε αυτήν την προβλημα-

τική και ανούσια κατάσταση: 

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας έχει αναδείξει από πολλών ετών το

ζήτημα της υποχρέωσης της Τράπεζας να καταβάλλει στους αποχωρούντες

υπαλλήλους της την αποζημίωση του άρ.8 Ν.3198/1955, στηρίζοντας

έμπρακτα και παρέχοντας και νομική συνδρομή στους αποχωρούντες

συναδέλφους μας. Μέχρι σήμερα εκατοντάδες συνάδελφοί μας έχουν δικαι-

ωθεί με πρωτόδικες αποφάσεις και έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές εφετειακές

αποφάσεις, στο σύνολό τους σχεδόν υπέρ των εργαζομένων. Τις αποφά-

σεις αυτές δημοσιεύουμε στην εφημερίδα μας «Συλλογική Ενημέρωση -

Ιονική Ενότητα» (βλ. σελ. 8). Άλλωστε το νομικό αυτό ζήτημα έχει ήδη

ξεκαθαρισθεί με αρεοπαγιτικές αποφάσεις  και για την Εμπορική Τράπεζα

(που έχει ίδιο ακριβώς Οργανισμό Προσωπικού με την τέως ΙΛΤΕ).    

Η εμμονή της τράπεζας στη μη καταβολή των αποζημιώσεων αυτών, και δη

μετά το Ν.4046/2012, που μετέτρεψε τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου,

επιβαρύνει την Τράπεζα με μεγάλα ποσά τόκων και περιττά δικαστικά

έξοδα, επιβαρύνει την αποτελεσματική λειτουργία των νομικών της υπηρε-

σιών και των δικαστηρίων, κυρίως όμως πλήττει την εικόνα της Τράπεζας

στα μάτια των διαδίκων, των δικαστών και των δικηγόρων, σε βαθμό να

αναρωτιούνται “τι συμβαίνει στην Alpha Bank”. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα με τη δική σας

παρέμβαση.  

Με εκτίμηση για τη διοίκηση, 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος                     Θωμάς Γεωργίου 3

(συνέχεια από σελ. 1)
“ΠΕΡΙ ΕΦΑΠΑΞ! ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ...”“ΠΕΡΙ ΕΦΑΠΑΞ! ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ...”

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο ελάχιστο μας πτόησε η συγκεκριμένη

δικαστική απόφαση, καθώς ο σύλλογός μας θα έχει εξασφαλίσει εντός σύντομου

χρονικού διαστήματος διαφορετική «μπάι-πας» διαδικασία και ικανότητα πραγματο-

ποίησης όχι μόνο των βεβαιωμένων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

αλλά και όσων ακολουθούν, μιας και ο κλάδος πρόνοιας έχει καταστεί καθολικός διά-

δοχος τόσο του κλάδου κύριας σύνταξης, όσο και της υγείας. Αλήθεια, κ. Γκιάτη, επί

της συγκεκριμένης προοπτικής ποια είναι η θέση σας; Γιατί δεν αποτελεί άλλοθι για

σας η τυπική πρόσθετη παρέμβαση που κάνατε στη διαδικασία του Διοικητικού

Πρωτοδικείου. Πολύ σύντομα η τράπεζα θα διαπιστώσει ότι αυτή η παρελκυστική

τακτική θα την οδηγήσει σε αδιέξοδο, αφού προσθέτει επιπλέον τόκους στους κατα-

λογισμούς και πλήττεται το κύρος της. Με ενέργειες που κινεί ο σύλλογός μας οι διοι-

κούντες την τράπεζα θα βρεθούν προ εκπλήξεως και εμείς έχουμε αποδείξει

περίτρανα στο παρελθόν ότι δε μένουμε στα λόγια. 

Εννοείται ότι τη συγκεκριμένη απόφαση την κρίνουμε το λιγότερο απαράδεκτη στο

σύνολο του σκεπτικού της. Ασκήσαμε κι εμείς πρόσθετη παρέμβαση, αλλά ιδιαίτερα

μας ξενίζει το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι πρόσθετες παρεμβάσεις των συλλόγων,

ενώ υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την

οποία γίνονται αποδεκτές πρόσθετες παρεμβάσεις σε τέτοια θέματα. Το απίθανο

σκεπτικό του Διοικητικού Πρωτοδικείου ήταν ότι οι σύλλογοι που παρεμβαίνουν δεν

έχουν έννομο συμφέρον! Τα σχόλια περιττεύουν…

Επειδή κάποιοι συνάδελφοι ίσως έχουν απογοητευτεί από τις πρόσφατες εξελίξεις,

θέλουμε να τονίσουμε ότι ποτέ δε νιώσαμε τόσο σίγουροι για την έκβαση αυτής της

υπόθεσης όσο το τελευταίο διάστημα. Γι’ αυτό και σύντομα, αφού εκκινήσουμε τις

απαραίτητες διαδικασίες, θα αποστείλουμε στην τράπεζα επιστολή με ντοκουμέντα

τα στοιχεία της αναλογιστικής μελέτης που έχουμε στα χέρια μας, επισημαίνοντας το

μονόδρομο επιλογής της για συναινετική διευθέτηση του θέματος.

Θα κινήσουμε «γη και ουρανό» μέχρι να δικαιωθούμε!
Οι προσπάθειές μας, όμως, δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να δικαιωθούμε

οριστικά και αμετάκλητα. Θα κινήσουμε «γη και ουρανό» και θα δραστηριοποιηθούμε

με κάθε δυνατό, θεμιτό και νόμιμο τρόπο μέχρι να πετύχουμε. Γι’αυτό το λόγο δεν

έχουμε αποκλείσει ακόμα και τη συνεργασία με την τράπεζα για την επίλυση του

ζητήματος, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή η διοίκηση θα λογικευτεί και θα πράξει το

αυτονόητο, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις της.

Προτιθέμεθα μάλιστα να απευθύνουμε επιστολή στη διοίκηση της τράπεζας, μέσω

της οποίας θα την καλέσουμε να βρεθεί λύση μέσα από ειλικρινή συνεργασία και διά-

λογο, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τις δικαστικές και τυπικές εξελίξεις. Ελπίζουμε η

διοίκηση να ανταποκριθεί στο αίτημα του Συλλόγου μας που εκφράζει όλους τους

συναδέλφους, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να καταστεί εφικτή η διευθέτηση ενός

τόσο σημαντικού θέματος επ’ωφελεία της τράπεζας αλλά και των ασφαλισμένων του

κλάδου πρόνοιας.

Παράλληλα, εμείς είμαστε πάντα υπέρμαχοι της δημιουργίας ενός ενιαίου μετώπου

για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων, πιστεύοντας ακράδαντα στην

αρχή «η ισχύς εν τη ενώσει». Ειδικά στον εργασιακό μεσαίωνα που έχει βυθιστεί

πλέον η χώρα μας και για τόσο μεγάλης σημασίας ζητήματα πιστεύουμε ότι είναι επι-

τακτική ανάγκη να ξεχαστούν οι μικροσυντεχνιακές διαφορές, δημιουργώντας μία

κοινή γραμμή με τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς φορείς και είμαστε οι μόνοι που

προχωράμε με ειλικρινείς προθέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, απευθύνοντας

επιστολή στους Συλλόγους και τις παρατάξεις του χώρου προκειμένου όλοι μαζί να

διεκδικήσουμε την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Σε συνάρτηση με τις εξελίξεις και εφόσον καταστεί αναγκαίο θα ζητήσουμε να συναν-

τηθούμε με εκπροσώπους των κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Θα επι-

διώξουμε να συζητήσουμε με τους υπεύθυνους του ασφαλιστικού της ΝΔ, του

ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ ελπίζοντας στη στήριξη και τη συμβολή τους για την αποκα-

τάσταση του εφάπαξ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η άμεση προώθηση και

στήριξη του παραπάνω θέματος στα κυβερνώντα κόμματα, τότε εκ των πραγμάτων

θα είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Άμεσα εφικτή η υλοποίηση του στόχου
Καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι με βάση την υπάρχουσα συμφωνία,
τις δεσμεύσεις της τράπεζας, τις γνωμοδοτήσεις που έχουμε στα χέρια μας,
αλλά και έπειτα από διεξοδική ανάλυση των νομικών δεδομένων, κρίνεται
άμεσα εφικτή η υλοποίηση του στόχου της αποκατάστασης του εφάπαξ. Οι

ελπίδες μας είναι βάσιμες και δεν πρόκειται για συνδικαλιστικές κορώνες στην προ-

σπάθεια για εντυπωσιασμό. Γι’αυτό και ευελπιστούμε ότι η τράπεζα θα προσέλθει

άμεσα σε διάλογο για τη διευθέτηση αυτού του θέματος εξυπηρετώντας ουσιαστικά

με αυτόν τον τρόπο και τα συμφέροντά της μέσω της υλοποίησης των δεσμεύσεών

της και της ικανοποίησης ενός καθόλα δίκαιου αιτήματος των εργαζομένων που

προέρχονται από την Ιονική. Καλούμε τους συναδέλφους να παραμείνουν ψύχραι-

μοι και αισιόδοξοι για τη διευθέτηση του ζητήματος και να στηριχτούν στις υπεύθυ-

νες προσπάθειες που καταβάλλει ο Σύλλογός μας, ώστε στο τέλος να γευτούμε όλοι

μαζί τη χαρά της επιτυχίας.

Με υπομονή και ώριμη σκέψη οι παραιτήσεις
Έχουμε επισημάνει ξανά στο παρελθόν ότι κρίνουμε λάθος απόφαση, στη

συγκεκριμένη συγκυρία της αβεβαιότητας, να παραιτούνται οι συνάδελφοι

χωρίς να αξιώνουν οικονομική ικανοποίηση από την τράπεζα. Οποιαδή-

ποτε απόφαση πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι η αποχώρηση με

λήψη μειωμένου εφάπαξ κατά 41,17%, θα έχει ως συνέπεια έναν πολυετή

και πολυέξοδο δικαστικό αγώνα εναντίον του νέου μορφώματος που θα

προκύψει -είτε από επαγγελματικό ταμείο είτε από ασφαλιστική εταιρία η

κάλυψη του εφάπαξ- για τη διεκδίκηση του ποσού που έχει περικοπεί. Εμείς

από την πλευρά μας συνιστούμε στους συναδέλφους υπομονή και να περι-

μένουν την οριστική διευθέτηση του θέματος.

Μονόδρομος η εθελούσια έξοδος
Πιστεύουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων θα υπάρξει μείωση

του προσωπικού που απασχολείται στην τράπεζα γι’ αυτό είναι απαραίτητη η

εκπόνηση σχεδίου συντεταγμένης, υπεύθυνης και αξιοπρεπούς διαδικασίας

εθελουσίας εξόδου. Ο μόνος λόγος που αυτή η διαδικασία δεν έχει προχωρή-

σει μέχρι σήμερα  είναι ότι η υλοποίησή της θα σημάνει την κατάρρευση του

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που καλύπτει τους συνταξιούχους της

πρώην Πίστεως. Επομένως κ. Γκιάτη καλό θα είναι να κοιτάξετε πρώτα τα του

οίκου σας και  το θεσμό της προσυνταξιοδοτικής κάλυψης που οδεύει προς

την κατάρρευση και να αφήσετε στην άκρη τις «δικαιώσεις» που αναφέρετε

στην τελευταία ανακοίνωσή σας. Οι λεονταρισμοί για προσφυγές στα ευρω-

παϊκά δικαστήρια προκειμένου να ισχύσει η σύμβαση τράπεζας–συλλόγου

του 1981 είναι ξεκάθαρη εξαπάτηση των συναδέλφων, αφού δεν έχετε προ-

βεί σε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα. Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι

δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την ανακοίνωση εθελουσίας εξόδου με δια-

φανείς όρους και προϋποθέσεις. Είναι μία διαδικασία που πρέπει να

προκύψει μετά από ειλικρινή συνεργασία της τράπεζας και των συλλόγων

προκειμένου και η στρατηγική της να υλοποιηθεί, αλλά και οι συνάδελφοι να

αποχωρήσουν με αξιοπρεπείς όρους. Η φημολογία ότι η τράπεζα δε θα υπα-

ναχωρήσει, καθώς δεν την απασχολεί η εθελούσια έξοδος και συζητάει για

τους επόμενους μήνες το ενδεχόμενο καταβολής  της αποζημίωσης του

Ν.2112, που θα τη βαφτίσει εθελούσια έξοδο, είναι σίγουρο ότι δε θα έχει τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

Και για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό: Η καταβολή αποζημίωσης,
σύμφωνα με το νόμο 2112, είναι υποχρεωτική σε όσους συνταξιοδο-
τούνται. Οποιαδήποτε συζήτηση γι’ αυτό το θέμα είναι περιττή και η τρά-
πεζα δεν κάνει «χάρη» σε κανέναν καταβάλλοντάς την. Εξάλλου, απο-

δέχεται την υποχρέωσή της αυτή με την αναφορά στο ζήτημα στο Ενημερω-

τικό Δελτίο (σελ. 230) που κατέθεσε, όπως και είχε υποχρέωση, κατά την

αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επο-

πτικές αρχές και μάλιστα ενέγραψε (σελ 253 ως άνω) ως προβλέψεις για το

2012 το ποσό  των € 125,1 εκατ. για αποζημιώσεις. Επομένως, η καταβολή

της αποζημίωσης σε όσους αποχωρούν συνταξιοδοτούμενοι αποτελεί

υποχρέωση που απορρέει από το Νόμο, δεν είναι οικιοθελής παροχή και δε

συμψηφίζεται με το εφάπαξ, καθώς δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.

Τελεία και παύλα. Αλήθεια, ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα κ. Γκιάτη;

Συνάδελφοι, με υπευθυνότητα, εντιμότητα και σαφήνεια πιστεύουμε ότι ο δρό-

μος προς τη δικαίωση των σημαντικών επιλογών του συλλόγου μας και

συνακόλουθα την ικανοποίηση των αιτημάτων σας είναι πολύ κοντά. Είμαστε

βέβαιοι ότι θα πετύχουμε!
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“ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ”

Αυτό το γνωμικό του Gustave Flaubert αποτυπώνει

πλήρως τη σημασία της... βιβλιοφαγίας στη ζωή

μας. Γιατί καλά τα συνδικαλιστικά ζητήματα και οι

αγώνες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας,

αλλά χρειάζεται να ξεφεύγουμε πού και πού από τη

σκληρή πραγματικότητα. Και σίγουρα δεν υπάρχει

καλύτερος τρόπος από την ανάγνωση ενός βιβλίου

και οποιουδήποτε άλλου λογοτεχνικού κειμένου.

Πόσο μάλλον όταν αυτά προέρχονται από πρώην

συναδέλφους! 

Ο συνταξιούχος συνάδελφος Γιάννης Βέργος (του

Σταύρου) διετέλεσε διευθυντής σε πολλά καταστή-

ματα της Ιονικής Τράπεζας, αλλά το ταλέντο του

δεν εξαντλείτο στα τραπεζικά ζητήματα. Μετά τη

συναξιοδότησή του αποφάσισε να ασχοληθεί και

με τη συγγραφή και το έχει πάρει πολύ… ζεστά το

θέμα. Στο προσωπικό του ιστολόγιο

(http://gortynios-isv.blogspot.gr/) μπορείτε να

βρείτε κείμενά του γενικότερου ενδιαφέροντος,

αλλά και σχετικά με βιώματα και αναμνήσεις από

τη ζωή του στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας τα παλαι-

ότερα χρόνια.

Εκτός όμως από τη συγγραφή στο ιστολόγιό του, ο

πρώην συνάδελφος έχει ήδη συγγράψει 2 έργα

που τιτλοφορούνται «Ο Μητσάκος ο μικρομε-

σαίος» και «Το μπέρδεμα του Νώε», τα οποία δεν

έχουν εκδοθεί ακόμη λόγω της παρατεταμένης

κρίσης, με αποτέλεσμα να αναζητά την απαραίτητη

στήριξη για να ολοκληρώσει το εγχείρημά του.

Σίγουρα η προσπάθεια του συναδέλφου αξίζει να

βρει θετική ανταπόκριση και ευελπιστούμε ότι μέσα

από την εφημερίδα μας θα υπάρξουν κάποιοι

συνάδελφοι που θα ευαισθητοποιηθούν και θα

προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους. 

Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να συνδράμει,

μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύλλογό μας για

περισσότερες πληροφορίες ή και απ’ευθείας με τον

ίδιο μέσα από το ιστολόγιό του. Από την πλευρά

μας αναμένουμε με ανυπομονησία την έκδοση των

έργων του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Το συγγραφικό ταλέντο των Ιονικάριων επεκτείνε-

ται όμως και στην ποίηση. Η εκλεκτή συνταξιούχος

συνάδελφος Μαίρη Γκαζιάνη είχε πάντοτε μία

έντονη κλίση προς κάθε είδους τέχνη. Αφού ασχο-

λήθηκε επιτυχημένα με τη φωτογραφία -με πολλές

εκθέσεις και διακρίσεις στο ενεργητικό της- και με

τη ζωγραφική, τον τελευταίο χρόνο καταπιάστηκε

με τη συγγραφή. 

Στην ποιητική συλλογή με τίτλο «Σου γράφω…»

(εκδόσεις: βιβλιοπωλείο «Άβακας») καταγράφει το

στιγμιαίο συναίσθημα, τις αναμνήσεις και τις σκέ-

ψεις της. Η συνάδελφος διαχειρίζεται το λόγο όσο

επιδέξια το έκανε παλαιότερα με το φακό και τον

καμβά, «αποδίδοντας ατόφια την αλήθεια του

ποιητικού λόγου και ενεργοποιώντας τον για να

γίνει άμεσα εικόνα» (κριτική του συγγραφέα Γιώρ-

γου Τζιτζικάκη). Γνωρίστε κι εσείς την ποίηση της

συναδέλφου και είμαστε σίγουροι ότι θα νιώσετε

πως ανακαλύπτετε και τον εαυτό σας…

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

Ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για τα εργατικά

δικαιώματα και τις διεκδικήσεις και ότι πρέπει να

κρατάμε ανοιχτά τα μάτια μας και να φυλαγόμαστε

από παντού είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε όλοι.

Αυτό που δε γνωρίζαμε είναι ότι η τράπεζα, πιθανό-

τατα στην προσπάθειά της να μειώσει τα… λειτουρ-

γικά της έξοδα, θα ξεπερνούσε κάθε όριο, φτά-

νοντας μέχρι το σημείο να μεθοδεύει ανοιχτά

απολύσεις, ζητώντας ως πρώτο βήμα από τους

διευθυντές να στοχοποιήσουν μέρος του προσωπι-

κού! 

Σε δύο πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΣΑΚ και του

Συλλόγου «Αλληλεγγύη» διαβάσαμε ντοκουμέντα

σχετικά με τη χειραγώγηση που επιχειρείται από

πλευράς τράπεζας για την υποαξιολόγηση ποσο-

στού 10% επί του κρινόμενου προσωπικού. Αν

όντως υπάρχει αυτή η οδηγία, αποτελεί ντροπή και

όνειδος για τα στελέχη της τράπεζας. Αν ισχύουν τα

όσα διαβάσαμε τίθεται ένα μείζον θέμα στο οποίο

δυστυχώς η διοίκηση μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει

απάντηση. Θεωρούμε απαράδεκτο σε μία χώρα

που υποτίθεται ότι λειτουργεί δημοκρατικά να

υπάρχουν τέτοιοι νοσηροί εγκέφαλοι και να

κατέχουν μάλιστα και σημαντικές θέσεις! Αυτές οι

λογικές πλήττουν καίρια την αξιοπιστία της τράπε-

ζας, αλλά πάνω από όλα την αξιοπρέπεια και τη

λειτουργία της πολιτείας. 

Εμείς κρίνουμε απαραίτητο η διοίκηση να απαντή-

σει αν υφίσταται τέτοια οδηγία και αν πράγματι έχει

γίνει μία τέτοια ενέργεια, απαιτούμε να περάσει

από πειθαρχική διαδικασία αυτά τα νοσηρά μυαλά,

γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η

τιμή και η υπόληψή της. Πραγματικά απορούμε με

μερικούς που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν

ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μόνο αρνητικές

εξελίξεις μπορούν να συσσωρεύσουν. 

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΡΕΛΟ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΠΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΚΑΙ

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΟ ΨΕΜΑ…

Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά και αποτελεί αδιαμφι-

σβήτητο γεγονός ότι στην τράπεζα  «εργάζονται»

ανίκανα και αναξιόπιστα άτομα που ουσιαστικά η

μόνη «υπηρεσία» που προσφέρουν είναι η οπισθο-

δρόμηση των λειτουργιών της και η διάδοση

ανύπαρκτων και άκυρων πληροφοριών…

Πρόσφατα, λοιπόν, αποκαλύφθηκε ένα ακόμη

χαρακτηριστικό περιστατικό της συγκεκριμένης

«άρρωστης» κατάστασης. Ένας από αυτούς

τους αργόσχολους που δυστυχώς αφθονούν

στην τράπεζα και με την πλήρη κάλυψη και

ανοχή της διοίκησης περιδιαβαίνουν στο κεντρικό,

στις διευθύνσεις και στα υποκαταστήματα για να

«διαφωτίσουν», υποτίθεται, τους συναδέλφους,

διέδιδε το πρωτοφανές και αήθες ψέμα ότι ο

τέως Γ.Γ. του Συλλόγου μας, Φάνης Κυριόπου-

λος, έχασε την αγωγή του εναντίον της τράπεζας

με την οποία ζητούσε τη νόμιμη αποζημίωση

που κακώς δεν του είχε καταβάλει η τράπεζα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο εν λόγω κύριος

προέτρεπε παράλληλα τους συναδέλφους μας

να μην προχωρούν σε παρόμοιες αγωγές με το

σκεπτικό ότι αφού δε δικαιώθηκε ο «ανακατεμέ-

νος με τα συνδικαλιστικά» Κυριόπουλος που

ήταν γραμματέας στο Σύλλογο, οι υπόλοιποι δεν

έχουν καμία ελπίδα να κερδίσουν παρόμοιες

υποθέσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων

που παράνομα δεν καταβάλλει η τράπεζα…

Δε χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι η αλήθεια
είναι εντελώς διαφορετική. Η δικαίωση αυτών

των υποθέσεων στα δικαστήρια είναι δεδομένη,

κάτι το οποίο μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε

μέσα από τη στήλη των δικαστικών αποφάσεων

(βλ. σελ. 8), στην οποία δημοσιοποιούμε σε κάθε

φύλλο της εφημερίδας μας τις –πολλές- κερδισμέ-

νες αγωγές των συναδέλφων μας! 

Βέβαια δεν είναι δυνατόν να μείνουν ασχολίαστες

οι ενέργειες και η λειτουργία του συγκεκριμένου

ατόμου, καθώς προκύπτουν σημαντικά θέματα…

Το γεγονός ότι ψεύδεται, έχοντας φτάσει, μάλιστα,

στο σημείο να διαδίδει ανακρίβειες ακόμη και για τα

πιο προφανή, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί

για το ποιόν του συγκεκριμένου τεμπέλη έχουν

γνώση οι συνάδελφοι της Ιονικής Τράπεζας και δε

συνηθίζουν να τον παίρνουν στα σοβαρά. Το θέμα,

όμως, που τίθεται επιτακτικά και ζητάμε από την

τράπεζα να μας δώσει σαφή απάντηση είναι πώς

είναι δυνατόν να έχει αφήσει αυτόν τον κύριο να

περιφέρεται στους κύκλους της εδώ και πολλά χρό-

νια, ειδικά αν αναλογιστούμε ποια συμφέροντα

εξυπηρετούν οι ανακρίβειες που διαδίδει... 

Βέβαια, θα πείτε, ότι δεν είναι ο μοναδικός και θα

έχετε δίκιο. Αλλά αυτό το περιστατικό θέτει ένα

ακόμη μείζον ηθικό θέμα, αφού με τις εξελίξεις και

τις αλλεπάλληλες ενισχύσεις που έχουν λάβει οι

τράπεζες από τους φορολογούμενους πολίτες είναι

λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις όταν τελικά

συνεχίζουν να μισθοδοτούνται ανίκανοι λασπολό-

γοι, ουσιαστικά από την ενίσχυση του ελληνικού

λαού.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…

Δε νομίζουμε πλέον να υπάρχει έστω κι ένας συνά-

δελφος που να μην έχει συνειδητοποιήσει και να

αμφιβάλλει για τις τεράστιες ευθύνες που φέρει η

«διοίκηση» του ΤΑΠΙΛΤΑΤ για τη σημερινή κατάντια

του ταμείου. Οι υπεύθυνοι του ταμείου όχι μόνο δεν

έχουν προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια που

ουσιαστικά να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του

ΤΑΠΙΛΤΑΤ και να διευκολύνει τους ασφαλισμένους,

αλλά, αντιθέτως, καταλήγουν στο να λειτουργούν

σε βάρος του, κάνοντας τη ζωή των ασφαλισμένων

ακόμα πιο δύσκολη!

Βέβαια, το γεγονός ότι θα έφταναν στο σημείο να

αγνοούν ακόμα και τη δικαιοσύνη για να περάσει το

δικό τους, δεν το περιμέναμε! Χαρακτηριστική

περίπτωση αποτελεί η αντιμετώπιση από τους διοι-

κούντες το ΤΑΠΙΛΤΑΤ της αναγνώρισης από το

ταμείο των ετών της διαδοχικής ασφάλισης που

μεταφέρονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Οι

κύριοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει

κριθεί δικαστικά στο Εφετείο και τον Άρειο Πάγο,

με αποφάσεις που υποχρεώνουν το ΤΑΠΙΛΤΑΤ να

αναγνωρίζει τα έτη της διαδοχικής ασφάλισης,

συνεχίζουν πεισματικά να αρνούνται την αναγνώρι-

σή τους, ταλαιπωρώντας τους ασφαλισμένους που

υποχρεώνονται τελικά να προβούν σε νομική διεκ-

δίκηση που αφενός συνεπάγεται οικονομική τους

επιβάρυνση και αφετέρου ουσιαστικά ζημιώνει και

το ταμείο, αφού η υιοθέτηση της διαδοχικής ασφά-

λισης θα απέφερε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. 

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι η διοίκηση

της περιόδου 2003-5, στην οποία συμμετείχε και ο

πρόεδρος του Συλλόγου μας, εφάρμοζε τη διαδοχι-

κή ασφάλιση, εξυπηρετώντας και τους συναδέλφο-

υς, αλλά και τα συμφέροντα του ταμείου. Πραγματι-

κά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό της

τωρινής διοίκησης, το οποίο στερείται κάθε βάσης

και λογικής και καλούμε τους συναδέλφους που

υπόκεινται σε ταλαιπωρία από αυτήν την υπόθεση

να απευθυνθούν στο Σύλλογό μας ώστε να κατατε-

θεί μήνυση εναντίον αυτών των κυρίων για παρά-

βαση καθήκοντος. 

ΕΓΙΝΑΝ… ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ!

Δυστυχώς η χαοτική κατάσταση που τείνει να επι-

κρατήσει στη χώρα μας, αποτελεί πρώτης τάξεως

ευκαιρία για ορισμένους πονηρούς που επιθυμούν

να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και συνανθρώπους

τους. Η ιστορία που θα σας προβάλουμε και…

νεκρούς ανασταίνει και αποτελεί μία μόνο από τις

πολλές που θα έχετε ακούσει κι εσείς στο δικό σας

περιβάλλον και αποδεικνύει περίτρανα ότι πλέον

έχουμε πιάσει πάτο!4
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Εκμεταλλευόμενοι την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ένα

μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι επιτήδειοι σκέφτηκαν έναν

«πρωτότυπο» τρόπο να βγάλουν λεφτά. Έβαλαν, λοιπόν, αγγελία που

ζητούσε για λογαριασμό γραφείου κηδειών υπαλλήλους για τη μεταφορά

των νεκρών. Ήταν, μάλιστα, άριστα οργανωμένοι, αφού είχαν νοικιάσει

χώρο στον οποίο υποτίθεται ότι στεγαζόταν το γραφείο. Όπως ήταν

φυσικό, πολλοί άνεργοι απάντησαν στην αγγελία και επισκέφθηκαν το

«γραφείο» για τη συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι απατεώνες

τους διαβεβαίωναν ότι ήταν κατάλληλοι για τη δουλειά και θα προσλαμβά-

νονταν, ξεκινώντας σε λίγες μέρες. 

Και κάπου εδώ εμφανιζόταν η παγίδα. Πριν αποχωρήσουν οι «νεοπρο-

σληφθέντες» ενημερώνονταν ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί το φράκο που θα

φορούν κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Τους έπαιρναν, λοιπόν, τα

μέτρα και τους ζητούσαν 65 ευρώ, καθώς το κόστος της στολής υποτίθεται

ότι έπρεπε να το επωμιστεί ο υπάλληλος. 

Καταλαβαίνουμε ότι διαβάζοντας τα παραπάνω, πολλοί θα αναρωτηθείτε

πώς δε φάνηκε ύποπτη αυτή η κίνηση στους υποψήφιους υπαλλήλους.

Σκεφτείτε, όμως, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί

συνάνθρωποί μας αυτήν τη στιγμή και θα βρείτε την απάντηση. Δυστυχώς,

ήταν αρκετοί που έπεσαν στην παγίδα. Δε χρειάζεται καν να αναφέρουμε

ότι όταν τις επόμενες μέρες εμφανίστηκαν όλοι μαζί οι υποψήφιοι υπάλ-

ληλοι για να πιάσουν δουλειά, το υποτιθέμενο γραφείο κηδειών και οι

υπεύθυνοί του είχαν γίνει… φαντάσματα!

Αυτού του είδους οι ιστορίες δυστυχώς πολλαπλασιάζονται τον τελευταίο

καιρό και θα συνεχίσουν να φτάνουν στα αυτιά μας σε αφθονία το επόμε-

νο διάστημα, αναδεικνύοντας την κατάπτωση της κοινωνίας μας τόσο σε

ηθικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ

Το φαινόμενο του πρώην προέδρου της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, λίγο

πολύ το γνωρίζουμε όλοι, τόσο κατά την περίοδο της παντοδυναμίας του,

όσο και τώρα που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Αυτή, εξ άλλου, πρέ-

πει να είναι και η μοίρα όσων καταδυναστεύουν αυτούς που έχουν κληθεί

να υπηρετούν. Και θα αναρωτιέστε προς τι η αναφορά στο συγκεκριμένο

γεγονός. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να προβούμε σε ιστορικές και πολιτι-

κές αναλύσεις. Απλά, η περίπτωση του πρώην αιγύπτιου προέδρου μας

έφερε στο μυαλό τον… δικό μας Μουμπάρακ!

Βλέπετε, ορισμένα μεγαλοστελέχη της Ιονικής φαίνεται ότι έπεσαν στην ίδια

παγίδα με τον Άραβα δυνάστη. Δε συνειδητοποίησαν ότι όπου υπάρχει

(κακώς εννοούμενη) δράση, αργά ή γρήγορα θα υπάρξει και αντίδραση, ή

με άλλα λόγια ότι έχει ο καιρός γυρίσματα… 

Κάποιοι, πολύ λίγοι ευτυχώς, “συνεργάστηκαν” και ουσιαστικά “απογειώθη-

καν” χάρη στις υπηρεσίες που προσέφεραν στις επιλογές της τράπεζας.

Φυσικά, οι περισσότεροι εξ αυτών λειτούργησαν ουσιαστικά ως «γενίτσαρ-

οι» εναντίον των συναδέλφων και έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα αποτύπώμα-

τά τους στην κρίσιμη δεκαετία που έμειναν στην τράπεζα μετά την εξαγορά

της Ιονικής. 

Ιδιαίτερα δε, ο επονομαζόμενος και… Μουμπάρακ, προφανώς θεωρούσε

όπως και ο “συνονόματός” του ότι η εξουσία είναι μόνιμη και γι’αυτό φρόν-

τισε να την εκμεταλλευτεί μέχρις εσχάτων. Μπορεί βέβαια να «φούσκωσε»

τους προσωπικούς του λογαριασμούς και να άσκησε τη φαινομενικά αδια-

μφισβήτητη δεκαετή εξουσία του, αλλά στη συνείδηση των συναδέλφων της

Ιονικής είναι το απόλυτο μηδενικό!
Τώρα πια, που πολλοί από μας διανύουμε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής

μας, τα πιο σημαντικά κεφάλαια του απολογισμού μας είναι οι αξίες, η

πραγματική φιλία, αλλά ακόμη περισσότερο η εκτίμηση, η αναγνώριση και

η αποδοχή των συναδέλφων μας, με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί για

δεκαετίες. Δυστυχώς, “κ. Μουμπάρακ”, την ευκαιρία να απολαύσετε τα πλε-

ονεκτήματα αυτών των αισθημάτων τα έχετε απολέσει προ πολλού, καθώς

η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων της Ιονικής, όχι απλά δεν έχει

καμία διάθεση να σας μιλήσει, αλλά δε θέλει να σας βλέπει ζωγραφιστό! Και

αυτή είναι μία κατάσταση για την οποία είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος και

πρόκειται για την πραγματική “ανταμοιβή”-τιμωρία που σου έχει απονεμηθ-

εί. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε μέσα από τα φύλλα αυτής της εφημε-

ρίδας στην ιονική οικογένεια. Εσύ έχεις πάψει προ πολλού να θεωρείσαι

μέλος της.

ΟΥΔΕΙΣ ΠΙΟ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΑ

Η «λογική» που διακατέχει τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-

μικού της τράπεζας είναι αποδεδειγμένο εδώ και καιρό ότι έχει ως μοναδικό

στόχο την προώθηση των “δικών της παιδιών” και τη συντριβή κάθε ίχνους

αξιοκρατίας. Φυσικά, εμείς είμαστε… βετεράνοι σε τέτοιου είδους φαινόμε-

να, αφού τη μεροληψία την έχουμε ζήσει στο πετσί μας από την πρώτη

μέρα εξαγοράς της Ιονικής. 

Δυστυχώς, υπήρξαν περιπτώσεις κάποιων -κατ’ όνομα μόνον- συναδέλφων

που στο παρελθόν είχαν ευεργετηθεί και από την τράπεζα και από το

σύλλογο της Ιονικής που μετά την πώλησή της και... πριν αλέκτωρ λαλήσαι,

δε δίστασαν να συμπορευθούν με τον κ. Γκιάτη. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι κύριοι Λάτσης, Σαλμάς και Μπελώνης. Ο

κ. Σαλμάς και ο κ. Μπελώνης ουσιαστικά είναι απαλλαγμένοι και αποσπα-

σμένοι στο Σύλλογο της Alpha και στο Σύλλογο Προσωπικού παρανόμως,

χωρίς να έχουν εκλεγεί σε κάποιο όργανο και η μόνη τους ενασχόληση είναι

να μοιράζουν τις ελάχιστες ανακοινώσεις που εκδίδει ο σύλλογος του κ.

Γκιάτη, αλλά και να “ενημερώνουν” για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει

τις επιλογές και την πολιτική του. Μάλιστα, αυτές οι  “δραστηριότητες” απο-

τελούν... παλιά τους τέχνη κόσκινο, αφού διεκπεραίωναν τις ίδιες λειτουργίες

και κατά την περίοδο της Ιονικής, όταν και είχαν αποτελέσει προσωπικές

επιλογές του συνάδελφου Μαρκάκη. 

Βέβαια, έχουμε και τον “αξιωματούχο” της υπόθεσης που δεν είναι άλλος

από τον κ Λάτση. Γιατί ο κ. Γκιάτης αποφάσισε να τον εκλέξει στο ΔΣ του

και να του δώσει αξίωμα στο προεδρείο.  Ο κ. Λάτσης, όμως, είναι διαφορετι-

κή περίπτωση, καθώς έχει ευεργετηθεί τα μέγιστα από την Ιονική ενώ και

στη “χρυσή περίοδο” της ALPHA BANK πήρε προαγωγές φτάνοντας στο

βαθμό του εντεταλμένου.

Αυτός, λοιπόν, ο κύριος, αντί να ευγνωμονεί την Ιονική και τους συναδέλφους

του, προτιμά να τους ταλαιπωρεί για την υλοποίηση των αυτονόητων.

Όπως δηλαδή έγινε με την προσωπική εμπλοκή του στην καθυστέρηση

καταβολής του επίδοματος ισολογισμού που αποκαλύφθηκε και αναδείχθη-

κε στο διαδίκτυο από συνταξιούχους συναδέλφους μας! 

Αυτά τα φαινόμενα, αγαπητέ Γιάννη Μαρκάκη, είναι αποτελέσματα κάποιων

επιλογών προσώπων που παρότι σου είχε ζητηθεί από συνεργάτες σου

πιεστικά να απομακρύνεις από το Συλλογο της Ιονικής, εσύ τους ευλόγησες.

Όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή, όμως, αυτοί ανταποδίδοντας την ευλογία

σου αποστάτησαν στον κ. Γκιάτη κατά το πρώτο διάστημα της πώλησης της

τράπεζας. 

Βέβαια, τέτοιες συμπεριφορές και δραστηριότητες αξιολογούνται από τους

εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Ιονικής και είμαστε βέβαιοι ότι

μετά την αποχώρησή τους από την τράπεζα κανένας συνάδελφός μας δε θα

θελήσει να διατηρήσει επαφές μαζί τους. Το πιο σημαντικό σημείο επομέ-

νως για τους συναδέλφους είναι η μνήμη που πιστεύουμε ότι αποδίδει

τιμωρία και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα τη ζήσουμε. 

ΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ «ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Ο Σύλλογός μας έχει τονίσει επανειλημμένως μέσα και από την εφημε-

ρίδα μας την τραγική κατάσταση την οποία βιώνουν πολλοί συνάδελφοι

και οι οικογένειές τους. Έχουμε σκεφτεί και προωθήσει διάφορους τρό-

πους για να απαλύνουμε όσο μπορούμε τις δυσκολίες τους, αλλά

δυστυχώς εμείς που βιώνουμε καθημερινά το δράμα τους γνωρίζουμε

καλύτερα από τον καθένα πως όσο μεγάλη και ακούραστη προσπάθεια

και να καταβάλλουμε, θα συνεχίσουν να υπάρχουν συνάδελφοι και τα

μέλη των οικογένειών τους που θα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα

επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να απευθύνουμε πρόσκληση στην τράπε-

ζα να συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί σε αυτήν την προσπάθεια εξα-

σφάλισης των βασικών, τουλάχιστον, αγαθών προς τους ανθρώπους

που την υπηρέτησαν πιστά επί δεκαετίες. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει επικρατήσει η παράδοση όταν κάποιος εν

ενεργεία υπάλληλος της τράπεζας πεθαίνει να προσλαμβάνεται ένα

μέλος της οικογένειάς του. Εάν, λοιπόν, στα πλαίσια της κοινωνικής

ευθύνης της τράπεζας παρθεί η απόφαση να γίνουν κάποιες προσλήψεις,

ελπίζουμε, με γνώμονα πάντα τις ικανότητές του καθενός, να συνεχιστεί

αυτή η παράδοση και να δοθεί προτεραιότητα σε συγγενείς αποθανόντων

συναδέλφων που αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας,

αδυνατώντας να παρέχουν στους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους τα

προς το ζην. 

Η τράπεζα έχει και κατά το παρελθόν επιδείξει ευαισθησία σε ανάλογες περ-

ιπτώσεις και είναι βέβαιο ότι μία τέτοια ενέργεια θα τύχει της επιδοκι-

μασίας του συνόλου του προσωπικού και θα πιστωθεί στις επιτυχίες της

διοίκησης. Είμαστε σίγουροι ότι η τράπεζα θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτό

το αίτημα και θα προχωρήσει στην ικανοποίησή του, δείχνοντας το ανθρώπι-

νο πρόσωπό της και προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ανακούφιση σε

«δικούς της» ανθρώπους.

5
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Φέτος συμπληρώνονται  150 έτη από τη γέννηση και  80 από το

θάνατο μίας εκ των κορυφαίων πνευματικών προσωπικοτήτων

που ανέδειξε  ποτέ ο ελληνισμός,  του Κωνσταντίνου Καβάφη.

6

Το 2013 ανακηρύχθηκε «Έτος Κ.Π. Καβάφη» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρη-

σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων

από τη γέννηση του κορυφαίου ποιητή. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933)

είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η

ποίησή του χαρακτηρίζεται από έντονη συμβολιστική τάση και συνδυάζεται με λιτό

λόγο, αλλά το στοιχείο που τον έκανε ξεχωριστό είναι αναμφίβολα η διαχρονικά

επίκαιρη γραφή του που μπορεί να συγκλονίσει ακόμα και σήμερα κάθε αναγνώστη. 

Ο Κωνσταντινουπολίτης από την Αλεξάνδρεια
Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια

της Αιγύπτου το 1863 (29 Απριλίου) και πέθανε στην ίδια

πόλη το 1933 την ημέρα των γενεθλίων του. Ήταν το ένατο

και τελευταίο παιδί του Πέτρου Ι. Καβάφη, μεγαλέμπορου

βαμβακιού και της Χαρίκλειας Φωτιάδη, από παλαιότατη

οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. 

Τα πρώτα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη γενέτειρά του

μέσα σ’ ένα ιδιαιτέρως ευκατάστατο περιβάλλον. Με το

θάνατο του πατέρα του το 1870 αρχίζει η παρακμή της

οικογένειάς του. Δύο χρόνια αργότερα, η μητέρα του μετα-

κομίζει με τα παιδιά της πρώτα στο Λονδίνο και μετά στο Λίβερπουλ.

Ο μικρός Καβάφης σπουδάζει σε αγγλικό σχολείο όπου και διδάσκεται για μητρική του

γλώσσα την αγγλική, αλλά παράλληλα μαθαίνει ελληνικά και γαλλικά. Το 1878 αναγκά-

ζονται να επιστρέψουν στην Αλεξάνδρεια, καθώς τα οικονομικά της οικογένειας

πηγαίνουν άσχημα. Είναι η εποχή που αρχίζει να μελετά και να εργάζεται πνευματικά

από μόνος του, χρησιμοποιώντας βιβλία από τις δανειστικές βιβλιοθήκες της Αλεξάν-

δρειας. 

Τον επόμενο χρόνο, η οικογένειά του θα μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, εξαιτίας

των εθνικιστικών ταραχών στην Αίγυπτο και θα φιλοξενηθεί επί τριετία από τον παπ-

πού του και Φαναριώτη, Γεωργάκη Φωτιάδη.

Η τριετής παραμονή του Καβάφη στην Πόλη αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική και

κρίσιμη. Η παραμονή του στην Πόλη συμπίπτει με τις πρώτες συστηματικές του προ-

σπάθειες να επιδοθεί στην τέχνη του ποιητικού λόγου. Από εκείνη την περίοδο μάλιστα

σώζεται το πρώτο κείμενο στο αρχείο του, γραμμένο σε αγγλική γλώσσα το 1882

(Constantipoliad - En Epic, Κωνσταντινοπουλιάς - Ένα έπος).

Το 1885 επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, όπου και ουσιαστικά θα παραμείνει μόνιμα

μέχρι το θάνατό του. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του είναι να αποκτήσει την ελληνι-

κή υπηκοότητα. Εργάζεται πρώτα ως δημοσιογράφος και στη συνέχεια ως μεσίτης στο

Χρηματιστήριο Βάμβακος. Το 1889 προσλαμβάνεται αρχικά ως άμισθος γραμματέας

στην Υπηρεσία Αρδεύσεων και από το 1892 ως έμμισθος υπάλληλος, θέση στην οποία

θα παραμείνει έως το 1922, φθάνοντας στον βαθμό του υποτμηματάρχη. Τον Απρίλιο

του 1922 παραιτείται από την Υπηρεσία Αρδεύσεων για να αφοσιωθεί στο ποιητικό του

έργο. «Επιτέλους απελευθερώθηκα από αυτό το μισητό πράγμα», έγραψε κάποτε ο

ίδιος για την πολυετή εργασία του.  

Το 1930 αρχίζει να υποφέρει από τον λάρυγγά του και μετά από δύο χρόνια οι γιατροί

διαπιστώνουν καρκίνο. Ταξιδεύει στην Αθήνα και εισάγεται σε νοσοκομείο. Το 1933 επι-

στρέφει στην Αλεξάνδρεια, με την υγεία του διαρκώς να επιδεινώνεται. Στις αρχές Απρ-

ιλίου μεταφέρεται στο Ελληνικό Νοσοκομείο και στις 29 Απριλίου ο μεγάλος αυτός

ποιητής αφήνει την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 70 ετών.

Αναζητώντας την «Ιθάκη»…
Ο Καβάφης υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη πνευματική φυσιογνωμία της Αλε-

ξάνδρειας. Παρά τα γεγονός ότι στο επίκεντρο του πιο γνωστού ποιήματός του

(«Ιθάκη») βρίσκεται η αναζήτηση και παράλληλα είχε ρίζες που εκτείνονταν από την

Kωνσταντινούπολη στην Aλεξάνδρεια και από την Tραπεζούντα στο Λονδίνο, ο ίδιος

μάλλον είχε «βρει το λιμάνι του», καθώς σπανίως εγκατέλειπε την αγαπημένη του

Aλεξάνδρεια: στο εξωτερικό ταξίδεψε μόνο πέντε φορές. 

Το 1891 είναι μία χρονιά ορόσημο για τον Καβάφη. Εκδίδει το πρώτο αξιόλογο ποίημά

του (Κτίσται) και δημοσιεύει μερικά από τα σπουδαιότερα πεζά κείμενά του. Από το

1893 έως το τέλος του αιώνα γράφει μερικά από τα σημαντικότερα ποιήματά του, όπως

τα: Κεριά (1893), Τείχη (1896), Περιμένοντας τους Βαρβάρους (1899). Το 1896

συνεργάζεται με την εφημερίδα Phere d’ Alexandrie. Τον επόμενο χρόνο επισκέπτε-

ται το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ το 1899 πεθαίνει η μητέρα του σε ηλικία 65 ετών,

γεγονός που συγκλονίζει τον ποιητή.

To 1902 ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα, όπου

γνωρίζεται με τους ομότεχνούς του Γρηγόριο Ξενόπουλο και Ιωάννη Πολέμη. Σε μια

επιστολή του αναφέρει ότι στην Αθήνα αισθανόταν όπως ένας πιστός που πηγαίνει

προσκυνητής στη Μέκκα. Ο Ξενόπουλος γράφει στο περιοδικό Παναθήναια το ιστο-

ρικό άρθρο Ένας Ποιητής, που αποτελεί την πρώτη εγκωμιαστική παρουσίαση του

καβαφικού έργου στο ελλαδικό κοινό. Το 1911 θα γράψει το περίφημο ποίημά του

«Ιθάκη», το οποίο, πλέον, έχει αναχθεί στις τάξεις του κλασικού. Τι είναι αυτό, όμως,

που έχει αναγάγει τον αλεξανδρινό ποιητή σε μία από τις σπουδαιότερες μορφές της

νεότερης παγκόσμιας ποίησης; 

Πρωτοπόρος και… ειρωνικός! 
Η γλώσσα και η στιχουργική μορφή των ποιημάτων του Καβάφη ήταν ιδιόρρυθμες και

πρωτοποριακές για την εποχή, με αποτέλεσμα τα ποιήματά του να μοιάζουν ακόμα και

σήμερα ευανάγνωστα και επίκαιρα. Χρησιμοποίησε μία ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθα-

ρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά στοιχεία της Κωνσταντινούπολης. Ο εξαιρετικά

λιτός του λόγος, με ελάχιστα επίθετα (όσα υπάρχουν έχουν πάντα ιδιαίτερη σημασία)

συνοδευόταν από μία «ουδέτερη» γλώσσα, σχεδόν πεζολογική, μακριά από τις ποιη-

τικές συμβάσεις της εποχής. Τα ποιήματά του είναι εξαιρετικά σύντομα και είναι γραμ-

μένα σε ιαμβικό ρυθμό, αλλά τόσο έντονα επεξεργασμένο, που συχνά είναι δύσκολο

να διακριθεί. Παρατηρείται σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ομοιοκαταληξίας, ενώ δίδε-

ται ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης που παίζουν ρόλο στο νόημα (π.χ. ειρωνεία).

Ο ποιητής επεξεργαζόταν επίμονα κάθε στίχο, κάποτε για χρόνια ολόκληρα, προτού

τον δώσει στην δημοσιότητα. 

Το περιεχόμενο των ποιημάτων του λειτουργεί κυρίως μέσω συμβολισμών. Αντλεί μνή-

μες από το παρελθόν, από τη συλλογική ψυχή και τις αποθέτει στο παρόν, συχνά ως

προειδοποίηση για τα μελλούμενα. 

Η ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία, έχει πρωταγωνιστικό

ρόλο στο έργο του και συνδυάζεται με την τραγικότητα της πραγματικότητας. Συχνά

έχει διαδικατικό τόνο και οι ηδονιστικοί του προσανατολισμοί ανακατεύονται με κοινω-

νικές επισημάνσεις. 

Η ποιητική του Καβάφη ξάφνιασε με την ιδιοτυπία της, τόσο διαφορετική από τα τότε

καθιερωμένα. Ποιήματα σύντομα, (σπάνια εκτείνονται σε δεύτερη σελίδα - μόνο ένα

φτάνει ως την τρίτη), γραμμένα σε ιδιόμορφη γλώσσα, με στίχο χαλαρό που φθάνει

στα όρια του πεζού, κάτι που συμβάλλει στην ειρωνική διάθεση, αλλά και στις ρεαλι-

στικές διαπιστώσεις. Ποιήματα με έντονη τη φιλοσοφική και υπαινικτική διάθεση, που

ωθούν στη συνειδητοποίηση της ουσίας της ζωής, όχι μόνο μέσω της αίσθησης της

παρακμής και της ματαιότητας, αλλά αντίρροπα και μέσω της αξιοπρέπειας και της

υπερηφάνειας.

Το έργο του, οι ιδιόμορφες εκδόσεις και ο Παλαμάς
Ο Καβάφης, όσο ζούσε, δεν εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό του έργο. Υπήρξαν

τρία διαφορετικά στάδια εκδοτικής τακτικής, σε «μονόφυλλα», «τεύχη» και «συλλο-

γές». Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε ο Καβάφης είναι 154. Επιπλέον θα πρέπει να

υπολογιστούν άλλα 75 που παρέμειναν ανέκδοτα έως το 1968 και τα οποία βρέθηκαν

στο αρχείο του ή σε χέρια φίλων του, καθώς και 27 ποιήματα που δημοσίευσε μεν ο

ίδιος μεταξύ 1886 και 1898, αλλά αργότερα τα αποκήρυξε. Ο Καβάφης έγραψε και

κάποια πεζά, δοκίμια και μελέτες. Ως γνήσιος Έλληνας, όλα τα ποιήματά του ο Καβά-

φης τα έγραψε στην ελληνική, με την εξαίρεση ελαχίστων ανεκδότων ποιημάτων του.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του ίδιου του ποιητή, τα ποιήματά του κατατάσσονται σε

τρεις κατηγορίες: τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά. Τα ιστορικά

ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο και στα περισσότερα έχει

εξέχουσα θέση η Αλεξάνδρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται

καθόλου από το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, αλλά ούτε και από την κλασική αρχαι-

ότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι παρακμής ή μεγάλων αλλαγών και οι

περισσότεροι ήρωές του είναι "ηττημένοι". 

Στα αισθησιακά ποιήματα, που είναι και τα πιο λυρικά, κυριαρχεί η ανάμνηση και η

αναπόληση. Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους «διδακτικά». Πρόκειται

για ποιήματα με «συμβουλές προς ομοτέχνους» και ποιήματα που πραγματεύονται

άλλα θέματα, όπως την έννοια του χρέους (Θερμοπύλες), της ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον), της μοίρας κ.ά.

Αν και στην αρχή η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη συνάντησε την εχθρότητα και την

επιφύλαξη του πνευματικού κόσμου, εν μέρει λόγω και των πιθανότατα ομοφυλοφι-

λικών ερωτικών του σχέσεων, με τον καιρό επιβλήθηκε στη συνείδηση όλων σαν ένας

ιδιόμορφος, αλλά μεστός ποιητής που δεν ενδιαφερόταν για την εξωτερική εμφάνιση

του στίχου του, αλλά μονάχα για το ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μάλιστα, από το 1903 αυτός ο ιδιόρρυθμος ομογενής θεωρήθηκε «απειλή» για την

ποιητική τάξη πραγμάτων στη Eλλάδα, όπως την ενσάρκωνε ο γηγενής Kωστής Παλα-

μάς. H αντιπαράθεση των οπαδών του Kαβάφη και του Παλαμά γνώρισε μία πρώτη

έξαρση το 1918, κορυφώθηκε στην Aθήνα το 1924 και έλαβε ουσιαστικά τέλος την ίδια

χρονιά όταν ο Παλαμάς έκανε μια σύντομη αλλά νηφάλια εκτίμηση του έργου του

Kαβάφη. 

Η καβαφική κληρονομιά 
Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, αλλά κατέλαβε μία εξέχου-

σα θέση στην παγκόσμια ποίηση, ύστερα από τις μεταφράσεις των ποιημάτων του σε

πολυάριθμες γλώσσες. Τα ποιήματά του εκδόθηκαν και συνεχίζουν να εκδίδονται σε

συλλογές, ενώ πρόκειται και για τον πιο πολυμεταφρασμένο νεοέλληνα λογο-
τέχνη. Η ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία, συνδυάζεται με

την τραγικότητα της πραγματικότητας και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για πολλούς

μεταγενέστερους ποιητές. 

Στην οδό Λέψιους στην Αλεξάνδρεια, το διαμέρισμα του Καβάφη έχει μετατραπεί σε

μουσείο με εκδόσεις, χειρόγραφα, μεταφράσεις, δημοσιεύματα και έργα τέχνης

εμπνευσμένα από το έργο του, πλούσιο φωτογραφικό, φιλολογικό και άλλο υλικό.

Εμείς, δεν απομένει παρά να κλείσουμε αυτήν την τιμητική αναφορά στο σπουδαίο

αυτόν πνευματικό ταγό του έθνους μας με ένα απόσπασμα από το ποίημά του "Όσο

μπορείς", που θεωρούμε ότι δείχνει το δρόμο προς την αρετή και μία αξιοπρεπή στάση

ζωής και να σας προτρέψουμε να γνωρίσετε οι ίδιοι το έργο του είτε διαβάζοντας τα

ποιήματά του είτε παρακολουθώντας κάποια από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που θα

διοργανωθούν προς τιμήν του κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

μες την πολλή συνάφεια του κόσμου,

Μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες.
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ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η βελτίωση των παροχών υγείας που πλέον βρίσκονται σε απαράδεκτο

επίπεδο ταλαιπωρώντας τους ασφαλισμένους αποτελεί βασικό στόχο του

Συλλόγου μας και έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι θα κάνουμε ό,τι περνά

από το χέρι μας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πρόσφατα δεχτήκαμε πρόσκληση από το Σύλλογο εργαζομένων και συντα-

ξιούχων της Ιονικής Τράπεζας – Ιονική Ενότητα για τη συνδρομή μας και για

κοινή δράση επί του ζητήματος και το ΔΣ του Συλλόγου μας ενέκρινε αυτήν

την πρόταση στη συνεδρίαση της 24/4. 

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την πλήρη επιστολή που μας απηύθυναν οι

συνάδελφοι και την οποία το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε να υιοθετήσει.

Συνάδελφοι,

Αποφασίσαμε να σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή με σκοπό ο

Σύλλογός μας να συντονίσει τη δράση του με αυτήν του Συλλόγου σας, ώστε

με από κοινού προσπάθεια να καταστεί δυνατό να βρεθούν λύσεις για τα

τεράστια προβλήματα που υφίστανται στον τομέα υγείας των συναδέλφων

μας.  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στον τομέα της

υγείας έχουν δημιουργήσει μία ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση για τους συνα-

δέλφους μας που πλέον υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία. Δυστυχώς, οι

καταγγελίες για την παντελή έλλειψη εξυπηρέτησης ακόμα και σε απλά θέμα-

τα είναι καθημερινές. Κατανοώντας απόλυτα τα δίκαια παράπονα των συνα-

δέλφων και πως το αγαθό της υγείας είναι το σημαντικότερο όλων, αποφ-

ασίσαμε να αναλάβουμε δράση αναζητώντας τρόπους ώστε να ξεπεράσουμε

την ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται οι ασφαλισμένοι από τις ανύπαρκτες

παροχές του ταμείου υγείας και την απελπιστική υπο-λειτουργία του.

Μετά από ενδελεχή σκέψη καταλήξαμε ότι η πιο κατάλληλη κίνηση για άμεση

ανακούφιση των προβλημάτων των συναδέλφων είναι η επικοινωνία και

συνεργασία με γιατρούς που θα εξυπηρετούν όποιον ασφαλισμένο το

επιθυμεί στα γραφεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα, προτείνουμε και τη

διερεύνηση και υλοποίηση προγράμματος πρόσθετων παροχών υγείας

πέραν του ασφαλιστικού ταμείου (ΕΟΠΥΥ), ώστε όλα τα μέλη του Συλλόγου

μας να αποκτήσουν τη δυνατότητα ιατρικής φροντίδας για πρόληψη και

θεραπεία μέσα από κλινικές και κέντρα υγείας σε όλη την επικράτεια. 

Σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση ενός αξιοπρε-

πούς επιπέδου διαβίωσης για όλους τους συανδέλφους μας ζητάμε την

ουσιαστική, ηθική και υλική υποστήριξη του Συλλόγου σας. Είμαστε σίγουροι

ότι θα ανταποκριθείτε, καθώς μέσα από τις τάξεις του Συλλόγου μας καλύπτε-

ται η μεγάλη πλειοψηφία των προερχομένων εκ της Ιονικής και γνωρίζετε ότι

αυτή η εξέλιξη θα ήταν προς όφελος όλων των ασφαλισμένων και θα

δημιουργούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να απαλύνουμε λίγο τις

δύσκολες στιγμές που περνούν μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν συντελε-

στεί στο σύστημα υγείας. 

Ο συντονισμός της δράσης όλων όσοι ενδιαφέρονται για τους συναδέλφους

που προέρχονται από την Ιονική είναι το κλειδί για την εξεύρεση λύσεων και

σε αυτό το ζήτημα. Εμείς δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση

των θεμάτων υγείας έτσι ώστε με αξιοπρεπείς διαδικασίες να έχουν όλοι οι

ασφαλισμένοι εύκολη και άμεση πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και ανα-

μένουμε την απάντησή σας ώστε να καταβάλουμε από κοινού αυτήν την

τόσο σημαντική προσπάθεια που θα αποβεί ευεργετική για όλους τους συνα-

δέλφους. 

Ο Πρόεδρος,                           Ο Γεν. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος            Φάνης Κυριόπουλος

Το ΔΣ του Συλλόγου μας αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη πρόταση,

εκτιμώντας το αίτημα και την πραγματική ανάγκη που υφίσταται μετά τις

τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας και με το σκεπτικό ότι

με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί η μεγάλη πλειοψηφία των προερχομένων

εκ της Ιονικής ασφαλισμένων. Η συγκεκριμένη προοπτική συνεργασίας

επικυρώθηκε μάλιστα από τους συναδέλφους στην πρόσφατη ΓΣ του

Συλλόγου μας. 

Στο πλαίσιο ικανοποίησης του αιτήματος συνεργασίας, αποφασίστηκε να

συσταθεί αρμόδια επιτροπή η οποία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέρ-

γειες ώστε σε σύντομο χρονικο διάστημα να καταστεί δυνατή η συνεργασία

με γιατρούς στα γραφεία του Συλλόγου για την άμεση εξυπηρέτηση και

ιατρική κάλυψη των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, σύμφωνα και με το αίτημα του Συλλόγου εργαζομένων και

συνταξιούχων, έχει ανατεθεί στην επιτροπή η διερεύνηση και υλοποίηση

προγράμματος πρόσθετων παροχών υγείας ώστε να υπάρξει δυνατότητα

εξυπηρέτησης σε όλη την επικράτεια. 

Με το θέμα της υγείας εμείς… δεν παίζουμε και θα κάνουμε το παν για να

έχουν το συντομότερο δυνατόν οι συνάδελφοι την καλύτερη δυνατή ιατρική

φροντίδα για πρόληψη και θεραπεία. Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγμα-

τοποιηθεί η πλήρης κάλυψη των ασφαλισμένων και περισσότερες λεπτο-

μέρειες για αυτό το σημαντικό εγχείρημα θα υπάρχουν στο επόμενο φύλλο

της εφημερίδας, καθώς ελπίζουμε ότι μέχρι την έκδοσή του θα έχει οριστι-

κοποιηθεί και η συμφωνία με το Σύλλογο εργαζομένων και συνταξιούχων.

ΝΙΚΟ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ!

Ένας από τους “μεγάλους” της ιονικής οικογένειας, ο
Νίκος Καντιώτης, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας
πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και αξέχα-
στες αναμνήσεις σε όσους είχαμε την τύχη να πορευ-
τούμε πλάι του στο δύσβατο μονοπάτι της ζωής 

Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η έλευση του μοιραίου είναι αναπόφευκτη.

Όμως, ο θάνατος κάθε μέλους της ιονικής οικογένειας μας γεμίζει πάντο-

τε με θλίψη και συγκίνηση, αφήνοντάς μας σκεπτικούς μπροστά στο μεγά-

λο μυστήριο της ζωής. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον σπουδαίο Νίκο

Καντιώτη, έναν από τους στυλοβάτες και πιο αγαπητούς συναδέλφους της

Ιονικής. 

Η ιονική οικογένεια είναι πλέον φτωχότερη, καθώς ο Νίκος έφυγε ξαφνικά

από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών. Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της

προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο θάνατος του Νίκου είναι τεράστιο.

Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με τον καλύτερο και πιο υπεύθυνο

τρόπο τα ιδανικά και τις αρχές της ιονικής οικογένειας και αποτελεί φωτεινό

παράδειγμα για τους νεότερους. Υπήρξε ένας επιτυχημένος διευθυντής, ένας

άψογος λειτουργός, για πολλά χρόνια επικεφαλής της υπηρεσίας αιμο-

δοσίας της Ιονικής Τράπεζας, αλλά πάνω από όλα ήταν Άνθρωπος με την

καλύτερη σημασία της λέξης. Δεν υπήρξε συνάδελφος που να απευθυνθεί

στον αξέχαστο Νίκο και να μη βρει τη συμβουλή, τη στήριξη και τη συμπα-

ράστασή του για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Ο Νίκος Καντιώτης ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα τόσο ως διευθυντής

της Διεύθυνσης Λογιστικού της τράπεζας όσο και ως επικεφαλής της

υπηρεσίας αιμοδοσίας, αναπτύσσοντας ένα τεράστιο έργο. Για αυτήν του

τη δράση, μάλιστα, του έχουν απονείμει τα εύσημα τόσο άνθρωποι του

ιατρικού κόσμου όσο και πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, ενώ παράλ-

ληλα είχε βραβευθεί και από το «Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας» με το

οποίο ήταν συμβεβλημένη η υπηρεσία αιμοδοσίας του Συλλόγου μας,

καλύπτοντας τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. 

Ο συνάδελφός μας Νίκος ήταν κι ένας καλός Χριστιανός, με έντονη

φιλανθρωπική και θρησκευτική δράση, γεγονός που γνωρίζουν πρώτοι

από όλους ο εκκλησιαστικός κλήρος και οι ενορίτες της Αγίας Κυριακής

της οδού Αμφιθέας, όπου υπήρξε για χρόνια ψάλτης και συμμετείχε σε

διάφορα εκκλησιαστικά συμβούλια. Υπήρξε επίσης και υπόδειγμα οικογε-

νειάρχη και συζύγου. Με την επίσης εξαιρετική σύζυγό του Δάφνη υπήρ-

ξαν υποδειγματικό ζευγάρι. Δυστυχώς δεν απέκτησαν παιδιά, αλλά η

αγάπη του ενός για τον άλλον ήταν ανυπέρβλητη, φαινόμενο που δύσκο-

λα συναντάς ακόμα και σε νεαρά ζευγάρια. Ήταν από τα πλέον αγαπητά

αντρόγυνα και πορεύτηκαν μαζί σε όλη τους τη ζωή με αφοσίωση και

σεβασμό. 

Λένε, δικαίως, ότι το μεγαλείο του ανθρώπου στο πέρασμά του από τη

ζωή είναι η μνήμη και είμαστε βέβαιοι ότι τόσο η οικογένεια του Νίκου, όσο

και η δεύτερη που απέκτησε στην Ιονική, δε θα τον ξεχάσουν ποτέ. Θα τον

θυμόμαστε για πάντα, γιατί καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του άφησε

ανεξίτηλα χαραγμένη μία πορεία που σίγουρα πρέπει να αποτελεί φωτεινό

παράδειγμα και να βρει πολλούς μιμητές, διότι έτσι θα μπορέσουμε να

κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΧΡΗΣΤΟ!

Τα λυπηρά γεγονότα, όμως, δεν έχουν τελειωμό. Οι «μαύρες» εποχές που

διανύουμε έχουν δημιουργήσει ένα απαισιόδοξο κλίμα, διάχυτο σε κάθε

έκφανση της κοινωνικής ζωής. Η κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί πολ-

λοί συνάνθρωποί μας, δυστυχώς, έχει συχνά φρικτές συνέπειες.

Καθημερινά, πλέον, ακούμε για συνανθρώπους μας που ευρισκόμενοι σε

αδιέξοδο, συναντούν το θάνατο με τους πιο τραγικούς τρόπους. Όλοι υπο-

στήκαμε ένα τέτοιο σοκ όταν ενημερωθήκαμε για ένα τέτοιο περιστατικό στο

μετρό των Αμπελοκήπων. Ο χαμός κάθε συνανθρώπου μας προκαλεί μόνο

θλίψη και οδυρμό. Και όμως, αυτήν τη φορά η τραγωδία μας χτύπησε την

πόρτα…

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το περιστατικό αυτό αφορούσε ένα

δικό μας άνθρωπο και συγκεκριμένα τον Χρήστο Ραυτόπουλο που είχε

συνταξιοδοτηθεί πριν από 3 χρόνια. Ο Χρήστος ήταν μόλις 58 ετών. Ήταν

ένα δραστήριος άνθρωπος, λάτρης της φύσης, της φωτογραφίας και του

καλλιτεχνικού χώρου, ενώ παράλληλα διατηρούσε μεγάλη συλλογή βιβλίων

και βινυλίων.

Η αγάπη του και ο βαθύτατος δεσμός του με την Ιονική τον είχαν οδηγήσει

στη συλλογή ανεκτίμητου υλικού σχετικού με την τράπεζα στην οποία περά-

σαμε τα καλύτερά μας χρόνια. Ο σύλλογός μας προτίθεται, μάλιστα, να επι-

κοινωνήσει με το γιο του Χρήστου στην Ελβετία, για να μας παραχωρηθεί

αυτό το υλικό ώστε να μείνει και με αυτόν τρόπο για πάντα στη μνήμη μας.

Ο Χρήστος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και στη σταδιοδρομία του στην

Ιονική είχε ένα χαρακτηριστικό που αποτελούσε ευχή και κατάρα συνάμα,

λειτουργούσε σαν παιδί και ίσως αυτό το στοιχείο να έπαιξε καθοριστικό

ρόλο στη μοιραία εξέλιξη. Πώς να αντιμετωπίσει, εξ άλλου, ένα παιδί τη

σημερινή κατάσταση…

Οι συνάδελφοί του από την Κέρκυρα παρακολούθησαν συντετριμμένοι την

κηδεία του Χρήστου και είναι σίγουρο ότι η θύμησή του θα αποτελεί για

πάντα μία άσβεστη φλόγα φιλίας και εκτίμησης στην ψυχή τους.
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ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας  σε ηλικία 75 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Δημοσθένης.

Υπηρέτησε στο Κατάστημα της Βεΐκου. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια

ΒΟΥΡΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Έφυγε από κοντά μας  σε ηλικία 77 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Περικλής. Υπηρέτησε

στο Κεντρικό και στο Κατάστημα Πλατείας Βάθης. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργα-

τικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 81 ετών η αγαπητή Φωτεινή, σύζυγος του αείμνηστου συνα-

δέλφου μας Γιαννούλη Σωτήρη, που υπηρέτησε στο Κεντρικό. Στους οικείους της εκφράζουμε

τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Έφυγε από κοντά μας  σε ηλικία 82 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Μιλτιάδης. Υπηρέτησε

στα Καταστήματα Βεΐκου, Ομόνοιας και στο Κεντρικό. Τον διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η

εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από κοντά μας  σε ηλικία 92 ετών ο συνταξιούχος συνάδελφός μας Ιωάννης. Υπηρέτησε
στα Καταστήματα Καστοριάς, Κοζάνης και στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Λάρισας. Τον
διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας
συλλυπητήρια

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΘΕΟΔΩΡΑ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 76 ετών η αγαπητή Θεοδώρα σύζυγος του αείμνηστου συνα-
δέλφου μας Βασίλη. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών σε ηλικία 96 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας
Σωτηρία. Υπηρέτησε στα Καταστήματα Δάφνης και Υμηττού. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΕΛΛΗ 
Έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών η συνταξιούχος συνάδελφός μας
Έλλη. Υπηρέτησε στο Κατάστημα Βόλου. Την διέκρινε το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα.
Στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΟΞΑ  ΜΑΡΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1792/2013 απόφαση του Εφε-

τείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμέ-

νου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας

Μαρία. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές

4.880,88€, 1.500€ για ηθική βλάβη καθώς και

1.000€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΑΛΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 1034/2013 απόφαση του Μονο-

μελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνά-

δελφός μας Χρυσούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται

να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των

24.813,63€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέ-

πει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),

καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ

παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή

πρακτική το ποσό των 24.044,41€ και συνολικά το

ποσό των 49.904,34€ νομιμοτόκως καθώς και για

δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι

ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή

εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την δια-

μορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια και αφετέρου

γιατί γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής

ΣΣΕ 20012-2013, που προβλέπει την επαναχο-

ρήγηση του –καταργηθέντος από 1.6.2012- ειδικού

επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης,

προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες

αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομέ-

νους από την τέως ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι

που αποχωρούν μετά την 1.6.2012 έχουν αξίωση

τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα

απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό

του στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσής τους

αποχώρησης. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1769/2012 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών  δικαιώθηκε ο συνάδελφός

μας Ηρακλής. Η Τράπεζα υποχρεούται να του

καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 39.920,47€

ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και του επιδικά-

σθηκε για μη ληφθείσα άδεια 17 ημερών του έτους

2012 το ποσό των 2.827,70 € και 1.200€για δικα-

στική δαπάνη. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα

σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιερ-

γούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί

αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς

συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του

2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν

υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου. 

ΤΟΥΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1858/2012 απόφαση του Μονο-

μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνά-

δελφός μας Γεώργιος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να

του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των

61.299.96€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει

ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),

καθώς και για δικαστική δαπάνη 1900€. Την

υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.

Αντώνιος Ταμπάκης. 

ΜΑΛΑΜΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 194/2013 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός

μας Γιάννης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του

καταβάλλει το ποσό των 31.586,69€, ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν

αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση δια-

μορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των

27.140,86€ και συνολικά το ποσό των 58.727,54€

νομιμοτόκως καθώς και 400€ για δικαστική

δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική

γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς

παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησια-

κή συνήθεια. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου. 

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2006/2012 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός

μας Νίκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του κατα-

βάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  57.123,92€, ως

νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.

3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και

1.714€ για δικαστική δαπάνη.

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ.

Νικόλαος Πολυχρονιάδης. 

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ  ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ.

Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός

μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της

καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των  27.567€ ως

νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.

3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και

830€  για δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα.

Ντέτα Πετρόγλου. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Με την υπ’  αριθμ. 1710/2013 απόφαση του Εφε-

τείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Θανά-

σης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει

νομιμοτόκως το ποσό των 51.942,19€, ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920) καθώς και 3.100€ για

δικαστική δαπάνη. 

Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα.

Ντέτα Πετρόγλου. 

ΒΛΟΥΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Με την υπ’ αριθμ. 6232/2012 απόφαση του Εφε-

τείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 307/2010

απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών,

με την οποία δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Θανά-

σης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει

νομιμοτόκως το ποσό των 51.942,19€, ως νόμιμη

αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955

(παλαιότερος Ν. 2112/1920). Την υπόθεση χει-

ρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΗΤΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ (ΒΟΥΛΑ)
Με την υπ’ αριθμ. 396/2013 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνά-

δελφός μας Βούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να

της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των

29.809,04€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει

ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) και της

επιδικάσθηκε για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο

μήνα απασχόλησής της (Ιούνιο 2012) το ποσό των

98,31€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική

δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη

σημασία γιατί για πρώτη φορά γίνεται δεκτό ότι η

διάταξη της επιχειρησιακής ΣΣΕ 20012-2013, που

προβλέπει την επαναχορήγηση του -καταργηθέντος

από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευ-

ταίο μήνα απασχόλησης, προκειμένου να συνυπο-

λογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές, έχει εφαρμογή

και στους προερχομένους από την τέως ΙΛΤΕ.

Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την

1.6.2012 έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του

κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, όσοι

για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπολογισμού

της αποζημίωσής τους αποχώρησης. Την υπόθεση

χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος  κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ & ΜΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 64/2013 κοινή απόφαση του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθη-

κε ότι η Τράπεζα οφείλει για αποζημίωση του άρ.

8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920): α)

στον συνάδελφο Πλούταρχο Κούσουλα το ποσό

των 36.567,32€ νομιμοτόκως καθώς και για δικα-

στική δαπάνη 1.097€ και β) στον -προερχόμενο

από την πρώην Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφο

Κωνσταντίνο Μάνο το ποσό των 45.091,20€

νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη

1.373€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 
Με την υπ’ αριθμ. 2013/2012 απόφαση του Μονο-

μελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνά-

δελφός μας Ασημίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να

της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των

12.523,62€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέ-

πει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) και

της επιδικάσθηκε για μη ληφθείσα άδεια 14 ημερών

του έτους 2012 το ποσό των 1.219,69 € και για

δικαστική δαπάνη 500€. Η απόφαση αυτή είναι

ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα

καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να

παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε

αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την

άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν

έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρή-

σουν. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος

κα. Ντέτα Πετρόγλου. 

Αποχαιρετούμε  κα ι  συλλυπούμαστε . . .
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