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Κινέζικος Δράκος - Αμερικανικό Γεράκι :

Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι Οικονομικός...
•

Το τέλος του 20ού αιώνα σημαδεύτηκε από•

την πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού

σοσιαλισμού και την επικράτηση ενός μοναδι-

κού μοντέλου κοινωνικοοικονομικής οργάνω-

σης, εκπορευόμενο ουσιαστικά από τη

μοναδική Υπερδύναμη που είχε μείνει μόνη να

«παίζει μπάλα» στο τερέν της διεθνούς πολι-

τικής και της κατανομής ισχύος

Οι άνθρωποι κάνουν πολλές φορές το λάθος να•

θεωρούν ότι η κατάσταση που βιώνουν, θα

διαρκέσει ες αεί. Ωστόσο, οι συσχετισμοί ισχύος

αποτελούν μία πολλαπλά διαμορφούμενη και

συνεχώς εξελισσόμενη και μεταλλασσόμενη

πραγματικότητα. Στις αρχές του 21ου αιώνα

προκύπτουν εξελίξεις που ίσως οι επιπτώσεις

τους να είναι ακόμα πιο σοβαρές από όσα εξε-

λίχθηκαν στα τέλη του προηγούμενου. Το μόνο

σίγουρο είναι ότι ο κόσμος μας αλλάζει και

έχουμε απομείνει να ελπίζουμε ότι θα απο-

φευχθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος... 

Mπορεί ακόμα να βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αλλά

θεωρώ ότι είναι πλέον σαφές πως ένα νέο παγκόσμιο οικο-
νομικό τοπίο ανατέλλει, με την παράλληλη ρευστότητα που
παρατηρείται στις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές συμ-
μαχίες που διαμορφώνουν και την παγκόσμια στρατιωτική
ισχύ. Οι ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Ανατολικού
μπλοκ στα τέλη του 20ού αιώνα, φαίνονταν να είναι οι επι-
κυρίαρχες των πάντων, καλύπτοντας μάλιστα το ρόλο τους
με ένα μεσσιανικό, ιδεολογικό μανδύα για το δήθεν πεπρω-
μένο του κόσμου, ενώ παράλληλα οι απανταχού αναλυτές
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για την αδιαφι-
λονίκητη παγκόσμια στρατιωτική και (συνεπώς) οικονομική
υπερδύναμη. Οι εξελίξεις που έχουν προκύψει την τελευταία
δεκαετία, κυρίως, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν αυτό το
θεώρημα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι
μία αέναη κίνηση, όχι μια κατάσταση. 
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Διαβάστε  επίσης :
Ανακ. Νο 10

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη διεκδίκηση με ομαδικές αγω-

γές των μνημονιακών μειώσεων και μέχρι τέλος Νοεμβρίου της

εισφοράς αλληλεγγύης, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση

μέχρι την περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος

Η επιστολή που αποστε ίλαμε  στους  ανώτατους

Πολιτε ιακούς Θεσμούς προκάλεσε την παρέμβαση

του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Την Τετάρτη 22/11 διεξάγεται τριμερής συμφιλιωτική

συνάντηση με τη συμμετοχή παραγόντων του υπουρ-

γείου και στελεχών του συλλόγου μας και της τράπεζας 

Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι Α Ν Α Τ Ρ Ε Π Ο Υ Μ Ε
τ ι ς  Π Ρ Ο Κ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Θ Ο Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ τ η ς  τρ ά π ε ζα ς  - Αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές προθέσεις της

Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ : Αυτοί που “επένδυ-
σαν” τα 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK ζη-
τούν τώρα από εσάς αυξημένη πλειοψηφία στην
επικείμενη Γ.Σ. για να διαλύσουν το ταμείο! 

- Ενώπιον του αδιεξόδου τους, έφτασαν στο ση-
μείο να αποστείλουν απειλητικές επιστολές στα
μέλη του ταμείου!

Α Γ Ν Ο Η Σ Τ Ε   Τ Ο Υ Σ  !

Η ιστορική Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας
της Ιονικής ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΞΑΝΑ ΖΩΗ! ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΞΑΝΑ ΖΩΗ! 
Τετάρτη 13/12 στα γραφεία του συλλόγου μας 

ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !

Π ρ ο ς  ε π ί λ υ σ η  το  θ έ μ α  τω ν  σ υ ν α δ ε λ φ ι σ -
σ ώ ν  μ α ς  κ α θ α ρ ι σ τρ ι ώ ν  π ο υ  ε ί χα ν  δ ε χ θ ε ί
« α π ε ι λ η τ ι κ ή »  ε ι δ ο π ο ι η τ ή ρ ι α  ε π ι σ το λ ή  π ο υ
π ρ ο α ν ή γ γ ε ι λ ε  τ η ν  α π ό λυ σ ή  το υ ς !  

Σύλλογος Εργαζομένων & Συνταξιούχων
στην Ιονική Τράπεζα
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Συνέχεια από σελ. 1

Έίναι ταξίδι, όχι λιμάνι. Πρόκειται για μία πραγματικότητα αυταπόδεικτη, από τις απανω-
τές εναλλαγές του ισοζυγίου ισχύος στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι οποίες στη σύγ-
χρονη εποχή με την εκτόξευση της τεχνολογίας ίσως, ανά περιπτώσεις, να επιταχύνονται.  

Αραβική Άνοιξη --> Αμερικανικός Χειμώνας (;)
Όπου ενεπλάκη η παγκόσμια στρατιωτική υπερδύναμη -με
τους συμμάχους της- από τις αρχές του 21ου αιώνα, το απο-
τέλεσμα ήταν ολέθριο. Οι επιχειρήσεις αυτές -επίσης με τον
ιδεολογικό μανδύα του υποτιθέμενου εκδημοκρατισμού- είτε
κατέστρεψαν εν ριπή οφθαλμού ολόκληρους λαούς και
κράτη, είτε οδηγήθηκαν σε στρατιωτικές ήττες και πλήρες
αδιέξοδο. Οι εξελίξεις σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ και Αφγανιστάν
αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν επέρχεται η πολυπόθητη στα-
θερότητα δια των δήθεν ανθρωπιστικών επεμβάσεων, αλλά

οι χώρες και οι λαοί που υφίστανται τον «εκδημοκρατισμό» βουλιάζουν στο χάος και
τη βαρβαρότητα. 

Ταυτόχρονα, συνολικά ο σχεδιασμός της Αραβικής Άνοιξης, όπως ονομάστηκε, μοιάζει
να καταλήγει στο σύνολό του σε δεινές, ταπεινωτικές ήττες για τους Αμερικανούς, που
για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες μοιάζουν να είναι “στα σχοινιά”. Διαχρονικά,
στην ιστορία της ανθρωπότητας, όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες
και φαίνεται αυτή η ρήση να επαληθεύεται και σε αυτήν την περί-
πτωση.

Βόρειος Κορέα όπως λέμε.. .  Κίνα
Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε να εξελίσσεται μία
ακόμα διένεξη ψυχροπολεμικού κλίματος, με εκατέρωθεν
απειλές και κινήσεις στη σκακιέρα, στην περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ασίας, μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας
ή, πιο σωστά, της... Κίνας. Οι ΗΠΑ κόπτονται ότι ένας “τρε-
λός δικτάτορας” μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, με σαφή
όμως αντανάκλαση στον κρυφό πόλεμο που έχουν εξαπολύσει
εναντίον της συνεχώς εξελισσόμενης και επεκτεινόμενης Κίνας.  

Η αυξανόμενη οικονομική ισχύς της Κίνας την έχει μετατρέψει σε
ένα κρίσιμο και ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια σκηνή, για μια σειρά από
ζητήματα που είναι σημαντικά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως η παγκόσμια οικο-
νομική συνεργασία, η κλιματική αλλαγή, η διάδοση των πυρηνικών κ.λπ. Στρεφόμενη
ενάντια σε μία χώρα που έχει φιλικές πολιτικές σχέσεις και ισχυρούς οικονομικούς δε-
σμούς με την Κίνα, η Ουάσινγκτον αποπειράται να θέσει τους όρους ενός «παζαριού
ισχύος» στο Πεκίνο:  ο ίδιος ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχτηκε αυτήν τη συσχέτιση όταν
δήλωσε ότι η εάν η Κίνα βοηθήσει τις ΗΠΑ με την Βόρεια Κορέα, ο ίδιος θα αισθανόταν
διαφορετικά και για τα ζητήματα εμπορίου.

Ωστόσο, γνωρίζει ότι οι Κινέζοι δεν είναι διατε-
θειμένοι να συμβιβαστούν και παραμένουν κα-
χύποπτοι, μάλλον εύλογα, ότι τυχόν ανατροπή
του Κιμ Γιονγκ Ουν θα οδηγήσει στην τοποθέ-
τηση ενός φιλοαμερικανικού καθεστώτος  στα
σύνορά τους που θα έρθει να προστεθεί στη

Νότιο Κορέα και την Ιαπωνία. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι όλα αυτά θα πεί-
σουν την κινεζική ηγεσία να αλλάξει στάση, αφού μάλιστα, δεδομένης της κλίμακας της
κινεζικής οικονομίας και της θέσης της στην παγκόσμια αγορά, το κόστος τυχόν κυρώ-
σεων μπορεί να αποδειχθεί περιορισμένο. 

Δε θα το.. .  πατήσει ο Κιμ!
Συνολικά φαίνεται ότι  η νέα αμερικανική ηγεσία είναι αποφασισμένη να διατηρήσει
υψηλούς τόνους και να συντηρήσει ένα κλίμα παγκόσμιας πολεμικής σε διάφορα σημεία
του πλανήτη, καθορίζοντας το σημείο και την ένταση της αντιπαράθεσης. 

Αυτή η αυξανόμενη ένταση είναι λογικό να γεννά αγωνία
για το επίπεδο στο οποίο μπορεί να κλιμακωθεί. Ωστόσο,
μέσα στην παραδοξότητα του φαινομένου, προσωπικά
θεωρώ ότι η ξέφρενη κούρσα των στρατιωτικών εξοπλι-
σμών έχει απομακρύνει το ενδεχόμενο μίας ένοπλης
σύγκρουσης, ειδικά μίας σύρραξης με πυρηνικά μέσα,
αφού είναι αυτονόητο ότι αν προκύψει μία τέτοια εξέλιξη
θα υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή της ζωής στον πλανήτη. «Αν διεξαχθεί τρίτος
Παγκόσμιος Πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει με ρόπαλα», ανέφερε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν...
Εξ άλλου, το επιχείρημα περί πυρηνικής απειλής, δεν μπορεί να είναι πιστευτό όταν
πολύ ισχυρότερες πυρηνικές δυνάμεις από τη Βόρειο Κορέα διαθέτουν πολύ πιο ασταθή
καθεστώτα, όπως αυτό του Πακιστάν.

Οι ισχυρές οικονομικές ελίτ προκαλούν διαχρονικά τους πολέμους για την εξάπλωση ή
προάσπιση των συμφερόντων τους. Η “πολυτέλεια” ενός παγκοσμίου πολέμου σή-
μερα μοιάζει να μην υφίσταται... Επομένως, δύσκολα θα το... πατήσει ο Κιμ -κατά την
προσφιλή έκφραση-, όπως και ο Τραμπ και οποιοσδήποτε άλλος.

Οικονομικός Πόλεμος
Κατά τη γνώμη μου, προς το παρόν κι εκτός αν υπάρξει
δραματική κλιμάκωση, οι απειλές που εκτοξεύονται εκα-
τέρωθεν είναι άνευ περιεχομένου και ουσίας και δεν πρέ-
πει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψη. Η επόμενη
παγκόσμια σύγκρουση που θα εξελιχθεί μέσα στην επό-
μενη εικοσαετία είναι αυτή των οικονομιών. Θα σιγήσουν
τα όπλα και θα πάρουν θέση μάχης οι παγκόσμιοι οικο-

νομικοί θεσμοί, το διεθνές εμπόριο, οι ζώνες επιρροής κ.λπ. 

Μιας και το χρέος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ότι
δεν είμαστε εμείς τα “κακά παιδιά” της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ΗΠΑ είναι η πλέον
υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου. Και για να... αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι,
ο Μπαράκ Ομπάμα είναι αυτός που κατέστησε το χρέος διαγαλαξιακό. Κατά την προ-
εδρία του από 8 τρισ. δολάρια, το χρέος ξεπέρασε τα 19 τρισ. δολάρια! 

Οι ΗΠΑ είναι μία χώρα που τυπώνει αφειδώς νόμισμα, ενώ τα 2/3 του συνόλου των κυ-
κλοφορούντων δολαρίων βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, αφού το δολάριο παραμένει το πλέον
ισχυρό νόμισμα λόγω της σύνδεσής του με το πετρέλαιο. Έχει γίνει τρόπον τινά ένα
παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, αντικαθιστώντας στην πράξη το χρυσό.

Η Κίνα και η Ρωσία από την άλλη είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις που εποφθαλμιούν την
κυρίαρχη θέση των ΗΠΑ στο διεθνές γίγνεσθαι. Και αποφάσισαν να συνεργαστούν για
την ανατροπή της, μαζί με το Ιράν, τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες που αποτελούν με-

γαλοπαραγωγούς “μαύρου χρυσού”:

Προσπαθούν να καταφέρουν ένα συντριπτικό χτύπημα
στο δολάριο, αφού η Κίνα θα εισάγει πετρέλαιο από
Ρωσία, Ιράν και Βενεζουέλα πληρώνοντας σε κινεζικά
γουάν, τα οποία αργότερα θα μπορούν να τα ανταλλάσ-
σουν με χρυσό. Με λίγα λόγια, επιθυμούν να δημιουργή-
σουν -προς όφελός τους- ένα παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα το οποίο θα έχει ως βάση του τον... υπαρκτό
χρυσό και όχι το λογιστικό «αεροχρήμα» των δολαρίων. Να σημειώσουμε ότι Kίνα και
Ρωσία γίνονται οι μεγαλύτεροι παραγωγοί χρυσού στον πλανήτη και αυτό θα τις βοη-
θήσει στο μέλλον να αποδολαριοποιήσουν εντελώς τις συναλλαγές τους.

Η είδηση από μόνη της είναι ήδη ένας οικονομικός σεισμός! Σε συνδυασμό μάλιστα με
το διαγαλαξιακό χρέος των ΗΠΑ και τη στήριξη που παρέχει ο χρυσός στη ρωσική οι-
κονομία εν μέσω κυρώσεων κατευθυνόμενων από την Ουάσιγκτον, δημιουργεί ρα-
γδαίες εξελίξεις.

Τα Τρ.. .αμπ κακά της μοίρας της!
Σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο για τη θέση και μέλλον των ΗΠΑ στο διεθνή καταμε-
ρισμό ισχύος, ο αμερικανικός λαός υπέπεσε σε ένα, θα λέγαμε, “κλασικό” λάθος. Επέ-

λεξε τον πλέον ανίκανο -έστω και συμβολικά- ηγέτη να διαχειριστεί αυτήν
την κρίση! Έναν πρόεδρο με εμφανή έλλειψη παιδείας και έντονα

ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 

Το πρόσφατο ράλι του χρηματιστηρίου έχει λάβει έντονα πο-
λιτική διάσταση, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει υποσχέ-
σεις για υιοθέτηση μέτρων που θα τονώσουν κι άλλο την
οικονομία, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις και η χαλάρωση
της εποπτείας των αγορών. Τα τελευταία χρόνια οι κεφα-
λαιαγορές σημειώνουν ξανά ρεκόρ ανόδου σε ΗΠΑ, Λονδίνο
και Παρίσι. 

Ωστόσο σημαντικοί οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν να εί-
μαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε νέα

σημαντική “διόρθωση” των τιμών των μετοχών. Εξ άλλου στην
Ελλάδα γνωρίζουμε καλά από «φούσκες» χρηματιστηρίου και τη

στρεβλή εικόνα που μπορεί να δημιουργήσουν για την οικονομία... 

Ο λαϊκιστής Τραμπ που εμφανίστηκε σαν αντισυστημικός, αποδεικνύεται, όπως αναμε-
νόταν, ως ο καλύτερος υπηρέτης της “μηχανής” (όπως αποκαλούν το λεγόμενο “σύ-
στημα” στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού) και οδηγεί τις ΗΠΑ σε οπισθοδρόμηση, σε
μία περίοδο που είχε ανάγκη από έναν πρόεδρο με ισχυρή και ακτινοβολούσα προσω-
πικότητα. 

Αυτό ίσως να μην έχει την πλέον βαρύνουσα σημασία, γιατί όλοι μπορούν να κατανοή-
σουν ότι οι μείζονες αποφάσεις λαμβάνονται από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα που
διαμορφώνουν την πολιτική αντίστοιχα με τα συμφέροντά τους.

Ωστόσο, η εκλογή του Τραμπ αποτελεί ένα ακόμα βαρίδι που έρχεται να προστεθεί στο
ήδη επιβαρυμένο φορτίο της πορείας που έχει χαράξει η
υπερδύναμη προς την παρακμή.

Το μεγάλο.. .  Ντέρμπι :  

Κινέζικος Δράκος - Αμερικανικό Γεράκι

Η Κίνα μέσα στην κρίση εξαπόλυσε ένα επιθετικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης του νομί-
σματός της, ενώ εμφάνισε πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο εμπορικός πόλεμος που προοιωνιζόταν η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού
προέδρου είναι ήδη γεγονός, για να αποτελέσει ένα μοχλό πίεσης, κυρίως, στις σινοα-
μερικανικές γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις για το μοίρασμα των αγορών και των ενερ-
γειακών πόρων στα πλαίσια του ανοιχτού παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η καθυστερημένη αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ικανή για
να αντιστρέψει το συσχετισμό που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Την ώρα που η Ουάσιγκτον στηρίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις με παραδοσιακά
μέσα, όπως η χαμηλότερη ισοτιμία του δολαρίου ή η έξοδος από τη συμφωνία των Πα-
ρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Κίνα επενδύει τεράστια ποσά
σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρονικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
ρομποτική, τα μέσα μεταφοράς κ.ά. 

Αυτή η διελκυστίνδα θα συνεχιστεί και μακροπρόθεσμα θα βλάψει και τους δύο, τις
εμπορικές και όχι μόνο σχέσεις τους – όμως θα «πονέσει» περισσότερο αυτός που έχει
να χάσει και περισσότερα (οι ΗΠΑ). 

Θα δύσει. . .  εις τας ανατολάς
Το θέατρο της διαμάχης για την ισχύ έχει μεταφερθεί κατά τον 21ο αιώνα και κυρίως
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της Δύσης, στα ανατολικά – ήτοι στην Ασία. Οι δύο
γιγάντιες οικονομίες έχουν εισχωρήσει μέσα σε μία θύελλα πολιτικών και οικονομικών
δράσεων και αντιδράσεων που θα επηρεάσουν σοβαρότατα την παγκόσμια οικονομία
σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η πάλη μεταξύ Δύσης και Ανατολής, εκφρασμένη σε οικονο-
μικούς όρους, είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο καθοριστικές μεταβλητές που θα
διαγράψουν την πορεία της διεθνούς κοινωνίας στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα.

Σ α ρ ά ν το ς  Φ ι λ ι π π ό π ο υλ ο ς

ΟΟ ΓΓ ’  ’  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο ΣΠ Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ Π Ο Λ Ε Μ Ο ΣΠ Ο Λ Ε Μ Ο Σ Θ Α  Ε Ι Ν Α Ι  Θ Α  Ε Ι Ν Α Ι  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο ΣΟ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ

E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η : Κατατέθηκε έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που απέρριψε τη διεκδί-
κηση των αποδοχών για τις μη καταβληθείσες άδειες

Με την υπ’αριθμ. 423/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου απορρίφθηκε η ομαδική
αγωγή που είχε ασκηθεί για τη διεκδίκηση των αποδοχών για μη καταβληθείσες άδειες
σε 11 συναδέλφους μας που είχαν αποχωρήσει με την εθελούσια έξοδο του 2014. 
Ύστερα από συνεργασία και συζήτηση με τη νομική μας συνεργάτιδα κα. Ντέτα Πε-
τρόγλου σχετικά με την απόφαση αυτή, καταλήξαμε να κατατεθεί έφεση κατά της
απορριπτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Δυστυχώς, λόγω της γνωστής καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης η δι-
κάσιμος ορίστηκε για τις 18/9/2020, ωστόσο εμείς αισιοδοξούμε ότι έστω και τότε
θα δικαιωθούν οι συνάδελφοί μας. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή, τα διεκδι-
κούμενα ποσά θα καταβληθούν εντόκως.
Να σημειωθεί ότι τις δαπάνες για τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις, όπως και σε άλλα
εργολαβικά, έχει καλύψει καθ’ ολοκλήρου ο σύλλογός μας. 
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Α γ α π η τ ο ί  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απαντά στα αδιέξοδά της όπως αρμόζει σε κάθε
απελπισμένο που βλέπει το τέλος να πλησιάζει...

Οι διοικούντες το επικουρικό μας ταμείο που εξαΰλωσαν το ½ της ρευστότητάς του
με την καταστροφική επένδυση στην ATTICA BANK, βλέποντας το τείχος των ευθυνών
τους να τους περικυκλώνει, θέλουν να προσθέσουν μία ακόμα απαράδεκτη απόφαση
στο ενεργητικό τους, επιδιώκοντας τη διάλυση του ταμείου! Για να πετύχουν τους
σκοπούς τους και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη
πλειοψηφία, πρόσφατα απέστειλαν στα μέλη του συστημένη επιστολή με
απειλητικό περιεχόμενο !

Οι διοικούντες το επικουρικό μας ταμείο ζητούν από τους «αμελείς» να φροντίσουν
σύντομα να αποστείλουν τις άκρως απαραίτητες με βάση το νέο καταστατικό δηλώ-
σεις και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να συγκαλέσουν Γ.Σ. δια αντιπροσώπων, θεω-
ρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δασωθούν από τις τεράστιες ευθύνες που τους
βαραίνουν για το ναυάγιο του επικουρικού μας φορέα. 

Οι πραγματικές τους προθέσεις αποκαλύφθηκαν βέβαια με τη Νο39/13-11-17 Ανα-
κοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank του κου Γκιάτη που αναγγέλλει
Γ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δια αντιπροσώπων την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 "Για την τρο-
ποποίηση του καταστατικού και τη διασφάλιση των εισφορών των μελών μας", όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  
Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προχωρά σε νέα τροποποίηση του καταστατικού του, με την
οποία αποσκοπούν, όπως δείχνουν τα πράγματα : 

- Να θεσμοθετήσουν με νέες διατάξεις τη διάλυση του ταμείου, με την προοπτική
να μοιράσουν "ψίχουλα" στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που δεν
έχουν εξαντλήσει ακόμα τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη : 

- Όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι των “συντάξεων-φιλοδωρημάτων” των 50 ευρώ
θα απολέσουν ακόμα και αυτή την πενιχρή σύνταξη.

- Το ταμείο θα μπει σε εκκαθάριση και ύστερα από αρκετά χρόνια, αν περισσέψει
κάτι, θα μοιραστεί στους δικαιούχους. Ήδη το ταμείο φαίνεται ότι αδυνατεί να
χορηγεί ακόμα και την επιστροφή των ατομικών εισφορών στους αποχωρούντες!

Αγνοήστε τις  αβάσιμες απειλές τους
Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ασχολη-
θείτε με τις «οδηγίες» της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, πολλώ δε μάλλον με τις απειλές
τους, που δεν έχουν καμία απολύτως νομική βάση και πιθανότητα υλοποίησης.

Όπως γνωρίζετε βέβαια από τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες, αμφισβητούμε τη
νομιμότητα και εγκυρότητα των τροποποιήσεων του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Έχουμε δικαιωθεί πανηγυρικά με την υπ’ αριθμ. 2258/30-12-2016 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε άκυρο το νέο καταστατικό, ενώ έχουν αχθεί στη
δικαιοσύνη και έχουν ασκηθεί ανακοπές κατά της διάταξης του ειρηνοδίκη που ενέ-
κρινε τις τροποποιήσεις, όσο και αγωγές για την ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης
της 1.3./24.4.2015 του ταμείου, οι οποίες και εκκρεμούν.

Μέχρι την οριστική απόφαση περί της νομιμότητας των καταστατικών τροποποι-
ήσεων του επικουρικού μας ταμείου, οφείλουμε να μη συμπράξουμε με κανέναν
τρόπο και σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα συνιστά εφαρμογή του νέου κατα-
στατικού και των διατάξεων αυτού.

Ο κλοιός σφίγγει για τους διοικούντες εν όψει της εκδίκασης της νομιμότητας του κα-
ταστατικού το Φεβρουάριο και ευελπιστούμε ότι η απόφαση του Εφετείου θα αποτε-
λέσει την ταφόπλακα για τους καταστροφείς του ταμείου. Παράλληλα, η ακύρωση
του νέου καταστατικού θα επιφέρει σειρά εξελίξεων που με τις ενδεδειγμένες ενέργειες
που θα δρομολογήσει ο σύλλογός μας θα οδηγήσουν στην επίτευξη του μεγάλου στό-
χου της ένταξής μας στο ΕΤΕΑΕΠ.

Η διαχρονική και διατυπωμένη εδώ και μία πενταετία πρόταση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ για την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ (πλέον ΕΤΕΑΕΠ), αποτελεί σταθερά τη μοναδική
ρεαλιστική προοπτική για τη σωτηρία της επικουρικής μας ασφάλισης και τη δια-
σφάλιση συνέχισης καταβολής της επικουρικής σύνταξης σε όλα τα συνταξιοδοτη-
θέντα και μελλοντικά στα εν ενεργεία μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και πιστεύουμε ότι πρέπει
να κινηθούμε άμεσα για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Στις άμεσες ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ περιλαμβάνεται η κατάθεση πιλοτικών
αγωγών προκειμένου να υποχρεωθεί η Πολιτεία και η Κυβέρνηση να εντάξουν το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, καθόσον η επικουρική ασφάλιση έχει καταστεί υποχρεωτική
από το 1984 και η Πολιτεία οφείλει να παρέχει στα επικουρικά ταμεία σύνταξη αντί-
στοιχη με αυτήν που αποδίδεται από το ΕΤΕΑΕΠ.

Εν όψει και της κατάθεσης της μηνυτήριας αναφοράς για την καταστροφική επέν-
δυση των 55,5 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK που απογύμνωσε τα απο-
θεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι διοικούντες το ταμείο, αντιλαμβανόμενοι και την
απομόνωσή τους από τους συναδέλφους καθόσον δεν μπορούν να σχηματίσουν
απαρτία για να νομιμοποιήσουν τις επιλογές τους, βρίσκονται πλέον σε πλήρη σύγ-

χυση και καταφεύγουν σε ακραίες επιλογές, αποστέλλοντας επιστολές με εκβιαστικό
περιεχόμενο!

Πλανώνται πλάνην οικτράν! Όσοι έχουν συμβάλει με τις πράξεις

και τις αποφάσεις τους στην καταστροφή του ταμείου, σύντομα

θα κληθούν να τεθούν ενώπιον των τεράστιων ευθυνών τους !

Ακραία διαστρέβλωση της πραγματικότητας
- Είναι περιττό να ασχοληθείτε με όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της επιστολής
για το σύλλογό μας, αφού ισχυρίζονται ότι η βασική μας επιδίωξη είναι να επαναφέ-
ρουμε τις επικουρικές συντάξεις στα 970,97 ευρώ, θέλοντας έτσι να δημιουργήσουν
ολότελα ψευδείς εντυπώσεις και να αποπροσανατολίσουν τα μέλη του ταμείου.

- Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ στο διπλασιασμό των συντά-
ξεων! Άλλοι διέπραξαν στο παρελθόν αυτά τα εγκλήματα, ενώ ο σύλλογός μας ήταν
σθεναρά αντίθετος σε αυτές τις επιλογές. Αντίθετα μάλιστα, ήμασταν η μοναδική συν-
δικαλιστική οργάνωση που όταν οι ανεύθυνοι λαϊκιστές στο Σύλλογο Συνταξιούχων
επιδίωκαν να διπλασιάσουν τις συντάξεις, η διοίκηση του συλλόγου μας έκανε πρό-
σθετη παρέμβαση υπέρ της τότε διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προκειμένου να ακυρώσει
αυτές τις εξελίξεις!

- Επιπλέον, στην επιστολή αναφέρονται ονόματα συναδέλφων που υποτίθεται ότι
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ωστόσο μέχρι στιγ-
μής, έχοντας επικοινωνήσει με ορισμένους από τους εν λόγω συναδέλφους, αρ-
νούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και μας απαντούν ότι η δημοσίευση
των ονομάτων τους έγινε εν αγνοία τους!

- Οι μοναδικές προτάσεις τους πλέον μοιάζουν να εξαντλούνται στη διάσωσή τους
ενώπιον των ευθυνών που τους βαραίνουν και τη διάλυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για το
διαμοιρασμό των... λιγοστών ιματίων (αποθεματικών) του. Αλλά ούτε και σε αυτό
το έσχατο σχέδιό τους έχουν την παραμικρή πιθανότητα να πετύχουν, επομένως
ΤΟ  Α Δ Ι Ε Ξ ΟΔΟ  ΤΟΥ Σ  Ε Ι Ν Α Ι  Ο Ρ Ι Σ Τ Ι ΚΟ !

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ρίχνει  τα βάρη στους εργαζόμενους και

τους συνταξιούχους και  ξεχνάει  τ ις  ευθύνες  της για τη σημερινή

οικονομική κατάσταση του Ταμείου μας  και  την  εκμηδένιση των

αποθεματικών του μετά την καταστροφική επένδυση στην ATTICA

BANK.  Εμείς  δεν θα τους αφήσουμε!  

Ήδη δόθηκε εντολή στους νομικούς μας συνεργάτες να προχωρήσουν στην άμεση
προσβολή αυτών των ενεργειών. 

Δε συμμετέχουμε στη Γ.Σ. και προσφεύγουμε στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Αναστάσιο Πετρόπουλο για τη
διασφάλιση του ελάχιστου εναπομείναντος ασφαλιστικού κεφαλαίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Κανένας συνάδελφός μας δε θα συμμετάσχει στην παρωδία του

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δίνοντας σανίδα σωτηρίας στα τραγικά αδιέξοδα της

διοίκησής του

ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ! Δείχνοντας έμπρακτα την καταδίκη σας απέναντι

στις τραγικές επιλογές τους

Μην ενδίδετε σε αβάσιμους εκβιασμούς

Ο σύλλογός μας σας ενημερώνει υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται κα-

νένας απολύτως κίνδυνος να υποστείτε οποιαδήποτε συνέπεια

όλοι εσείς που θα αγνοήσετε για μία ακόμα φορά τις απειλητικές

επιστολές τους!

Βρισκόμαστε στην τελική φάση του δράματος της επικουρικής μας

σύνταξης και ελπίζουμε ότι σύντομα θα οδηγηθούμε σε ένα ευχάρι-

στο τέλος...

Για τους λόγους αυτούς σας συμβουλεύουμε να στηρίξετε τη στρα-

τηγική μας και να μην αποστείλετε καμία απάντηση στη διοίκηση

του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που με τις καταστροφικές της επιλογές έχει οδηγήσει

το ταμείο μας στα πρόθυρα της διάλυσης.

Συνέχεια από σελ. 1

T o  Δ . Σ .  τ ο υ  Τ Α Π Ι Λ Τ - Α Τ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  α δ ι έ ξ ο δ ο !
Σ τ η ν  ύ σ τ α τ η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ν α  α π ε κ δ υ θ ο ύ ν  τ ι ς  ε υ θ ύ -
ν ε ς  τ ο υ ς ,  ε π ι δ ι ώ κ ο υ ν  ν α  δ ι α λ ύ σ ο υ ν  τ ο  τ α μ ε ί ο ,  φ τ ά -
ν ο ν τ α ς  σ τ ο  σ η μ ε ί ο  ν α  α π ο σ τ ε ί λ ο υ ν  α π ε ι λ η τ ι κ έ ς
ε π ι σ τ ο λ έ ς  σ τ α  μ έ λ η  τ ο υ !  Α γ ν ο ή σ τ ε  τ ι ς  α β ά σ ι μ ε ς
α π ε ι λ έ ς  τ ο υ ς !  Κ α μ ί α  α π ά ν τ η σ η  σ τ η ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή
δ ι ο ί κ η σ η  τ ο υ  ε π ι κ ο υ ρ ι κ ο ύ  μ α ς  τ α μ ε ί ο υ !

A Γ Ν Ο Η Σ Τ Ε Τ Ι Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  
Π Ο Υ  Σ Α Σ  Α Π Ε Σ Τ Α Λ Η Σ Α Ν  !  
Κ Α Μ Ι Α  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Σ Τ Η Ν  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ -ΑΤ

Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή  3 / 1 2 ,  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ε π ί σ κ ε ψ η  κ α ι  ξ ε ν ά γ η σ η  μ ε  τ η ν  Ι Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ  σ τ η ν  Α Ρ Χ Α Ι Α  Α Γ Ο ΡΑ  Α Θ Η Ν Ω Ν  κ α ι
π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή  σ υ ν έ χ ε ι α  γ ι α  α τ ε λ ε ί ω τ ο  γ λ έ ν τ ι  σ τ ο  κ έ ν τ ρ ο  π ο υ  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  ο  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς  Ι π π ο κ ρ ά τ η ς  Ξ υ λ ά ς !
-  Συνάντηση 11:45 π.μ. έξω από την είσοδο της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών        -  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σύλλογό μας

Μ ί α  Κ υ ρ ι α κ ή  γ ε μ ά τ η  Ι Ο Ν Ι Κ Η !  
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Προς επίλυση το θέμα των συναδελφισσών
μας καθαριστριών που απειλούνται με από-
λυση, μετά από τις ενέργειες του συλλόγου
μας που προκάλεσαν την παρέμβαση του
Γραφείου του Πρωθουπουργού

Η υπόθεση έλαβε νέα τροπή μετά την επιστολή του Συλλό-
γου μας στους ανώτατους Πολιτειακούς Θεσμούς και τη συ-
νακόλουθη παρέμβαση του Γραφείου του Πρωθυπουργού  
Οι ενέργειές μας βρήκαν ευήκοα ώτα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού που αποφάσισε
να παρέμβει και έπειτα από συνεννόηση, ο σύλλογός μας κατέθεσε την υπ' αριθμ.
64/14-11-17 καταγγελία προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δια της Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας. Έφης Αχτσιό-
γλου, για το θέμα των επαπειλούμενων απολύσεων των καθαριστριών που δεν θα
δεχθούν να αποχωρήσουν “οικειοθελώς” μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.
Η καταγγελία μας αυτή, μετά και από την παρέμβαση του Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού, είχε ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό τριμερούς συμφιλιωτικής σύ-
σκεψης κατεπειγόντως για τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και ώρα 12 μ. στο γραφείο του
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, με τη συμμετοχή των παραγόντων του
Υπουργείου και στελεχών του συλλόγου μας και της τράπεζας. Στη διαδικασία η
τράπεζα ζήτησε αναβολή λόγω "ελλιπούς προετοιμασίας" για την Τετάρτη 22/11
και παράλληλα δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε καμία μονομερή ενέργεια μέχρι
τη νέα συνάντηση. 

Σ υ ν α δ έ λ φ ι σ σ ε ς ,  
Πιστεύουμε ότι είναι άκαιρη και πάντως μη νόμιμη η κατάργηση του κλάδου•
των καθαριστριών μονομερώς από την τράπεζα και καταγγέλλουμε την
αφόρητη πίεση που ασκήθηκε από πλευράς της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού στο σύνολο των καθαριστριών, που δεν έχουν προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα αρκετές εξ αυτών να αναγκαστούν να υπο-
κύψουν στους εκβιασμούς! 

Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να προσφέρει τη νομική και ηθική στήριξη στις•
συναδέλφισσες μέχρι την οριστική λύση του θέματος.

Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και πιστεύουμε ότι βαίνουμε προς επίλυση του•
θέματος, ώστε οι συναδέλφισσές μας να συνεχίσουν την εργασία τους, ανα-
τρέποντας τις μεθοδεύσεις της τράπεζας για την απομάκρυνσή τους. 

Πιστεύουμε ότι είναι χρέος της Πολιτείας να ανατραπούν οι μονομερείς επι-•
λογές της διοίκησης της τράπεζας και να συνεχίσουν οι συναδέλφισσες κα-
θαρίστριες την εργασία τους !

* Ευχαριστούμε προσωπικά τον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα στελέχη
του Γραφείου του, για την άμεση ανταπόκριση και αντίδρασή τους στην έκκλησή μας
για να προστατευτούν οι συναδέλφισσές μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαι-
σθησία τους σε υποθέσεις κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν ο μόνος σύλλογος που από την πρώτη στιγμή στήριξε τις
συναδέλφισσές μας καθαρίστριες ενάντια στην πρόθεση της τράπεζας να καταργήσει
τον κλάδο τους στα πλαίσια της προσπάθειας να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα
στοχεύοντας στους “αδύναμους κρίκους” ανάμεσα στους εργαζομένους.
Τα στελέχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του ΣΥΙΛΤΕ συμπαραστάθηκαν στις συνα-
δέλφισσες όταν έλαβαν απειλητική ειδοποιητήρια επιστολή από την τράπεζα που...
προανήγγειλε και προεξοφλούσε την απόλυσή τους, για όσες άντεξαν στις πιέσεις
και δεν δέχθηκαν να αποχωρήσουν με την εκβιαστική αποδοχή των όρων που
τους προτείνει η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Πηνελόπη Κονιδάρη
για “εθελούσια” έξοδο μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για γυναίκες
στο σύνολό τους, ηλικίας κατά μέσο όρο 50 ετών, προερχόμενες από την πρώην ΙΛΤΕ,
την πρώην Εμπορική Τράπεζα και την πρώην Πίστεως, που δεν συμπληρώνουν τις
απαραίτητες συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ εξέδωσε την κάτωθι από 8/11/17 ανακοίνωση που δημοσιεύ-
τηκε  στην ιστοσελίδα μας, συνιστώντας στις συναδέλφισσες ψυχραιμία, αγωνιστική
εγρήγορση, αλλά και πίστη για θετική έκβαση του ζητήματος : 

δικούς συμβούλους της τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί με πλουσιο-
πάροχες συμβάσεις;

- ΕΣΕΙΣ οι ίδιοι δε συνεχίζετε ακόμα και σήμερα να αμείβεστε με προκλητικά μι-
σθολόγια και να πριμοδοτείτε τους εαυτούς σας με εντυπωσιακά bonus;

Ω  Σ      Ε  Δ  Ω  !Ω  Σ      Ε  Δ  Ω  !
Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με μετωπική ρήξη
και σύγκρουση!

Θεωρούμε αδιανόητη τη στάση της ΟΤΟΕ και των υπολοίπων συλλόγων στην•
τράπεζα που υπολείπονται του συνδικαλιστικού τους ρόλου και αγνοούν επι-
δεικτικά την ακραία αντεργατική συμπεριφορά της τράπεζας

Αποστέλλουμε άμεσα επιστολή - προειδοποίηση προς τη διοίκηση της τράπεζας•
για άμεση ανάκληση της επαίσχυντης αυτής απόφασης

Αποστείλαμε ενημερωτική επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Αρ-•
χηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας,
Εργασίας, σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στα πολι-
τικά κόμματα

Θα συγκαλέσουμε Συνέντευξη Τύπου για τη δημοσιοποίηση της πρωτοφανούς•
αυτής απόφασης της τράπεζας, για την καταγγελία των πρακτικών που χρη-
σιμοποιεί και για να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για όλα τα μείζονα θέματα
που αφορούν την ανακεφαλαιοποιημένη AlphaBank και τη διοίκησή της

Σ υ ν α δ έ λ φ ι σ σ ε ς ,
Σας συνιστούμε ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ!•

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο ΣΥΙΛΤΕ θα είναι για μία ακόμα φορά το στήριγμά•
σας απέναντι στις ανάλγητες πρακτικές της τράπεζας

ΕΝΩΜΕΝΟΙ, μέσω του συλλόγου μας, έχουμε τη ΔΥΝΑΜΗ να ανατρέψουμε την•
υλοποίηση αυτής της απόφασης

Εφόσον η διοίκηση της τράπεζας εμμείνει στην απόφασή της, θα βρεθούμε•
αντιμέτωποί της σε ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Θα οργανώσουμε τον ΑΓΩΝΑ μας καιθα εγκατασταθούμε για μία ακόμα φορά•
έξω από το Κεντρικό, για όσο διάστημα απαιτηθεί

Δε θα κάνουμε βήμα πίσω! Θα αγωνιστούμε μέχρι τη ΔΙΚΑΙΩΣΗ των συνα-•
δέλφων μας

Α γ α π η τ ο ί   σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Σας έχουμε γνωστοποιήσει την προ διμήνου απόφαση της τράπεζας να καταργήσει
τους κλάδους φυλάκων και καθαριστριών. Η ολομέτωπη επίθεση της τράπεζας
στους εργαζομένους ξεκίνησε με την αναζήτηση των «αδύναμων κρίκων» ανά-
μεσα στους συναδέλφους μας. Με ενορχηστρώτρια την κα Πηνελόπη Κονιδάρη,
με την απόλυτη στήριξη και κάλυψη της διοίκησης, επιχειρείται με αντεργατικές
μεθοδεύσεις η απόλυση των καθαριστριών, με προφανή στόχο τη μείωση των λει-
τουργικών εξόδων της τράπεζας.
Έκτοτε, οι ακραίες πιέσεις που ασκούνται στις συναδέλφισσές μας καθαρίστριες
είναι πρωτοφανείς, ακόμα και για τα δεδομένα της τράπεζας που έχει επιδείξει επα-
νειλημμένως την αναλγησία της, αφού θεωρούμε ότι δεν έχουν υπάρξει ανάλογα
ακραίοι χειρισμοί στο παρελθόν από κανένα προηγούμενο Διευθυντή Ανθρώπινου
Δυναμικού. Εκτός από τις αδιάκοπες πιέσεις για αποχώρηση με εθελούσια έξοδο,
ακόμα και προς συναδέλφους και συναδέλφισσες που δεν έχουν εκπληρώσει
συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού απέστειλε
στις καθαρίστριες επιστολή που προαναγγέλλει την καταγγελία της σύμβασής
τους!

Αλήθεια, η ανακεφαλαιοποιημένη με χρήματα του ελληνικού λαού AlphaBank•
επιχειρεί τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσα από την κατάργηση
των ελάχιστων δαπανών για τις καθαρίστριες και τους φύλακες, οδηγώντας
τους, κυριολεκτικά, σε απόγνωση;;;

Όταν μάλιστα, ακόμα και σήμερα, παρατείνονται οι συμβάσεις μεγαλοστελε-•
χών;;;

Όταν αμείβονται με ειδικά μισθολόγια τα goldenboys, ενώ τα διοικητικά στε-•
λέχη της τράπεζας έπαιρναν μετοχοδάνεια εξοφλώντας τα με υπέρογκα bonus
που χορηγούσαν στους εαυτούς τους (γεγονός που εξετάζεται από τις ει-
σαγγελικές Αρχές);;;

Αυτή είναι η στρατηγική της πεφωτισμένης διοίκησης για τον εξορθολογισμό•
των οικονομικών της τράπεζας;;;

Αλήθεια,  κύριοι της διοίκησης, δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι

έχετε απολέσει κάθε ίχνος κύρους με αυτές τις ενέργειές σας;

- ΕΣΕΙΣ δεν είστε αυτοί που διοικήσατε επί σειρά ετών χωρίς σύνεση, οδηγώντας
την τράπεζα σε χρεωκοπία;

- ΕΣΕΙΣ δεν είστε υπεύθυνοι για τα θαλασσοδάνεια που δίνατε αφειδώς τα χρό-
νια της ευμάρειας;

- ΕΣΕΙΣ δε συνεχίζετε να αμείβετε με ειδικά μισθολόγια τα goldenboys και ει-

«« Α π ε ι λ η τ ι κ ή »  ε ι δ ο π ο ι η τ ή ρ ι α  ε π ι σ τ ο λ ή  τ η ςΑ π ε ι λ η τ ι κ ή »  ε ι δ ο π ο ι η τ ή ρ ι α  ε π ι σ τ ο λ ή  τ η ς

τ ρ ά π ε ζ α ς  σ τ ι ς  κ α θ α ρ ί σ τ ρ ι ε ς  π ο υ …  π ρ οτ ρ ά π ε ζ α ς  σ τ ι ς  κ α θ α ρ ί σ τ ρ ι ε ς  π ο υ …  π ρ ο --

α ν α γ γ έ λ λ ε ι  κ α ι  π ρ ο ε ξ ο φ λ ε ί  τ η ν  α π ό λ υ σ ήα ν α γ γ έ λ λ ε ι  κ α ι  π ρ ο ε ξ ο φ λ ε ί  τ η ν  α π ό λ υ σ ή

τ ο υ ς  !  Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι  θ α  Α Ν ΑΤ Ρ Ε Ψ Ο Υ Μ Ε  τ ι ςτ ο υ ς  !  Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ι  θ α  Α Ν ΑΤ Ρ Ε Ψ Ο Υ Μ Ε  τ ι ς

Π Ρ Ο Κ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Θ Ο Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  τ η ς  τ ρ ά π ε ζ α ς  !Π Ρ Ο Κ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Θ Ο Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  τ η ς  τ ρ ά π ε ζ α ς  !

Ενημέρωση για την επιστροφή των παρανόμως 
παρακρατηθέντων εισφορών υπέρ υγείας

Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις από συνταξιούχους συναδέλφους μας σχετικά με
την επιστροφή της παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας από το ταμείο μας, σας γνω-
ρίζουμε ότι πράγματι άλλαξε ο τρόπος παρακράτησης της εισφοράς με το άρθρο 44
του Ν.4387/2016, καθώς  μέχρι τις 30/6/2016 η ως άνω εισφορά παρακρατείτο παρα-
νόμως στο αρχικό ποσό της σύνταξης πριν την αφαίρεση των μνημονιακών περικο-
πών.
Οι όποιες εξαγγελίες του Υφυπουργού Εργασίας κου Αναστάσιου Πετρόπουλου για επι-
στροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών, αφορούν μόνο όσους συνταξι-
ούχους υπόκεινται σε μνημονιακές περικοπές (Ν.4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012).
Για τους συνταξιούχους που δεν υπάγονταν στις περικοπές, δεν προκύπτουν διαφορές
και επομένως ούτε επιστροφές.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2015  το ποσοστό  παρακράτησης για

την υγεία ήταν 4% και έγινε 6% από το Σεπτέμβριο του 2015.

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά θα σας αναφέρουμε ότι :
Για μία μέση σύνταξη με σύνολο μικτών αποδοχών 1.600 ευρώ περίπου,  η παρα-•
νόμως παρακρατηθείσα εισφορά όταν το ποσοστό ήταν 4% ανερχόταν σε 7 ευρώ
περίπου μηνιαίως και όταν το ποσοστό έγινε 6%, ανερχόταν περίπου σε 10 ευρώ
μηνιαίως.
Σε αντίστοιχη περίπτωση σύνταξης που το σύνολο των μικτών αποδοχών ήταν•
2.200 ευρώ περίπου, όταν η παρακράτηση υπέρ υγείας ήταν 4% η παρανόμως πα-
ρακρατηθείσα εισφορά που προκύπτει είναι 23 ευρώ περίπου μηνιαίως και όταν το
ποσοστό αυξήθηκε σε 6%, το ποσό αυτό ανερχόταν σε περίπου 35 ευρώ μηνιαίως.
Όπως είναι φυσιολογικό, τα μεγαλύτερα ποσά που παρακρατούνταν παράνομα•
προκύπτουν από τις ανώτατες συντάξεις που ανέρχονται περίπου σε 2.800 ευρώ
μικτές αποδοχές, οπότε και η παρανόμως παρακρατηθείσα εισφορά όταν το πο-
σοστό ήταν 4% ανέρχεται σε 28 ευρώ περίπου και όταν το ποσοστό έγινε 6%, ανερ-
χόταν σε 60 ευρώ περίπου. 

Σας γνωστοποιούμε ότι τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στις 29 Νοεμβρίου, με την
εκκαθάριση των συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου.
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Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με την αναπροσαρμογή των
συντάξεων και τις προσωπικές διαφορές για τους ήδη συνταξιούχους πριν από το
Νόμο Κατρούγκαλου που ισχύει από τις 12/5/2016, προσθέτουμε τα εξής :
Η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί επί του συνόλου των
συντάξιμων αποδοχών (βασικός μισθός, πολυετία, επίδομα βαθμού, επιστημονικό),
όπως αναφέρονται στη συνταξιοδοτική σας απόφαση. Αυτές οι συντάξιμες αποδοχές
θα αναπροσαρμοστούν με το δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως προβλέπει ο νόμος
και επ’αυτών θα εφαρμοστεί το ποσοστό αναπλήρωσης, σύμφωνα με τους νέους
πίνακες ποσοστού συνταξιοδότησης του Νόμου Κατρούγκαλου, προσαυξημένου με
την προσαύξηση που προβλέπεται για τις επιπλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί
πάνω από το 20% του βασικού ασφάλιστρου εργαζομένου και εργοδότη.
Αν η προσωπική διαφορά είναι θετική αυτή θα καταβληθεί σταδιακά εντός της
πενταετίας 2019-2023. Αν η προσωπική διαφορά είναι αρνητική, η μείωση δεν θα

ξεπεράσει το 18% κι αυτή η περίπτωση θα αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των
συντάξεων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, αρκεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) να λάβει υπ’ όψη της όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφο-
ρούν κάθε συνταξιούχο ξεχωριστά (τα χρόνια ασφάλισής του, το αυξημένο πλέον
του 20% ασφάλιστρο και το ορθό ποσό του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών
επί του οποίου έχει υπολογιστεί η σύνταξή του).
Ο σύλλογός μας θα απευθύνει σχετική επιστολή με τα απαραίτητα στοιχεία και επι-
σημάνσεις προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης και
προς την ΗΔΙΚΑ, ούτως ώστε να προλάβουμε τυχόν λανθασμένους υπολογισμούς
αναπροσαρμογής των συντάξεων εις βάρος των μελών του συλλόγου μας. Με την
επιστολή μας αυτή θα επισημάνουμε και όσα είναι απαραίτητα για το σωστό υπολο-
γισμό και των νέων συντάξεων βάσει του Νόμου Κατρούγκαλου. Ωστόσο, τονίζουμε
ότι ο επαναϋπολογισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το 2018 και μετά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ! Οι προσωπικές διαφορές βάσει του Νόμου Κατρούγκαλου

Ακραία στοιχεία ή ακραία υποκρισία;
Η τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη ήρθε
να υπενθυμίσει και στη Νότια Ευρώπη ότι οι
αμαρτίες του παρελθόντος... εδώ πληρώνονται
και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί πλέον να νιώ-
θει ασφαλής. 

Στη μεγάλη και μαζικότατη διαδήλωση που
ακολούθησε ενάντια στην τρομοκρατία,
υπήρξε και ένα μεγάλο τμήμα της διαδήλωσης

που καταδίκαζε τη συμμαχία των προθύμων, τους εγκληματίες πολέμου Μπους, Μπλερ
και Σαρκοζί που κατακρεούργησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βωμό της
ισχύος και των συμφερόντων των οικονομικών καρτέλ και ταπείνωσαν ολόκληρους λαούς
και κράτη, δημιουργώντας χάος στη Μέση Ανατολή. Είναι άκρως ενδιαφέρον το γεγονός
ότι ένα μεγάλο τμήμα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης δεν έμεινε στην επιφανειακή προ-
παγάνδα των ΜΜΕ και ακούμπησε την καρδιά του προβλήματος, αφού οι πολιτικοί
ηγέτες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ευθύνονται για τη δημιουργία του Ισλαμικού
Κράτους και κατ' επέκταση για την τρομοκρατία. Αυτοί ήταν οι “μακελάρηδες” που
αιματοκύλισαν το Ιράκ, τη Συρία, το Αφγανιστάν και όλο τον αραβικό κόσμο, ισοπεδώ-
νοντας χώρες και λαούς. 

Δυστυχώς βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, παρακολουθώντας τα συστημικά ΜΜΕ τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που προέβαλαν τη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην
ισλαμική τρομοκρατία, είτε απέκρυψαν τελείως τους -χιλιάδες- διαδηλωτές που κατονό-
μασαν τους πραγματικούς υπαιτίους, είτε έκαναν μία “υπεροπτική” αναφορά ότι ανά-
μεσα στους διαδηλωτές είχαν παρεισφρήσει και “ακραία στοιχεία” (που είθισται
ιστορικά να αποτελούν το φορέα και τον πυρήνα των προοδευτικών και επαναστατικών
ιδεών...) με το συγκεκριμένο πανό και περιεχόμενο... 

Η ανυποληψία και ο κατήφορος των διαπλεκόμενων ΜΜΕ δεν έχει τελειωμό. Δεν περιμέ-
ναμε κάτι καλύτερο βέβαια, καθώς ελέγχονται από τα ίδια συμφέροντα που θα έπρεπε να
κατονομάζουν ως υπεύθυνους των αιματοχυσιών. Εξ άλλου, πώς να περιμένουμε κάτι δια-
φορετικό, όταν οι διεθνείς θεσμοί, οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και της παγκόσμιας ειρήνης, σπεύδουν να καταδικάζουν όσους δε βρίσκονται
στο επίκεντρο των μεγάλων τραστ, αλλά με ακραία υποκρισία κάνουν τα στραβά μάτια
και παρέχουν πλήρη προστασία, στηρίζοντας ουσιαστικά τις εγκληματικές επιλογές των
πολιτικών τυχοδιωκτών που κατέστρεψαν εκατομμύρια αθώους ανθρώπους. 

Το «ναυάγιο» της πολιτικής σκηνής
Το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη 2” αποτέλεσε μία
θλιβερή αντανάκλαση της σύγχρονης, ελλη-
νικής πραγματικότητας. Εκτός βέβαια των τε-
ράστιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
φανερώνουν τη συνεχιζόμενη αδιαφορία του
ανθρώπου προς το περιβάλλον, έφερε στην
επιφάνεια όλα τα κακώς κείμενα που υφίστανται
στον πολύπαθο χώρο του λιμανιού του Πει-
ραιά και εν γένει στην ελληνική πολιτική ζωή... 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε ένα τέτοιο γεγονός σαφώς προκύπτουν πρωτίστως
πολιτικές ευθύνες. Ωστόσο στην Ελλάδα της κρίσης και της ισοπέδωσης, αν μη τι άλλο,
για τα σοβαρά αυτά θέματα οφείλει τόσο η κυβέρνηση να κάνει τους απαραίτητους χειρι-
σμούς όσο και η αντιπολίτευση να διαδραματίζει το ρόλο της με σοβαρότητα και όχι με
υπερβολές, ακρότητες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δυστυχώς στην υπόθεση αυτή,
αμφότεροι αναδείχθησαν για μία ακόμα φορά κατώτεροι των περιστάσεων (ουδεμία
έκπληξη...). Επικοινωνιακή αντιμετώπιση του θέματος και πέραν τούτου ουδέν... Επί σειρά
ημερών υπήρξε υπερπροβολή του γεγονότος, χωρίς να αναδειχθούν οι χρόνιες παθογέ-
νειες, καθώς και η ανυπαρξία των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο σο-
βαρών καταστάσεων που άπτονται της υγείας των πολιτών και των τεράστιων
οικονομικών συμφερόντων που ενεργοποιούνται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.  

Λαμβάνοντας υπ’όψη και τη δυναμική των Eλλήνων εφοπλιστών και της ελληνικής ναυ-
τιλίας παγκοσμίως, θα περίμενε κανείς ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου και του Λιμενικού
θα έπρεπε να λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο, αξιοποι-
ώντας και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Βέβαια, το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη 2” απέδειξε
ότι ισχύει το άκρως αντίθετο... 

Συγκεκριμένα μάλιστα, για το μείζον θέμα της παροχής των αδειοδοτήσεων, για να υπάρξει

υπεύθυνος έλεγχος και για να προχωρούν με διαφάνεια οι διαδικασίες, απαιτούνται ανα-
βαθμισμένες νηογνωμικές εταιρίες με αξιοπιστία και με κύρος. 

Επιπλέον, η υπόθεση αυτή έφερε στην επιφάνεια ότι ο Σαρωνικός έχει μετατραπεί σε... νε-
κροταφείο πλοίων, αφού ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν πολλά ναυάγια πλοίων  τα οποία
σαπίζουν τόσο εντός του λιμανιού του Πειραιά όσο και πέριξ αυτού. Παράλληλα, υπάρχει
ακραίος συνωστισμός σε πάρα πολλά σαπιοκάραβα που μένουν μονίμως αγκυροβολημένα
στο λιμάνι. Και εκείνο βέβαια που γνωρίζαμε, αλλά κάθε φορά δείχνει να εκπλήσσει μερι-
κούς, είναι ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων συνεχίζει να ανθεί ανενόχλητο. Ενώ ο λαός μας
δοκιμάζεται παντοιοτρόπως, δεν έχουμε κατορθώσει σήμερα να αντιμετωπίσουμε και να
πατάξουμε μία από τις πλέον σημαντικές πηγές διαφθοράς και μαύρου χρήματος που δια-
χρονικά έχει βαρύνει με απώλεια δισεκατομμυρίων το ελληνικό κράτος και κατ’επέκταση
τον ελληνικό λαό. 

Ουσιαστικά, , ένα τυχαίο γεγονός ανέδειξε την αναρχία λειτουργίας του πρώτου λιμα-
νιού και ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, σε μία χώρα που πρωταγωνιστεί στην
παγκόσμια ναυτιλία! Βέβαια, αυτή η απουσία οργάνωσης, η άφεση των καταστάσεων στη...
μοίρα τους και η αδιαφορία, είναι απόλυτα συμβατές με τον τρόπο λειτουργίας του κρα-
τικού μηχανισμού... Θα επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά μέσα από αυτήν τη στήλη, ότι
αν δεν μπορέσουμε να εξυγιάνουμε το βαθιά άρρωστο ασθενή, το ελληνικό Δημόσιο,
δεν έχουμε πιθανότητες να αλλάξουμε τη μοίρα της χώρας μας. 

Η σύγχρονη ελληνική τραγωδία
εκτυλίσσεται  στην άσφαλτο

Η έξαρση των πολύνεκρων τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαιτέρως τη θερινή περίοδο, έφερε
για πολλοστή φορά στην επιφάνεια ένα τεράστιο πρόβλημα, που δυστυχώς απασχολεί την
κοινή γνώμη για λίγο και όταν πλέον είναι αργά.

Κάθε φορά που ένα τραγικό ατύχημα αφαιρεί τις ζωές πολλών συμπολιτών μας (γιατί μόνο
τότε ασχολούνται τα ΜΜΕ και εμείς) το μείζον αυτό πρόβλημα... ανεβαίνει πρόσκαιρα τα
σκαλοπάτια της δημοσιότητας. Εν συνεχεία ξαναμπαίνει στο ντουλάπι μέχρι τη στιγμή που
θα θρηνήσουμε εφήμερα και πάλι, ωστόσο η μεγάλη αυτή τραγωδία εξακολουθεί να υφί-
σταται κάθε ώρα και στιγμή.

Και ο όρος εθνική τραγωδία είναι αυτός ακριβώς
που αρμόζει να χρησιμοποιούμε, δίχως ίχνος
υπερβολής : Σε 50 χρόνια η Ελλάδα έχασε
120.000 ανθρώπους σε τροχαία, είχε 350.000
ανάπηρους και 2.000.000 τραυματίες !

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου για τους νέους από 15 έως 29
ετών, τη δεύτερη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5
έως 14 και την τρίτη για τις ηλικίες 30 έως 44 ετών. Μάλιστα, τα ατυχήματα που χαρακτη-
ρίζονται «σοβαρά» και «θανατηφόρα» αυξήθηκαν κατά 3,8% και 8,3% αντίστοιχα, ενώ
αντιθέτως τα «ελαφρά» μειώθηκαν κατά 10,9%.

Η κυριότερη αιτία των τροχαίων είναι η αμέλεια των οδηγών. Η απόσπαση προσοχής
του οδηγού από αιτίες όπως είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου, η υπερβολική τα-
χύτητα και η κατανάλωση αλκοόλ, είναι οι συνηθέστεροι παράγοντες που ενοχοποι-
ούνται για την πρόκληση των τροχαίων. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό, ότι τα τροχαία
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 19-39 ετών και το 50% αυτών οφείλεται
στην κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Το θέμα οδικής λειτουργίας και ασφάλειας, είναι πρωτίστως θέμα παιδείας και σοβαρού
προγραμματισμού από την ελληνική Πολιτεία.

Αυτό το μείζον πρόβλημα είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο να μην αποτελεί θέμα άμεσης
προτεραιότητας των κυβερνήσεων και καθημερινής αναφοράς από τα ΜΜΕ. Στην Ελλάδα
της παραδοξότητας έχουμε καθημερινά δεκάδες εκπομπών για το lifestyle και άλλες ανοη-
σίες και δεν αφιερώνεται χρόνος για την ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία της
ασφάλτου. 

Η ανάγκη εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων
παραμένει το ζητούμενο. Η Πολιτεία οφείλει να συγκροτήσει ένα σοβαρό σχέδιο για τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας, γιατί ούτε ένας θάνατος στην άσφαλτο δεν είναι απο-
δεκτός. Αυτό θα πρέπει να ξεκινά από την ορθή ενημέρωση και παιδεία, να περνά από
την κατάλληλη οικοδόμηση και συντήρηση του οδικού δικτύου και επιπρόσθετα να γίνουν
οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις και η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών που θα
διασφαλίσουν την συμμόρφωση των οδηγών. 

Το πρόβλημα είναι κατ' εξοχήν πολιτικό και με την απαραίτητη πολιτική βούληση και ιε-
ράρχησή του ως εθνική προτεραιότητα, μπορεί να βρει διεξόδους. Σε τελική ανάλυση
είναι και ένα θέμα διεκδίκησης και πολιτικής ωριμότητας. Όλοι ως πολίτες και συγκε-
κριμένα εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα, όπως και αντίστοιχοι θεσμοί, αν κινητοποιηθούμε
για ένα τόσο σημαντικό θέμα, σίγουρα θα μπορέσουμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην
αντιμετώπιση της εθνικής τραγωδίας της ασφάλτου που πλήττει κάθε χρόνο χιλιάδες
οικογένειες.

Π ο λ ι τ ι κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή  &&
Π ο λ ι τ ι κ ο ίΠ ο λ ι τ ι κ ο ί
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σχόλια που καίνε...
Για ποιον χτυπά η καμπάνα ;

Οι διαφημίσεις των τυχερών παιχνιδιών
υποχρεώνονται να μας υπενθυμίζουν
πάντοτε ότι οι συμμετέχοντες κινδυνεύουν
να εθιστούν σε αυτήν την «ασθένεια», που
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες
στη ζωή τους. 

Φαίνεται ότι, έστω και καθυστερημένα, η
τράπεζα εναρμονίστηκε με αυτήν την οδη-
γία, εκδίδοντας εγκύκλιο, στην οποία εφι-

στά στους εργαζόμενους να μην επιδίδονται σε τυχερά παίγνια. 

Για ποιον χτυπά η καμπάνα λοιπόν; Μήπως η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν
απευθύνεται γενικά κι αόριστα στους υπαλλήλους της τράπεζας;

Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εγκύκλιος έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει αρκετά
χρόνια πριν, διότι ίσως να λειτουργούσε αποτρεπτικά σε περιπτώσεις συνα-
δέλφων μας που κόλλησαν το αρρωστημένο μικρόβιο του τζόγου και εγκλω-
βίστηκαν σε αυτήν την «ασθένεια». Μάλιστα, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ
γνωρίζουν ότι επώνυμος συνδικαλιστής είχε αυτήν την εξάρτηση και
παρά το γεγονός ότι αποτελούσε κοινό μυστικό, κανενός «το αυτί δεν
ίδρωσε».

Ωστόσο, επειδή όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες αυτού του πάθους που μπορεί
να θολώσει την κρίση των εξαρτημένων, μήπως θα έπρεπε εκτός της εγκυ-
κλίου να είχαν ερευνηθεί, αποκαλυφθεί και τιμωρηθεί παραδειγματικά
επενδυτικές αποφάσεις κατασπατάλησης χρημάτων, προκλητικού προ-
σωπικού βίου και πολλά άλλα που ξεπερνούν τα όρια της λογικής;

Ο σύλλογός μας έχει αδιάψευστα ντοκουμέντα σχετικά με αυτήν την υπόθεση
και όταν κάποτε έρθει στο φως και αρχίσουν οι αποκαλύψεις, είναι δεδομένο
ότι θα δημιουργηθεί σάλος. 

Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτήν τη ζωή τίποτα δε μένει κρυφό για
πάντα και αργά ή γρήγορα όλα αποκαλύπτονται και βγαίνουν στην επιφά-
νεια. Και τότε η καμπάνα θα ηχήσει τόσο δυνατά, που θα τραντάξει τα μυαλά
και τις συνειδήσεις πολλών μεγαλόσχημων στελεχών...

Πίσω από τη μάσκα της ανωνυμίας, 
κρύβονται η δειλία και το θράσος

Κανένας δεν αναμένει ο συνδικαλιστικός χώρος με τις
συσσωρευμένες παθογένειες ετών να λειτουργεί σε ικα-
νοποιητικό θεσμικό πλαίσιο.  Ωστόσο, ο χώρος της Ιονι-
κής έχει πληγεί αφάνταστα από πρακτικές και τρόπο
λειτουργίας που δε συνάδουν ακόμα και με τον ανταγω-

νιστικό χώρο του συνδικαλισμού. Η μαύρη προπαγάνδα, η κατασυκο-
φάντηση και τα χυδαία ψεύδη έχουν κάνει πολλές φορές την εμφάνισή
τους, με τη σπίλωση συνειδήσεων και το διασυρμό προσωπικοτήτων. 

Δυστυχώς, στα πλαίσια της συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης του χώρου μας,
δεν είναι λίγες οι φορές που ορισμένοι ξετσίπωτοι δε διστάζουν να ξεπερά-
σουν τα εσκαμμένα και η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο χώρος της
Ιονικής είχε το θλιβερό προνόμιο να «πρωτοστατήσει» στα ανυπόγραφα,
«πειρατικά» δημοσιεύματα, που επιτίθενται σε συνδικαλιστικούς αντιπά-
λους με ακραίους συκοφαντικούς προσδιορισμούς και χαρακτηρισμούς,
που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Αυτές οι μέθοδοι βέ-
βαια μπορούν να εκληφθούν μόνο σαν συνδικαλιστική αλητεία ή τυχοδιωκτι-
σμό και καμία σχέση δεν έχουν με την κανονικότητα και τον υγιή
ανταγωνισμό. 

Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα
την περίοδο πριν και κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής των
εκλογικών διαδικασιών στο Σύλ-
λογο Συνταξιούχων, έκαναν την
εμφάνισή τους όλα τα επονείδιστα
γκεμπελικά τεχνάσματα, ενορχη-
στρωμένα σε βάρος της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της παράταξης που
την εκπροσωπούσε στις εκλογές.

Τα ανήθικα, ανυπόστατα, ψευδή και κυρίως ανυπόγραφα δημοσιεύματα
στοχοποίησαν ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του συλλόγου μας, συνάδελφο Σα-
ράντο Φιλιππόπουλο, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις κατά το πα-
ρελθόν. Ο λόγος είναι απλός. Ο συνάδελφος Φιλιππόπουλος έχει μία
πολυετή ρήξη με το σύστημα και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι μία συνδικαλι-
στική οργάνωση που λειτουργεί στη βάση ενός επιτυχημένου μοντέλου,
με χιλιάδες θετικές δικαστικές αποφάσεις στο ενεργητικό της υπέρ των
συναδέλφων, με πρωτοφανή διαφάνεια στα οικονομικά της, έχοντας την
αποδοχή της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων. Η δημοτικό-
τητα του συλλόγου μας εξ άλλου καταγράφηκε στο αποτέλεσμα των αρχαι-
ρεσιών, που παρά τις ανηλεείς επιθέσεις που δέχτηκε η παράταξή μας και τις
παρασκηνιακές διεργασίες που έγιναν σε βάρος της κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας, οι συνάδελφοι ανέδειξαν σε πρώτη δύναμη την παράταξη της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ!

Εν κατακλείδι δεν μπορεί να μας ακουμπήσει κανείς!

Επομένως ορισμένοι καταφεύγουν στα «ουρανοκατέβατα» κατασυκοφαντικά
ραβασάκια και στις χυδαιολογίες σε διάφορα Έντυπα Μέσα και Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης, αφού δεν έχουν το σθένος να αναλάβουν τις συνέπειες των
ψευδολογιών τους.

Αντίθετα, εμείς κρατάμε πολλούς, αφού γνωρίζουμε πολλά!

«Πες πες, κάτι θα μείνει», υποστηρίζει η παροιμία. Η συκοφαντία όμως μπορεί
να έχει πρόσκαιρο αποτέλεσμα, αλλά συν τω χρόνω η αλήθεια αποκαλύπτεται
και τότε ο κρότος από την κατάρρευση είναι πιο εκκωφαντικός! 

«Έκπτωτο» το «Έκπτωτο» το φύλλο συκήςφύλλο συκής του «βασιλιά»!του «βασιλιά»!
Τουλάχιστον, απέναντι σε αυτό το κύμα συκοφαντίας,
ελπίζουμε ότι η καλύτερη απάντηση είναι η ορθή κρίση
των συναδέλφων, αφού πιστεύουμε ότι ο καθένας πλέον
μπορεί να αντιληφθεί τον άνθρωπο που προχωρά σε
αυτές τις παράνομες και ντροπιαστικές ενέργειες, τη
σκοπιμότητά του και τις επιδιώξεις του. 

Είναι τόσο πλούσιος ο βίος του με ανάλογου περιεχομέ-
νου δραστηριότητες από το παρελθόν, που αρκετοί συ-
νάδελφοι δε δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη
λειτουργία του και αναγνωρίζουν τα τεχνάσματά του. Εξ

άλλου έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι μπορείς να τους ξεγελάς όλους
για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.

Το επόμενο διάστημα, με την έκδοση σημαντικών δικαστικών αποφάσεων,
καθώς επίσης και με την έκβαση μείζονος σημασίας εργασιακών και ασφα-
λιστικών θεμάτων, θα αποκαλυφθεί η γύμνια του «βασιλιά».

Γιατί όταν μοναδική σου δραστηριότητα που σου επιτρέπει να «επιπλέεις»
δεν είναι οι γνώσεις, η ικανότητα και η επιθυμία να συνδράμεις τους συνα-
δέλφους, αλλά έχεις ως κύριο στόχο τη συκοφαντία και τη βρώμικη προ-
παγάνδα, είναι σίγουρο ότι θα υποπέσεις σε λάθη και σύντομα θα βουλιάξεις
υπό το βάρος των κατακριτέων πράξεών σου...

Το πλήρωμα του χρόνου για το “χαμένο” εφάπαξ !
Την περίοδο που διεξήχθη η διαδικασία της εθελουσίας εξόδου του 2014, ο
κος Κολλάτος με τη στενή του συνεργάτιδα κα Καραδελή βρέθηκαν στο ταμείο
ασφάλισης για να μοιράσουν αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο Συνταξιούχων
στους συναδέλφους που περίμεναν στη σειρά για την κατάθεση των δικαιο-
λογητικών προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Αν και στη συνέ-
χεια βέβαια... τα γύρισαν και δεν αποδέχονταν την εγγραφή τους, αλλά αυτή
είναι μία άλλη, θλιβερή ιστορία...

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι διαμήνυαν σε όλους τους τόνους στους
συναδέλφους να μη δίνουν καμία σημασία και να μη συμμετάσχουν σε καμία
διαδικασία που τους πρότειναν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ο συνάδελφος Φιλιπ-
πόπουλος. Χαρακτηριστικά τους ανέφεραν ότι η υπόθεση του εφάπαξ είναι
“χαμένη” και ότι ο Φιλιππόπουλος “σας κοροϊδεύει”. 

Εν ολίγοις, όχι μόνο δεν ενεργοποιήθηκαν στοιχειωδώς έστω για τα αυτο-
νόητα και καθ'όλα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, αλλά προσπάθησαν να
τους αποτρέψουν από τη διεκδίκησή τους !!

Αναρωτιόμαστε τι έχουν να πουν τώρα οι συνεργάτες Κολλάτος – Καραδελή,
για τη “χαμένη” υπόθεση του εφάπαξ και την υποτιθέμενη κοροϊδία του
συνάδελφου Φιλιππόπουλου;

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε αποκαλύπτοντας την ανεπάρκεια του κου
Κολλάτου και της πιστής ακολούθου του. Οι προσπάθειές μας για το εφάπαξ
έλαβαν σάρκα και οστά με απόλυτα επιτυχημένο αποτέλεσμα, αφού στη
συντριπτική τους πλειονότητα οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει,
αλλά και όσοι ακόμα εργάζονται, έχουν κατοχυρώσει αποκλειστικά χάρη
στις προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και των συνεργατών της, ευ-
νοϊκότερους όρους από αυτούς που καθόριζε ο τελευταίος νόμος του
Υπουργείου, αφού πλέον αντί 45% που όριζε ο νόμος, κατοχύρωσαν από-
δοση εφάπαξ έως και 90%, ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης στην
τράπεζα. 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ως είθισται, ήταν απόλυτα συνεπής απέναντι στις δε-
σμεύσεις της προς τους συναδέλφους χάρη στον ουσιαστικό και αποτελεσμα-
τικό τρόπο χειρισμού της σοβαρής αυτής υπόθεσης. Αποφύγαμε τις
αποσπασματικές κινήσεις εντυπωσιασμού και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου
και του... εφάπαξ για τους συναδέλφους και η δικαίωση των ενεργειών μας.

Παράλληλα συνεχίζουμε να διεκδικούμε με αξιώσεις και σοβαρές πιθανότητες
νέας επιτυχίας, την απόδοση πλήρους εφάπαξ με βάση τη ρητή εγγυητική ευ-
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σχόλια που καίνε...
θύνη της τράπεζας για κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας για
όλους τους προερχόμενους από την Ιονική. 

Σημειωτέον ότι, όταν τελικά επιτευχθεί και αυτός ο μείζων στόχος, θα πρό-
κειται για ένα μοναδικό φαινόμενο πανελλαδικά στην απόδοση του εφάπαξ
και βεβαίως για μία τεράστια επιτυχία του συλλόγου μας. 

Οι μάσκες έπεσαν! Ευτυχώς βέβαια λίγοι δίνουν σημασία στο δίδυμο του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων, αλλά έστω απέναντι σε αυτούς τους συναδέλφους, ο
κος Κολλάτος και η κα Καραδελή είναι υπόλογοι για τις επανειλημμένως άστο-
χες προβλέψεις τους και την προσπάθεια να τους αποτρέψουν από τη διεκ-
δίκηση των συμφερόντων τους, αποκλειστικά για λόγους συνδικαλιστικής
μικροπολιτικής...

Copy paste τις ανακοι-
νώσεις βρε παιδιά ;;;

Για τους συναδέλφους που δεν
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
H/Y, ο όρος copy paste αφορά τη
χρήση εργαλείων αντιγραφής και
επικόλλησης, που συνεκδοχικά
στην... αργκό χρησιμοποιείται για
αυτούς που σπεύδουν να αντιγρά-
φουν και δεν παράγουν αυθεντικό
έργο... 

Τελικά, φαίνεται ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε ώστε να κατοχυρώνουμε
την... πνευματική ιδιοκτησία των ανακοινώσεών μας, γιατί διάφοροι άσχετοι
και ανίκανοι με τα ασφαλιστικά θέματα περιμένουν πώς και πώς τις αναρ-
τήσεις και τις δημοσιεύσεις μας για να βγάλουν άκρη!

Πρόσφατα, αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας λεπτομέρειες και παραδείγματα
προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν οι συνάδελφοί μας τα χρήματα που
μπορούν να περιμένουν να τους επιστραφούν αναδρομικά από τις παρανό-
μως παρακρατηθείσες εισφορές υπέρ υγείας. 

Κατ’αυτόν τον τρόπο διευκολύναμε και κάποιους αδαείς που έλεγαν ανοη-
σίες σε συναδέλφους μας, λέγοντάς τους ότι θα τους επιστραφούν... 3.000
ευρώ! Αφού διάβασαν προσεκτικά τη δημοσίευσή μας, επιτέλους, από ό,τι
μαθαίνουμε, έχοντάς τη σαν μπούσουλα, τουλάχιστον πλέον προσεγγί-
ζουν την πραγματικότητα. 

Επιπλέον, δημοσιεύσαμε και μία ανακοίνωση στην οποία για μία ακόμα φορά
τονίζαμε στους συναδέλφους να μη δώσουν καμία σημασία στις απειλητικές
επιστολές που αποστέλλει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στα μέλη του για να τους εξαναγκά-
σει να ορίσουν αντιπροσώπους για τη Γ.Σ. δια αντιπροσώπων σύμφωνα με
το νέο καταστατικό. Με καθυστέρηση ολίγων ημερών (μεσολαβούσε και Σαβ-
βατοκύριακο και προφανώς δεν μπορούσαν να ασχοληθούν...) και αφού
εμπέδωσαν τα όσα αναφέραμε, οι αδαείς αποφάσισαν να απευθύνουν τις
ίδιες οδηγίες στους συναδέλφους...

Εμείς χαιρόμαστε που οι αναρτήσεις μας πιάνουν τόπο, έστω και μέσω
«χαλασμένου τηλεφώνου” κι έτσι αποτρέπεται η σύγχυση των συναδέλ-
φων και η ελλιπής ενημέρωσή τους.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η λειτουργία ενός συλ-
λόγου δεν μπορεί να περιορίζεται στην αντιγραφή ανακοινώσεων και
εγγράφων, αλλά θα πρέπει να έχει ικανό στελεχιακό δυναμικό που θα
μπορεί πρωτογενώς να τα επεξεργαστεί, να τα ερμηνεύσει και να δίνει
υπεύθυνες και σοβαρές απαντήσεις στους συναδέλφους. 

Το σωστό να λέγεται, 
το λάθος να αναγνωρίζεται

Το 2006, σε μία πολύκροτη υπόθεση, η Εθνική Τράπεζα επί προεδρίας Τάκη
Αράπογλου εξαγόρασε την τουρκική τράπεζα Finansbank. Η απόφαση για τη
συγκεκριμένη επένδυση είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και είχε γίνει στό-
χος ακραίας κριτικής τόσο από πολιτικούς κύκλους όσο και από το Σύλλογο
της Εθνικής Τράπεζας, υπό την προεδρία τότε του κου Σταύρου Κούκου, νυν
προέδρου της ΟΤΟΕ.

Θεωρούμε ότι όταν αποφασίζεις
να συγκρουστείς με τη διοίκηση
της τράπεζας για μία τόσο μεγά-
λης σημασίας επένδυση, πρέπει
να παρουσιάζεις καλά δομημένα
επιχειρήματα και όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν την άποψή σου και
ενισχύουν τη θέση σου στην αντι-
παράθεση. Δυστυχώς, οι θέσεις
του κου Κούκου και συνεπώς
του ΣΥΕΤΕ, πόρρω απείχαν από την πραγματικότητα. Εκ του αποτελέσμα-
τος απεδείχθη ότι αν δεν είχε εξελιχθεί αυτή η επένδυση, η απώλεια εσόδων
για την Εθνική Τράπεζα θα ήταν τεράστια. Και για να προλάβουμε τους «κα-
λοθελητές», να υπενθυμίσουμε ότι δεν τρέφουμε καμία ιδιαίτερη συμπά-
θεια στον κο Αράπογλου που είχε διατελέσει για μία περίοδο διοικητής στην

Ιονική Τράπεζα και με τον οποίο μάλιστα ο σύλλογός μας δεν είχε και τις πλέον
«αγαστές» σχέσεις, με συνεχείς συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.

Το σωστό όμως πρέπει να λέγεται, αλλά και το λάθος να αναγνωρίζεται...
Εξ άλλου, ουδείς αλάνθαστος και σίγουρα χειρότερο από μία εσφαλμένη
εκτίμηση είναι η επιμονή σε αυτήν. Ο κος Κούκος, παρά το γεγονός ότι οι
θέσεις και απόψεις του, που ευτυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν επικράτη-
σαν αφού θα είχαν αφαιρέσει σημαντικά κεφάλαια από την Εθνική Τράπεζα
τα οποία αποκόμισε μετά την πώληση της Finansbank, παρέμεινε ακλόνητος
και δεν παραδέχθηκε ποτέ δημοσίως το λάθος του.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι αυτές οι συμπεριφορές φθείρουν το συν-
δικαλισμό, αφού έστω εκ των υστέρων, θα έπρεπε να αναγνωρίζονται οι λαν-
θασμένες επιλογές και επιδιώξεις προκειμένου κάποια στιγμή να
ανοικοδομηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα με θεμέλια την απαραίτητη ανά-
κτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων. 

Στη... γυάλα της Βησσαρίωνος
Δυστυχώς, η σημερινή ΟΤΟΕ του κου Κούκου καμία σχέση δεν έχει με τη δυ-
ναμική συνομοσπονδία του παρελθόντος, τόσο σε επίπεδο δράσης και αγώ-
νων, όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Το χειρότερο δε από όλα, είναι
ότι η σημερινή διοίκηση είναι κλεισμένη στη Βησσαρίωνος και καμία σχέση
δεν έχει με τα προβλήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων.

Πράγματι, έχουν αλλάξει πολλά από το παρελθόν, τότε που το επάγγελμα του
τραπεζοϋπαλλήλου διατηρούσε αίγλη και υψηλό κοινωνικό status. Ωστόσο,
αυτό που μας απασχολεί περισσότερο δεν είναι η «χαμένη αίγλη» του παρελ-
θόντος, αλλά ότι η σημερινή ΟΤΟΕ είναι... χαμένη εκτός πραγματικότητας και
το μόνο που ενδιαφέρει τη διοίκησή της, είναι η διατήρηση των συνδικα-
λιστικών τους αποσπάσεων...

Ουσιαστικά η ΟΤΟΕ έχει μεταλλαχθεί από μία μαχητική συνομοσπονδία,
πρωτοπόρα στους αγώνες των εργαζομένων, σε μία συντεχνία εξυπηρέ-
τησης των εργοδοτικών συμφερόντων και ουσιαστικά έχει εναρμονιστεί
πλέον με το συνδικαλιστικό μοντέλο που ασκεί επί σειρά ετών ο κος.
Γκιάτης.

Για να διατηρήσουν μάλιστα τις καρέκλες τους και να παραμείνουν ταυτό-
χρονα και αρεστοί, το υποτιθέμενα ισχυρό επιχείρημά τους είναι ότι σε μία
κοινή συμφωνία με τις τράπεζες, οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν πληγεί ελάχιστα
σε σχέση με άλλους κλάδους... Αυτή όμως είναι η μία όψη του νομίσματος,
αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για μία επιλογή των διοικήσεων των
τραπεζών προκειμένου να μην απαξιώσουν πλήρως το συνδικαλιστικό
status της τράπεζας που εξυπηρετεί στην ουσία τα συμφέροντά τους!

Οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν βιώσει στο πετσί τους την αδράνεια και αναπο-
τελεσματικότητα της σημερινής ΟΤΟΕ και περιμένουν απαντήσεις :

Γιατί μειώθηκαν οι θέσεις στις τράπεζες κατά 50% χωρίς να υπάρ-
ξει καμία απολύτως αντίδραση;

Αυτή η μείωση οδηγεί και σε αδιέξοδο τα ασφαλιστικά ταμεία των
τραπεζών

Γιατί δεν προέβαλαν καμία αντίσταση στην κερκόπορτα του κλά-
δου μας, που είναι οι χιλιάδες «ενοικιαζόμενοι» απασχολούμενοι
που εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας;

Πού είναι η αντίδραση στην ισοπέδωση των οργανισμών εργασίας
προσωπικού σε όλες τις τράπεζες;

Πού είναι η ΟΤΟΕ στις δικαστικές προσφυγές εκατοντάδων μελών
του συλλόγου μας με 1.800 περίπου δικαστικές αποφάσεις υπέρ
τους; Που... με το ζόρι έκανε 5 πρόσθετες παρεμβάσεις σε αυτές
τις υποθέσεις! 

Η ΟΤΟΕ είναι απομονωμένη πλέον από το σώμα των τραπεζοϋπαλλήλων,
κλεισμένη «στη γυάλα της Βησσαρίωνος». Δεν έχει να αντιπαραθέσει
καμία αντίσταση στις τεράστιες ανακατατάξεις στον τραπεζικό κλάδο που
υποβιβάζουν τις εργασιακές συνθήκες και καταργούν χιλιάδες θέσεις στον
κλάδο μας.   

Και όσο παραμένει η συγκεκριμένη διοίκηση επικεφαλής, δυστυχώς δεν
υπάρχει καμία ελπίδα να αναζωπυρωθεί το μαχητικό πνεύμα που χαρα-
κτήριζε κάποτε το συνδικαλιστικό μας όργανο, που ποιείται την νήσσαν,
αφήνοντας τον Τιτανικό των εργαζομένων στις τράπεζες να βυθίζεται
αργά και βασανιστικά... 
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Σ Υ Ι Λ Τ Ε
Συνέχεια από σελ. 1

Η  σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς  μ α ς  Ά ν να ,  5 0  ε τ ώ ν ,  α π ό  τ η ν  π ρ ώ η ν
Ε μ π ο ρ ι κ ή ,  έ να ς  α κ ό μ η  " α δ ύ να μ ο ς  κ ρ ί κο ς "  γ ι α  τ η ν
π α ρ ά τ υπ η  κα ι  η θ ι κ ά  α ν ε π ί τρ ε π τ η  τα κ τ ι κ ή  τ η ς  τρ ά -
πεζας ,   οδηγήθηκε  χθες  το  απόγευμα  σ την  τελευταία
τ η ς  κα το ι κ ί α  σ το  κο ι μ η τ ή ρ ι ο  τ η ς  Λ ι β α δ ε ι ά ς

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Βαρύ καθήκον και μεγάλη ευθύνη μας επιβάλλει να εκδώσουμε την παρούσα ανα-
κοίνωση στη μνήμη της αδικοχαμένης συναδέλφου μας που στις 17/9/2017 το
απόγευμα, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της που βρίσκεται στο δεύτερο
όροφο. 

Με την ανακοίνωση του συλλόγου μας υπ’ αριθμ. 3/13.7.2017 με τίτλο « Η ALPHA
BANK εγκαινιάζει μια νέα μελανή σελίδα στην ιστορία της », καταγγείλαμε ακόμη
μια φορά δημόσια την αφόρητη πίεση που ασκεί η τράπεζα στους υπαλλήλους της,
προκειμένου να αποχωρήσουν στο πλαίσιο της άτυπης εθελουσίας εξόδου, που
εφαρμόζει ήδη από το 2016.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπε-
ζας στοχοποιεί εργαζομένους που βρίσκονται σε δεινή θέση είτε επειδή ταλαιπω-
ρούνται από σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε επειδή βρίσκονται σε δυσχερή
οικονομική κατάσταση, και που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν συμπλη-
ρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο μίας παράτυπης και ηθικά
ανεπίτρεπτης τακτικής εξεύρεσης των “αδύναμων κρίκων” ανάμεσα στους ερ-
γαζομένους, προκειμένου να επιτύχει την κεντρική επιλογή της διοίκησης της τρά-
πεζας για μείωση του προσωπικού χωρίς θεσμοθετημένη διαδικασία εθελουσίας
εξόδου. 

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, μέσα στο πλαίσιο αυτό, η  Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της τράπεζας χτύπησε και πάλι, στοχεύοντας αυτή τη φορά
δύο χαρακτηριστικά «αδύναμους κρίκους», που δεν έχουν συμπληρώσει προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης, από τη Λιβαδειά, ήτοι τη συναδέλφισσα Σταυρούλα Σκλα-
πάνη, 51 ετών και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαφώτη, 45 ετών.

Οι συνάδελφοι, εν όψει της από 10.7.2017 ενοποίησης των δύο Καταστημάτων στη
Λιβαδειά, κλήθηκαν στις 4/7/2017 στο γραφείο της Εντεταλμένης Γενικής Διευ-
θύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού κας. Κονιδάρη και τέθηκαν προ του ακόλουθου
εκβιαστικού διλήμματος: ή αποχωρούν «οικειοθελώς» στο πλαίσιο της "εθελου-
σίας" εξόδου με μιάμιση περίπου φορά τη νόμιμη αποζημίωση ή θα μετατεθούν
εκτός Νoμού. Οι συνάδελφοι βέβαια αμέσως αρνήθηκαν τόσο προφορικά όσο και
εγγράφως, εξηγώντας τους σχετικούς λόγους και... η τιμωρία τους δεν άργησε να
έρθει. Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 τους ανακοινώθηκε η εκτός Νομού μετά-
θεσή τους από την επόμενη εργάσιμη, δηλ. τη Δευτέρα 10.7.2017, σε Καταστή-
ματα της περιοχής της Κηφισιάς στην Αττική. Με την ενέργειά της αυτή η
τράπεζα εγκαινίασε μια νέα μελανή σελίδα στην ιστορία της, καταρρακώνοντας για
άλλη μια φορά τους Οργανισμούς Προσωπικού τόσο της Ιονικής, όσο και της Alpha
Bank, που προβλέπουν αυστηρότατες προϋποθέσεις για τις μεταθέσεις εκτός
Νομού, και παραβιάζοντας το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για την προστα-
σία των αναπήρων και των προσώπων που τους φροντίζουν. Η συνέχεια της υπό-
θεσης είναι γνωστή. Ακολούθησε η ιστορική νίκη του συλλόγου μας που με
προσωρινή διαταγή ανεστάλη η μετακίνηση των συναδέλφων μας από τη Λι-
βαδειά στην Κηφισιά Αττικής.

Σε συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 5/27.7.2017 ανακοίνωσή μας καταγγείλαμε την
Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Κονιδάρη ότι κα-
ταπατά ουσιαστικά το διατακτικό της δικαστικής αυτής απόφασης μεθο-
δεύοντας εκδικητικά αργομισθίες και δυσμενείς συνθήκες στους δικαιωθέντες
συναδέλφους μας και η συνέχεια θα δοθεί στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέ-
τρων στις 5/10/2017(*) στα δικαστήρια της Λιβαδειάς.  

Δυστυχώς όμως, υπήρχε και ένας ακόμη "αδύναμος κρίκος" από τη Λιβαδειά.
Η συνάδελφός μας Άννα, για την οποία μετά τον τραγικό της θάνατο πληρο-
φορηθήκαμε ότι στις 4/7/2017 είχε κληθεί επίσης, για τους ίδιους λόγους από
την τράπεζα και τελικά πείστηκε και υπέγραψε την "οικειοθελή" αποχώρησή
της. Πληροφορηθήκαμε ότι σ’ αυτό το ραντεβού η Άννα πήγε μαζί με την μη-
τέρα της, στην οποία όμως δεν επετράπη να δώσει το παρών.

Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι προσφάτως, μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές,
η συνάδελφος μας η Άννα πήγε στο Κατάστημα της Λιβαδειάς και αναζήτησε τη
σύνταξή της και ότι κάποιοι την παρέπεμψαν στον ΟΑΕΔ για να πάρει επίδομα
ανεργίας, παρά το γεγονός ότι δεν είχε μεσολαβήσει καταγγελία σύμβασης.  

Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι μετά από αυτή τη διαπίστωση που έκανε η συνά-
δελφός μας η Άννα, ότι δηλαδή δεν δικαιούται σύνταξη, τα δυσάρεστα γεγονότα
διαδέχθηκαν το ένα το άλλο. Η μητέρα της έπαθε εγκεφαλικό και νοσηλεύεται και
ακολούθησε στη συνέχεια και ο τραγικός θάνατος της συναδέλφου μας.  

Χθες, Τρίτη 19/9, μετά από έρευνα, πληροφορηθήκαμε ότι η Άννα δεν πήγε ούτε
επικοινώνησε με το συνταξιοδοτικό της φορέα (ΤΕΑΠΕΤΕ), απ’ όπου θα μπο-
ρούσε να πληροφορηθεί ότι δεν δικαιούται σύνταξη από το προσυνταξιοδοτικό κα-
θεστώς της Εμπορικής, καθόσον είχε μεν την απαιτούμενη ηλικία, ωστόσο δεν είχε

συμπληρώσει την απαιτούμενη 20ετία μέχρι το Μάιο του 2016 που άρχισε να ισχύει
ο Νόμος Κατρούγκαλου. 

Προφανώς η Άννα δεν είχε από το Ταμείο της αλλά από αλλού τη διαβεβαίωση
ότι δικαιούται σύνταξη γι’ αυτό και υπέγραψε την "αυτοαπόλυσή" της. Ποιος
διαβεβαίωσε την αδικοχαμένη συνάδελφο ότι αποχωρώντας θα λάβει σύνταξη;
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσει να απαντήσει η μητέρα της που όπως πλη-
ροφορούμαστε αναρρώνει και μάλλον θα ξεπεράσει το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Για την τροποποίηση των διατάξεων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος της
Εμπορικής αλλά και της Πίστεως, επί το δυσμενέστερον από το Μάιο του 2016, γνω-
ρίζουν οπωσδήποτε πολύ καλά τόσο η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρώ-
πινου Δυναμικού κα. Κονιδάρη όσο και ο Σύλλογος της συναδέλφου. 

Από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι οι δημοσιογράφοι της Βοιωτίας,
έχουν κάνει αναφορά στο τραγικό αυτό συμβάν ως εξής: « Μοιραία στάθηκε για
την 50χρονη Α.Σ. η πτώση της από το μπαλκόνι της οικίας της στη Λιβαδειά. Το δυ-
στύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017, όταν για άγνω-
στους λόγους η άτυχη γυναίκα που εργαζόταν στον τραπεζικό τομέα έπεσε από το
μπαλκόνι του σπιτιού της που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο στην περιοχή της
οδού Θεσσαλονίκης και Αχιλλέως. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέρ-
γεια και ερευνούν τα αίτια του τραγικού συμβάντος.»

Ωστόσο, ο σύλλογός μας εντάσσει το θάνατο τη ς συναδέλφου  Άννας στο
πλαίσιο των συνεπειών της παράτυπης και ηθικά ανεπίτρεπτης τακτικής
της τράπεζας για εξεύρεση "αδύναμων κρίκων" ανάμεσα στους εργαζόμε-
νους προκειμένου να πετύχει την κεντρική επιλογή της Διοίκησης της Alpha
Bank για μείωση του προσωπικού χωρίς θεσμοθετημένη διαδικασία εθελου-
σίας εξόδου.

Θα "σωθεί" η Alpha Bank με τις στοχευμένες 
"μουλωχτές" απολύσεις προσωπικού;

Επαναλαμβάνουμε ότι αν πράγματι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ήθελε να
κάνει "οικονομίες κλίμακας" :

α) Θα κατέβαλλε κανονικά τις αποζημιώσεις του Ν2112 και δε θα χρόνιζαν οι
υποθέσεις 5 και 7 χρόνια στα δικαστήρια, εξαντλώντας όλους τους βαθμούς δι-
καιοδοσίας, με συνέπεια την τεράστια οικονομική επιβάρυνση της τράπεζας. Αν
μάλιστα, γίνει μία οικονομική μελέτη και ένας έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές για
τα ποσά των τόκων με τα οποία επιβαρύνθηκε και συνεχίζει να επιβαρύνεται η τρά-
πεζα, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμα και το μισό του κεφαλαίου,
θα διαπιστωθεί ότι η κοντόφθαλμη πολιτική της έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό-
τατες συνέπειες στον ισολογισμό της. Σημειωτέο ότι οι άλλες τράπεζες, π.χ. η
Εθνική, καταβάλλουν την αποζημίωση απλά με ένα δικόγραφο ή με μία πρωτόδικη
απόφαση ή και χωρίς αυτά. 

β) Δεν θα διατηρούσε στις θέσεις τους εργαζόμενους που αποχώρησαν με την
εθελούσια έξοδο του 2014, εισπράττοντας παχυλά κίνητρα και εφάπαξ. Βε-
βαίως και αρκετοί άλλοι που αποχώρησαν νωρίτερα, παραμένουν ως αναντι-
κατάστατοι "σωτήρες" της Alpha Bank. (Και ο πρώην "Ταμίας" εξακολουθεί να
περιδιαβαίνει τη Σταδίου και να είναι κρεμασμένος από τη χρυσοφόρο "αγε-
λάδα" ακόμα και τώρα που πίνει το "αίμα" της.)

Ντροπή και όνειδος !
Είναι ντροπή και όνειδος για τη Διοίκηση της Alpha Bank να καλεί η Εντεταλμένη
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Κονιδάρη στο γραφείο της
ακόμη και τις καθαρίστριες, τους πλέον "αδύναμους κρίκους" και να τις τρομοκρα-
τεί ότι εάν δεν "αυτοαπολυθούν" και χωρίς να δικαιούνται σύνταξη, θα τους κα-
ταγγείλει η τράπεζα τη σύμβασή τους.

Κακή σχέση και ρήξη με το προσωπικό σημαίνει κακή διοίκηση
και αυτό συνεπάγεται υψηλό λειτουργικό κίνδυνο

Βεβαίως την απόλυτη ευθύνη για όσα αφορούν τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού την έχει ο αρμόδιος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπ. Φιλάρετος,
καθόσον όλα δείχνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει υπ’ όψη του ότι μια τόσο
σημαντική θέση, όπως αυτή του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, έχει πολύ υψη-
λές απαιτήσεις στη στελέχωσή της, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της
τράπεζας καθώς και η αξιοκρατική αντιμετώπιση και αξιολόγηση του προσωπικού,
προκειμένου να μην υπάρχουν δυσμενή αποτελέσματα, τόσο για τους εργαζόμε-
νους όσο και για την ίδια τράπεζα και τους μετόχους της.  

Είναι καιρός λοιπόν, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπ. Φιλάρετος
να κατανοήσει ότι είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει άμεσα και η αναδιάρ-
θρωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να κυριαρχήσει επιτέλους
στην Τράπεζα πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας «Ανώτατου Επιπέδου Σπου-
δών», που θα είναι σε θέση, αφ’ ενός μεν να κατανοήσει το νόημα, την αξία, την
ανάγκη, τους φραγμούς και τα όρια της χρηστής Διοίκησης, αφ’ ετέρου δε, να δια-

Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο Σ  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ  Μ Α Σ  Η  Ο Π Ο Ι Α•
Ε Ι Χ Ε  Ο Δ Η Γ Η Θ Ε Ι  Σ Ε  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Ω Σ  Μ Ε
Τ Η Ν  Α Τ Υ Π Η  Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο

Π Ο Ι Ο Σ  Τ Η Ν  Δ Ι Α Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε  Ο Τ Ι  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Τ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η ; ; ;•
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χειριστεί και να αντιμετωπίσει ομαλά τις καταστάσεις και τις ανάγκες του προσω-
πικού της Τραπέζης διαφορετικής προέλευσης υπό συνθήκες κρίσης της ελληνικής
οικονομίας και της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος.

Προειδοποιούμε τον κ. Φιλάρετο, για μία ακόμα φορά, ότι αν χρειαστεί, ο
σύλλογός μας με το νομικό του επιτελείο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για
να υποστηρίξει τις καθαρίστριες, όχι μόνο δικαστικά, αλλά και αγωνι-
στικά. Εάν, δηλαδή, οι καθαρίστριες που εξοβελίζονται αποφασίσουν, κατά
το γνωστό πρότυπο των καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών, να
εγκατασταθούν αγωνιστικά έξω από το Κεντρικό, στη Σταδίου 40, ο σύλ-
λογός μας θα τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση. 

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Ο σύλλογός μας συνεχίζει τον αγώνα του υπέρ των δικαιωμάτων των συ-
ναδέλφων και θα κάνει ό,τι είναι δυνατό και ό,τι περνάει από το χέρι του
για να μην συμβούν ξανά τέτοια δυσάρεστα περιστατικά. Στη μητέρα της
εκλιπούσης συναδέλφου και στους οικείους της, το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου μας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια.

Επιπροσθέτως :

Περιμένουμε άμεσα και την τοποθέτηση του Συλλόγου στον οποίο ανήκε η
συνάδελφός μας η Άννα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ            Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

* Η εκδίκαση έγινε στις 2/11 και αναμένουμε την απόφαση.

Σ Υ Ι Λ Τ ΕΣ Υ Ι Λ Τ Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

«ΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΘΗΡ ΟΣΤΙΣ ΕΚΠΩΜΑΤΙ-•

ΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΞΑΕΡΟΥΤΑΙ...» έλεγε ο Άρειος Πάγος στην αυγή του

20ού αιώνα

ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK OI ΕΚ-•

ΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ (ΚΡΙΚΟΥΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚ-

ΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ;;;

Σ υ ν ά δ ελ φ ο ι ,
Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η εκδικητικότητα και η συνεπαγόμενη αναξιοπι-
στία είναι δυνατόν να αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Διοίκησης της
σύγχρονης Alpha Bank με τα τεράστια μεγέθη και τις χιλιάδες των εργαζομένων
διαφορετικής προέλευσης. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται, πρόκειται για τη δυ-
σάρεστη πραγματικότητα που ζημιώνει όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και
την ίδια την τράπεζα και τους μετόχους. 
Σήμερα, 29/9/2017 ημέρα Παρασκευή στις 10:30 το πρωί, ο Πρόεδρος του Εργα-
τοϋπαλληλικού Κέντρου Λιβαδειάς κ. Φάνης Ψιλόπουλος και ο Γραμματέας
πρώην Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Σταθάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας
συνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος μαζί με τα στελέχη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συ-
ναδέλφους Γιάννη Χρυσικό και Παναγιώτη Χαλικιά, επισκεφτήκαμε τους "υπό
διωγμό" συναδέλφους Σταυρούλα Σκλαπάνη και Γιώργο Παπαφώτη στο κατά-
στημα  της Λιβαδειάς.
Εκεί διαπιστώσαμε ότι η τράπεζα εξακολουθεί να καταπατά το διατακτικό της
Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που διέταξε
την προσωρινή απασχόληση των συναδέλφων μας από 27/7/2017 σε θέση
teller ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση στο κατάστημα της Λιβαδειάς, αναστέλ-
λοντας προσωρινά τη μετάθεσή τους εκτός νομού, στην Κηφισιά Αττικής. 
Εντούτοις το κατάστημα ήταν ασφυκτικά γεμάτο με τους πελάτες να σχημα-
τίζουν ουρές στα ταμεία συναλλαγών. Το ταμείο συναλλαγών που θα μπο-
ρούσε να λειτουργεί στο ευρύχωρο πατάρι του καταστήματος ήταν κλειστό
και γύρω του ήταν τα γραφεία με προστατευτικά χωρίσματα και οι συνάδελ-
φοι ήταν σκυμμένοι στη δουλειά τους. 
Στη μέση του παταριού υπήρχε ένα στενόμακρο βοηθητικό γραφείο τελείως
άδειο. Εκεί κάθονταν οι συνάδελφοι Σταυρούλα Σκλαπάνη και Γιώργος Παπα-
φώτης, χωρίς κανένα αντικείμενο και χωρίς καμία επαφή με την πελατεία, κυ-
ριολεκτικά στην απομόνωση. 
Κατόπιν των ανωτέρω, καταδικάζουμε για μία ακόμη φορά την εκδικητική αυτή
πρακτική της τράπεζας που, καταπατώντας ουσιαστικά το διατακτικό της δικα-
στικής απόφασης, περιάγει τους συναδέλφους σε καθεστώς αργομισθίας, προ-
σπαθώντας με τον τρόπο αυτό να κάμψει το ηθικό τους και να τους απαξιώσει
εργασιακά και κοινωνικά έναντι των λοιπών συναδέλφων του Καταστήματος και
της τοπικής κοινωνίας της Λιβαδειάς, η οποία είναι αναστατωμένη και μετά τον
πρόσφατο, τραγικό θάνατο της συναδέλφου μας, όπως σας ενημερώσαμε με την
ανακοίνωσή μας υπ’ αριθμ. 9/20.9.17.
Συνάδελφοι, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση από κοντά, ενώ
σύντομα θα εκδικαστούν και τα ασφαλιστικά μέτρα των συναδέλφων στο δικα-
στήριο της Λιβαδειάς και θα σας κρατάμε ενήμερους*.

*(αναμένεται η απόφαση)

Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ω Σ :

Καλούμε τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σ. Φιλάρετο να

τοποθετηθεί εγγράφως και δημοσίως, εάν η εκδικητική συμπεριφορά προς τους

συναδέλφους μας Σταυρούλα Σκλαπάνη και Γιώργο Παπαφώτη αποτελεί την πο-

λιτική της Alpha Bank στο πλαίσιο μείωσης του προσωπικού.

Η ιστορική Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Ιονικής 
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι  Ξ Α Ν Α  Ζ Ω Η !  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι  Ξ Α Ν Α  Ζ Ω Η !  

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου μας επανεκκί-
νησε και επίσημα την κοινωνική της προσφορά με την πρώτη αι-
μοδοσία που διοργανώσαμε στα γραφεία του συλλόγου μας για την
κάλυψη των αναγκών αίματος των συναδέλφων και των οικείων
τους, εξυπηρετώντας άμεσα δεκάδες συναδέλφους μας.

Ο πρώτος σπόρος πλέον ερρίφθη και, είμαστε σίγουροι ότι το επό-
μενο διάστημα με τις δράσεις που θα οργανωθούν τόσο στην
Αθήνα όσο και την περιφέρεια, η Υπηρεσία Εθελοντικής Αιμοδοσίας
θα έχει άκρως ικανοποιητική και αποτελεσματική λειτουργία.

Έχουμε ήδη έρθει σε συμφωνία με το Σύλλογο Στέγη Καλαβρυτινών
και Φίλων Πάτρας “Αγία Λαύρα” για κοινή πορεία σε επίπεδο Υπηρε-
σίας Αιμοδοσίας και Συνεταιρισμού στην Πάτρα. Την ακριβή ημερομηνία
αιμοδοσίας θα σας γνωστοποιήσουμε σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
Αντιληφθείτε τη μεγάλη σημασία αυτού του θεσμού και ενισχύ-
στε την προσπάθειά μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους συγγενείς, τους φίλους
και τη νέα γενιά της ιονικής οικογένειας να συμμετάσχουν στην
προσπάθειά μας για να κάνουμε πάλι πρωτοπόρα την Υπηρεσία
Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου μας.

Επειδή το αίμα δεν έχει υποκατάστατα και η Εθελοντική Αιμοδοσία σώζει ζωές...

Α Σ    Τ  Ο    Κ  Α Ν  Ο  Υ  Μ  Ε    Ο  Λ  Ο  Ι  !Α  Σ    Τ  Ο    Κ  Α Ν  Ο  Υ  Μ  Ε    Ο  Λ  Ο  Ι  !
* Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυ-
τότητα και τον ΑΜΚΑ τους

** Σας ενημερώνουμε ότι όποιος συνάδελφός μας επιθυμεί να συμμετάσχει σε αι-
μοληψίες σε κρατικά νοσοκομεία ανά την επικράτεια, καλό είναι να διευκρινίζει
ότι αιμοδοτεί για την Υπηρεσία του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής, γνω-
στοποιώντας τον κωδικό υπηρεσίας της αιμοδοσίας “13495”ώστε αυτόματα
το αίμα να πιστωθεί στο αποθεματικό της υπηρεσίας μας, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των αναγκών της ιονικής οικογένειας και των
συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων.

Στείλτε ΑΜΕΣΑ την αίτηση για το
πλέον οικονομικό πρόγραμμα ομαδι-
κής ασφάλισης στη “Eurolife “ μέσω
του Συνεταιρισμού μας! Όσο ταχύτερα
αποστείλετε την αίτηση, τόσο μεγαλύ-
τερα τα πλεονεκτήματα!

O Συνεταιρισμός μας έχει προβεί στη σύναψη ενός ιδιαιτέρως οικονομικού Προ-
γράμματος Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφαλιστική εταιρεία “Eurolife”, κατ'
αρχάς για τους συνταξιούχους συναδέλφους που αποχώρησαν από την τράπεζα
από 1/1/2014 και εντεύθεν, τους οποίους δεν καλύπτει πλέον το ομαδικό ασφα-
λιστήριο της ΑΧΑ.

Οι πρώτοι συμμετέχοντες θα απολαύσουν κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα:
Α) Δε θα απαιτηθεί ερωτηματολόγιο υγείας - Β) Η κάλυψη της ασφαλιστικής
εταιρείας (εκτός των προϋπαρχουσών ασθενειών) θα ξεκινά από την πρώτη
μέρα έναρξης του συμβολαίου - Γ) Θα καλυφθούν όλες οι προϋπάρχουσες κα-
ταστάσεις υγείας μετά την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του
συμβολαίου - Δ) Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων θα είναι εξάμηνος.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι μπορούν να επωφεληθούν των μοναδικών τιμών του
παραπάνω προγράμματος και άλλα μέλη του συγγενικού σας περιβάλλοντος ως
ατομικά ασφαλισμένα μέλη.

ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΡΩ-
ΤΟΤΥΠΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (www.ionikienotita.gr) ώστε να ευεργετηθείτε με...
bonus πλεονεκτήματα από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου!

Αποκτήστε τα ιδιαιτέρως επωφελή πακέτα τηλεπικοινωνιών
μέσα από τη συνεργασία με την εταιρεία “ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ
ΡΑ Δ Ι Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  ( H R S  m o b i l e ) ”

Eπικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του
Συνεταιρισμού για να ενημερωθείτε για
την προσφορά με τα ανταγωνιστικά και
ευέλικτα πακέτα κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς
όρους που δεν παρέχονται στην αγορά! 

Τηλ. 210 3250692 -3 -4 Κιν. 6944782495
e - mail : synergasya@gmail.com www.ionikienotita.gr

Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Τετάρτη 13/12/17
στα γραφεία του συλλόγου μας 

Η επόμενη οργανωμένη αιμοδοσία θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 13/12/17 στα γραφεία του
συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Πλατεία Κοτζιά)
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ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... Ο Κώστας Καρυωτάκης “έφυγε” νέος, αλλά πρόλαβε να βάλει τη σφραγίδα
του στην ελληνική ποίηση, ασκώντας κριτική στο στείρο συντηρητισμό της
εποχής του που τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα

Λήθη -  Παραγνώριση -  Αναγνώριση
- Οι στίχοι του, κομμάτια της ζωής του

Ο Καρυωτάκης θεωρείται ως ο σημαντικότερος εκφραστής

του λεγόμενου νεορομαντικού πνεύματος στην αθηναϊκή

ποίηση του Μεσοπολέμου. Ξεκινώντας από το χώρο του

συμβολισμού, οδηγήθηκε σταδιακά από τη ρομαντική ανα-

ζήτηση μιας βιώσιμης ζωής και την ονειροπόληση, στη σά-

τιρα και το σαρκασμό, με προσανατολισμό τόσο την

προσωπική ζωή όσο και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολι-

τικό χώρο. 

Στον Καρυωτάκη έχουν προσδώσει διάφορους χαρακτηρι-

σμούς όπως μισάνθρωπος, πεσιμιστής και άλλα διόλου τι-

μητικά επίθετα. Επιφανειακά και μόνο, κρύβεται μια αλήθεια

σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ο Καρυωτάκης σε αρκετές

περιπτώσεις αποξενώθηκε, όχι όμως επειδή μίσησε τους αν-

θρώπους, αλλά επειδή μίσησε την εποχή του. Ο ίδιος υπήρξε

δημόσιος υπάλληλος και αυτό τον τσάκισε. Δεν παραιτήθηκε

από τη ζωή. Πάλεψε να γλεντήσει την καθημερινότητα,

ακόμα και αν αυτή φάνταζε οδυνηρή.

Στο έργο του δεν εντοπίζονται ο αισθηματισμός και η φιλα-

ρέσκεια, που υπάρχουν σε αφθονία στους παλαιότερους

ποιητές. Ο Καρυωτάκης γράφει ποιήματα για το άδοξο, το

ασήμαντο, ακόμα και το γελοίο, ως διαμαρτυρία που φθάνει

στο σαρκασμό.

Τα χνάρια του εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρά και

«ζωογόνα» για τους σύγχρονους ποιητές και όχι μόνο. Ποι-

ήματά του μελοποίησαν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίμης Πλέσ-

σας, ο Γιάννης Σπανός, ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Γλέζος, ο

Λουκάς Θάνος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Νίκος Ξυδάκης, η

Λένα Πλάτωνος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, τα “Υπόγεια

Ρεύματα”, οι “Δραμαμίνη”, ο Βασίλης Δημητρίου.

- Τι εστί “Καρυωτακισμός”;

Ο “Καρυωτακισμός” συνδέθηκε ατυχώς επί σειρά ετών με

την απαισιοδοξία, τη ματαιότητα και μία “θανατερή” αί-

σθηση, επιβάλλοντας τρόπον τινά και μία συγκεκριμένη

οπτική ανάγνωσης της ποίησής του. Χρειάστηκε να περά-

σουν χρόνια μέχρι να τον “επαναφέρουν” άλλοι επιφανείς

λογοτέχνες ώστε να πάρει τη θέση που του αξίζει στη νεοελ-

ληνική ποίηση, την οποία επηρέασε και διαμόρφωσε όσο

λίγοι: «Ένα ποιητής με εξαιρετική ευαισθησία που… είχε την

τύχη ν’ αφήσει ένα έργο που λογαριάζει ωσάν σταθμός στη

λογοτεχνία μας», ήταν ο φόρος τιμής του Γιώργου Σεφέρη

πολλά χρόνια αργότερα. 

Το ποιητικό έργο του Καρυωτάκη δεν είναι μεγάλο. Είναι

όμως μοναδικό. Έρωτας, αγάπη, θάνατος, καθημερινότητα,

ρουτίνα, μοναξιά, φιλία. Σταθερές και διαχρονικές ποιητικές

θεματικές που όμως ο Καρυωτάκης απέφυγε να τις ενσωμα-

τώσει στο κοινό και το τετριμμένο. 

Αντίθετα, η ποίηση του Καρυωτάκη είναι κοντά στον άν-

θρωπο. Είναι υπαρξιακή και ρεαλιστική. Δεν παρουσιάζει τα

πράγματα όπως θα ήθελε να είναι αλλά ως έχουν. Το έργο

του το διαπερνά η σαρκαστική ειρωνεία και ο μελαγχολικός

λυρισμός, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποίησης των κα-

ταραμένων. 

Τελικά ο «καρυωτακισμός» ίσως να είναι η ποίηση της υπαρ-

ξιακής αγωνίας, της σαρκαστικής διάθεσης, της αμφισβήτη-

σης ή ακόμη και της άρνησης του συντηρητισμού και των

κίβδηλων κοινωνικών αξιών, δηλαδή όλα όσα εξέφρασε ποι-

ητικά ο Καρυωτάκης.

Συνδικαλιστική δράση
Ο Καρυωτάκης πρωτοστάτησε στην απεργία των δημοσίων

υπαλλήλων το 1927, καταξιώθηκε στη συνείδηση των συνα-

δέλφων του και το Γενάρη του 1928 αναδεικνύεται γραμμα-

τέας της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών, ενώ

συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας

Δημοσίων Υπαλλήλων. Δημοσιεύει ένα μαχητικό άρθρο κοι-

νωνικής πολιτικής με τίτλο «Ανάγκη χρηστότητας», ενώ κα-

ταγγέλλει με παρρησία τη διάβρωση του κρατικού

μηχανισμού και την ασφυκτική πίεση των κομματικών συμ-

φερόντων που οδηγούν τους δημόσιους υπαλλήλους σε πο-

λιτικό και ηθικό αδιέξοδο. 

Αισθανόμενος απέχθεια για την κρατική γραφειοκρατία την

καυτηρίαζε συχνά και σε συνδυασμό με τη συνδικαλιστική

του δράση, του στοίχιζε την αντιπάθεια και διώξεις από

τους ανωτέρους του, με αποτέλεσμα να μετατεθεί πολλές

φορές στην επαρχία. 

Ο δημοσιοϋπαλληλικός βίος στο έργο του 
Η δημοσιοϋπαλληλική του σταδιοδρομία ήταν το βαρίδι που

κουβαλούσε στη ζωή του και αποτελεί σημαντική παράμε-

τρο για την εξέταση και κατανόηση του έργου του.

Η προέλευση της καρυωτακικής απαισιοδοξίας φαίνεται να

είναι ιστορικοκοινωνική, αν και ίσως κορυφώθηκε από την

αγωνιώδη υπαρξιακή του αναζήτηση. Ο Καρυωτάκης δεν

ήταν μισάνθρωπος, πεισιθάνατος, κ.λπ. Ήταν απλώς επανα-

στατημένος ενάντια στην Ελλάδα της δεκαετίας του '20, με

το χαμηλό επίπεδο ζωής, τη δυστυχία των δημοσίων υπαλ-

λήλων που τους έκανε οκνηρούς και αδιάφορους, ριζωμέ-

νους στις καρέκλες τους. 

Έγραψε ποιήματα με έμμεσες αναφορές, αλλά και άμεσα

προς το δημοσιοϋπαλληλικό βίο («Γραφιάς», «Δημόσιοι

υπάλληλοι», «Μίσθια δουλειά»), στα οποία εμφανίζεται το

δίπολο “ελευθερία-δουλεία” με διάφορες μορφές, ενώ ο

δημοσιοϋπαλληλικός κλάδος αντικατοπτρίζεται και λειτουρ-

γεί είτε με σκοπό τη σαρκαστική κριτική των γενικότερων

πολιτικοκοινωνικών κακών κειμένων της εποχής, είτε ως

έναυσμα για ένα “ποιητικό διάλειμμα” από την ανιαρή κα-

θημερινότητα. 

Γιατί αυτοκτόνησε ο
Καρυωτάκης

Η αφορμή που τον οδήγησε

σε αυτή την πράξη θα πα-

ραμείνει πάντα ένα μυστή-

ριο. Η αποχαιρετιστήρια

επιστολή του προβλημάτισε

και συζητήθηκε όσο λίγα

κείμενα. Πιθανώς να πρόκειται για ένα συνδυασμό όλων

όσων τον βασάνιζαν εκείνη την περίοδο και τον έκαναν να

“δραπετεύσει” από τον κόσμο, με έναν περήφανο, για τον

ίδιο, τρόπο. 

Ο ποιητής έπασχε πιθανώς από σύφιλη. Μαθαίνει για την

αρρώστια του το 1922 και ξέρει ακριβώς την εξέλιξή της.

Επιδρά στον ψυχισμό του αλλά και στην ποιητική του πα-

Βίος.. .  μετακινούμενος
Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτω-

βρίου 1896 και ήταν ο δευτερότοκος γιoς του

νομομηχανικού Γεωργίου Καρυωτάκη από τη

Συκιά Κορινθίας και της Κατήγκως Σκάγιαννη

από την Τρίπολη. Λόγω της εργασίας του πα-

τέρα του, η οικογένειά του αναγκαζόταν να αλ-

λάζει συχνά τόπο διαμονής. Λευκάδα, Πάτρα,

Λάρισα, Καλαμάτα,  Αργοστόλι, Αθήνα και

Χανιά. Ήδη από τα εφηβικά του χρόνια δημοσί-

ευε ποιήματά του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το

όνομά του αναφέρεται και σε διαγωνισμό διη-

γήματος του περιοδικού «Διάπλαση των Παί-

δων». Σε ηλικία 17 ετών ερωτεύεται την

χανιώτισσα Άννα Σκορδύλη, μια σχέση που θα

τον σημαδέψει.

Το 1917 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή

του Πανεπιστημίου Αθηνών με λίαν καλώς. Στην

αρχή επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του

δικηγόρου, ωστόσο η έλλειψη πελατείας τον

ώθησε στην αναζήτηση θέσης δημοσίου υπαλ-

λήλου. Διορίστηκε στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης,

ενώ μετά την οριστική απαλλαγή του από τον

Ελληνικό Στρατό για λόγους υγείας, τοποθετή-

θηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ

των οποίων οι νομαρχίες Σύρου, Άρτας και Αθή-

νας. Οι προοδευτικές απόψεις και η συνδικαλι-

στική του δράση του απέφεραν συχνά

δυσμενείς μεταθέσεις. Ο... βιαίως μετακινούμε-

νος βίος του, του στοιχίζει και τον πληγώνει

βαθιά.

Πρωτοποριακός ποιητής, αλλά και πεζογράφος

και μεταφραστής, σε ολόκληρη τη ζωή του δεν

έπαψε επίσης ποτέ να ασχολείται με τη σκιτσο-

γραφία. Η πρώτη ποιητική συλλογή του «Ο

Πόνος των Ανθρώπων και των Πραμάτων», δη-

μοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 1919 και δεν

έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Τον ίδιο χρόνο

εξέδωσε το σατιρικό περιοδικό «Η Γάμπα», η κυ-

κλοφορία του οποίου όμως απαγορεύτηκε

έπειτα από έξι τεύχη κυκλοφορίας. Η δεύτερη

συλλογή του, υπό τον τίτλο «Νηπενθή», εκδό-

θηκε το 1921 και η τρίτη και τελευταία «Ελεγεία

και Σάτιρες» το Δεκέμβριο του 1927.

Το Φεβρουάριο του 1928 αποσπάστηκε δυσμε-

νώς στην Πάτρα και λίγο αργότερα στην Πρέ-

βεζα όπου έλαβε τη μεγάλη απόφαση,  Αρχικά,

αποπειράθηκε να πνιγεί μάταια επί δέκα ώρες

στο Μονολίθι. Την επόμενη μέρα (21 Ιουλίου),

αφού πέρασε λίγες ώρες μόνος του σε ένα κα-

φενείο, έθεσε τέλος στη ζωή του κάτω από έναν

ευκάλυπτο. Στην τσέπη του η αστυνομία βρήκε

ένα σημείωμα, που εξηγούσε τους λόγους της

αυτοκτονίας του...

Κώστας Καρυωτάκης

ΟΟ  ΈΈλλλληηννααςς  ““ΚΚααττααρρααμμέέννοοςς””   πποοιιηηττήήςς   ααππέέννααννττιι   σσττηη  ββααρρββααρρόόττηητταα
«Κάποιες βραδινές ώρες, που η πικρία και η μοναξιά δεσπόζουν στην ψυχή μας, τα «Ελεγεία και Σάτιρες» μας περιμένουν κάτω
από την αρχαία λάμπα. Τέτοιες στιγμές δε θα λείψουν ποτέ απ’ τη ζωή μας. Μαζί μ’ αυτές θα ζει για πάντα κι ο Καρυωτάκης». Γιάννης Ρίτσος

Η εφημερίδα “Εμπρός” αναγγέλλει το θάνατο
του Καρυωτάκη

Ποιητής και πεζογράφος, ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του ΄20 και
από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποίηση. Πολλοί γνωρίζουν
ότι ο Καρυωτάκης έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Αντίθετα, η μεγάλη επιρροή του στην ελληνική
ποίηση, δεν είναι ευρέως γνωστή. Με την αυτοκτονία του δημιούργησε φιλολογική μόδα, τον “Καρυω-
τακισμό”, που πλημμύρισε τη νεοελληνική ποίηση.
Οι χαρακτηρισμοί για το «μηδενιστή» και «απαισιόδοξο» Καρυωτάκη, δεν αφήνουν, συνήθως, να ανα-
δειχθεί ο σαρκασμός και η κριτική που άσκησε (μέσω της ποίησής του) στην εποχή του, στις κοινωνικές
δομές και σχέσεις, ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό. Αξίζει να σημειωθεί κάτι που, επίσης, δεν ανα-
φέρεται συχνά: Ο Κ. Καρυωτάκης είχε και συνδικαλιστική δράση ως δημόσιος υπάλληλος.

Τ ο ά ψ υ χ ο  σ ώ μ α  τ ο υ
Κ α ρ υ ω τ ά κ η
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ραγωγή.

Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Αγάπησε την Άννα Σκοδρύλη από την

εφηβεία του και δεν την ξέχασε ποτέ. Συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη,

συνάδελφό του στη Νομαρχία Αττικής, η οποία του πρότεινε να παντρευτούν, παρότι

γνώριζε ότι έπασχε από σύφιλη, αλλά ο Καρυωτάκης αρνήθηκε. Τελικά και η Πολυ-

δούρη, χτυπημένη από τη φυματίωση, πέθανε με ευθανασία το 1930. 

Πρέπει να ληφθεί υπ'όψη και η προσωπική τραγωδία και απελπισμένη διαμαρτυρία

ενός ανθρώπου που, διανοούμενος και επαναστάτης στο μυαλό του, δεν κατάφερε να

απαλλαγεί από την αβάσταχτη υποχρέωση να χωρά στο πληκτικό μικροαστικό κο-

στούμι του δημοσίου υπαλλήλου, ενώ και οι συνεχείς μεταθέσεις επιβάρυναν την ψυ-

χολογία του.

Σε διάφορες μελέτες παρουσιάζεται ως κλασική περίπτωση ψυχοπάθειας. Ο Καρυωτά-

κης σίγουρα ήταν άνθρωπος ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας, όχι όμως προβληματική προ-

σωπικότητα.  

Η αυτοκτονία δεν ήταν έκφραση δειλίας, απαισιοδοξίας, κατάθλιψης κ.λπ.. Ο Καρυω-

τάκης δεν επέλεξε το περιθώριο, του δόθηκε... Ήταν η επιδίωξη ενός αξιοπρεπούς τέ-

λους από έναν υπερήφανο άνθρωπο. Είναι η παραδοχή της ήττας, αλλά και σημείο

αναφοράς στη ζωή και το έργο του. Στο αέναο ερώτημα “να ζει κανείς ή να μη ζει;”

επιλέγει το δεύτερο για να ανυψώσει το πρώτο.  

TT οο   Ε Ρ Γ ΟΕ Ρ Γ Ο   τ ο υτ ο υ

Το κύριος μέρος της ποιητικής παραγωγής του Καρυωτάκη αποτελείται από

τρεις συλλογές:

“Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΤΩΝ”
Πρώτη, “Ο πόνος του ανθρώπου και των πραμάτων” (1919) που περιλαμβάνει μόνο

10 ποιήματα.  Ανώριμος ακόμη ποιητικά, αλλά αποφασισμένος να αναμετρηθεί με την

κοινωνία που του έτυχε. Έμμετρα ποιήματα, ομοιοκατάληκτα, τοποθετημένα σε αυ-

στηρό αφηγηματικό πλαίσιο. Πρωτογενές υλικό η φύση, οι εικόνες της. Το πικρό χιού-

μορ και η αδίστακτη ειρωνεία “συνοδεύουν” από τα πρώτα ποιητικά βήματα τον

Καρυωτάκη, αν και γενικά τα “καρυωτακικά” ίχνη είναι δυσδιάκριτα και λίγα. Ανώ-

ριμος ακόμη, όμως στο σκοτάδι δουλεύει και “χτίζει” τον… Καρυωτάκη. 

Στα “ΝΗΠΕΝΘΗ”...  ακούει δύο Φωνές
Στη δεύτερη συλλογή, “Νηπενθή” (1921), αρχίζει να διαμορφώνεται το «ποιητικό πρό-

σωπο» του Καρυωτάκη. Δεν πειθαρχεί εύκολα στο μέτρο, αν και μπορεί άνετα να το

κάνει. Είναι πιο λυρικός, σατιρικός και αυτοαναφορικός. Η ομηρική λέξη “νηπενθή”

σημαίνει “διώχνει το πένθος” και αναφέρεται στον Κάρολο Μπωντλαίρ. Ο Καρυωτά-

κης ακολουθεί τη φράση-οδηγό του Μπωντλαίρ “Κράτησε τα όνειρά σου. Οι συνετοί

δεν έχουν έτσι ωραία σαν τους τρελούς!” Δύο φωνές έλκουν το έργο του που κατοι-

κούν σε κάθε καλλιτέχνη. Η Γη και το Όνειρο. Τα όνειρά του όμως όσο κι αν τον ανύ-

ψωναν, άλλο τόσο τον έστελναν πίσω στην άβυσσο. Ίσως γι’ αυτό ήθελε να μείνει πίσω

η ποίησή του. Για να δουν όλοι την άοκνη προσπάθειά του να αποδείξει ότι αυτός, ο

«τρελός», έχει θέση στους “συνετούς”.

“ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ”
Με την τρίτη και τελευταία ποιητική του συλλογή “Ελεγεία & Σάτιρες”(1927) περνά ορι-

στικά στην ποιητική ωριμότητα “προετοιμάζοντας την κληρονομιά του”. Πλέον, η σά-

τιρά του αναβαθμίζεται και έχει στόχο την άρχουσα τάξη, δίχως όμως να είναι στρατευ-

μένος. Μάλιστα, εμπλουτίζει και βαθαίνει τις δυνατότητες της νεοελληνικής σάτιρας. Ο

Καρυωτάκης παραδέχεται τα λάθη και τα πάθη του και προετοιμάζει την “έξοδό” του. 

Αυτοκτονία, πικρή ελεγεία
Το τελευταίο κείμενο του Καρυωτάκη είναι η αποχαιρετιστήρια επιστολή του. Ένα πο-

λυσυζητημένο κείμενο που ακόμα και σήμερα υπάρχουν απορίες και αντιθέσεις στην

ερμηνεία του. Πρόκειται για μία εξομολόγηση δίχως τον ψευτοσεβασμό και τον καθω-

σπρεπισμό της εποχής. Είναι μια πικρή ελεγεία, “μαύρη” σάτιρα. Στο σημείωμα πριν

το απονενοημένο διάβημα αναδεικνύει εν τέλει τη λαχτάρα του να ανακαλύψει τη ζωή!

Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί η εποχή τον αρνήθηκε. 

Στην αιωνιότητα,  απέναντι  στη βαρβαρότητα
Ο Κώστας Καρυωτάκης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση ποιητή. «Έφυγε» πολύ νωρίς

από τη ζωή, όμως πρόλαβε και έδωσε ώριμο ποιητικό έργο και μία πνευματική κληρο-

νομιά γεμάτη οξυδέρκεια. Οι σύγχρονοι θαυμαστές του είπαν ότι γι’ αυτόν μπορεί να

υπερηφανεύεται η γενιά τους. Οι συντηρητικοί κριτικοί και ομότεχνοί του τον απέρρι-

ψαν και αργότερα τον χαρακτήρισαν ποιητή της απαισιοδοξίας.

Κι όμως, ακόμη και σήμερα η ποίησή του δε μας αφήνει ασυγκίνητους. Ο Καρυωτάκης

άνοιξε καινούργιους δρόμους, εξευτελίζοντας τη μεγαλοστομία, το στόμφο, την ηρωο-

μανία και την ωραιοπάθεια του ποιητικού κατεστημένου. Ανέτρεψε αυτό το κατεστη-

μένο, προκαλώντας το. 

Παράλληλα, σε αντίθεση με την άποψη που επικράτησε για αυτόν, γνώρισε τη ζωή με

την ομορφιά και την ασχήμια της. Την αναζήτησε, την αγκάλιασε, τη “σκότωσε”. Δεν

ήταν πρόθεσή του να ακολουθήσει αυτή την πορεία, προσπαθούσε πάντα να κρατηθεί

όρθιος ανάμεσα στις συμπληγάδες της πραγματικότητας, που τελικά τον συνέθλιψαν...

Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες και η ποίησή του

διδάσκεται σε αρκετά Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Για το έργο του

έχουν γραφεί εκατοντάδες εργασίες και βιβλία, πραγματοποιήθηκαν δε, δεκάδες, ειδικά

συνέδρια. 

Το σωζόμενο ποιητικό έργο του Κ. Καρυωτάκη κυκλοφορεί σε μια σειρά από εκδόσεις,

καθώς είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα:

Οι τρεις αυτοτελώς δημοσιευμένες, από τον ίδιο τον ποιητή, συλλογές:

Ο πόνος του ανθρώπου και των πραμάτων (1919)•

Νηπενθή (1921)•

Ελεγεία και Σάτιρες (1927)•

και τα νεανικά και μη αυτοτελώς δημοσιευμένα:

[Εφηβικοί στίχοι] (1913-1916)•

[Εφηβικές μεταφράσεις] (1914-1917)•

[Νεανικά Ποιήματα] (1919-1924)•

Τραγούδια για παιδιά (1919-1922)•

[Στίχοι από τη Γάμπα] (1919)•

[Στίχοι από το Πελ-Μελ] (1921)•

Κώστας Καρυωτάκης - Μαρία Πολυδούρη, δεν

τους δέχτηκε και δεν άντεξαν αυτόν τον κόσμο

Στη διεκδίκηση με ομαδικές αγωγές των μνημονια-
κών μειώσεων του Ν.4051/2012 και του Ν.4093/2012,
προστίθεται και η διεκδίκηση με ομαδικές αγωγές
της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων
Συνάδελφοι,
Ο σύλλογός μας έχει αποδείξει ότι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την προάσπιση
των συμφερόντων σας σε όλα τα επίπεδα, έχοντας μάλιστα να επιδείξει αξιοσημείωτες
επιτυχίες στη δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.
- Σας είναι γνωστές οι ομαδικές αγωγές που έχουμε κινήσει για τις μνημονιακές μει-
ώσεις του Ν.4051/2012 και του Ν.4093/2012 που διεκδικούμε δικαστικά μέχρι σή-
μερα, σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία του δρ. Απόστολου
Παπακωνσταντίνου, στις οποίες πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη λάβει μέρος.
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους να κα-
ταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία για να λάβουν μέρος σε αυτήν τη διεκ-
δίκηση προς όφελός τους, χωρίς μάλιστα να δημιουργείται καμία οικονομική
υποχρέωση προς τους νομικούς μας συνεργάτες μέχρι την περίπτωση του επιτυ-
χούς αποτελέσματος με την επιδίκαση ποσού επί του οποίου η δικηγορική εταιρεία
θα δικαιούται αμοιβή 18%.
Για πλήρη ενημέρωσή σας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας τη σχετική επιστολή
της δικηγορικής εταιρείας του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, την Εξουσιοδό-
τηση-Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Εργολαβικό Δίκης και τον Πίνακα Υπολογισμού Κρατή-
σεων.
- Για τη διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που εκκινούμε για
πρώτη φορά, θα γίνουν ξεχωριστές ομαδικές αγωγές που θα περιλαμβάνουν μόνο τη
συγκεκριμένη διεκδίκηση.

Το θέμα της παράνομης κράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων που επι-
βλήθηκε με τα μνημόνια, έχει αναλυθεί στο παρελθόν από το σύλλογό μας.
Μετά από πολύπλευρη εξέταση του θέματος, αλλά και των πιθανοτήτων δικαίωσής
μας, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους νομικούς μας συνεργάτες, ήρθε η ώρα να
διεκδικήσουμε δικαστικά με ομαδικές αγωγές την επιστροφή των κρατήσεων που επι-
βλήθηκαν βάσει της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Σε σχετική επιστολή που μας απέστειλε και μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, η
δικηγορική εταιρεία του δρ Απ. Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση,
μας αναπτύσσει και το σκεπτικό της διεκδίκησης, η οποία, σημειωτέο, επίσης δε δημι-
ουργεί καμία οικονομική υποχρέωση προς τους νομικούς μας συνεργάτες μέχρι
την περίπτωση του επιτυχούς αποτελέσματος με την επιδίκαση ποσού επί του
οποίου η δικηγορική εταιρεία θα δικαιούται αμοιβή 18%.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
να συμμετάσχουν στις αγωγές . Σπεύσατε να καταθέσετε τα απαραίτητα για τη συμ-
μετοχή σας έγγραφα γιατί στο τέλος Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για τη διεκδί-
κηση της εισφοράς αλληλεγγύης!
Για πλήρη ενημέρωσή σας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας τη σχετική επιστολή
της δικηγορικής εταιρείας του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, την Εξουσιοδό-
τηση-Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Εργολαβικό Δίκης και τον Πίνακα Υπολογισμού Κρατή-
σεων.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με

το σύλλογό μας (τηλ.: 210 3250692 -3 -4, mail: info@ionikienotita.gr) και

η συνεργάτιδά μας κα. Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την παρα-

λαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει κάθε

αναγκαία επιπλέον διευκρίνιση.

Δ Η Λ Ω Σ Τ Ε  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  !Δ Η Λ Ω Σ Τ Ε  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  !

Συνέχεια από σελ. 1
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Δικαστικές αποφάσεις

Αρ. φυλλου
61

ΙουλΙοΣ
ΑυΓουΣΤοΣ

2017

ΤΣΑΚΙρΗΣ  ΓΕΩρΓΙοΣ 
Με την υπ΄ αριθμ. 3066/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφος Ηρακλής έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1.1.2010
και ότι του οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές
ποσού 4.171,88€ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανο-
ποίηση της ηθικής του βλάβης 2.000 Ευρώ νομιμοτόκως και
καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 400 €. Την
υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.
H απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έκρινε ότι η
αμέσως μετά τη συγχώνευση διακριτική δυσμενής μετα-
χείριση των Ιονικάριων από την Τράπεζα δεν μπορεί να
ληφθεί υπόψη ως αρνητικό στοιχείο για τις ένδικες προ-
αγωγικές κρίσεις. Ειδικότερα κρίθηκε ότι: «...Εξάλλου, η αφαί-
ρεση δικαιώματος Α΄ υπογραφής από τον ενάγοντα κατά το
χρονικό διάστημα από 26.4.2000, ήτοι αμέσως μετά την απορ-
ρόφηση της αρχικής εργοδότριας ΙΛΤΕ από την εναγόμενη,
μέχρι 31.10.2004 (ενώ διατηρήθηκε το σχετικό επίδομα στη μι-
σθοδοσία του) και η τοποθέτησή του από 26.4.2000 μέχρι
31.10.2004 με θέση απλού υπαλλήλου, χωρίς ανάληψη θέσης
ευθύνης, ανάλογης της ανωτέρω προϋπηρεσίας του στην
απορροφηθείσα Τράπεζα, παρά τις διαμαρτυρίες του, δεν μπο-
ρεί να θεωρηθούν ως μειονεκτικά στοιχεία έναντι της
συγκρινόμενης συναδέλφου του, διότι δεν οφείλονται σε
έλλειψη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων έναντι των
συναδέλφων του, κατά τα προεκτεθέντα, αλλά εμπίπτουν
στο πλαίσιο αρνητικού αντίκτυπου, που είχε η συγχώ-
νευση για μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της απορροφηθεί-
σας Τράπεζας, όπως βεβαίωσε ενόρκως, μετά λόγου
γνώσεως, λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας, ως
Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της εναγόμενης,
προερχομένων εκ της ΙΛΤΕ ΑΕ, ο Σαράντος Φιλιππόπου-
λος, στην προαναφερθείσα ένορκη βεβαίωση. Άλλωστε, δεν
εξηγείται λογικά, πως ένας υπάλληλος με πολύ καλή υπη-
ρεσιακή εξέλιξη και αξιολόγηση για 20 περίπου χρόνια,
ξαφνικά, αμέσως μετά την απορρόφηση της ΙΛΤΕ ΑΕ από
την εναγόμενη, μετατράπηκε σε ένα υπάλληλο που δεν
είναι άξιος να ανταποκριθεί στα ήδη χορηγηθέντα σε αυτόν
καθήκοντα...»

ΣΤΑΘοΠουλοΣ ΝΙΚολΑοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 500/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Νι-
κόλαο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 44.126,18 € νομιμοτόκως και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 600€. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΚοΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑρΑλΑΜΠοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 4126/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χαρά-
λαμπο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 42.596,80€ νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.150 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩρΓΙΑΔου ΕλΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2472/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφε-
τείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνά-
δελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955
(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 56.689,44 € νομιμο-
τόκως και καταδικάζεται η τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ.  Αντώνιος
Ταμπάκης. 

ΠΕΣΧου ΜΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 3362/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Μίνα  ως
αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 59.700 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΠΙΚΑ ΜΑρΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3874/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη από την
πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση
του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό
των 40.215,12€ νομιμοτόκως καθώς και για υπόλοιπο μη χο-
ρηγηθείσας άδειας 2013 το ποσό των 1.110,21 Ευρώ και κα-
ταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 700 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΣΗφ
Με την υπ’ αριθμ. 1320/2016 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθη-
νών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας
Ιωσήφ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 42.064,96 € νομιμοτόκως, συμψη-
φίζοντας τη δικαστική δαπάνη. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΚΑΝΑΚΑρΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 796/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών (Εργ.)  αναγνωρίσθηκε ότι ο προερχόμενος από την
Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Παναγιώτης έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Διευθυντή από 1.1.2009 και ότι του οφεί-
λονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές ποσού
28.120,29 ευρώ νομιμοτόκως καθώς και για χρηματική ικανο-

ποίηση της ηθικής του βλάβης 3.000 € νομιμοτόκως και κατα-
δικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 750 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑΙΚου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αρ. 3880/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Πανα-
γιώτα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 39.457,32 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΜΑΚρΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙοΝυΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3765/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) υποχρεώθηκε η Τράπεζα να
καταβάλει στη συνάδελφο Διονυσία για αποζημίωση του άρ. 8
Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
13.785,44€ νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΙΚολΑΪΔου ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ
Με την υπ’ αρ. 4912/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Κατερίνα
ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 41.152,74 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚουΤουΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2471/2016 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος έπρεπε
να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2005 και
ότι του οφείλονται μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως, καθώς
και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό
των 5.000€ και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του
δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΔΑΓλΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2185/2016 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχό-
μενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Πανα-
γιώτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 50.783,34€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.500 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕλΙΣΣΑρΙΔου ολΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3697/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφός μας Όλγα έπρεπε να προ-
αχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2007 και ότι της
οφείλονται μισθολογικές διαφορές νομιμοτόκως, καθώς και για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των
1.000€ και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη
1.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πο-
λυχρονιάδης.

ΚΑρΑΓΙΩρΓου ΧρυΣουλΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2726/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχό-
μενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Χρυ-
σούλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος
Ν. 2112/1920)  το ποσό των 78.900€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 1.600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΤΑρΑΓΚΑ ΝΙΚΑΝΔρΑ
Με την υπ’ αρ. 3881/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ανα-
γνωρίστηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο μας Νικάν-
δρα ως αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν.2112/1920)το ποσό των 37.288,44 € νομιμοτόκως. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μα-
καρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΘΕοΔΩρΑΚΗΣ ΓΕΩρΓΙοΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3891/2017 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) υποχρεώθηκε η Τράπεζα να
καταβάλει στο συνάδελφο Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.
3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των
14.754,65€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δι-
καστική του δαπάνη 750 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΧοΠουλου ΑΝΤΙΓοΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2726/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχό-
μενη από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Αντιγόνη
για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.
2112/1920) το ποσό των 22.867,93€ νομιμοτόκως και καταδι-
κάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 950 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

MAKρΙΔΗΣ ΝΙΚολΑοΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2726/2017 απόφαση του Μονομ. Εφετείου
Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία
αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από
την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Νίκο για αποζη-
μίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το
ποσό των 29.696,94€ νομιμοτόκως και καταδικάσθηκε η Τρά-
πεζα στη δικαστική της δαπάνη 600 €. 
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρό-
γλου.

Αποχαιρετούμε και συλλυπούμαστε...
Κ ΑΤ Σ ΑΟΥ Ν ΟΣ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι ΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 9 ετών έπειτα από
τραγικό δυστύχημα ο Δημήτρης, γιος του συναδέλφου Ευ-
θύμιου Κατσαούνου που έχει υπηρετήσει  στα καταστήματα
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Πλατείας Βάθης και πλέον
βρίσκεται στο κατάστημα Κάτω Πατησίων. Στο συνάδελφό
μας Μάκη, τη σύζυγό του Αθανασία και το γιο τους Γιάννη
εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια και τη συμπαρά-
στασή μας για την τραγική απώλεια του μικρού Δημήτρη.

Λ Α Λ Α ΡΑ Κ Η  Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ  
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας σε ηλικία 57 ετών η συνταξι-
ούχος συνάδελφός μας Ελισάβετ. Είχε υπηρετήσει στο
Κέντρο Μηχανογράφησης. Την διέκριναν το ήθος, η συνέ-
πεια και η εργατικότητα. Στη μητέρα της Μαρία, στην
αδερφή της και επίσης συνάδελφό μας Χριστίνα, καθώς και
στους οικείους της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.

Μ Α ΡΔ Ι Κ Η Σ  Ε ΥΑ Γ Γ Ε ΛΟΣ  
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 64 ετών ύστερα από μακρά
μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή ο συνταξιούχος
συνάδελφός μας Ευάγγελος. Είχε υπηρετήσει στο Κεντρικό,
στο Κατάστημα Βρυώνη Πειραιά, στο Γύθειο, στην Κυπαρισ-
σία, στην Τρίπολη, στην Πάτρα και στην Κόρινθο. Τον διέ-
κριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό
του Σοφία, το γιο τους Αναστάσιο και την κόρη τους Χρι-
στίνα, καθώς και στους οικείους του εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια.

Τ Σ Ι ΦΤ Σ Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι ΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 66 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Δημήτρης. Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα
Ηλιουπόλεως, Σπάτων, Αγίας Παρασκευής, Πάτρας και ως
Διευθυντής στα Καταστήματα  Μεσολογγίου, Κάτω Αχαγιάς
και Ρεθύμνου. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η ερ-
γατικότητα. Στη σύζυγό του Κική και τις κόρες τους Αρετή,
Αθηνά και Κωνσταντίνα, καθώς και  στους οικείους του εκ-
φράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΤΑ Μ Β Α Κ Η Σ  Χ Ρ Η Σ ΤΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 72 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Χρήστος. Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα
Θεσσαλονίκης, Χαριλάου, Πύλης Αξιού, Μοναστηρίου, Επτα-
λόφου, Σταυρούπολης και Τριανδρίας. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Νίκη
και τα παιδιά τους Φανή και Άγγελο, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

Φ Ρ Ι Γ Γ Η Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 74 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Γιάννης. Είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στην
Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Μαρία, στην
επίσης συνάδελφό μας κόρη του Κατερίνα και στο γιο του
Παναγιώτη, καθώς και  στους οικείους του εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια. 

Κ Α ΛΥ Β Ι Ω Τ Η Σ  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΣ  
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Κώστας. Είχε υπηρετήσει στα Καταστήματα
Βόλου, Ρούσβελτ Θεσσαλονίκης, στο Κεντρικό και ως Διευ-
θυντής στο Κατάστημα της Λευκάδας. Τον διέκριναν το
ήθος, η συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Ελένη
και τα παιδιά τους Νίκο και Γιάννη, καθώς και  στους οι-
κείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

ΚΟΥ Μ Α Ν ΤΟΣ  Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΣ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 91 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Κώστας. Είχε υπηρετήσει ως οδηγός στην τρά-
πεζα και είχε διατελέσει προϊστάμενος του Γραφείου Κινήσεως
της Ιονικής. Τον διέκριναν το ήθος, η συνέπεια και η εργατι-
κότητα. Στο γιο του εκλιπόντος Μιχάλη και τη νύφη του Ανα-
στασία Σπανουδάκη, που είναι επίσης συνάδελφοί μας, στην
κόρη του Φανή και το γαμπρό του Γιώργο, καθώς και  στους
οικείους του εκφράζουμε τα βαθειά μας συλλυπητήρια. 

Π Ε Ρ ΡΑ Κ Η Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών ο συνταξιούχος συ-
νάδελφός μας Γιάννης που είχε υπηρετήσει στα καταστή-
ματα Χανίων και Αγίου Νικολάου. Τον διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα. Στη σύζυγό του Αικατερίνη και
την κόρη του Ιωάννα, καθώς και στους οικείους του εκφρά-
ζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια.


