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Έγινε την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου και ώρα 1.00 μ.μ., η κηδεία του Προέδρου του Συνδέσμου μας
συνάδελφου και συναγωνιστή Σάββα Φιλίππου.
Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια με την υγεία του, η οποία επιδεινώθηκε
ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους τέσσερεις μήνες. Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της περασμένης
Τρίτης, 6 του Νιόβρη, άφησε την τελευταία του πνοή στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας, χάνοντας τη μάχη με την επάρατη νόσο.
Ο Σάββας Φιλίππου, με την διορατικότητα που τον διέκρινε, είχε αντιληφθεί έγκαιρα και πολύ
καθαρά το παιχνίδι που κάποιοι πολύ μεθοδικά είχαν οργανώσει το 2013 με την κορύφωση της
μνημονιακής οικονομικής κρίσης που βύθισαν την Κύπρο, σε βάρος των υπαλλήλων της Τράπεζας
Κύπρου (και όχι μόνο). Γεννημένος μαχητής και αφοσιωμένος αγωνιστής, τον ενοχλούσε αφόρητα
το άδικο. Η αντίδραση του συνεπώς ήταν ακαριαία. Ενώθηκε με τους υπόλοιπους συναδέλφους
του που είχαν χάσει τότε τις δουλειές τους στην Τράπεζα Κύπρου, όπου υπηρετούσε για πάνω από
25 χρόνια. Ξεχώρισε αμέσως με το δυναμισμό του και την αδιαμφισβήτηση ηγετική του
φυσιογνωμία. Μπήκε, λοιπόν, μπροστάρης και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Παγκύπριου
Συνδέσμου Προώρων Αφυπηρετησάντων Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου (ΣΥΠΑΥΤΚ). Στόχος
ήταν να γίνουμε όλοι μιά μεγάλη, δυνατή γροθιά και ενωμένοι και αλληλέγγυοι να
αντιμετωπίσουμε την αδικία και τους φορείς της.
Υπηρέτησε τους στόχους του ΣΥΠΑΥΤΚ με μεγάλη αφοσίωση, δύναμη και πείσμα, αλλά κυρίως με
μεγάλη πίστη στο δίκαιο του αγώνα, που όλοι μαζί είχαμε ξεκινήσει. Εκλέγηκε το 2015, στην
πρώτη μας Γενική Συνέλευση, παμψηφεί ως ο πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου μας. Βαθειά
δημοκρατικός, συναινετικός, υπομονετικός και διαφανής, είχε πετύχει πολλά και στόχευε σε
ακόμη πολύ περισσότερα. Ο χρόνος, όμως, λόγω της ασθένειας του, άρχισε να λιγοστεύει και το
αντιλαμβανόταν, οι δυνάμεις και οι αντοχές του μειώνονταν δραματικά...
Συναγωνιστή και φίλε Σάββα, το κενό που αφήνεις είναι τεράστιο, δυσαναπλήρωτο. Εμείς οι
συναγωνιστές σου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα όργανα του Συνδέσμου μας, όμως,
να ξέρεις πως δεν θα σε απογοητεύσουμε. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι, όπως μας έμαθες, και μας
τόνιζες πόση μεγάλη σημασία έχει να παραμένουμε ενωμένοι, να υπηρετούμε τους στόχους και
επιδιώξεις του Συνδέσμου μας. Με την ίδια και ακόμη περισσότερη δύναμη και αφοσίωση.
Ξέρουμε ότι θα μας παρακολουθείς. Θέλουμε όμως να είσαι ήσυχος και περήφανος, γιατί οι κόποι
και οι θυσίες σου δεν θα αφήσουμε να πάνε χαμένοι.
Καλό σου ταξίδι, Πρόεδρε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΠΑΥΤΚ
8ην Νοεμβρίου 2018

Επικοινωνία: sypaytk@gmail.com
Ανακοίνωσης αρ. 06/2018

https://www.sypaytk.com

