
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Μας αποστείλατε σήμερα (3/4/14) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αίτημά σας 

για τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της παράταξής σας στα πλαίσια της ισότητας 

στην ενημέρωση των συναδέλφων, άποψη την οποία ενστερνιζόμαστε πλήρως, καθώς 

βρίσκεται στον πυρήνα των αρχών, των προθέσεων και της πρακτικής μας, όπως 

αποδεικνύουμε και από την ικανοποίηση του αιτήματός σας.  

Σε αυτό το σημείο, όμως, θα θέλαμε από την πλευρά μας να διευκρινίσουμε και να 

ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι οι θέσεις σας και οι απόψεις σας, όπως και των 

άλλων παρατάξεων που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, εστάλησαν από εσάς 

σε όλους τους συνταξιούχους που συμμετέχουν στις επερχόμενες εκλογές και 

συνεπώς μπορούν ούτως ή άλλως να τις αξιολογήσουν και να αποφασίσουν ποιους 

υποψήφιους θα στηρίξουν.  

Σχετικά με την παρατήρησή σας ότι δεν υφίσταται η παράταξη «Ιονική Ενότητα» στις 

εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων, μετά λύπης μας σας βρίσκουμε ανενημέρωτους 

αφού πάρα πολλοί υποψήφιοι που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών 

του συλλόγου είναι μέλη της Ιονικής Ενότητας. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ιονική 

Ενότητα όχι μόνο υφίσταται, αλλά, μάλιστα, ήταν η πρώτη παράταξη που 

ενεργοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό χώρο αμέσως μετά το ξεπούλημα της Ιονικής 

Τράπεζας, εν συνεχεία πρωταγωνίστησε στη δράση του Συλλόγου των Εργαζομένων 

της Ιονικής και έχει συμβάλει σε καθοριστικές και κρίσιμες εποχές στην προώθηση 

και προάσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων: 

 Στελέχη της συγκεκριμένης, «ανύπαρκτης» για εσάς, παράταξης συγκέντρωσαν 

εκατοντάδες υπογραφές και προσέφυγαν στη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων και με τη συμπαράσταση των νομικών συμβούλων του Συλλόγου 

Εργαζομένων απέτρεψαν τη διαγραφή των συνταξιούχων από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

 Είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ με όλα τα 

ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της ενέργειας τόσο για τους εν ενεργεία όσο και 

για τους συνταξιούχους.  

 Τα στελέχη της Ιονικής Ενότητας Σαράντος Φιλιππόπουλος και Γιάννης 

Χρυσικός σε συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του ΤΑΠΙΛΤ Νίκο Κάββουρα και 

μετά από εισήγηση του τότε διευθυντή του ταμείου Νίκου Αλεξόπουλου στη 

σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ επέβαλαν στην τράπεζα 

καταλογισμούς άνω των 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39,8 εκατ. 

κατεβλήθησαν από την τράπεζα με εξωδικαστικό συμβιβασμό, με αποτέλεσμα 

εκατοντάδες συνάδελφοί μας να έχουν λάβει μέχρι σήμερα ανεμπόδιστα το 

εφάπαξ.  

Εμείς, οι εκπρόσωποι της Ιονικής Ενότητας, δε διεκδικούμε το αλάθητο και θα 

θέλαμε ο Σύλλογος Συνταξιούχων να έχει την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση όλων 

των συνδικαλιστικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, πόσο μάλλον 



μίας παράταξης της οποίας τις προγραμματικές θέσεις αξιολογούμε ως ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσες.  

Βέβαια, στα πλαίσια του ισότιμου και ειλικρινούς διαλόγου, δεν μπορούμε να μην 

σχολιάσουμε τη θέση της συλλογικότητάς σας, όπως αυτή διατυπώθηκε πρόσφατα, 

προφορικά τουλάχιστον, από τον συνάδελφο Καρέλλα κατά την επίσκεψή του στο 

σύλλογο Συνταξιούχων, για την εναντίωσή σας στον οικονομικό έλεγχο των 

πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων. Σε αυτό το 

ζήτημα υπάρχει πλήρης διάσταση απόψεων μεταξύ της θέσης σας και της δικής μας 

που συνοψίζεται στην πλήρη διαφάνεια και την αναζήτηση των ευθυνών όλων όσοι 

προέβησαν σε παρανομίες σε βάρος του Συλλόγου Συνταξιούχων και επομένως των 

συναδέλφων. Διότι, κατά τη γνώμη μας, όλα όσα διαδραματίστηκαν την τελευταία 

επταετία στο Σύλλογο Συνταξιούχων αποτελούν μία μαύρη σελίδα για το 

συνδικαλισμό του κλάδου μας που δε θα πρέπει να ξεχαστεί και αντίθετα θα πρέπει 

να χυθεί άπλετο φως προς συμμόρφωση και παραδειγματισμό. Θεωρούμε ότι η 

επόμενη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αναζητήσει ευθύνες για τα οικονομικά και 

διοικητικά πεπραγμένα της απελθούσας διοίκησης.  

Κατά τα λοιπά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

η Συντονιστική Επιτροπή της Ιονικής Ενότητας. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η «Συλλογική Ενημέρωση» είναι πάντα στη 

διάθεση των συναδέλφων να δημοσιεύσει όλες τις απόψεις που κατατίθενται 

καλή τη πίστει, ακόμα και αν αυτές στρέφονται εναντίον των ενεργειών μας ή δε 

μας βρίσκουν σύμφωνους. Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτουμε αυτούσιο 

το αίτημα που λάβαμε από τους συναδέλφους της συλλογικότητας 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και η ανακοίνωση τους όπως προαναφέραμε έχει 

αποσταλεί σε όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι και θα αξιολογήσουν τις 

απόψεις και τις θέσεις σας: 

 

 

Εφημερίδα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπόψη Διευθυντή και Συντακτικής Επιτροπής 
 

'Εφθασε στα χέρια μας το τελευταίο φύλλο του εντύπου σας (Νο 41), όπου υπάρχει 

ένθετη η ανακοίνωση της παράταξης του Συλλόγου σας ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τις 

εκλογές στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΛΤΕ. 

Με αυτήν, προτρέπετε τους συνταξιούχους συναδέλφους να ψηφίσουν 
 στη συνέλευση,  σύμφωνα με τις προτάσεις της παράταξης ΙΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
 συγκεκριμένα πρόσωπα (μέλη;) της ίδιας παράταξης. 

  

Αφήνοντας προσωρινά κατά μέρος ότι  
 δεν υπάρχει παράταξη ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο ΣΣΙΛΤΕ ενώ τα πρόσωπα 

που προτείνετε ανήκουν σε μια άλλη οιονεί παράταξη που ονομάζεται 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 τη χρήση της εφημερίδας-όργανο ενός Συλλόγου για την 

παραταξιακή προώθηση συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων και μάλιστα σε άλλο 

Σύλλογο,  
  

επισυνάπτουμε  
την ανακοίνωση της ΥΠΑΡΚΤΗΣ συλλογικότητάς μας στο πλαίσιο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων  

και ζητάμε   
στο πλαίσιο της απλής ίσης μεταχείρισης (και, για να πάμε στα σκληρά, στη βάση 

μιας πραγματικής δημοκρατικής  δεοντολογίας...) να αναρτηθεί στον ιστότοπο 

(http://www.ionikienotita.gr) του Συλλόγου σας, αφού δεν προλαβαίνουμε να την 

ενθέσουμε σε κάποιο φύλλο του εντύπου. 

  

Δ. Καρέλλας 
για λογαριασμό της συλλογικότητας   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 

στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 

http://www.ionikienotita.gr/

