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Προς:  

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΡΤ Δ.Τσακνή  

&  

το Διευθύνοντα Σύμβουλο Λ. Ταγματάρχη  

 

Κύριοι, 

Ο σύλλογός μας εκπροσωπεί τους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα συνταξιούχους 

και εργαζόμενους στην Alpha Bank.  

Κατ' αρχάς θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο σημαντικό 

έργο που έχετε αναλάβει και στις προσπάθειες που καταβάλλετε άμα τη αναλήψει της 

διεύθυνσης της ΕΡΤ από την παρούσα διοίκηση, για τη βελτίωση της λειτουργίας της με 

κατεύθυνση προς το μείζον σκοπό της ανεξάρτητης και αδέσμευτης δημόσιας 

ενημέρωσης, που βεβαίως αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας και 

σφοδρή επιθυμία του ελληνικού λαού, μακριά από την άκρατη εμπορευματοποίηση που 

σαρώνει τα ιδιωτικά ΜΜΕ και υποβαθμίζει την παρεχόμενη στην κοινή γνώμη ψυχαγωγία 

και ενημέρωση. Θεωρούμε ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση διαχρονικά διαδραματίζει ένα 

ρόλο αυξημένης ευθύνης στη διαπαιδαγώγηση της ελληνικής κοινωνίας και αποτελεί 

σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας της πατρίδας μας.  

Μέσω της παρούσης πήραμε την πρωτοβουλία να σας γνωστοποιήσουμε τα τεράστια 

προβλήματα που ταλανίζουν και τις σοβαρές διακρίσεις που υφίστανται οι προερχόμενοι 

από την Ιονική Τράπεζα συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, λόγω της προκλητικής 

περιφρόνησης της διοίκησης της Alpha Bank προς τους νόμους και τους θεσμούς της 

ελληνικής Πολιτείας, που είχαν σαν αποτέλεσμα την προκήρυξη αγωνιστικών 

κινητοποιήσεων διαρκείας από το σύλλογό μας, με τη μόνιμη εγκατάστασή μας έξω από 

το Κεντρικό Κατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου 40, για να διεκδικήσουμε τα 

αυτονόητα αιτήματά μας με χρονικό ορίζοντα μονάχα την τελική δικαίωσή μας.  



- Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι καθήκον της ανακεφαλαιοποιημένης με τα χρήματα του 

ελληνικού λαού Alpha Bank να σέβεται και να εφαρμόζει τις δικαστικές και θεσμικές 

αποφάσεις σχετικά με: 

α) την άμεση εκτέλεση κατά της Alpha Bank των τελεσίδικων εφετειακών 

αποφάσεων για την είσπραξη των 21 εκατ. ευρώ καθυστερούμενων ασφαλιστικών 

εισφορών και πρόσθετων τελών παλαιότερων ετών υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας του 

Ταμείου μας (ΤΑΠΙΛΤ –ΤΑΥΤΕΚΩ ήδη ΕΤΕΑΕΠ)  

β) την πλήρη αποκατάσταση του εφάπαξ για όλους τους συνταξιούχους και 

εργαζόμενους της Ιονικής, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και την 

εγγυητική ευθύνη που έχει αναλάβει η Alpha Bank από 6/5/2003 προς τον Κλάδο 

Πρόνοιας του ταμείου μας 

- Διεκδικούμε την εφαρμογή της υποχρέωσης της τράπεζας να παρέχει στην υπηρεσία των 

συγχωνευμένων ταμείων του Κλάδου Σύνταξής μας ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ -που από την αρχή 

του έτους βρίσκεται σε καθεστώς παράλυσης- ικανή στελέχωση, προκειμένου να 

διεκπεραιωθούν οι εκατοντάδες συνταξιοδοτικές αποφάσεις που παραμένουν σε 

εκκρεμότητα από το 2014, καθώς και για την επαρκή εν γένει εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων από τις υπηρεσίες του κλάδου. Σημειωτέων, ότι οι άλλες τράπεζες, η 

Εθνική και η Πειραιώς, έχουν αρκούντως ενισχύσει την υπηρεσία των ταμείων τους στο 

ΙΚΑ εξασφαλίζοντας την ικανοποιητική λειτουργία τους.  

- Καταγγέλλουμε το καθεστώς ακραίας εργοδοτικής ασυδοσίας και περιφρόνησης των 

νόμων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον πρωτοφανή αριθμό των άνω των 1500 δικαστικών 

αποφάσεων σε βάρος της τράπεζας από προσφυγές συναδέλφων μας για βλαπτικές 

μεταβολές, προαγωγές, αποζημιώσεις και καταγγελίες συμβάσεων.  

Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για τον 

αποκλεισμό του καθόλα δίκαιου αγώνα μας από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Με το από 

17/3/2017 Δελτίο Τύπου που αποστείλαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε 

όλα τα μεγάλης τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας ΜΜΕ για την 

κοινοποίηση της έναρξης των κινητοποιήσεών μας, ζητούσαμε την προβολή του αγώνα, 

των θέσεων και των απόλυτα τεκμηριωμένων αιτημάτων μας. Έκτοτε και παρά το γεγονός 

ότι μέχρι την έναρξη των εορτασμών του Πάσχα παραμείναμε σε καθημερινή βάση επί 

τρεις εβδομάδες πιστοί στον αγώνα διαρκείας μας στην οδό Σταδίου 40, κανένα Μέσο 

Ενημέρωσης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας πλην – προς τιμήν του – του 

ραδιοφωνικού σταθμού 9,84. 

Μάλιστα, επειδή δεν τρέφουμε αυταπάτες, αναμέναμε αυτήν τη στάση από τα ιδιωτικά 

ΜΜΕ που τα συμφέροντα που εξυπηρετούν διαπλέκονται με αυτά της τράπεζας και 

χρηματοδοτούνται από τις διαφημίσεις και τα δάνειά της. Ωστόσο η εκκωφαντική απουσία 



της ΕΡΤ για ένα θέμα που αφορά 5.000 οικογένειες είναι ένα σημείο που μας προκάλεσε 

απογοήτευση και επειδή πιστεύουμε ότι έχετε την απαιτούμενη ευθιξία και ευαισθησία, 

σίγουρα θα πρέπει να σας απασχολήσει.  

Με τις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας έχουμε καταγγείλει αυτήν την προσπάθειά 

φίμωσής μας και την πλήρη συσκότιση των δίκαιων διεκδικήσεών μας, που δυστυχώς 

μέχρι στιγμής αφορά και τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και πλέον τίθενται απορίες που 

ακουμπούν ακόμα και τη δημοκρατική λειτουργία, αφού σύμφωνα με το σκοπό και τις 

αρχές λειτουργίας της, η ΕΡΤ οφείλει να αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και 

να συμβάλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της 

πληροφορίας και της είδησης.  

Επειδή οι προσπάθειές μας συνεχίζονται, έχοντας στραφεί πλέον στην ενημέρωση των 

ανώτερων πολιτειακών παραγόντων και των αρμόδιων θεσμικών φορέων και εξελίσσονται 

συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους των ελληνικών κομμάτων για να αναδειχθεί το 

θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θεωρούμε απαράδεκτο η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση να 

συνεχίσει να αγνοεί τον αγώνα μας.  

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση που εκπαιδεύει τους σημερινούς και αυριανούς πολίτες, 

οφείλει να είναι κοντά στην κοινωνία, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της και να μεταδίδει 

πολιτισμό. Σε μία περίοδο γενικευμένης αποδιάρθρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων 

και ασυδοσίας της εργοδοσίας, οφείλει να προβάλλει τους αγώνες των εργαζομένων για τη 

διάσωση “οτιδήποτε αν σώζεται”. 

Ελπίζοντας ότι η μέχρι τώρα στάση σας οφείλεται σε πρόβλημα εσωτερικής συνεννόησης 

και διαδικασιών και με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να αναλάβετε το μερίδιο ευθύνης 

που σας αναλογεί και να ενεργήσετε για την αλλαγή στάσης σε σχέση με τις 

κινητοποιήσεις μας, με την προβολή του αγώνα μας, των θέσεων και αιτημάτων μας, όπως 

επιβάλλεται από ένα Δημόσιο Μέσο Ενημέρωσης που οφείλει να εκφράζει αδέσμευτα και 

με παρρησία όλες τις πτυχές της εγχώριας δημόσιας ζωής.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Αναμένοντας τις σχετικές ενέργειές 

σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

    Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας 

Σ. Φιλιππόπουλος                                 Ν. Αλεξόπουλος 


