
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

1. Του σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»” (Α.Φ.Μ. 997379920 Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ), που 

εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευπόλιδος 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,  

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ “ALPHA BANK” ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Σ.Υ.Ι.Λ.Τ.Ε.) (Α.Φ.Μ. 090194702 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), που 

εδρεύει στην Αθήνα (Ευπόλιδος 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.  

 

Προς 

Το σωματείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤΑΤ)», που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Ευπόλιδος, αρ. 8, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.  

 

Η από 18.5.2021 επιστολή σας με αναγραφόμενο θέμα «Ενημέρωση για τις 

επιπτώσεις και συνέπειες της προσωπικής σου (ονομαστικής) πρόσθετης παρέμβασής 

σου που άσκησες μέσω της Δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Καίσαρη, ενώπιον του 16ου 

Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ….», την οποία 

αποστείλατε ταχυδρομικά σε 1.153 μέλη του Ταμείου, με τη διαδικασία (και το 

αντίστοιχο κόστος) της κατεπείγουσας επιστολής εγγυημένης παράδοσης, αποτελεί 

πραγματικά πρωτοφανές κείμενο τόσο ως προς το περιεχόμενό της όσο και ως προς το 

σκοπό που επιδιώκει. 

Σε απάντησή της θα περιοριστούμε μόνον στο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής 

προφανή: 

• Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη υπό τους όρους του νόμου, είναι θεμελιώδες 

αναφαίρετο δικαίωμά κάθε πολίτη, προστατεύεται δε έναντι κάθε περιορισμού, 

άμεσου ή έμμεσου, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται. Ως εκ τούτου  το κείμενο 
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της ως άνω επιστολής σας αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση, 

επιφυλασσόμαστε δε για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας ενώπιον κάθε 

αρμόδιας Αρχής για την αποκατάσταση της διασαλευθείσας τάξης και την 

προστασία των μελών μας.  

• Στις δίκες που διεξάχθηκαν στις αρχές του 2020 θα έπρεπε να θυμάστε ότι 

προσκομίστηκαν στο Δικαστήριο ατομικές εξουσιοδοτήσεις όλων των 

παρεμβαινόντων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, των οποίων 

είχατε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφα. Ως εκ τούτου οφείλατε να απέχετε από 

οποιαδήποτε όψιμη, έστω και έμμεση, αμφισβήτηση της πληρεξουσιότητας που 

δόθηκε προς την δικηγόρο που υπέγραψε την πρόσθετη παρέμβαση.  

• Στο δικόγραφο της πρόσθετης παρέμβασης των μελών του Ταμείου γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι ουδείς συκοφαντικός ή προσβλητικός ισχυρισμός περιεχόταν, 

παρά μόνο αναφορές σε αποδεδειγμένα γεγονότα, εύλογες κρίσεις και 

νομικούς ισχυρισμούς. Οι σχετικοί υπαινιγμοί στην επιστολή σας είναι 

προφανώς αβάσιμοι και κυρίως απαράδεκτοι. Το όψιμο ενδιαφέρον σας για 

την «πιθανή» και «υπό διερεύνηση» έκφραση συκοφαντικών ισχυρισμών  

καταδεικνύει το αβάσιμο των ισχυρισμών σας.  

• Τα μέλη μας γνωρίζουν το συμφέρον τους και παλεύουν συνεχώς για την 

προάσπισή του. Η δράση τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους 

που πλήττονται από τις ενέργειες και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, 

δεν προϋποθέτει ασφαλώς τη σύμφωνη γνώμη σας ούτε πρόκειται να ανακοπεί 

με τις μεθοδεύσεις σας.  

• Το συμφέρον του Ταμείου μας ουδόλως ταυτίζεται με το συμφέρον των μελών 

της εκάστοτε Διοίκησής του, όπως σας έχουμε πολλές φορές επισημάνει, 

συνθήκη που επιβεβαιώθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης για 

κακουργηματική απιστία κατά μελών της Διοίκησης του Ταμείου.  

• Η προσφυγή στον εκφοβισμό και την άσκηση πίεσης προς τα μέλη του Ταμείου 

προκειμένου να περιοριστεί η γνήσια και αδιαμεσολάβητη έκφραση των 

απόψεων και των θέσεών τους αποτελεί ανεπίτρεπτη πρακτική. 
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• Όλα τα μέλη του Ταμείου δικαιούνται να εκφράζουν τις θέσεις τους, να κρίνουν 

τα πεπραγμένα της Διοίκησης και να εκφράζουν την άποψή τους για τον τρόπο 

διοίκησης του Ταμείου και διαχείρισης της περιουσίας του.  

• Η επιλογή σας να αποστείλετε την επιστολή αυτή, προτού καν διερευνήσετε, 

όπως ισχυρίζεστε, εάν προκύπτουν οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες 

από την πρόσθετη παρέμβαση που ασκήθηκε ενάμιση χρόνο πριν είναι 

τουλάχιστον απαράδεκτη και αποτυπώνει την στρεβλή αντίληψη που έχετε για 

τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη γνήσια έκφραση των απόψεων των μελών 

του Ταμείου. Δυστυχώς οι δήθεν δημοκρατικές σας ευαισθησίες περιορίζονται 

στην εκβιαστική απαίτησή σας για τη συμμετοχή των μελών του Ταμείου σε 

αμφισβητούμενες «εκλογικές διαδικασίες» και στον περιορισμό τους στην δι’ 

αντιπροσώπου έκφραση των απόψεων και θέσεών τους.    

• Η επιστολή σας, ενόψει τόσο του περιεχομένου της όσο και του χρόνο 

αποστολής της, εν μέσω της διαδικασίας «εκλογής αντιπροσώπων», είναι 

προφανές ότι επιδιώκει την άσκηση παράνομης, πίεσης προς τα μέλη του 

Ταμείου για την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία που δεν 

αναγνωρίζουν. 

Με γνώμονα λοιπόν τις παραπάνω επισημάνσεις διαμαρτυρόμαστε έντονα για 

το προκλητικό έγγραφό σας. 

Σας δηλώνουμε ότι η άσκηση νομίμων δικαιωμάτων, οι δημοκρατικές 

διαδικασίες και η ελεύθερη έκφραση απόψεων και κριτικής δεν εξαρτάται από την 

έγκριση της Διοίκησης του Ταμείου.  

Σας δηλώνουμε επίσης ότι θα προασπίσουμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα όλων 

των μελών του ταμείου να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ταμείο και 

διαχειρίζεται η περιουσία του και ιδίως το δικαίωμά τους να επιλέγουν οι ίδιοι 

απευθείας, χωρίς μεσολάβηση δήθεν αντιπροσώπων, τα πρόσωπα που θεωρούν 

καταλληλότερα για την άσκηση της διοίκησης του ταμείου.   

Διαμαρτυρόμαστε εξάλλου για την κατασπατάληση των χρημάτων του Ταμείου 

για την ταχυδρομική αποστολή, με την πολυτελή διαδικασία κατεπείγουσας εγγυημένης 
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παράδοσης, μίας επιστολής που αναφέρεται σε γεγονότα γνωστά στο ταμείο εδώ και 

ενάμιση χρόνο.   

Τέλος σας δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη αναθέσει στους νομικούς συμβούλους 

μας να διερευνήσουν οποιεσδήποτε τυχόν προκύπτουσες αστικές ή/και ποινικές 

ευθύνες και σε θετική περίπτωση να ενεργήσουν τις κατά νόμο ένδικες πράξεις 

(άσκηση αγωγή ή και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς) εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται 

σχετικώς. 

 

Παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τούτο το 

έγγραφο όπου απευθύνεται προς γνώση και για τα νόμιμα αποτελέσματα και να το 

αντιγράψει στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.  

Αθήνα, 20 του Μάη  2021 

Για την Ιονική Ενότητα                                                                          Για το ΣΥΙΛΤΕ 

 


