Σε τρικυμία εν κρανίω
λαθρεπιβάτης της Ιονικής

ο

Συνάδελφοι,
Σε μία πρόσφατη, αλλοπρόσαλλη ανάρτησή του ο κ. Κολλάτος,
αναφέρεται γενικώς κι αορίστως σε διεκδικήσεις συναδέλφων μέσω
ομαδικών αγωγών, οι οποίες πιθανολογούμε ότι είναι οι ομαδικές
αγωγές των μνημονιακών περικοπών – τα γραφόμενά του είναι
τόσο… ατάκτως ερριμμένα που δεν είναι εύκολο κανείς να βγάλει
νόημα…
Ο απομονωμένος από τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων
κ. Κολλάτος προφανώς ευρισκόμενος σε… τρικυμία εν κρανίω, για
μία ακόμα φορά «τελευταίος και καταϊδρωμένος», επιχειρεί εκ
των υστέρων να εμφανίσει εαυτόν ως τον προστάτη και το
συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των συναδέλφων…
Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, αφού ακόμα και για
το θέμα στο οποίο αναφέρεται δε γνωρίζει ούτε τα στοιχειώδη,
όπως γίνεται φανερό από το αποσπασματικό, χωρίς νόημα και κενό
περιεχομένου δημοσίευμά του…
Να του υπενθυμίσουμε λοιπόν, ότι ο ίδιος αντιλήφθηκε τη
δυνατότητα διεκδίκησης μέσω ομαδικών αγωγών μόλις πριν από
λίγους μήνες, όταν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει εκκινήσει αυτή τη
διαδικασία μέσω του νομικού μας συμβούλου δρ. Απόστολου
Παπακωνσταντίνου εδώ και μία τριετία!
Μάλιστα, ο κ. Κολλάτος συνιστά στους συναδέλφους να κάνουν
υπομονή γιατί αυτές οι αγωγές είναι -πράγματι- χρονοβόρες και
θα αργήσουν να προσδιοριστούν και να εκδικαστούν… Ακριβώς για
αυτό το λόγο η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ενεργοποιήθηκε προ τριετίας και
πλέον έχει προσδιοριστεί σχεδόν στο σύνολο των ομαδικών αγωγών
των χιλιάδων συναδέλφων η δικάσιμός τους, ενώ έχουν ήδη
εκδικαστεί οι αγωγές εκατοντάδων συναδέλφων!

.
Βέβαια, είναι απορίας άξιον πώς αυτός ο κύριος έχει το θράσος
να εμφανίζεται σαν προστάτης των συναδέλφων, όταν κινεί τις
απαραίτητες διαδικασίες με καθυστέρηση ετών, όταν είναι
εμφανώς αδαής για το περιεχόμενό τους και επιπλέον όταν:
– Έχει χάσει όλες τις αγωγές που κίνησε ο Σύλλογος
Συνταξιούχων επί της προεδρίας του εναντίον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
δυσκολεύοντας τις σοβαρές προσπάθειες και ενέργειές μας για
τη διάσωση της επικουρικής μας σύνταξης
– Δεν ασχολήθηκε ποτέ με
προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ
αποδιδόμενου εφάπαξ στους
εμπόδια στην προσπάθεια

το εφάπαξ και τις επιτυχημένες
ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την αύξηση του
Ιονικάριους, ενώ εξ αρχής έθετε
που καταβάλλουμε για απόδοση

πλήρους εφάπαξ στους προερχόμενους από την ΙΟΝΙΚΗ
– Διατυμπάνιζε την αντίθεσή του στο Ν. Κατρούγκαλου και μας
αποκαλούσε «ριψάσπιδες» «μηδίσαντες» για τις προσπάθειές
μας να γίνει ο επανυπολογισμός στους συναδέλφους της
ΙΟΝΙΚΗΣ, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των συντάξεων
της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων
– Επί της προεδρίας του ο Σύλλογος Συνταξιούχων έχει προβεί
σε σωρεία παράνομων και αντικαταστατικών ενεργειών – όπως η
παντελώς αστήρικτη άρνηση εγγραφής συναδέλφων με συνέπεια
την απώλεια εισφορών υπέρ του συλλόγου – γεγονός που
επιβαρύνει το σύλλογο με υπέρογκα και κυρίως ανούσια έξοδα
(όπως έγινε πρόσφατα με την απόφαση εγγραφής υπέρ του
συνάδελφου Φιλιππόπουλου που έπρεπε να φτάσουμε σε
εφετειακό επίπεδο για να αποδειχθεί το αυτονόητο της μη
τήρησης του καταστατικού), τα οποία βέβαια θα ζητηθούν στην
επόμενη Γενική Συνέλευση από όσους υπερψήφισαν αυτές τις
αποφάσεις
– Η μέχρι σήμερα γενικότερη παρουσία και στάση του στο
Σύλλογο Συνταξιούχων αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία και
την αποτελεσματικότητά του, καθόσον, αφενός μεν δεν έχει

επ’ουδενί ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο για την
προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, αφετέρου δε, τους
έχει αποξενώσει καθιστώντας το Σύλλογο «τσιφλίκι» του για
τους «ημετέρους» και επιπλέον έχει επιβαρύνει το σύλλογο
αλόγιστα, έχοντας φέρει την οικονομική του θέση στο ναδίρ,
παρά το γεγονός ότι εισπράττει ετησίως περί τις 120.000
ευρώ από τις εισφορές των συναδέλφων
– Κατόρθωσε ο κ. Κολλάτος -γιατί περί κατορθώματος
πρόκειται- να απαξιώσει τη δράση του Συλλόγου σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη περίοδο που θεωρούσαμε
ότι η απαξίωση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της!
Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι εξ αρχής ο κύριος αυτός
δε θα έπρεπε να περνά ούτε έξω από συνδικαλιστική οργάνωση
λόγω του πρότερου βίου του στην τράπεζα ως μάρτυρας εναντίον
των συναδέλφων, η οποία τον αντάμειψε με bonus αποχώρησης
ύψους 320.000 ευρώ, όταν επί σειρά ετών στους συναδέλφους δεν
απέδιδε ούτε τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούνταν του Ν. 2112.
Επομένως, μάλλον με τον όρο «λαθρεπιβάτης» που ευθαρσώς
χρησιμοποιεί, εννοεί τον εαυτό του, αφού ο ίδιος ξεκίνησε ως
συνδικαλιστής, έκανε «μεταγραφή» στη Διεύθυνση Προσωπικού της
Τράπεζας και υπηρέτησε με ζήλο τα συμφέροντά της σε βάρος των
συναδέλφων – ιδιαίτερα μετά τη συγχώνευση με την Alpha Bank –
και μετά τη συνταξιοδότησή του, αφού απέτυχε στα άλλα
εγχειρήματά του (έκανε το… αγροτικό του ως σύμβουλος στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης), επανεμφανίστηκε για να
«ηγηθεί» στο συνδικαλισμό του χώρου των συνταξιούχων της
Ιονικής…
.
Επειδή βρισκόμαστε σε μία εποχή που ο καθένας νομίζει ότι
είναι αυτό που δηλώνει, ενώ η αλήθεια και η πραγματικότητα
πολλές φορές πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων, δεν μπορούμε
να μην τονίσουμε ότι ο κ. Κολλάτος όχι μόνο δεν είναι δυνατόν
να θεωρείται προστάτης των συναδέλφων, αλλά αντίθετα βρίσκεται
διαρκώς σε αντίθεση με τα συμφέροντα του χώρου μας, είτε λόγω

επιλογής είτε λόγω πλήρους άγνοιας…
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα,
ελπίζουμε ότι ο καιρός γαρ εγγύς, ώστε ο Σύλλογος Συνταξιούχων
να απελευθερωθεί από τα δεσμά της ανικανότητας και της
ανυποληψίας και αφού αποπεμφθούν όσοι υπονομεύουν τα
συμφέροντά μας και με τη συγχώνευση των Συλλόγων του χώρου της
Ιονικής, να πορευθούμε ενωμένοι σε ένα καλύτερο αύριο για τους
απανταχού Ιονικάριους!

