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Συνάδελφοι,
Μέχρι τώρα
την κοινή
Προεδρείου
Alpha Bank

υπήρχαν σαφείς ενδείξεις, αλλά και γεγονότα που με
λογική αποδείκνυαν τη συνεργασία του απερχόμενου
του Συλλόγου Συνταξιούχων με το Σύλλογο Προσωπικού
του κ. Γκιάτη και με τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Ήταν το «κοινό μυστικό» που όλοι γνωρίζαμε, αλλά πλέον έπαψε
να είναι τέτοιο, αφού ενώπιον της κατάρρευσης του απερχόμενου
Προεδρείου του Συλλόγου Συνταξιούχων αναγκάστηκαν να
αποδεχθούν με τις πράξεις τους απροκάλυπτα ότι είναι
συγκοινωνούντα δοχεία!
Ο κ. Κολλάτος και ο κ. Βέργος που είχαν κλειδώσει το Σύλλογο
Συνταξιούχων χθες (Τρίτη 30/6) παραβιάζοντας τη δικαστική
απόφαση για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Σύλλογο
Συνταξιούχων, έκαναν σήμερα (Τετάρτη 1/7) την τελευταία τους
απόπειρα προκειμένου να παραμείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες
τους και να κρατήσουν το Σύλλογο Συνταξιούχων στην ανυποληψία
και την αδιαφάνεια, ζητώντας ανάκληση του διορισμού της
προσωρινής διοίκησης:

.
·

Οι κύριοι αυτοί, που απέσυραν την αγωγή για την

αναζήτηση των ζημιών από τις ατασθαλίες της διοίκησης του
Συλλόγου Συνταξιούχων της περιόδου 2010-2013 (στην οποία
«όλως τυχαίως» συμμετείχε ο κ. Βέργος), ερχόμενοι σε
ολομέτωπη σύγκρουση με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου και τα συμφέροντα των μελών του, έχουν το
θράσος να διεκδικούν την παραμονή τους στο Σύλλογο!
.
·

Στο δικαστήριο σήμερα, η εμφανώς αποδεκατισμένη ομάδα –

αφού μόνο ο κ. Κολλάτος και ο κ. Βέργος που έχει… προσωπικό
ενδιαφέρον δεν ντρέπονται να συνεχίζουν τις μεθοδεύσεις
τους στο έσχατο σημείο – εμφανίστηκε για να διεκδικήσει την
παραμονή της στο Σύλλογο Συνταξιούχων με συνήγορο τον κ.
Καρούζο!
Τι εστί κ. Καρούζος; Είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου
Προσωπικού της Alpha

Bank

(του γνωστού πολέμιου του χώρου

της Ιονικής κ. Γκιάτη) και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ο υπερασπιστής
της επένδυσης των 55,5 εκατ. ευρώ, των μειώσεων των
συντάξεων χιλιάδων ασφαλισμένων μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στα 50
ευρώ και της διοίκησης του επικουρικού μας ταμείου που το
έχει οδηγήσει σε ναυάγιο!
.

Μα πλέον, τι νομίζουν;
κουτόχορτο;;;;;

Ότι

οι

συνάδελφοι

τρώνε

.
Συνάδελφοι,
Έχουμε γράψει κι άλλες φορές ότι το τελευταίο φύλλο συκής
έπεσε, αλλά πιστεύουμε ότι τώρα αποκαλύφθηκε χωρίς καμία
αμφιβολία η ανίερη συμμαχία που υπονομεύει τα συμφέροντα του

χώρου της Ιονικής!
Ο κ. Κολλάτος και ο κ. Βέργος που ισχυρίζονται ότι κάνουν
αγώνα για τις επικουρικές μας συντάξεις και ότι μάλιστα έχουν
καταθέσει μηνυτήρια αναφορά (την οποία δεν είδε ποτέ κανείς)
σε βάρος αυτών που κατέστρεψαν το επικουρικό μας ταμείο και
οδήγησαν στο ναδίρ τις επικουρικές μας συντάξεις, σήμερα
εμφανίστηκαν στο δικαστήριο να εκπροσωπούνται από το δικηγόρο
που υπερασπίζεται όλα αυτά τα χρόνια τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ…
Τώρα πλέον κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το ρόλο αυτών
των κυρίων και το τεράστιο σφάλμα όσων τους στήριξαν μέχρι
σήμερα. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του για να γίνει
αντιληπτό ποιοι στην ουσία οδήγησαν τις επικουρικές συντάξεις
στα 50 ευρώ, ποιοι είναι υπαίτιοι για την απαξίωση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ιδίως μετά την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκατ. και
βεβαίως ποιοι είναι αυτοί που τόσα χρόνια σας εμπαίζουν και
δρουν σε βάρος των συμφερόντων σας!
Ελπίζουμε με την απόφαση του δικαστηρίου που αναμένεται αύριο
να σπάσει επιτέλους οριστικά το απόστημα που μόλυνε το Σύλλογο
Συνταξιούχων επί σειρά ετών, με την οριστική απομάκρυνση των
κκ. Κολλάτου και Βέργου από την Ιονική Οικογένεια!

