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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΙΟΝΙΚΗΣ .

Γραφειοκρατικό Αντίγραφο
Όταν συνταξιοδοτήθηκα πριν είκοσι μήνες και γράφτηκα στον σύλλογο συνταξιούχων,
βρέθηκα σε μια πρωτοφανή εικόνα γραφειοκρατικής λειτουργίας συνδικαλιστικού οργάνου.

Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου ξεκινούσε στην επαρχία πριν την
εκλογοαπολογιστική. Γενική συνέλευση που συγκαλούνταν στη Αθήνα και μόνο οι Αθηναίοι
ψήφιζαν μετά από αυτήν.!!! Μάλιστα επειδή το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο φροντίζουν, αυτοί
που ελέγχουν τον σύλλογο, να προτείνουν στους επαρχιώτες συνταξιούχους τους
εκλεκτούς τους, στέλλοντας τους ανακοίνωση με τα ονόματα της αρεσκείας τους .Επίσης
πληροφορήθηκα ότι ο σύλλογος δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές τριών ετών προς την
Ομοσπονδία των συνταξιούχων (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε),με αποτέλεσμα να απειλείται με διαγραφή από
τη δύναμή της. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο σύλλογος αυτός έχει σαν ηγεσία παλαιά μέλη
της ΕΣΑΚ που τώρα άλλοι φέρονται ότι είναι μέλη και οπαδοί του ΚΚΕ και άλλοι του ΣΥΝ!!

Αυτή η «αγωνιστική» ηγεσία το μόνο που επιζητεί και στοχεύει είναι να διαλύσει το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ένα αυτοδιοικούμενο ταμείο, και τα 400 εκατ. αποθεματικό του να τα δώσουν
προίκα στο ΕΤΑΤ σε συμφωνία με την ΦΙΛΟΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ηγεσία του συλλόγου της
ALPHABANK και κατ απαίτηση των τραπεζιτών. Κι αυτό, ενάντια στη θέση της ΟΣΤΟΕ που
καλεί απεγνωσμένα την ΟΤΟΕ σε κοινή πάλη και μέσα από έκτακτα κοινά συνέδρια να
συνδιαμορφώσουν ενιαία πλαίσια διεκδικήσεων και αγώνα..

Όμως στην τελευταία Γ.Σ του συλλόγου ελπιδοφόρα μηνύματα ακούστηκαν από
συνταξιούχους. τα οποία είχαν καλή απήχηση στους συναδέλφους .Αυτοί οι συνάδελφοι
συνταξιούχοι μπορεί να αποτελέσουν μια καλή μαγιά για να σχηματισθεί μια πολυπληθής
ομάδα που μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει τα δεδομένα, ώστε να
απαλλαγεί αυτός ο σύλλογος από τα γραφειοκρατικά δεσμά που του έχουν επιβάλλει οι
«αριστεροί» εργατοπατέρες.
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Η ΑΝΤΙΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο σύλλογο της τέως Ιονικής γίνανε μάρτυρες μιάς
πρωτοφανούς ενέργειας του προέδρου και του γραμματέα τους.
Συγκεκριμένα, οι εργατοπατέρες του μικρού αυτού συλλόγου, οι οποίοι αυτοπροβάλλονται
σαν αντιεργοδοτικοί -και μ΄ αυτό το πρόσχημα διατηρούν τον ξεχωριστό σύλλογοσυναίνεσαν στην εκδικητική μετάθεση του ταμία του συλλόγου και μέλους της παράταξης
τους ,επειδή υπερασπίζει σθεναρά έναν άλλον συνάδελφό του και καταθέτει υπέρ του ως
βασικός μάρτυρας, στον πολύχρονο δικαστικό του αγώνα εναντίον του διευθύνοντα
συμβούλου, Μαντζούνη και άλλων πρωτοκλασσάτων στελεχών της τράπεζας.

Ο Πρόεδρος (Φιλιπόπουλος) και ο Γ.Γ. (Κυριόπουλος) του συλλόγου, χωρίς καν να
συγκαλέσουν έκτακτο Δ. Συμβούλιο, και αντί να καταγγείλουν ανοικτά την διοίκηση της
τράπεζας για την αντεργατική και αντισυνδικαλιστική της δράση, με την παράνομη και
εκδικητική μετάθεση του συνδικαλιστή συναδέλφου (απαιτώντας με κάθε τρόπο, την
ενεργοποίηση της συνδικαλιστικής προστασίας που προσφέρει ο ν. 1264 στον διωκόμενο
συνάδελφο), αυτοί προτίμησαν την συνδιαλλαγή με την εργοδοσία για το «δίμηνο», όπως
είπαν, εξοστρακισμό του!!

Η ενέργεια αυτή, μαζί με την, πριν λίγων μηνών, απόπειρα απόλυσης της υπαλλήλου του
συλλόγου, έχει προκαλέσει βαθιές ρωγμές στην ίδια τους την παράταξη. Και σε συνδυασμό
με την επιμονή τους να συντηρούν την διασπαστική ξεχωριστή ύπαρξη του συλλόγου της
τέως Ιονικής -αρνούμενοι να παλέψουν για την συγχώνευση του με τον Σύλλογο των
εργαζομένων στην ALPHABANK για έναν δυνατό και εργατοδημοκρατικό ενιαίο σύλλογο
των εργαζομένων της τράπεζας- σηματοδοτούν την γενικότερη αντεργατική και
γραφειοκρατική πολιτική τους.
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