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                                       Σχολιαςμόσ - επικαιρότθτα 

                    Εδω και τρία χρόνια, τα δεδομζνα επάνω ςτα οποία χτίςαμε τθ ηωι μασ εχουν                

ανατραπεί με βίαιο τρόπο. Ο ψυχιςμόσ του Ελλθνα [  και του ςυνταξιοφχου τθσ Σράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ ]ζχει διαταραχκεί..Η ανθςυχία γιά το αφριο και θ αβεβαιότθτα κυριαρχεί. 

Αδιρικτθ,ςυνεπϊσ,ζχει προβάλει θ ανάγκθ γιά 

αναπροςαρμογι,αναπροςανατολιςμό,επανακακοριςμό ςε όλα τα επίπεδα τθσ ηωισ μασ. 

                     Κι όμωσ,  o Σφλλογοσ Συνταξιοφχων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ πορεφεται το 

....δρόμο του.Σο status quo παραμζνει αδιατάρακτο λόγω τθσ ϋϋδυναμθσ τθσ ςυνικειασ 

ϋϋκαι επειδι ζτςι προτιμοφν οι ελάχιςτοι που τον ...διοικοφν από μακρυά.Αποφάςεισ 

πλειοψθφίασ γαρ.Ολα ..νόμιμα. Ολα ςαν το παλθό καλό καιρό.  

                Οι ςυνταξιοφχοι – μζλθ του είναι κυριολεκτικά απόντεσ .τθν Αττικι οι μιςοί δεν 

ψθφίηουν καν,ενω οι άλλοι μιςοί αρκοφνται ςε μιά ψιφο κάκε δφο χρόνια.Η μόνθ κεςμικι  

παρουςία του υλλόγου ςτο κζντρο ιταν οι κάκε πρώτθ Τετάρτθ, κάκε μινα 

ςυγκεντρϊςεισ 50 – 100 ςυναδζλφων [ ςυνικωσ  οι ίδιοι κάκε φορά ] . Δυςτυχϊσ κι αυτζσ 

ςταμάτθςαν. Δεν πρζπει να παραλείψουμε τθ γιορτι τθσ ‘’πίτασ ‘’ςτο ΚΑΡΑΒΕΛ  και τισ 

εκδρομζσ. Αυτόσ είναι ‘’ολοσ ‘’ ο φλλογοσ! Οςο δε γιά τισ τεράςτιεσ δυνατότθτζσ του γιά 

πολιτιςμό οφτε κουβζντα να γίνεται. Αν δεν ιταν οι κάκε Τρίτθ, κάκε εβδομάδασ ανοιχτζσ 

ςυγκεντρϊςεισ – ςυναντιςεισ τθσ Αναγεννθτικισ Πρωτοβουλίασ... 

               Ειναι άραγε δικαιολογθμζνθ θ απουςία των ςυνταξιοφχων από το χϊρο , τόςο ωσ 

ατόμων όςο και μζςω του υλλόγου τουσ ωσ δραςτιριων μελϊν του; Εντάξει πιραν 

ςφνταξθ και άλλοσ είναι τϊρα ο προςανατολιςμοσ τουσ. Ομωσ θ εμπειρία τουσ ,ο λόγοσ 

τουσ,το ικοσ τουσ ,θ υπευκυνοτθτά τουσ ,οι δεξιοτθτζσ τουσ , γιατί να πάρουν ςφνταξθ; Και 

γιατί αυτά τα ςτοιχεία τουσ να μθν ζχουν ηθτθκεί  και να ζχουν τεκεί ςτθ διάκεςθ του 

Συλλόγου τουσ; 

             Αλλωςτε όπωσ θ χϊρα , το ίδιο και θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει  ‘’ςυνζχεια ‘’και οι 

χκεςινοί υπαλλθλοί τθσ κα μποροφςαν να δϊςουν πολλά ςτθ κοινι υπόκεςθ.Η ανθςυχία 

και θ ευκφνθ γιά το αφριο του ιδρφματοσ και του τόπου είναι [ πρζπει [ μζλθμα και των 

πολιτϊν τθσ χϊρασ.Και οι ςυνταξιοφχοι τθσ ΤτΕ είναι και πολίτεσ που  κα μποροφςαν να 

παρακολουκοφν , εκτόσ από τα γενικά προβλιματα τθσ χϊρασ και ϋϋ τα του χώρου ‘’και να 

παρεμβαίνουν  μζςω του υλλόγου τουσ. Παράδειγμα: Η πρόςφατθ επιχειρθςιακι 

..Ε.μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Σράπεηασ και του ΤΣΕ που οδιγθςε και ςτθν απόφαςθ γιά 

τισ δόςεισ των  δανείων μασ , κα μποροφςε να ιταν κζμα ςυηιτθςθσ  και των ςυνταξιοφχων 

τθσ ΣτΕ που ωσ υπεφκυνοι πολίτεσ με τθ γνώςθ τουσ κα ειςθγοφντο και κα ςυνζβαλαν  ςε 

‘’ςοφότερθ’’ απόφαςθ.                                         
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