
                  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

            ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η                                                              Αθήνα 13.7.2012                                                                                                 

- Να προστατευθεί η ενότητα στο χώρο   

- Να σταματήσουν οι σπασμωδικές-διαλυτικές ενέργειες                                                      

 

                                                                                                                                               

Συναδέλφισες,συνάδελφοι,                                                                                        

 

     Ειναι γνωστό ότι οι συνάδελφοι, τόσο στη τακτική Γ.Σ. στις 29.3.12, όσο και στην έκτακτη 

Γ.Σ.στις 27.6.12,απεδοκίμασαν την πολιτική της πλειοψηφίας των ‘’επτα’’συναδέλφων του 

Δ.Σ.,θέτοντας απαγορευτικο ΣΤΟΠ στις απόπειρες αγοράς αιθουσών  στην  Αθήνα και 

απομάκρυνσης από τη συγκατοίκηση με το ΣΥΤΕ. 

     Ομως ,αυτοί ,αντί να σεβαστούν  τις αποφάσεις των Γ.Σ. ,να καλωσορίσουν τους νέους 

συναδέλφους στο Σύλλογο και να κινήσουν, οι ίδιοι ,τη διαδικασία επαναφοράς της τάξης 

με τη προκήρυξη προωρων εκλογών, εντείνουν τη διχαστική πολιτική τους εκδίδοντας 

φλύαρες και ανόητες ανακοινώσεις ,κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με το ΣΥΤΕ και 

επιδιδόμενοι σε ...ενημερωτικές περιοδείες στη περιφέρεια [Θεσ/κη,Πάτρα,Ηράκλειο ] . 

     Δεν δίστασαν ,με την άνεση της ‘’πλειοψηφίας ‘’,να κυκλοφορήσουν 

μία,ακόμη,ανακοίνωση,δήθεν του Δ.Σ.,όπου με τη ...σοφία που διαθέτουν ...συμβουλεύουν 

τους...  άπειρους(!)  συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος’’να είσθε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί σ οποιον σας ζητά την υπογραφή σας ‘’ γιατί ‘’ο Σύλλογος Συνταξιούχων της 

Τράπεζας της Ελλάδος κινδυνεύει’’!!! 

     Ως’’ Ηρακλείς’’ του Συλλόγου παραθέτουν και τα παρακάτω... ατράνταχτα[!] πειστήρια: 

1.   Ιδρύεται επιστημονικός Σύλλογος με πρωτεργάτη ‘’στέλεχος και υποψήφιος της 

Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας’’ και  2.  Συγκεντρώνονται υπογραφές από ‘’νέους 

συνταξιούχους παλαιούς συνδικαλιστές γιά τη διάσπαση του Συλλόγου μας’ 

Επ αυτών:’ 

1. Αναφέρονται στο σ.Α.Μπαλασκώνη που ,μαζί  με ελάχιστους συναδέλφους, 

βαρύνεται γιά την ίδρυση αντισυλλόγου και γιά πρόσφατη αρνητική παρεμβασή του 

σε διαμάχη του ΣΥΤΕ με τον επιστημονικό σύλλογο.Ομως, πέραν της μεγάλης 

ευθύνης του Α.Μπαλασκώνη, ο αντισύλλογος είναι επίτευγμα’’ και  της πολωτικής 

πρακτικής και αδιαφορίας  των ‘’επτά ‘’ γιά την ενότητα στο χώρο.Οι  συνεχείς 

προειδοποιήσεις μας, μέσα και έξω από το Δ.Σ.,έπεφταν στο κενό.Δυστυχώς,όμως γι 

αυτούς ,ο Α.Μπαλασκώνης ‘’δεν είναι στέλεχος της κινησής μας’’, ούτε’’ ήταν 



υποψηφιός μας στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου μας’.Το ίδιο,’ άλλωστε, 

συμβαίνει  με τους σ.Γ.Μαχαίρα,Ε.Βρέττα και Μ.Πριμηκύρη  που κι αυτοί, όπως ο 

Α.Μπαλασκώνης , ‘’πέρασαν’’ από την ‘’Αναγεννητική Πρωτοβουλία’’,πριν 

δημιουργήσουν την ...ανεξάρτητη κινησή τους, γιά να υποκύψουν τελικά στη 

γοητεία των ‘’θέσεων’’ της σ.Ε.Κλητοράκη και μαζί της τώρα να σπέρνουν διχόνοια 

στο χώρο. 

Δικαιούνται,άραγε, οι παραπάνω  συνάδελφοι μαζί με τους ομόλογους της σ.Ε.Κλητοράκη 

να εγκαλούν την κινησή μας την ‘’Αναγεννητική Πρωτοβουλία’που γιά δέκα χρόνια 

υπερασπίζεται την ενότητα αλλά και τη σοβαρότητα στο χώρο , όταν οι ίδιοι με 

συγκεκριμένες σπασμωδικές και διαλυτικές  ενέργειες την υπονομεύουν; 

  2.   Αναφορικά με το υπ αριθ.2 ...πειστήριο που,προφανώς,ανεκάλυψαν γιά να 

δικαιολογήσουν τΙς περιοδείες τους  στη περιφέρεια,πρόκειται γιά ,προ τριών περίπου 

μηνών ,υπόμνημα ενδιαφερομένων,γιά τις δόσεις των δανείων  

νέων,κυρίως,συναδέλφων που δεν ξεκίνησε από συγκεκριμένη κίνηση  και που θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί από ένα Σύλλογο λειτουργικό που θα στηρίζονταν και στη 

δύναμη των μελών του.Τέτοιος ,όμως Σύλλογος ,με ευθύνη των ‘’επτά’’ ,δεν είναι ο δικός 

μας Συλλογος Συνταξιούχων. Ο ακατανόητος φόβος τους έναντι των νέων συναδέλφων 

αναδεικνύει,δυστυχώς,και το προσωπικό χαρακτήρα της ενασχολησής τους με τα κοινά 

του χώρου, γιατί είναι  ευκταίο, αλλά και φυσικό ,οι νέοι συνάδελφοι να έρχονται κοντά 

στο Σύλλογο και σταδιακά να διαδέχονται τους παλαιότερους.Οι 

‘’μονιμότητες’’συνιστούν παθογένεια. 

     Τέλος, ,η ‘’ Αναγεννητική Πρωτοβουλία’’,παρά τις προκλήσεις,θα παραμείνει πιστή 

στις διακηρυγμένες αρχές της , θα  εξακολουθήσει να είναι ανοιχτή κίνηση, να μάχεται 

γιά την ανανέωση του χώρου και να εμπιστεύεται κάθε νέο συνάδελφο αναγνωρίζοντας 

μόνο τη γνώση,τη διάθεση και το ήθος. Οι συγκαλυμμένες η απροκάλυπτες 

παραταξιακές η προσωπικές  σκοπιμότητες ,οι ‘’διαπραγματεύσεις’’,τα συνδικαλιστικά 

τερτίπια και οι εκλογικοί συμβιβασμοί  θα παραμείνουν ,ως συνήθως,έξω από τη 

δραστηριοτητά της. 

                                                                                                                     ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

                                         Για την  Αναγεννητική  Πρωτοβουλία 

          Ικαρος Πετρόπουλος,Γιάννης Αναστασόπουλος,Μιχάλης Τροχαλάκης 
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