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                                      Ανακοίνωση Νο 11                      Ιανουάριος 2018 

ΟΧΙ στις ομαδικές αγωγές-βόμβα στο ασφαλιστικό μας σύστημα 

ΝΑΙ στο σεβασμό του  καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος  

ΟΧΙ στον κομματισμό της παρακμής και αποδυνάμωσης του ΣΣΤΕ 

Λύση μόνο μέσα στην Τράπεζα. Το θέμα μπορούσε και μπορεί να  επιλυθεί.  

Οι συνάδελφοι, μόνοι αρμόδιοι, να ανατρέψουν την καταστροφική απόφαση.  
 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 
Υπάρχουν στιγμές που η ίδια η ζωή επιβάλλει είτε να ομολογήσεις την αποτυχία της πολιτικής σου και να 
αλλάξεις πορεία, είτε να επιμείνεις στον αδιέξοδο δρόμο που επέλεξες. Δυστυχώς οι οκτώ «8» συνάδελφοι 
της πλειοψηφίας του Συλλόγου επέλεξαν το δεύτερο:   

 Mηδένισαν την δύναμη του Συλλόγου Συνταξιούχων κηρύσσοντας,αυτοί οι αναρμόδιοι, πόλεμο στην 
κυβέρνηση.  

 Στενοχωρήθηκαν εμφανέστατα  γιατί ,ο Ν.4387/16 (Κατρούγκαλου), παρότι μειώνει τις συντάξεις – 
μερίσματα όλων των συνταξιούχων της χώρας, σεβάστηκε την αυτονομία της ΤτΕ και το ασφαλιστικό μας 
καθεστώς.  

 Με  την  απροκάλυπτη κομματική εμπάθειά τους και την… υποστήριξη που παρείχαν στον Διοικητή 
κ.Γ.Στουρνάρα του έδεσαν τα χέρια.  

 Υπονόμευσαν την ώριμη λύση καταγγέλλοντας και στοχοποιώντας τον αρμόδιο υποδιοικητή  κ. Θ. 
Μητράκο αφού,για μία ακόμη φορά,ψηφοθηρούντες,ενημέρωναν τους συναδέλφους για τα λεφτά που 
ΘΑ… επαιρναν από την επιστροφή των περικοπών, λύση που τώρα υπονομεύουν, και,  

 περίλυποι γιατί δεν κατάφεραν  να πάνε το πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της 11.1.18, (οι «8» της πλειοψηφίας) έκαναν το απονενοημένο διάβημα:  

Απεφάσισαν να πετάξουν στα σκουπίδια το πλεονέκτημα της «ιδιαιτερότητας» και το καταστατικό της 
Τραπεζας της Ελλάδος και να παρασύρουν τους συναδέλφους σε ομαδικές, κατά της Τράπεζας αγωγές.                                                                                                                 
Στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο,χωρίς ίχνος δημοκρατικής ευαισθησίας, απεφάσισαν να περιοδεύσουν στα 
παραρτήματα, μόνο αυτοί, για τις πίτες του Συλλόγου, αλλά και για να προπαγανδίσουν τις αγωγές. 
Περιοδείες και πίτες και προπαγάνδα  με Συλλογικά έξοδα!!  
 

 Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,   
Μπροστά στην καταστροφική απόφασή τους, η κίνησή μας, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, αναγκάζεται 
να μιλήσει την γλώσσα της ωμής αλήθειας. Έχετε, ήδη,λάβει την ανακοίνωσή τους Νο 12/15.1.18. Είναι 

ψευδεπίγραφη. Σας πληροφορούν με θρασύτητα ότι: «Μοναδική παραφωνία σ όλη αυτή τη προσπάθεια 
αποτέλεσε ο σ.Κ.Ευσταθίου».  
 Έχουν τους λόγους τους να μην αναφερθούν στην θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, όπως με 
σαφήνεια  διατυπώθηκε από τον Ίκαρο Πετρόπουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμπυκνώνεται στα 
παρακάτω:   
Η πρωτοφανής στα χρονικά της Τράπεζας απόφαση, να στραφεί εναντίον της ο Σύλλογος Συνταξιούχων  με 
oμαδικές αγωγές ,είναι βόμβα στο ίδιο το ασφαλιστικό μας καθεστώς.  Είναι τυχοδιωκτική.  Οι συνταξιούχοι 
της ΤτΕ, στην  συντριπτική τους  πλειοψηφία, βασίζουν  τη ζωή τους μόνο στην σύνταξη και το μέρισμα. Δεν 
θα διακινδυνεύσουν την αξιοπρέπειά τους και το ασφαλιστικό τους καθεστώς ρίχνοντάς το βορά στον 
κοινωνικό αυτοματισμό !. Για τέτοια καθοριστική για όλους τους συνταξιούχους της ΤτΕ απόφαση, οι «8»  
δεν έχουν εξουσιοδότηση. Οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την τύχη τους είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοι. 
Το θέμα υποχρεωτικά θα έλθει για έγκριση – απόρριψη στην προσεχη Γ.Σ. για να αποφασίσουν οι ίδιοι οι 
συνάδελφοι.   
Το εξωφρενικό είναι ότι οι «8» γνωρίζουν ότι τα ΜΜΕ αναζητούν πτώματα για διασυρμό και ότι οι ίδιοι έχουν 
τοποθετηθεί κάθετα και κατηγορηματικά εναντίον των αγωγών. Ξέχασαν ότι οι ίδιοι κάλεσαν τον δικηγόρο 
της Τράπεζας κ.Ν.Ταμπουράκη    διακόπτοντας μάλιστα το,  σε συνεδρίαση,  Διοικητικό Συμβούλιο , στις 
23.6.17, γιά να μας  επιστήσει την προσοχή και να μας  πληροφορήσει ότι στα δικαστήρια η Τράπεζα 



κατασυκοφαντείται επειδή κούρεψε ( psi), τα αποθεματικά όλων των οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων 
για να…. δίνει παχυλούς μισθούς και συντάξεις στο προσωπικό της.   
Πρόκειται, βέβαια, για ανήκουστους ισχυρισμούς που αναφέρονταν  στις ελάχιστες αγωγές που ατομικά 
έχουν κατατεθεί.  Τώρα, με 2000-3000 αγωγές, όλες στην Αθήνα (!) με το ίδιο δικηγορικό γραφείο, ούτε καν 
διασκορπισμένες ανά την Ελλάδα,τι θα γίνει; 
 

Πήραν την απόφασή τους, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα χρόνια για  τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση στη διάρκεια  των οποίων η Ελλάδα θα έχει αλλάξει και πολλά θα έχουν συμβεί,ίσως και στην ΤτΕ 
και στην Ε.Κ.Τ.  
 

Γνωρίζουν,επίσης, ότι η Διοίκηση της ΤτΕ έχει εκφράσει την θετική βούλησή της για επίλυση του θέματος των 
περικοπων  ,απλώς δεν θεωρεί τώρα την «κατάλληλη» στιγμή. Άλλωστε, και οι ίδιοι, μετά την τελευταία 
συνάντησή τους με την Διοίκηση  ,στην ανακοίνωσή τους Νο 11/21.12.17, γράφουν:  
«O κ.Διοικητής και ο κ.Υποδιοικητής άκουσαν με προσοχή τις θέσεις των Συλλόγων και δεσμεύτηκαν να 
εξετάσουν το θέμα και να επανέλθουν». Προς τι, η τωρινή  βιασύνη τους όταν οι νόμοι είναι του 2012, με 
άλλη τότε κυβέρνηση, οι δε αποφάσεις του ΣτΕ το 2015;  Γιατί ξύπνησαν τώρα; 
 

Ενδεικτικό της νοοτροπίας  και των κινήτρων της απόφασής τους, είναι η αναφορά που έκανε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο η Γενική Γραμματέας  του Συλλόγου σ.Ελ.Κλητοράκη «…Ο Διοικητής δεν τολμάει…Φταίει ο 
άγριος κομματισμός του ΣΥΡΙΖΑ …».  Η υπερσυνδικαλίστρια  του χώρου, Γενική Γραμματέας του 

Συλλόγου Συνταξιούχων, αλλά και πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ, αλλά και διαχρονικός παράγων του Ταμείου Υγείας  
με συμμετοχή στα τελευταία δρώμενα της Θεσσαλονίκης , σ. Ελένη Κλητοράκη, που επί τριάντα τόσα 
χρόνια ηγεμονεύει στο χώρο, λειαίνοντας και ενσωματώνοντας στις επιδιώξεις της κάθε επίβουλο των θέσεών 
της, συνδικαλιστή, σύντροφο και μη, δικαιούται να… αφορίζει τον κομματισμό, επειδή αυτή  κατέχει όλα τα 
πόστα …επαξίως !  
 

Ένας, ακόμη, λόγος για το πώς λειτουργεί ο Σύλλογος  Συνταξιούχων είναι ότι,  στο ίδιο Δ.Σ., εγκρίθηκαν  οι 
δαπάνες του μηνός Νοεμβρίου 2017, όπου περιλαμβάνεται και το ποσό των 23.815,19 ευρώ. Πρόκειται για 
έξοδα συναδέλφων- συνέδρων και τριμελών των παραρτημάτων του ΣΣΤΕ που μετακινήθηκαν στην Αθήνα 
για το Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ. Πλέον αυτού του ποσού, ο Σύλλογος έχει καταβάλει εισφορά στην ΟΣΤΟΕ  
23.000 ευρώ, ήτοι σύνολο περίπου  47.000 ευρώ. Το ποσό αυτό έχει διατεθεί στην ουσιαστικά διαλυμένη 
ΟΣΤΟΕ που έχει πρόεδρο την σ. Ελ. Κλητοράκη και μέλη του Δ.Σ.τον πρόεδρό μας σ.Ι.Γοζαδίνο και 
άλλους Τραπεζοελλαδίτες συναδέλφους της πλειοψηφίας  πάντα !!.     
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ,    
Υπάρχουν δύο επιλογές:                                                                                                                                                        
Α. Άρνηση των αγωγών  και λύση μέσα στην ΤτΕ στον κατάλληλο, όχι μακρυνό, χρόνο, σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και την εκφρασμένη βούληση της Διοίκησης της Τράπεζας.Το μόνο 
που απαιτείται είναι ήπιο εσωτερικό κλίμα.  
Β. Προσφυγή στα δικαστήρια με ομαδικές αγωγές (πενηντάδες) με απροσδιόριστο τον χρόνο της  τελεσίδικης 
απόφασης (όχι νωρίτερα από τα δέκα χρόνια) και άμεσο κίνδυνο πρόκλησης της κοινωνίας (κοινωνικός 
αυτοματισμός) με αρνητικές επιπτώσεις στο εδραιωμένο  ασφαλιστικό σύστημα της ΤτΕ.   
 

Σημείωση: Η σοβαρότητα του θέματος επέβαλε την ταχυδρόμηση αυτής της  ανακοίνωσης                                     
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.  Άλλη τέτοια δυνατότητα, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, δεν έχει ,μέχρι τις 
επόμενες εκλογές ( Μάρτης 2019). Όμως, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με  την 
μονόπλευρη πληροφόρηση που επιδίδεται η πλειοψηφία των «8» κάνοντας αντιδημοκρατική χρήση του 
Συλλόγου. Η Α.Π. θα εντείνει την προσπάθεια επικοινωνίας με τους συναδέλφους και της αμφίδρομης 
πληροφόρησης. Χρειάζεται,βέβαια και  ανάλογη διάθεση από τους συναδέλφους.  Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, 
συνάδελφοι καλούνται να γνωρίσουν στην κιίνηση e.mail συγγενών η γνωστών για την ανέξοδη αποστολή 
των ανακοινώσεων της Κίνησής μας. Επίσης, πληροφόρηση  μπορεί να λαμβάνουν όσοι έχουν την 
δυνατότητα να προσφεύγουν στο διαδίκτυο στο  www.anagennitikiprotovoulia.gr όπου αναρτώνται  τα νέα 
της Κίνησης  και του χώρου. Επίσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου συνταξιούχων Τράπεζας της Ελλάδος, 
πατώντας  «Νέα κινήσεων» και «Αναγεννητική Πρωτοβουλία». Τέλος μπορεί να καλείτε  τα τηλέφωνα 
210/2923922 και 6977268371. 
                                                                    Η Συντονιστική Γραμματεία  
 

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος, Ασωνίτης Σπύρος, 

Γεωργακοπούλου Τζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Κόνσουλας Θανάσης ,Κοσσέρη 

Αγγελική, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, 

Λέκκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γεώργιος, Παρσάς Κώστας, Πλιόγκας Σωτήρης, Πρεφτίτσης 

Γιώργος, Σαφραντζά  Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος Νίκος, Στογιαννόπουλος 

Σπύρος, Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, 

Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης  

http://www.anagennitikiprotovoulia.gr/

