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                                     ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 

H  ζωή τόφερε ( και η τύχη ) να εργαστούμε στην ΤτΕ ,να έχουμε ασφαλιστικό ταμείο την ΤτΕ, να  μην 

ενταχθούμε στον ΕΦΚΑ,να έχουμε ιδιαιτερότητα.                                                                                                                                                                                                                                    

Τούτο δεν σημαίνει ότι είμαστε ξεκομμένοι από την Ελληνική κοινωνία,ότι δεν είμαστε τμήμα της . 

Aπλά, μπορούμε υπερασπίζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα, να εξασφαλίσουμε  μέρος  των 

συνταξιουχικών μας παροχών.                                                                                                                                                                                              

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι ,πριν  και πάνω απ όλα, πρέπει να φέρουμε την κανονικότητα στον 

Σύλλογο,δηλαδή  την τήρηση του καταστατικού ,των δημοκρατικών κανόνων,των συναδελφικών 

σχέσεων ,την ομαλή  θεσμική σxέση με την Τράπεζα  και τον Διοικητή,τον εξοβελισμό του 

κομματισμού...  Για να μην σημειώνονται ακατανόητες ενέργειες ,ούτε να  δημιουργούνται    

καταστάσεις  όπως,  να συγκαλείται το Νομικό συμβούλιο  από τον Διοικητή ,να εισηγείται την  

υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ για την παύση των περικοπών των νόμων και  την επιστροφή των 

αναδρομικών  και να μην εφαρμόζεται η γνωμοδότησή του.  Ούτε , να συγκαλείται το Συμβούλιο 

ασφάλισης ( μέλος του ο πρόεδρος του Συλλόγου μας ) με θετική εισήγηση των νομικών υπηρεσιών 

της Τράπεζας  για την παύση των περικοπών των νόμων  από 1/1/19 ,να συμφωνούν όλα τα μέλη του, 

και ο ``συμφωνών`` και θετικά εισηγούμενος  κ.Διοικητής να αποσύρει την εισήγησή του και την λήψη 

απόφασης ,με πρόσχημα  μία υπάλληλο του υπουργείου (κυβερνητικό εκπρόσωπο) που βάσει νόμου 

δεν έχει δικαίωμα ψήφου΄. Όταν,μάλιστα, ο προιστάμενός της υφυπουργός έχει,πλειστάκις, εκφράσει 

με απόλυτο τρόπο την ανεξαρτησία της ΤτΕ στο χειρισμό των θεμάτων του προσωπικού της!!. 

Κανένας δεν δικαιούται πλέον  να αμφιβάλλει ότι, για να προστατέψουμε τις συνταξιουχικές μας 

παροχές  και να επωφεληθούμε από την ιδιαιτερότητα της Τράπεζας ,πρέπει   να λειτουργήσει  

<<κανονικά>> ο Σύλλογος,δηλαδή  να λειτουργούμε: 

1. Σαν άνθρωποι κι όχι σαν θηρία!                                                                                                                                               

Είναι ανθρώπινο το περιβάλλον, στην κορυφή του Συλλόγου ,όπως αυτό εκφράζεται στα Δ.Σ. ,στις 

χωριστές  συγκεντρώσεις ,στις ανακοινώσεις,σε κάθε έκφραση του Συλλόγου; ΟΧΙ ,δεν είναι.                                                                                                                                                             

2. Σαν συνάδελφοι. Είναι συναδελφικό το κλίμα που επικρατεί  στην κορυφή του Συλλόγου ; ΟΧΙ, δεν 

είναι. Μα, κοινά συμφέροντα δεν έχουμε; Κοινή υπηρεσιακή ζωή με χαρές ,με λύπες ,με πικρίες δεν 

χαρακτηρίζει την ζωή μας ; 

3. Σαν συνταξιούχοι .Εντάξει η κοινωνία είναι ανταγωνιστική. Το ίδιο και οι άνθρωποι όταν 

διεκδικούν αξιώματα,βαθμούς,χρήματα,κοινωνική αναγνώριση. Όμως,τώρα σαν συνταξιούχοι, θα 

περίμενε κανένας να χαλαρώσει, και γιατί  όχι να εξαφανιστεί ο θανάσιμος ανταγωνισμός,η 

εχθρότητα,ο απόλυτος μηδενισμός,η εν ψυχρώ βαρβαρότητα,όπως εκφράζεται μέσα από τις 

ανακοινώσεις, τους  προσωπικούς χαρακτηρισμούς κ.λ.π. 



4. Να μην λειτουργούμε σαν επαγγελματίες. Η μονιμότητα στους θώκους και οι αυτονόητες                               

<< εξυπηρετήσεις>> γύρω από την ΤτΕ και το Τ.Υ., κουβαλάνε παρακμή, κούραση, ρουτίνα, 

απομάκρυνση από την πραγματικότητα της ζωής.Ζωή  που διαρκώς  δημιουργεί απαιτήσεις και 

αμφισβητεί δεδομένα. Ας σταθούμε λιγάκι πάνω σ αυτο. Ας σκεφθούμε τον συνδικαλισμό και τους 

συνδικαλιστές στην ΤτΕ..Το αστείο είναι ότι επιχειρούν να παρουσιάσουν κι εμάς της Α.Π., ως 

ματαιόδοξους επαγγελματίες συνδικαστές που ,πάσει δυνάμει ,επιδιώκουμε τίτλους….. 

Και  Το ερώτημα:                                                                                                                                                                                      

Ποιός φταίει για την ανυπαρξία αυτών των βασικών χαρακτηριστικών από τον Σύλλογο 

συνταξιούχων;  Ολοι, μα κυρίως αυτοί που Διοικούν τον Σύλλογο. Αυτοί που  τον κατευθύνουν, τον 

καθοδηγούν , που  εφαρμόζουν,κατά το συμφέρον τους  το καταστατικό και τους δημοκρατικούς 

κανόνες.Δεν μπορεί να γίνεται πιστευτό το επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι << για όλα φταίει η 

αντιπολίτευση>>  

5. Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ,δεν είναι μέρος του προβλήματος που βασανίζει το χώρο γιατί ,ποτέ 

δεν ταυτίστηκε με τον  συνδικαλισμό αντίγραφο - κακέκτυπο του  κομματικού συστήματος,που  

άκμασε στα <<χρόνια της ευμάρειας>> και ακόμη ευημερεί στο χώρο .Δεν υποφέρουμε από 

αξιώματα.Τα αναλαμβάνουμε και τα ασκούμε ,ανάλογα με την βούληση – στήριξη των συναδέλφων.  

Oταν χρειάστηκε    τα  ασκήσαμε ( 2013 – 2015).  Όμως,δεν ισοπεδωθήκαμε.Το ίδιο θα πράξουμε αν 

έτσι κρίνουν οι συνάδελφοι.  

Τέλος,κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι έπρεπε να είμαστε μαζί με την πλειοψηφία των << 8 >> που είναι 

τα << καλά παιδιά >> του κ. Διοικητή , να είμαστε δηλαδή ο μαιδανός σε μία πλειοψηφία που θα 

συνέχιζε την αδιέξοδη πολιτική της .                                           

Κάποιοι άλλοι,  διαδίδουν ότι ταυτιστήκαμε με τους… <<εν δράσει>> και ότι είμαστε κυβερνητικοί !!. 

Είναι οι μόνιμα ταγμένοι να υπηρετούν αφεντικά και ότι αυτά  τους σερβίρουν. Εάν τα πιστεύουν 

είναι απλά ανόητοι. Τα διαδίδουν ,όμως, και οι ιδιοτελείς που αναμένουν το κόμμα τους να έρθει 

στην κυβέρνηση,μη αντιλαμβανόμενοι το περιβάλλον.            

 Η Συντονιστική Γραμματεία                                                                                                                                                   

 Πετρόπουλος  Ίκαρος,   Αναστασόπουλος Γιάννης ,   Αραβίδη Γιούλα, 
Αρβανιτάκης Άγγελος,  ΑσωνίτηςΣπύρος,   ΓεωργακοπούλουΤζένη, 
Ευαγγελίδης Γιάννης,   Καλογήρου Σπύρος,  Καπάτος Γιάννης,    
Κονσουλας Θανάσης,    Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος,   Κυριαζόπουλος 
Δημήτρης,    Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος,   Λαούδης Φίλιππος,                                       
Λέκα Εύα,   Μακρίδης Βασίλης,   Μπασιάς Λευτέρης,   Παππάς Γιώργος, 
Παρσάς Κώστας,   Πλιόγκας Σωτήρης,    Πρεφτίτσης Γιώργος,                         
Σαφραντζά Έφη,    Σπανάκης Ευστράτιος,    Σπυράτου Άρτεμις, 
Σταθουλόπουλος Νίκος,    Σύφαντος Βασίλειος,    Σχοινάς Γιάννης, 
Τροχαλάκης Μιχάλης,    Τσιάκος Παναγιώτης,   Τυροβολά Νία, 
Φουντουκίδης Στέλιος,   Φωτεινοπούλου Έφη,    Χανιώτης Γιώργος, 
Χαριτάκης Νίκος,    Ψαρουδάκης Αντώνης. 

 

 

                                                                                                                                                



 

 

 

    


