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                     Ανακοίνωση Νο 5                       31 /7/2019 

 

Αποχαιρετώντας την καλοκαιρινή περίοδο 

Τι αφήνουμε πίσω.Τι μας περιμένει τον Σεπτέμβριο. 

         Είναι ο Σύλλογος ( πλειοψηφία ) έτοιμος να  απαρνηθει 

το παρελθον και να βαδίσει στον δρόμο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

και της αποτελεσματικής   διεκδίκησης; 

Τον τελευταίο καιρό, έχουν σημειωθεί  κάποιες μεταβολές σε συμπεριφορές και στην  

λειτουργία του Συλλόγου ,όπως  και στην έναντι του Διοικητή κ.Γ.Στουρνάρα θέση της 

πλειοψηφίας. Σηματοδοτούν, άραγε, αυτές οι μεταβολές , αλλαγή πολιτικής και 

αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των θεμάτων που  μας απασχολούν :                                                                                                  

Σημειώνουμε τις μεταβολές : 

Α.  Συχνότητα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.                                                                                                                    

Σε αντίθεση με την  πάγια τακτική,  το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα ,πέραν των 

υποχρεωτικών μηνιαίων συνεδριάσεων.  

Β.  Σχετική υποχώρηση του ακραίου διχαστικού κλίματος  που, από την πλευρά της πλειοψηφίας,  

εκφραζόταν με την μόνιμη επωδό:                                                                                                       

<< Η αντιπολίτευση υπονομεύει το έργο μας >> 

Γ.  Ανεπαίσθητη μεν,υπαρκτή δε,  κριτική στον κ.Στουρνάρα,μετά την, για χρόνια, βελούδινη 

σχέση μαζί του. 

Δ.  Μεθόδευση παράκαμψης του imperium με το οποίο είναι οπλισμένος ο Διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος και προσπάθεια διεμβολισμού του, μέσω Γενικών Συμβούλων.   

Ε .   Διάθεση παροχής στοιχείων,κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ,σχετικών  με την διαχείριση των 

οικονομικών του Συλλόγου   



 ΣΤ. Στις παραπάνω μεταβολές ,θα πρέπει να προστεθούν οι  ευμετάβλητες συμμαχίες 

παραγόντων της Τράπεζας και του συνδικαλισμού,ανάλογα προφανώς, με τις ατομικές 

επιδιώξεις και πλασαρίσματος ( π.χ. Ο υποδιοικητής  κ.Μουρμούρας εναντιώθηκε στην πώληση 

του ακινήτου των 4,5 στρεμμάτων, σε αντίθεση με τον υποδιοικητή  κ. Μητράκο, που όχι μόνον 

συμφώνησε με τον κ.Διοικητή,αλλά ήταν και  ο << φύσει και θέσει >> ένθερμος εισηγητής της 

πώλησης ! 

Οι εν λόγω   αλλαγές στον Σύλλογο συνταξιούχων είναι καλοδεχούμενες , όμως αρκούν ;                                                                                                                                       

Σηματοδοτούν κάτι ευοίωνο,  σχετικά με μία πραγματικά δημοκρατική λειτουργία  του 

Συλλόγου,όχι βέβαια, για τις προσωπικές σχέσεις των συνδικαλιστών του χώρου,αλλά για την  

θετική κατάληξη του κρίσιμου  θέματος των κρατήσεων και των αναδρομικών;                                                                                                                                                           

Χρονικά ,οι εν λόγω μεταβολές  ,σημειώνονται μετά  το αδιέξοδο της εξώφθαλμης αντιΣΥΡΙΖΑ 

πολιτικής της πλειοψηφίας    και της πολιτικής σφιχταγκαλιάσματος με τον κ. Στουρνάρα  και της 

ανοίκειας σχέσης των δύο πλευρών :  Ενός   σωματείου που διεκδικεί και ενός  Διοικητή που από 

τη θέση του είναι  ισχυρότατο θεσμικό πρόσωπο που ,όμως,έχει τις  αδυναμίες του. 

                            Είναι,άραγε,η σωστή τακτική;  

Στα τελευταία Διοικητικά Συμβούλια με κρίσιμο θέμα τις παράνομες  περικοπές των νόμων, 

βασική εισήγηση του προέδρου ήταν :                                                                     

Συνέχιση της προσπάθειας να  εξασφαλιστεί μία ,ακόμη, υπογραφή Γενικού  Συμβούλου (πέραν 

αυτής του προέδρου του ΣΥΤΕ,Β.Γερανιωτάκη), προκειμένου  να αναγκασθεί ο Διοικητής, να 

φέρει το θέμα στο Γενικό Συμβούλιο  και να... ληφθεί πλειοψηφική απόφαση που... θα 

αναγκάσει τον μειοψηφούντα( ! ) Διοικητή να την εφαρμόσει!!.                                                                                                                                                             

Στο Δ.Σ.  της 16/7/19 ο πρόεδρος  αναγνώρισε,ότι    μετά τις, μέχρι τώρα , αποτυχημένες 

προσπάθειες,επόμενος σταθμός είναι  το Γενικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη !   

Είναι σαφές ότι οι συνέπειες της  μη αξιοποίησης της ευνοικής συγκυρίας των χρόνων που 

πέρασαν, δεν  διορθώνονται με συγκαλύψεις.Ούτε με  καταφυγές.                                                                             

Εκείνα που δεν έκαναν οι Τραπεζοελλαδίτες συνταξιούχοι ( με τις  μοναδικές στη χώρα  

δυνατότητες) ,όταν έπρεπε,δυστυχώς,δεν μπορούν να τα κάνουν τώρα και να διορθώσουν τις 

συνέπειες των επιλογών τους, τώρα,που ο κ.Στουρνάρας ,μήνες πριν εκπνεύσει η θητεία του,  

αποκαλύπτει τις ...αγαθές προθέσεις του  με τρόπο που υπονομεύει το ασφαλιστικό μας 

καθεστώς!!. 

                             Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία                                                                                                                               

Σε  όλη την διαδρομή μας στο χώρο , με πρωτοβουλίες και προτάσεις ,μέσα και έξω από  ο Δ.Σ. , 

έχουμε μοχθήσει για την   Ενότητα  στο Σύλλογο, που αποτελεί προϋπόθεση για:   

--- Την διεκδίκηση των δίκαιων και ώριμων θεμάτων μας( παύση των περικοπών και τα 

αναδρομικά),αλλά και την περιφρούριση των ισχυόντων.                                                                                                                                                                    

--- Την αποφυγή αναίτιων εντάσεων                                                                                                                                    

--- Την εναντίωση σε αποφάσεις και ενέργειες που υπονομεύουν το συνταξιοδοτικό  



προστατευτικό πλαίσιο της ΤτΕ, όπως οι ομαδικές,μέσω του Συλλόγου, αγωγές,τις οποίες  ,στις 

συνεδριάσεις του Γ.Σ., ο Διοικητής (ακόμη και η κυβερνητική επίτροπος ),τις επικαλείται για να 

δικαιολογήσει την αρνητική του θέση.!! 

Στις συγκεκριμένες συνθήκες προτείνουμε τις παρακάτω ενέργειες :  

Πρώτον :    Πραγματοποίηση,  κι αν απαιτηθεί , επιβολή, μίας << δύσκολης>> συνάντησης  

με τον κ. Στουρνάρα  από αντιπροσωπεία όλων των κινήσεων.                                                                                                                  

Από την έκβαση αυτής της   << διαφορετιμής >>, άκρως τεκμηριωμένης συνάντησης ( όπως η 

επιστολή  της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας), θα εξαρτήσουμε τις παραπέρα ενέργειές μας.                                                         

Κατά την Αναγεννητική Πρωτοβουλία, το πρόβλημα και η λύση του έχει ονοματεπώνυμο που 

ακούει στο όνομα<< Γιάννης Στουρνάρας>>.                                                                                                                                       

Ποτέ δεν υποστηρίξαμε την διάρρηξη των σχέσεων του Συλλόγου με τον κ.Διοικητή, 

υιοθετώντας πολιτική ύβρεων και αναπαραγωγής σε βάρος του σχολίων ή ειδήσεων.  

Όμως,ήταν και είναι χρέος του Συλλόγου,η ανάδειξη της ευθύνης του,ως δημόσιου 

λειτουργού,να συμμορφωθεί με το καταστατικό της Τράπεζας ,την νομιμότητα και τις 

αποφάσεις των οργάνων που οι νόμοι προβλέπουν.                                                                                          

Δεν πιστεύουμε ότι ο κ.Στουρνάρας θα αγνοούσε κι αυτή, ακόμη, την απόφαση του Νομικού 

Συμβουλίου της ΤτΕ που ο ίδιος συγκάλεσε ,ούτε την ομόφωνη απόφαση του <<Συμβουλίου 

ασφάλισης >>,εάν είχε νοιώσει την καυτή ανάσα του Συνταξιούχου της ΤτΕ, δηλαδή την 

δύναμη των συσπειρωμένων στο Σύλλογό τους μελών του. 

 

Δεύτερον: Κορυφαίος στόχος της όλης πολιτικής του Συλλόγου  είναι η αποκατάσταση της 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ και του τρωθέντος ασφαλιστικού καθεστώτος που την διακρίνει.                             

Το θέμα αυτό, επειδή έχει σχέση με την συνολική συνταξιουχική κατάστασή μας( όχι μόνον 

την σύνταξη-μερισμα-πρόγραμμα) να φροντίσουμε για  να μην το βρούμε μπροστά μας!!.                                                                                                                 

Απαιτείται ,συνεπώς,πραγματική - πειστική  ενότητα του Συλλόγου (ευθύνη της 

πλειοψηφίας) για να έρθουν κοντά στο Σύλλογο τους οι συναδέλφοι  (συσπείρωση).                                              

Γιά τον σκοπό αυτό, ως χρήσιμη κρίνουμε την πραγματοποίηση έκτακτης Γ.Σ ., μετά το 

καλοκαίρι, προκειμένου να ζυμωθούν οι συνάδελφοι με την νέα πολιτική του Συλλόγου που 

στο κέντρο της διεκδίκησης θα είναι ο κ.Γιάννης Στουρνάρας.                                                                                                 

Τυχόν πολιτική αντιδράσεων,χωρίς  ζύμωση των συναδέλφων,  μέσα στο καλοκαίρι, είναι 

ανεδαφική, αναποτελεσματική. 

 

Τρίτον : Γνωμοδότηση από έγκυρο καθηγητή νομικής-εργατολόγο, σχετικά με τις ευθυνες 

που τεκμηριώνουν την παραπομπή στην δικαιοσύνη της Διοίκησης (Διοικητής-Υποδιοικητές – 

Γενικοί Σύμβουλοι ) . Θα χρειαστεί να εξεταστούν νομικά  όλα τα στοιχεία που θα  

επιβάλλουν στον αρνούμενο  Διοικητή να εφαρμόσει τις αποφάσεις της δκαιοσύνης και του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ.                                                                                                                                                                                            

Με βάση την γνωμοδότηση,  το Διοικητικό Συμβούλιο ,μετά από απόφαση των ίδιων των 

συναδέλφων ( Γενική Συνέλευση ), θα ενεργήσει .                                                                              

Τέλος,παρακάμπτουμε τις, οπωσδήποτε καλοπροαίρετες, προτροπές ορισμένων 



συναδέλφων που εισηγούνται αγωνιστική  λύση,τώρα ,με ...ξεχειλίζον το αγωνιστικό 

φρόνημα των συνταξιούχων της ΤτΕ  και μάλιστα μέσα στο κατακαλόκαιρο.....  

 

Ο Διοικητής τηςΤτΕ κ.Γ.Στουρνάρας:                                                                                                                                        

Στην συνεδρίαση του Δ.Στης 16/7/19,ο Ίκαρος Πετρόπουλος,αναφέρθηκε στην                                          

<< Καθημερινή >> της 14/7/19,όπου ο Διοικητής κ.Γ.Στουρνάρας , σε συνέντευξη  του, μεταξύ 

άλλων αναφέρει: <<... επιχειρήθηκε  δολοφονία  χαρακτήρα μου,όμως, άντεξα και προστάτευσα την 

ανεξαρτησία της Τράπεζας  ,χάρη στην στηριξη που είχα από την   οικογέν ειά μου , από τους Δ/ντές 

και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος......>>                                                                                                                                                                              

Κατάλαβε, άραγε η πλειοψηφία του Συλλόγου μας ,τι λέει ο κ.Στουρνάραςκαι τι εννοεί 

ανεξαρτησία της ΤτΕ;                                                                                                                                       

Έπρεπε να περάσουν 3 – 4 χρόνια, για να αντιληφθούν ότι, η βελούδινη  σχέση τους με τον 

αντιπολιτευόμενο,  πολιτικολογούντα  κ.Στουρνάρα, ήταν στήριξη στην πολιτική του , 

επιζήμια όμως, για τους συνταξιούχους της Τράπεζας; 

Τέλος, εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι λόγω  του νομικού  και ηθικού   φορτίου που 

κουβαλάει  το ζήτημα της παύσης των περικοπών και διευθέτησης των  αναδρομικών, η λύση 

θα έρθει.Το πρόβλημα είναι το είδος της λύσης. Γιατί υπάρχουν λύσεις αλλά  και                                         

<< λύσεις>>.                                                                                                                                            

Ανεπίτρεπτα ερωτηματικά σωρεύονται στον ορίζοντα  της ΤτΕ. 

  Με τις ανακοινώσεις Νο 8/12.7.19 & 9/15.7.19  του ΣΥΤΕ και 12/12.7.19  & 13/16.7.19 

&14/31.7.19   του Συλλόγου Συνταξιούχων,οι συνάδελφοι   έχουν ενημερωθεί για την 

ατεκμηρίωτη και ακατανόητη  απόφαση της ΤτΕ, να πωλήσει ένα οικόπεδο – φιλέτο, 4,5 

στρεμμάτων, που περιήλθε στην Τράπεζα, μετά την κατάργηση των Ταμείων και την 

ανάληψη απ αυτήν,της ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού της.                                                                      

Τα  ερωτηματικά είναι πολλά κι έχουν επισημανθεί από τις ανακοινώσεις.                                                                                                                                

Στο Δ.Σ. Της 16/7/19 ομοφωνήσαμε, όπως οι δύο Σύλλογοι (ο πρόεδρος του ΣΥΤΕ  εκλήθη στο 

Δ.Σ. και έδωσε σχετικές πληροφορίες) να αναθέσουμε σε νομικούς Συμβούλους να 

εξετάσουν τις παραμέτρους προκειμένου να προσβληθεί και να μην υλοποιηθεί η απόφαση.                                                                                                                                                                       

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος ,πολύ σωστά, ο πρόεδρος του Συλλόγου συγκάλεσε 

,μέσα στο καλοκαίρι ( 30/7/19), έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.όπου έγινε ενημέρωση κι 

ομόφωνα αποφασίστηκε όπως, ο Σύλλογος, ως κάτοχος σημαντικού αριθμού μετοχών,έχει 

έννομο συμφέρον να προβεί σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την ακύρωση της 

απόφασης πώλησης.                                                                                                                                                                          

Τονίζουμε το θέμα της διαφάνειας που δείχνει να μην ενδιαφέρει τον Διοικητή κ.Στουρνάρα,  

και τον εισηγητή υποδ/τη κ.Μητράκο. Οι πέντε ( 5 ) ψήφοι κατά της απόφασης ( μεταξύ 

αυτών ο Υποδ/της κ.Μουρμούρας ) μας προβληματίζουν,όχι μόνον ως συνταξιούχους τηςΤτΕ 

,αλλά και ως πολίτες. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η αδιαφάνεια για θέματα αγοραπωλησίας 

στην Τράπεζα της Ελλάδος.Πρόκειται για το κύρος της και την αξιοπιστία του Δημόσιου βίου. 

Είναι  υποχρεωμένοι να απαντήσουν,η να ακυρώσουν την πώληση.  

                                                                                                     H Συντονιστική Γραμματεία  


