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Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
“ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥ
ΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΜΗΠΩΣ Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΒΗΣΕΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ” ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της άρσης των κρατήσεων των δυο αντισυνταγματικών
μνημονιακών νόμων (ν.4051/12 & ν.4093/12) στις συντάξεις μας, έχουν πλέον
“κακοφορμίσει”. Η παράταξή μας ήταν αυτή η οποία στις συναντήσεις μας για τις
εκλογές του περασμένου Μαρτίου έλεγε, με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι

εφόσον δεν

υλοποιηθούν, οι δεσμεύσεις της Διοίκησης και των μελών του Γενικού Συμβουλίου, για
την θετική επίλυση του θέματος, “ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ”. Δυστυχώς,
επαληθεύτηκαν οι χειρότεροι μας φόβοι!!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ. Ειδικότερα:

Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Αν και ήταν αυτός που ζήτησε και έλαβε την

γνωμοδότηση του Νομικού

Συμβουλίου της Τράπεζας στις 3/10/2017, το οποίο έκρινε τη νομιμότητα της
παύσης των κρατήσεων στην Τράπεζα, βασιζόμενο στην απόφαση του ΣτΕ του
2015, που είχε κρίνει αντισυνταγματικούς τους ν.4051/12 & ν.4093/12,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, εφευρίσκοντας διάφορες προφάσεις, ΓΙΑ 18
ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το οποίο και αυτό γνωμοδότησε θετικά στις 4/3/2019.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ η αρνητική στάση του κ. Διοικητή στη συγκεκριμένη
συνεδρίαση ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ!!!

 ΑΝΕΧΘΗΚΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. Σημειώνεται, η τρίτη κατά σειρά, του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος στην συνεδρία

του Γενικού

Συμβουλίου της 29/3/2019, μέσω της Κυβερνητικής Επιτρόπου που συμμετέχει
στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας απείλησε να θέσει θέμα νομιμότητας και
ζήτησε την αναβολή της απόφασης που αφορά στην παύση των σχετικών
κρατήσεων στις συντάξεις μας.
 ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.
Α. Πετρόπουλου της 5/2/2019 στην οποία τονίζεται ότι: «Η ΤτΕ ενεργεί για τα
ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις των
αρμοδίων προς τούτο οργάνων της. Τούτο έχω καταστήσει σαφές και δεν
επιδέχεται αμφισβήτησης». Επιπρόσθετα, ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ
ΟΤΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!!! Ο νόμος Κατρούγκαλου
εφαρμόσθηκε από 1.1.2019!!!
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 14.06.2019 ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΕΠΙΕΙΚΩΣ

ΩΣ

ΑΝΑΡΜΟΣΤΟΣ

ΚΑΙ

ΕΝΤΕΛΩΣ

ΑΠΡΕΠΗΣ.

Υπενθυμίζουμε πως από το Γ.Σ. της 20.5.2019 είχε προσδιοριστεί και είχε δοθεί η
σχετική εντολή από τον ίδιο στην αρμόδια Διευθύντρια, να προετοιμάσει το θέμα
της παύσης των κρατήσεων. Με πρόσχημα την προκήρυξη των βουλευτικών
εκλογών, ο κ. Διοικητής όχι μόνο δεν ενέταξε το συγκεκριμένο θέμα στην Ημερήσια
Διάταξη, παραβιάζοντας τόσο την ομόφωνα εκφρασμένη θέληση των μελών του
Γ.Σ., όσο και τη δική του εντολή, αλλά ασκώντας ωμό εκβιασμό απείλησε τα μέλη
πως αν προχωρήσουν σε απόφαση με οποιονδήποτε τρόπο πριν τις εκλογές, θα
τον βρουν απέναντι και θα πρέπει να περάσουν πάνω από το πτώμα του (over my
dead body)!!!
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΔΕΚΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ
ΣΤΕΝΕΨΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ. ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας θυμίζουμε ότι οκτώ (8) από τα δώδεκα (12) μέλη του Γ.Σ.
αποτελούν επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζοντας υπάκουα τις σχετικές
κυβερνητικές επιλογές!!!!
 Τήρησαν μια άτολμη και άνευρη στάση καθ’ όλη την προηγούμενη διετία. Σε κατ’ ιδίαν
συναντήσεις τους με τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας και με τους
επικεφαλής των άλλων παρατάξεων δήλωναν την συμπαράσταση τους στα δίκαια
αιτήματα μας, αναλαμβάνοντας ως και θετικές πρωτοβουλίες ένταξης του θέματος
μας στις συνεδρίες του Γ.Σ. Όμως όταν έφτανε η κρίσιμη στιγμή να αναλάβουν τις
ευθύνες τους υποστηρίζοντας επίσημα, στις συνεδριάσεις του Γ.Σ. τα αιτήματα των
συνταξιούχων (υποτίθεται ότι είναι “η πρώτη φορά Αριστερά”) υπαναχωρούσαν και
δεν είχαν το θάρρος να πιέσουν τον κ. Διοικητή ώστε να δοθεί επιτέλους η
μόνη νόμιμη λύση, ήτοι η άρση των κρατήσεων!!!
Κύριοι Γενικοί Σύμβουλοι, σας ζητάμε να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων
αναλογιζόμενοι ότι εκπροσωπείτε το κοινωνικό σύνολο στον θεσμό με το
μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, την
Κεντρική της Τράπεζα!!!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 Έχει στοχοποίησει τους συνταξιούχους της Τράπεζας θεωρώντας ότι αποτελούν
ιδιαίτερη προνομιούχο κοινωνική ομάδα!!! Ξεχνά ότι έχουμε υποφέρει όλοι μας από
τα δεινά που έφερε στη χώρα μας, τα μνημόνια και η αλλοπρόσαλλη πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ το 2015!!!
 Επιχειρεί να μας τρομοκρατήσει χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα για την
αναχαίτιση των διεκδικήσεων μας, εκφράσεις του στυλ: “κοιτάτε οι άλλοι συνταξιούχοι
παίρνουν λιγότερα από εσάς”

ή “μην προκαλείτε” ή “υπάρχει θέμα νομιμότητας

στις διεκδικήσεις σας”
 Έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά από προφάσεις

για να εμποδίσει τη λήψη

θετικής απόφασης. Το επιτελείο των οικονομικών υπουργών (κ.κ.Τσακαλώτος και
Χουλιαράκης) έχουν κάνει

απροκάλυπτες και αναίσχυντες επεμβάσεις είτε

επισείοντας τον “μπαμπούλα” των μνημονικών ελέγχων, είτε “δεν επιτρέπεται η ΤτΕ
να ανοίξει πρώτη τον δρόμο των επιστροφών”, είτε θέτοντας εμπόδια μέσω των
τοποθετήσεων των Κυβερνητικών Επιτρόπων στο Γ.Σ.

Δυστυχώς για τους κ.κ της Κυβέρνησης ο λαός έχει καταλάβει το παιχνίδι τους
και σε σύντομο χρονικό διαστήματος θα τους βάλει στο “χρονοντούλαπο της
ιστορίας”. Η μεγάλη διαφορά υπέρ της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές και η καθίζηση του
ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές και στους μεγάλους δήμους συνιστούν
ηχηρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής. Οι πολίτες αντιλήφθηκαν ότι ο τόπος
χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Επιστρατεύθηκαν όλα τα μέσα της δημαγωγίας και
όλα απέβησαν ατελέσφορα. Η περίοδος του ακραίου λαϊκισμού φτάνει στο τέλος
της. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες ότι τα προβλήματα μας θα λυθούν άμεσα,
αναμένουμε όμως από τη νέα Κυβέρνηση να αντιληφθεί καλύτερα την
ιδιαιτερότητα του ρόλου της ΤτΕ και να σεβαστεί με έργα και όχι με λόγια την
ανεξαρτησία της.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Είναι σε όλους σας γνωστό ότι η τακτική και η πολιτική των παρατάξεων της μειοψηφίας
(Εν Δράσει, Αναγεννητική Πρωτοβουλία) όλο αυτό το χρονικό διάστημα των σχεδόν δύο
προηγούμενων ετών περισσότερο έβλαψαν παρά συνέβαλαν θετικά στον αγώνα μας.
Ιδιαίτερα

ο συν. Ευσταθίου με την

μέθοδο της “Επαναστατικής Γυμναστικής” που

ακολούθησε “έκαψε” μια σειρά από δυνατότητες ελιγμών και ενεργειών που θα
μπορούσαν να γίνουν κυρίως στο επίπεδο προσέγγισης

των μελών του Γ.Σ. Όμως

θεωρούμε ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τον επιμερισμό και την απόδοση
ευθυνών. Πρέπει να συσπειρωθούμε όλοι και με γνώμονα το κοινό συμφέρον να
αγωνιστούμε για την ευόδωση των στόχων μας. Οι συνάδελφοι στις εκλογές του
Μαρτίου 2019, αποφάσισαν ποιους θεωρούν καταλληλότερους για τον καθορισμό της
στρατηγικής και τον συντονισμό των ενεργειών του Συλλόγου μας.
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15.07.2019 ΕΙΝΑΙ Η

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Γ.Σ. ΝΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΑΣ. Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΗ
ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Νίκος Αντωνόπουλος

Δημήτρης Καλλέργης

Υ.Γ. Ευχαριστούμε όλους τους συνάδελφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους
και τους βεβαιώνουμε ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους.

