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Αθήνα,  Φεβρουάριος 2021 

 

«Τα λόγια των φρονίμων και των θαλασσινών ολίγα» 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού, παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της 

πραγματικότητας αναφορικά με τις εξελίξεις στην πορεία διεκδίκησης των αιτημάτων μας εκ 

μέρους των επικεφαλής των δυο παρατάξεων της μειοψηφίας  (Ι. Πετρόπουλος και Κ. 

Ευσταθίου). καλά κρατούν. Αμφισβητούμε ευθέως εάν εκφράζουν πλέον το σύνολο  

των συναδέλφων που τους ψήφισαν καθώς είμαστε αποδέκτες δυσαρέσκειας και 

παραπόνων από όλο και περισσότερους συναδέλφους. Οι ανωτέρω, αντί να 

καταθέτουν ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και στρατηγικής για 

την αντιμετώπιση των εκκρεμών θεμάτων μας μέσα από την εκτίμηση των ισχυουσών  

συνθηκών και των δυνατοτήτων παρέμβασης μας, κινδυνολογούν με απίστευτη ευκολία 

και συνειδητή ασυδοσία υπονομεύοντας ευθέως το κύρος και την 

διαπραγματευτική ικανότητα του συλλόγου μας. ΑΝΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ– ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ- ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. 

 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ!!! 

Για τους κκ Πετρόπουλο και Ευσταθίου λοιπόν η λύση στα προβλήματα και στα 

θέματα μας είναι η διενέργεια εκλογών!!!  Παραβλέπουν και αγνοούν ότι για 

λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας οι κυβερνήσεις πολλών Ευρωπαϊκών 

Κρατών, και της χώρας μας,  έχουν παρατείνει την θητεία των Διοικητικών 

Συμβουλίων των διαφόρων συλλογικών οργάνων.  

Στον βωμό των προσωπικών τους επιδιώξεων θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων 

μας καθώς  σχεδόν όλοι μας ανήκουμε σε ομάδες υψηλού κινδύνου τόσο λόγω 

ηλικίας όσο και υποκειμένων νοσημάτων.  Τι θα γίνει εάν έστω και ένας από εμάς 

νοσήσει  και καταλήξει από τον  κορωνοϊο??? Τόσο λίγο εκτιμούν την ανθρώπινη 

ζωή??   

Εκτιμούν ότι εάν οι εκλογές γίνουν τώρα θα είναι υπέρ τους ενώ  ότι η τρίμηνη παράταση 

τους, μέχρι τον Ιούνιο του 2021,  θα αποβεί σε βάρος τους?  Πλανώνται πλάνη οικτρά!! 

Τους πληροφορούμε ότι όποτε και εάν γίνουν οι εκλογές θα απογοητευτούν για ακόμη μια 

φορά από  τα αποτελέσματα. Ο συσχετισμός της εκλογικής επιρροής θα χειροτερεύσει έτι 



περαιτέρω εναντίον τους. Ας μην ξεγελιόνται από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης της γνωστής μικρής ομάδας (δεν υπερβαίνουν σε αριθμό τους 20)  των  

φανατικών οπαδών τους.  Είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι μειοψηφία.    

Αποκορύφωμα της αντίφασης αποτελεί το γεγονός ότι ο κ. Πετρόπουλος (ισόβιος 

επικεφαλής της Αναγεννητικής!!!!! Πρωτοβουλίας Συνταξιούχων ΤτΕ) διαπιστώνει 

στην τελευταία ανακοίνωση του ότι στον Σύλλογο «έχει φωλιάσει η μονιμότητα» 

Όταν ο εν λόγω λιμνάζει  ως μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου από το μακρινό 1997 

ήτοι επί 24 ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ!!!! ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ!!!          

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Αίφνης έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα η χορήγηση στους κκ Πετρόπουλο και Ευσταθίου   

αντιγράφων των 3 γνωμοδοτήσεων των συνεργαζόμενων με το Σύλλογο, Δικηγορικών  

Γραφείων. ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.  Το πραγματικό θέμα είναι το εάν οι γνωμοδοτήσεις είναι πλήρεις και 

εάν θα συμβάλλουν θετικά στην έκβαση των εκκρεμών ζητημάτων μας. Η χορήγηση των 

αντιγράφων στους ανωτέρω συναδέλφους σε τι θα χρησιμεύσει??? Είναι νομικοί και θα 

αξιολογήσουν την πληρότητα των γνωμοδοτήσεων, επισημαίνοντας τα αδύνατα σημεία 

τους??  Αμφισβητούν την ακεραιότητα και την επαγγελματική επάρκεια του συνεργαζόμενου 

γραφείου??  Δεν αποτελούν τα νομικά αυτά έγγραφα, ευαίσθητα και απόρρητα στοιχεία  

ιδιοκτησίας του Συλλόγου, η κυκλοφορία των οποίων είναι, εξ ορισμού, περιορισμένη??    

Σε τελική ανάλυση έχουμε την πικρή εμπειρία από την προσφυγή «Ευσταθίου» την οποία 

έχει «υπαγορεύσει»  σχεδόν στο σύνολο της ο «πολυπράγμων και παντογνώστης» συνάδελφος. 

Αποτέλεσμα  είναι να έχει απορριφθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και τα νομικά 

επιχειρήματα της απόρριψης να έχουν αποτελέσει  νομολογία σε βάρος μας τα αρνητικά 

αποτελέσματα της οποίας, τα  αντιμετωπίζουμε εμείς τώρα στις αίθουσες των δικαστηρίων.  

Εκτός βέβαια εάν το όλο ζήτημα είναι η κυκλοφορία και η κριτική των 

γνωμοδοτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους γνωστούς επικριτές και 

κλακαδόρους των δύο παρατάξεων και μέσω αυτής της πρακτικής, η συντήρηση 

της «επαναστατικής γυμναστικής» των συναδέλφων συνταξιούχων οι οποίοι όταν 

ήταν εν ενεργεία επιζητούσαν την εύνοια και ζητούσαν εξυπηρετήσεις από το 

σύστημα που τώρα λοιδορούν!!! Τα συμπεράσματα είναι δικά σας!! 

       

Αφήνοντας κατά μέρος τις προσωπικές σκοπιμότητες και τους τακτικισμούς, για σοβαρή και 

υπεύθυνη ενημέρωση σας παραπέμπουμε στην Ανακοινώσεις 44 και 45  του Συλλόγου. Τα 

θέματα μας είναι σε μια κρίσιμη καμπή και  η ευνοϊκή εξέλιξη τους  θα εξαρτηθεί 

σημαντικά από τις αποφάσεις των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια.   

 

Επί πλέον, σημαντική είναι και συνεισφορά της  Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών 

Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ) η οποία ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση ήταν 

διάδικος στο ΣτΕ  (οι πρωτοβάθμιες δεν το έχουν αυτό το δικαίωμα) στην Πιλοτική Δίκη του 



ΣτΕ της 15/1/2021. Η υπόθεση σχετίζεται με τις διεκδικήσεις των συνταξιούχωντου ΕΦΚΑ 

και εμείς δεν ανήκουμε στον ΕΦΚΑ. Ενδεχόμενη όμως θετική έκβαση αποτελεί ευνοϊκό 

δεδικασμένο για όλους μας. Η ΟΣΤΟΕ στα πλαίσια των  εκ του καταστατικού 

αρμοδιοτήτων της έχει καταβάλλει το 2020 περίπου 17.000 Ευρώ συμμετέχοντας-

ενισχύοντας  τους δικαστικούς αγώνες πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων-μελών της συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων!! Είναι λοιπόν 

ακατανόητη η απαξίωση του δευτεροβάθμιου αυτού συνδικαλιστικού οργάνου από 

τους «υπέρμαχους του συνδικαλιστικού κινήματος» κκ Ευσταθίου και Πετρόπουλο. 

«Η ισχύς εν τη ενώσει»     

  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην Διοικητική ιεραρχία της Τράπεζας. Ευελπιστούμε ότι οι 

συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν Διευθυντές  και ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Διοικητικού θα 

σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες του Συλλόγου. Ας μην ξεχνούν ότι και αυτοί σε 2-3 χρόνια 

θα γίνουν συνταξιούχοι. Περιμένουμε θετικά δείγματα γραφής.     

Το προεδρείο του Συλλόγου προωθεί τα συμφέροντα μας, με σύνεση, ρεαλισμό και 

συνέπεια.  Συσπειρωθείτε στη ΔΕΚΣ  και σας διαβεβαιώνουμε ότι αγώνας μας βρίσκεται σε 

καλό δρόμο για τη θετική έκβαση των θεμάτων μας.  

    

 

     

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Νίκος Αντωνόπουλος        Δημήτρης Καλλέργης 

 


