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Οι ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ¨ είναι παρόντες 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Χρειάσθηκε να περάσουν σχεδόν τέσσερες μήνες από το πραξικόπημα της 

καθαίρεσής μου, από τη θέση του Αντιπροέδρου και του εκπροσώπου στο 

Συμβούλιο Ασφάλισης, για να μου δοθεί  το δικαίωμα να απευθυνθώ σε εσάς 

μέσω του Ιστολογίου του Συλλόγου. Όχι μόνο αγνοήθηκε επί τετράμηνο το 

αυτονόητο δικαίωμα της ενημέρωσης των συναδέλφων, αλλά παραμένει και 

σήμερα η άρνηση αντιμετώπισης με ισοτιμία και ισονομία με τις άλλες Κινήσεις 

του Συλλόγου, της Κίνησης ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ¨ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, την οποία πλέον εκπροσωπώ ως εκλεγμένος σύμβουλος στο Δ.Σ. 

του Σ.Σ.Τ.Ε. 

Η Κίνηση ¨ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ¨ Συνταξιούχοι Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία έχει 

συγκροτηθεί με δημόσιες διαδικασίες που έλαβαν χώρα στη Λέκκα 23/25 και 

λειτουργεί με ευθύνη Ομάδος Συντονισμού που απαρτίζεται από τους 

παρακάτω συναδέλφους: Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, 

Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, 

Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κωνστανταράκη Εύα, Μαγκλάρας 

Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μπαλαούρας Μάκης, 

Μπουλαλά Αγγελική, Νέστωρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, 

Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, είναι  υπαρκτή και δραστήρια.  

Η σημερινή πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως άλλοι Ιεροεξεταστές,  

αρνούνται να αναγνωρίσουν, σε μια συλλογικότητα συνταξιούχων συναδέλφων 

που συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείται δημόσια και δημοκρατικά, το δικαίωμα 

της ισότιμης και ισόνομης χρήσης των συλλογικών εν γένει διευκολύνσεων 

που έχουν και οι υπόλοιπες Κινήσεις. Θεωρούν πως απαγορεύοντας την 

ταχυδρόμηση των ανακοινώσεών μας, αρνούμενοι να συμπεριλάβουν την 

Κίνησή μας στο ίδιο πλαίσιο με αυτό των υπολοίπων Κινήσεων αλλά ως 

“Aπόψεις Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστα Ευσταθίου” και πιέζοντας τα 

Τοπικά Παραρτήματα να μην ενημερώνουν τους συνταξιούχους συναδέλφους για 

τη δράση μας, θα αποτρέψουν να έρθει σε γνώση των συναδέλφων μας αυτό 

που έχει γεννηθεί στη συλλογική μας πραγματικότητα.  

 
Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Θα ήθελα εκ μέρους της Ομάδος Συντονισμού να διαβεβαιώσω όλους τους 

συναδέλφους, πως όλοι όσοι συγκροτήσαμε αυτή την Κίνηση, επιμένουμε σε 

αυτό που για πολλούς από εμάς αποτέλεσε  και την αφετηρία της προηγούμενης 

συμβολής μας στη Ν.Σ.Ε Η μετατροπή της τελευταίας σε ΠΑΣΚΕ 

Συνταξιούχων, δεν αναιρεί την ανάγκη επιμονής μας στην υπέρβαση των 

κομματικών-παραταξιακών διαχωρισμών και την κατάκτηση μιας ανεξάρτητης 

ενότητας στην εποχή μάλιστα της κατάρρευσης του πάλαι ποτέ 

δικομματισμού υπό το βάρος της δυσοσμίας των σκανδάλων και της 

διαφθοράς, αλλά και των μνημονιακών πολιτικών που μας επέβαλαν. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό 

της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 


