
1 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ EN ΔΡΑΣΕΙ” 

 

Συνάδελφοι,  

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω την Ανακοίνωση Νο 16 

της Κίνησης: 

“ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 16 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014 

ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΄Η  

ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ; 

 

 Συνάδελφοι, 

 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Διοικητής κ. Στουρνάρας, γνώστης του χώρου 

ως παλιός συνάδελφος, δεσμεύθηκε για την πλήρη διαφάνεια των ενεργειών του και 

την τήρηση της νομιμότητας στην ΤτΕ. Μάλιστα με προσωπική του ευθύνη, καθιέρωσε 

οι συζητήσεις με τα συλλογικά όργανα να γίνονται παρουσία ΟΛΩΝ των 

εκπροσώπων των Κινήσεων, οι οποίες μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια. Το γεγονός 

αυτό επικροτήθηκε από τους συναδέλφους και από όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, 

οι οποίες είναι υπέρ της δημοκρατικής και διαφανούς λειτουργίας των συνδικάτων. 

Πολέμιος αυτής της αντίληψης είναι η συνδικαλιστική παράταξη της ΠΑΣΚΕ, η οποία 

χρόνια τώρα έχει ηγηθεί μιας λειτουργίας μυστικών συμφωνιών, διαπλοκής και 

συναλλαγής. Μάλιστα η παράταξη αυτή, η οποία στους συνταξιούχους εμφανίζεται με 

τον τίτλο Ν.Σ.Ε., απαίτησε να αποκλεισθεί ο εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., 

από τη συνάντηση η οποία είχε πραγματοποιηθεί με την προηγούμενη Διευθύντρια 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για το θέμα του δανείου των τριών κύριων 

συντάξεων. Ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, γιατί οι τότε οδηγίες του κ. Διοικητή, 

τηρήθηκαν στο ακέραιο.  

 
Στη συνέχεια όμως, με το εκκαθαριστικό σημείωμα της σύνταξης του μηνός Αυγούστου, 

το οποίο απεστάλη με το ταχυδρομείο της Τράπεζας, εστάλη συνημμένη και 

ανακοίνωση του Σ.Σ.Τ.Ε., η οποία εκτός άλλων, αφιέρωνε δύο υστερόγραφα άθλια 

και συκοφαντικά για την Κίνηση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων και τον εκπρόσωπό 

μας. Όπως ήταν λογικό και στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της νομιμότητας για 

τις οποίες ο ίδιος ο Διοικητής δεσμεύθηκε,  ζητήσαμε με επιστολή μας να 

ταχυδρομηθεί με το επόμενο εκκαθαριστικό του μηνός Σεπτεμβρίου, η απάντηση της 

Κίνησής μας και μόνο στα σημεία εκείνα της ανακοίνωσης τα οποία μας αφορούσαν. 

Θεωρούσαμε και θεωρούμε πως το αίτημά μας  αποτελεί εύλογη και δίκαιη απαίτηση 

για ισότιμη αντιμετώπιση όλων από την ίδια την Τράπεζα. Μετά από πολλές ημέρες 

αναμονής, προς τα τέλη Αυγούστου, η τότε Διευθύντρια της Δ.Α.Δ.& Ο. μας απάντησε 

ότι ο κ. Διοικητής, αν και αναγνωρίζει το βάσιμο του αιτήματός μας, δεν θα ήθελε να 

ανοίξει ένας κύκλος απαντήσεων και ανταπαντήσεων και επειδή η Τράπεζα δεν 

μπορεί να λογοκρίνει τις ανακοινώσεις, δεν θα επιτρέψει στο μέλλον την 



2 

 

ταχυδρόμηση καμιάς ανακοίνωσης από οποιονδήποτε. Με έκπληξη 

ενημερωθήκαμε από την νέα Διευθύντρια της Δ.Α.Δ.& Ο., κα. Παξινού, ότι έδωσε εντολή 

να ταχυδρομηθεί από τις υπηρεσίες της Τράπεζας, με τη σύμφωνη γνώμη του κ. 

Διοικητή, νέα ανακοίνωση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. σε αντίθεση με τα όσα ο κ. Διοικητής 

είχε ουσιαστικά δεσμευθεί δημοσίως. Πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για μια 

ανακοίνωση η οποία για λόγους δεοντολογίας και μόνο, δεν θα έπρεπε να 

ταχυδρομηθεί από την Τράπεζα.  

Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε αν πράγματι ο Διοικητής έχει κάνει στροφή 180 

μοιρών, αναιρώντας ουσιαστικά τις δικές του αρχές και δεσμεύσεις. Το πρόβλημα 

δεν είναι η μη ταχυδρόμηση των ανακοινώσεων του Σ.Σ.Τ.Ε., όπως επισημάναμε και 

στην επιστολή μας, αλλά το δικαίωμα όλων όσων θίγονται από αυτές, να έχουν 

ισότιμη μεταχείριση από τις υπηρεσίες της Τράπεζας, γεγονός το οποίο επιτάσσουν οι 

αρχές της διαφάνειας και νομιμότητας τις οποίες ο ίδιος έθεσε. Εκτός και εάν αυτές 

υποχωρούν κάθε φορά, μπροστά στην πίεση της  ΠΑΣΟΚΙΚΗΣ συντροφικότητας και 

αλληλεγγύης στο χθες  της διαπλοκής, η οποία έχει φέρει τη χώρα σε απόγνωση.  

 
Συνάδελφοι, 
 
Θα προχωρήσουμε άμεσα, σε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να 

διευκρινίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν πράγματι έχουν 

αξία, όσα συμφωνούνται και λέγονται από επίσημα χείλη. Σε κάθε περίπτωση και 

επειδή η διαπλοκή, η ανομία και η συναλλαγή κανένα όφελος δεν προσφέρουν στους 

εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, αλλά αντίθετα όπως απέδειξε και η ζωή 

αποτελούν όχημα αφαίρεσης των δικαιωμάτων τους, ας γνωρίζουν όσοι επιλέξουν 

το δρόμο αυτό, πως το 2014 δεν είναι το 2008.  Η χώρα είναι σε αδιέξοδο και ασφυκτιά 

στο γερμανικό κορσέ της Φραγκφούρτης και αν ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου, κανείς 

δεν θα αποφύγει  να μετρήσει τραύματα και πληγές.  

Εμείς πάντοτε επιλέξαμε την οδό της σύνεσης και της συμφωνίας. Ποτέ όμως ο χώρος 

της ΤτΕ, όπως έχει αποδειχθεί και από την ιστορία του (κατοχή, δικτατορία, πρόσφατα), 

δεν απέφυγε το δρόμο της ρήξης, αν αυτό απαιτεί η Αξιοπρέπειά των εργαζόμενων 

και των συνταξιούχων του και η Ανεξαρτησία της ΤτΕ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 

Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, 

Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, 

Νέστορας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, 

Χρηστίδης Απόστολος. 

 

Σημείωση: Η ανακοίνωση η οποία ταχυδρομείται από τις υπηρεσίες της Τράπεζας 

υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε., χωρίς να έχει προηγηθεί 

συνεδρίασή του, ούτε καν να έχουν ερωτηθεί οι Διοικητικοί Σύμβουλοι για το 

περιεχόμενό της. Δυστυχώς αυτοί οι οποίοι την εξέδωσαν, Πρόεδρος και Γ. 
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Γραμματέας, δεν είχαν έστω τη στοιχειώδη ευαισθησία και το θάρρος να την 

υπογράψουν. Αποτελεί μνημείο συνδικαλιστικής αγυρτείας το οποίο εκθέτει την ιστορία 

του χώρου μας. Μέσω της ανακοίνωσης αυτής, επιχειρείται να εισρεύσει οξυγόνο 

ελπίδων για την ανασύσταση του καταρρέοντος ΠΑΣΟΚΙΚΟΥ συστήματος διαπλοκής 

και στο χώρο της ΤτΕ. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στο χθες, 

γρήγορα θα διαψευσθούν.”  

 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις μας, 
καθώς και για επικοινωνία:  
 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com   Email: endrasi.ste@gmail.com 
 

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 
 

http://endrasi-ste.blogspot.com/
mailto:endrasi.ste@gmail.com

