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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 Ενημερωτική 
Ανακοίνωση σχετικά με τη συγκέντρωση της  Κίνησης στα γραφεία του Συλλόγου στην 
Αθήνα την 10.2.2015: 

“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Αθήνα 11.2.2015 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

 

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε, τελικά χθες με μεγάλη 

επιτυχία, η προγραμματισμένη  συγκέντρωση  της Κίνησής μας στα γραφεία του Συλλόγου 

στη Λέκκα 23/25. Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων διέψευσε φόβους αλλά και σκέψεις 

πιθανής αναβολής της συγκέντρωσής μας. Οι συνάδελφοι με τη συμμετοχή, τις 

παρεμβάσεις και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της Κίνησής μας μπροστά στις 

ερχόμενες εκλογές, επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά τη διάθεση που υπάρχει και 

εκφράζεται και στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται με τους συναδέλφους των 

Παραρτημάτων, για ριζική ανατροπή και των συνδικαλιστικών συσχετισμών στο Σ.Σ.Τ.Ε. 

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράσθηκε για την εκλογή του συναδέλφου Μάκη Μπαλαούρα 

στο βουλευτικό αξίωμα, ο οποίος μας ενημέρωσε για την αδυναμία του να παρευρεθεί στη 

συγκέντρωσή μας, λόγω της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή. Μας 

διαβεβαίωσε όμως για την ουσιαστική στήριξή του, όπου και όταν απαιτηθεί, για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων μας ως συνταξιούχων της ΤτΕ  και τη συνεχή συμμετοχή 

του στη δραστηριότητα της Κίνησής μας.  

 

Στη συγκέντρωσή μας έγιναν αρκετές τοποθετήσεις που φώτισαν ιδιαίτερα τα θέματα:  

α. Του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών και των πιέσεων κυρίως των 

συμβούλων του πάλαι ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ (Γοζαδίνου – Κλητοράκη) για ανάθεση της 

διαχείρισής του σε ασφαλιστική εταιρεία,  

β. Της στροφής που επιχειρείται, τώρα εν όψει των εκλογών, από δυνάμεις που 

συμμετείχαν στο προεδρείο και μέχρι σήμερα ανέχονταν ή συμφωνούσαν με τις πράξεις 

του (π.χ. Αναγεννητική Πρωτοβουλία),  

γ. Της ουσιαστικής παρέμβασης που απαιτείται για την αποκατάσταση  του αναγκαίου 

ήθους και της διαφάνειας στις πράξεις και τις επιλογές του Συλλόγου σε μια εποχή 

ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας, 

δ. Της απόρριψης του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2014, που 

παρουσίασε η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., λόγω της εμμονής της για ανάθεση του 

Προγράμματος εκτός Τράπεζας και πράξεών της αυταρχικών και αντιδημοκρατικών όπως η 

άρνηση ενημέρωσης των Διοικητικών Συμβούλων για τη γνωμοδότηση Κρεμαλή, για τα 

οικονομικά δεδομένα και τις δαπάνες κ.ά.  

Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους όλων των 

συναδέλφων, για το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα του ψηφοδελτίου μας.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
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Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 
Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 
Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, 
Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας Γεράσιμος, 
Μπουλαλά Αγγελική, Νέστορας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, 
Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος.” 
 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των                 
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, καθώς και για επικοινωνία: 
Ιστολόγιο (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 
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