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Η ΙΣΧΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 
Συνάδελφοι, 
 

Την Τετάρτη  3.6.2015, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε. Οι τρείς σύμβουλοι 

των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, ως εκπρόσωποι των συνταξιούχων στο Δ.Σ., με δεδομένες τις αυξημένες 

οικονομικές ανάγκες της θερινής περιόδου, την υπογραφή ήδη συμφωνίας στο χώρο των εν 

ενεργεία, αλλά και σειρά δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν πλήρως αυτά που παράνομα 

στερήθηκαν οι συνταξιούχοι, θεώρησαν λογικό και υπεύθυνο να ζητήσουν, με υπόμνημά 

τους, μια διεξοδική δημοκρατική συζήτηση μέσα στο Συμβούλιο, προκειμένου να διατυπωθεί 

ένα διεκδικητικό πλαίσιο μέτρων άμεσης οικονομικής ανακούφισης των συναδέλφων μας.  

Ενδεικτικά μάλιστα παρέθεσαν μια σειρά άμεσων και γενικότερων μέτρων που η συζήτησή τους 

θεωρήθηκε αναγκαία, χωρίς φυσικά να αποκλείσουν τον εμπλουτισμό της και με άλλες σκέψεις 

και προτάσεις. Δυστυχώς η πλειοψηφία παρέπεμψε στις καλένδες, το υπόμνημα των τριών 

εκλεγμένων μελών των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, χωρίς να μπει καν στο κόπο της αξιολόγησης των 

προτάσεων και της αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψής τους. Δυστυχώς, για τη στάση της 

αυτή είχαμε ήδη προειδοποιηθεί από το γεγονός πως, η πρόταση των συμβούλων μας όχι μόνο 

δεν τέθηκε αξιολογικά στην πρώτη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, αλλά δεν 

υπήρχε καν ως θέμα. Το υπόμνημα συζητήθηκε στην κατηγορία Διάφορα Θέματα, όπως 

τίθενται και συζητιούνται θέματα ήσσονος σημασίας!!! 

 

Αν όμως η αντιδημοκρατική πρακτική και η αλαζονική συμπεριφορά της πλειοψηφίας δεν άφησε 

περιθώρια αισιοδοξίας για μια ουσιαστική συζήτηση στο θέμα αυτό, όπως θα άρμοζε σε 

συνταξιούχους της ΤτΕ, εκεί που ξεπέρασε κάθε φαντασία και κάθε προηγούμενο 

φαυλότητας, αυταρχισμού και αναξιοπρέπειας, ήταν η απόφασή της στο θέμα της 

συγκρότησης της Εισηγητικής Επιτροπής  που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 

του νέου Λογαριασμού Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζουμε πως στο Λογαριασμό αυτό έχει 

σχηματιστεί σήμερα ένα κεφάλαιο 40.000 ευρώ, με την από κοινού συμμετοχή της ΤτΕ και του 

Σ.Σ.Τ.Ε., για έκτακτη οικονομική ενίσχυση μελών του Σ.Σ.Τ.Ε. (αμέσων και εμμέσων). Έργο της 

Εισηγητικής Επιτροπής είναι να επεξεργάζεται τις αιτήσεις των μελών του Σ.Σ.Τ.Ε. και να 

εισηγείται για την ικανοποίησή τους ή μη στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, 

πως στην Εισηγητική Επιτροπή θα συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους συνδυασμούς 

του Δ.Σ.. Δυστυχώς όμως η σημερινή ισχνή πλειοψηφία, αναδεικνύοντας το πραγματικό 

αντιδημοκρατικό και ρουσφετολογικό της πρόσωπο, αποφάσισε στην Εισηγητική Επιτροπή 

να μετέχουν μόνο τα έξι (6) μέλη που συγκροτούν το σημερινό προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε.!!! 

Στην Επιτροπή συμμετέχει ως τακτικό μέλος και Κοινωνική Λειτουργός του Ταμείου Υγείας, την 

οποία με την αναπληρωματική της όρισε επίσης η πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε.. Εκεί που 

αποκάλυψαν πλήρως το χαρακτήρα των πράξεών τους, ήταν στην απάντησή τους στις σοβαρές 

ενστάσεις που αντικειμενικά τέθηκαν για τον αποκλεισμό του μισού Δ.Σ. από μια τέτοια 

διαδικασία: .«Μην ανησυχείτε, η Επιτροπή είναι εισηγητική και την τελική απόφαση θα την 

παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο»!!! Ή πραγματικά δεν συνειδητοποιούν πως, αφού όλα τα 

μέλη του Προεδρείου  συμμετέχουν  στην Επιτροπή, θα έχουν ήδη αποφασίσει ουσιαστικά και 

σαν Συμβούλιο ή η ρουσφετολογική τους λογική τους έχει ζαλίσει τόσο, που δεν μπορούν να 

αποδεχθούν καμιά πρόταση δημοκρατικής λειτουργίας, έλεγχου και διαφάνειας. Μάλιστα στο 

παραλήρημα φαυλότητας και αντιδημοκρατικής πρακτικής και προκειμένου να μη μετέχει, στην 

Εισηγητική Επιτροπή, κανείς άλλος εκτός από τους έξι (6) του Προεδρείου, παραβίασαν και 



τον Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίο οι ίδιοι ψήφισαν, και σύμφωνα με τον οποίο της 

Εισηγητικής Επιτροπής προεδρεύει ο Ταμίας του Σ.Σ.Τ.Ε. και συμμετέχουν σε αυτήν και έξι (6) 

τακτικά μέλη από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., δηλαδή επτά (7) συνολικά μέλη του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε.. 

Επειδή η εφαρμογή του Κανονισμού οδηγούσε και στη συμμετοχή ενός ακόμα συμβούλου εκτός 

Προεδρείου, με πρακτική Kim Ιl-Sung, κατάργησαν τον Κανονισμό!!! Το θέμα αυτό, ασφαλώς 

και δεν μπορεί να μείνει εντός των τειχών της φαυλοκρατίας, αφορά όλους μας και την ΤτΕ της 

οποίας χρήματα διαχειρίζεται η σημερινή πλειοψηφία μονοπαραταξιακά. 

 

Τέλος, την Τρίτη 16.6.2015 συγκαλείται απολογιστικό Συνέδριο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., αντί ενός νέου 

εκλογικού - απολογιστικού Συνεδρίου όπως είχε αποφασίσει το προηγούμενο συνέδριο και 

είχε δεσμευθεί η σημερινή Διοίκησή της, αν υπάρξει συμφωνία για συμμετοχή και των 

συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε..  Αν και ο χώρος της Ε.Τ.Ε. έκανε συμβιβαστική πρόταση για 

συμφωνία με την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., με την οποία υποχωρεί από αξιώσεις του για 300.000 ευρώ και η 

Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνάδελφος κ. Ε. Κλητοράκη, σημείωσε στα πρακτικά πως ο νέος 

Πρόεδρος των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε. με την πρότασή του και την εν γένει στάση του 

επιδιώκει συμφωνία, η πλειοψηφία της Διοίκηση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προκειμένου να παραμείνει 

στη θέση της για ένα ακόμα χρόνο, δεν ¨τα βρήκε¨ με την Ε.Τ.Ε.. Τόσο καλά, τόσο απλά. 

Φυσικά οι αντιπρόσωποι των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την κωμωδία της 

δήθεν Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. χωρίς την Ε.Τ.Ε. και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τον απολογισμό της 

σημερινής Διοίκησής της, στο Δ.Σ. της οποίας μάλιστα προεδρεύει ακατανοήτως, για το χώρο 

της ΤτΕ, η συνάδελφος κ. Ε. Κλητοράκη. Η θέση μας είναι δίπλα στους συναδέλφους 

συνταξιούχους όλων των Τραπεζών, δεν μπορεί όμως αντικειμενικά και δεν είναι σωστό να 

ηγούμεθα εμείς, ο Σ.Σ.Τ.Ε., μιας Ομοσπονδίας συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων 

ασφαλιζόμενων σε ασφαλιστικά ταμεία κρατικά επιχορηγούμενα, όταν εμείς όχι μόνο δεν 

έχουμε ταμεία, αλλά είμαστε μέλη του Ευρωσυστήματος Κεντρικών Τραπεζών από τα 

έσοδα της νομισματικής πολιτικής των οποίων πληρώνονται οι δαπάνες του προσωπικού τους.   

 

Δυστυχώς, συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω πρέπει να μας προβληματίσουν για το αν και τι 

θετικό μπορούμε να αναμένουμε με τέτοιες λειτουργίες, αντιλήψεις και πρακτικές. Πρέπει να 

συζητήσουμε άμεσα με ποιόν τρόπο θα οργανώσουμε τη δική μας δράση, για να μπορέσουμε 

να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε και που, πρακτικές σαν και αυτές, μας τα στερούν.  

 

Σας καλούμε λοιπόν ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ την Τετάρτη 17.6.2015, στις 11.00 το πρωΐ , στη 

Λέκκα 23-25 σε συγκέντρωση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” να συζητήσουμε ελεύθερα και δημοκρατικά. 

Στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν και αντιπρόσωποί μας από την περιφέρεια και πιστεύουμε 

πως είναι μια καλή ευκαιρία να ακουσθούν όλες οι σκέψεις και αναζητήσεις μας, σε μια 

τόσο δύσκολη και σύνθετη περίοδο. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 

Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά 

Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης 

Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, 

Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, 

Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος 

Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


