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Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου  2018 

                                   ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ  
                                   ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ KAI ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Συνάδελφοι, 
 Όσοι παρευρεθήκαν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης.2.2018, 
περίμεναν πως ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ, που μίλησε χωρίς να ενημερώσει και να έχει λάβει τη 
σχετική έγκριση του Δ.Σ, αν μη τι άλλο, θα έθετε και τα θέματα των συνταξιούχων μας: την 
άμεση υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας για άρση των 
περικοπών, την επιστροφή των αναδρομικών από 11.06.15 και την αποκατάσταση των 
συνταξιοδοτικών μας παροχών. Θα ενημέρωνε για τη συνεχιζόμενη περιπέτεια των 
συνταξιούχων μας, που ως προσωπικό μιας Ευρωπαϊκής Κ.Τ. του Ευρωσυστήματος, 
έμειναν απροστάτευτοι, χάνοντας αδικαιολόγητα το 50% και πλέον των συντάξιμων 
αποδοχών τους!! Δυστυχώς όμως, όχι μόνο ξέχασε να αναφέρει, πως η ΤτΕ  δεν είναι 
ανεξάρτητη μόνο για την προστασία του Διοικητή και των μελών της Διοίκησής της, αλλά για 
το σύνολο του προσωπικού της (εν ενεργεία και συνταξιούχων), αλλά και επιτέθηκε με 
δριμύτητα και προσωπικά στον Υποδιοικητή και σε μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 
Η ομιλία του Προέδρου του ΣΣΤΕ, εκφράζει την επιλογή της σημερινής πλειοψηφίας 
(ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ), η οποία συνδέει την παραμονή της στο Προεδρείο του Συλλόγου μας, με την 
εξυπηρέτηση και μόνο κομματικών στόχων, αντί της επίλυσης των προβλημάτων μας. Τα 
δικαιώματα των συνταξιούχων, είναι για αυτούς το αναγκαίο τίμημα της κομματικής -
παραταξιακής στρατηγικής τους. Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, δεν πρέπει να πάρουμε ούτε 
ένα ευρώ πίσω από αυτά που δικαιούμαστε, διότι αυτό δεν συμφέρει τους στόχους των 
κομμάτων τους!!  Οι ύβρεις, οι χαρακτηρισμοί και οι συκοφαντίες κατά του Υποδιοικητή, 
αιφνιδίασαν και τους πιο υποψιασμένους, αφού η κομματική-παραταξιακή τους υστερία, 
έφτασε στο σημείο να στηλιτεύει ακόμα και τις συναντήσεις του Υποδιοικητή με τον 
αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης!!  
Η απάντηση του Υποδιοικητή στο τέλος της Συνέλευσης, όχι μόνο αποστόμωσε τους 
συκοφάντες, αλλά ήταν καταλυτική:  
«Μετά από 25 χρόνια παρουσίας μου στην ΤτΕ, σκέφτομαι και ενεργώ σαν 
Τραπεζοελλαδίτης, προσπαθώντας να εισφέρω στη σταθερότητα και την εξισορρόπηση στο 
εσωτερικό της Τράπεζας, αποφεύγοντας να ευχαριστήσω όσους αρέσκονται να βλέπουν την 
ΤτΕ στα πρωτοσέλιδα… Δυστυχώς οι ύβρεις και οι συκοφαντίες του εκπροσώπου των 
συνταξιούχων και μιας συγκεκριμένης ομάδος, ξεκίνησαν από την πρώτη ημέρα του 
διορισμού μου στην ΤτΕ, διορισμού που έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και των 
υπολοίπων μελών της Διοίκησης. Η μόνη διαφορά ήταν πως η δική μου έγινε την 
περίοδο της σημερινής κυβέρνησης» (Συνοπτική αναφορά από την τοποθέτηση). 
 
Είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι η επιδεικνυόμενη αδράνεια του Προεδρείου, ως προς την επίλυση 
των θεμάτων μας και η τακτική των αγωγών «μαϊμού», των ύβρεων και των διαχωρισμών, 
στόχο έχουν την εξυπηρέτηση  κομματικών στόχων και όχι τη δικαίωση  των συνταξιούχων. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, 
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, 
Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά 
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης 
Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης 
Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος   


