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  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΠΟΥ  ΑΠΕΦΥΓΑΝ  

ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ…. 
Συνάδελφοι, 
Πριν καν τελειώσει η Γενική Συνέλευση, το Προεδρείο, εξέδωσε πανηγυρική 

ανακοίνωση, γιατί δεν καταψηφίστηκε ο απολογισμός του!! Το γεγονός της 

καταψήφισης του διοικητικού, αλλά και του οικονομικού απολογισμού, από 

το 40% των συναδέλφων που παρευρέθηκαν στη Συνέλευση, ούτε καν τους 

προβλημάτισε. Όχι για να αλλάξουν πορεία, αλλά ούτε για να δείξουν 

τουλάχιστον, πως πήραν το μήνυμα... Το μεγάλο ποσοστό καταψήφισης, μέσα 

σε συνθήκες ενός εξαρχής στημένου σκηνικού (ψηφοφορία χωρίς κάλπη αλλά με 

ανάταση των χεριών κ.ά.), για εμάς αποτελεί σημαντική ένδειξη της ανησυχίας 

των συναδέλφων μας. Ταυτόχρονα,  αισθανόμαστε μεγαλύτερη ακόμα την 

ευθύνη να αποτρέψουμε με τις ενέργειές μας (νομικές και πολιτικές), τη συνέχιση 

της πρακτικής που καλύπτει άνομα συμφέροντα και επιδιώξεις και ειδικά αυτά 

των ασφαλιστικών εταιρειών που καραδοκούν…  

Σημαντικό ρόλο, στην έλλειψη διαδικασιών που θα εξασφάλιζαν τη δημοκρατική 

έκφραση της Συνέλευσης μέσα από κάλπες, έπαιξε ο Πρόεδρος της 

Συνέλευσης, κ. Ηλίας Κυριακαντωνάκης, ο οποίος είχε και την απόλυτη ευθύνη 

της διεξαγωγής της. Στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. που συζητήθηκαν τα διαδικαστικά 

θέματα της Συνέλευσης, το Προεδρείο αρνήθηκε την πρόταση των “ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ” και της Αναγεννητικής, να στηθούν κάλπες, για την έγκριση ή όχι του 

διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, φοβούμενο ασφαλώς το αποτέλεσμα.  

Αντί λοιπόν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, να θέσει το θέμα στο ίδιο το σώμα για 

να αποφασίσει τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ως όφειλε, διότι κάθε 

θέμα που δεν διευκρινίζεται από το Καταστατικό επιλύεται από τη 

Συνέλευση, αυτός υλοποίησε την εντολή της πλειοψηφίας για ψηφοφορία με 

ανάταση των χεριών, αγνοώντας το Καταστατικό και τον ρόλο του ως Προέδρου 

της Συνέλευσης. Παράλληλα, ενώ ανέχθηκε το κομματικό παραλήρημα του 

Προέδρου του Σ.Υ.Τ.Ε., στον δήθεν χαιρετισμό του στην Συνέλευση, αρνήθηκε 

να διαβάσει στη Συνέλευση τον χαιρετισμό του συναδέλφου Βουλευτή Μάκη 

Μπαλαούρα, πολύ περισσότερο να προτείνει την έκδοση ειδικής ανακοίνωσης, 

ως απάντηση  για την άθλια επίθεση που δέχθηκε ο χώρος μας στο πρόσωπό 

του.  

 



Συνάδελφοι, 

Ελπίζουμε ότι, μέσα από τις ομιλίες, διευκρινίσθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο, 

τα αγωνιώδη ερωτήματα και οι ανησυχίες των συνταξιούχων μας. Δυστυχώς, ως 

μειοψηφία δεν είναι στο χέρι μας, η αποκατάσταση υγιούς, ενωτικής και 

δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου μας.  

Η υπέρβαση όμως του άκρατου κομματικού διαχωρισμού και της στείρας 

αντικυβερνητικής στρατηγικής του Προεδρείου, που φθείρει ανίατα τον πυρήνα 

της θεσμικής ανεξαρτησίας, στην οποία στηρίζονται τα δικαιώματά μας, ως 

συνταξιούχων της ΤτΕ, είναι χρέος όλων όσων ακόμα εξακολουθούμε να 

αισθανόμαστε Τραπεζοελλαδίτες.  

Όλοι εμείς, χωρίς κομματικό ή άλλο διαχωρισμό, πρέπει να συναντηθούμε και 

να ενωθούμε, για την άμεση:  

1. Κατάργηση των μνημονιακών περικοπών, και την επιστροφή των 

συνταξιοδοτικών παροχών στο επίπεδο που ήταν πριν τον νόμο 4093/2012, 

σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, με 

παράλληλη συμφωνία για την επιστροφή των αναδρομικών. 

2. Θεσμική αποκατάσταση της Κύριας σύνταξης και του Μερίσματος 36% 

(Επικουρική + Πρόγραμμα), σύμφωνα με το Καταστατικό της ΤτΕ, τις γενικές 

διατάξεις νόμων και τη γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ, έτσι  ώστε να σταματήσει 

το «έναντι σύνταξης» και να κατοχυρωθούν Καταστατικά τα δικαιώματά μας.  

3. Απεμπλοκή μας από την αποκλειστικότητα της ΗΔΙΚΑ. 

Τα παραπάνω, που είναι το ανάχωμα στις επιδιώξεις των ασφαλιστικών 

εταιρειών, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, να υλοποιηθούν πριν τις 

ερχόμενες πολιτικές εκλογές.   

 

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, Διαμαντής Ανδρέας, 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   

Με την ευκαιρία των άγιων ημερών του Πάσχα, ευχόμαστε σε 

όλους τους συναδέλφους και στις οικογένειές τους 

Καλή Ανάσταση 


