
                       ΕΚΤΑΚΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
Αθήνα,  19  Νοεμβρίου  2018 

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα: «Ανένδοτος»…  

Συνάδελφοι, 

Στη χθεσινή εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (Κυριακή 18.11.2018) και με τίτλο «Ανένδοτος», 

υπάρχει το παρακάτω σχόλιο για τον Διοικητή της ΤτΕ:  

«Ήθελε κότσια, αλλά τελικά το έκανε ο Γιάννης Στουρνάρας: απέρριψε το αίτημα που του 

υπέβαλαν οι συνδικαλιστές της Τραπέζης της Ελλάδος να δοθούν πίσω όλες οι μειώσεις που 

υπέστησαν οι συνταξιούχοι του ιδρύματος. Στην ΤτΕ οι εργαζόμενοι έχουν δικό τους Ταμείο 

(εκτός ΕΦΚΑ) που είναι ενσωματωμένο στους λογαριασμούς της Τραπέζης. Η πίεση που του 

ασκήθηκε ήταν ασφυκτική, όμως ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ανένδοτος απαντώντας ως εξής: 

«Θέλετε να ανοίξω εγώ την πόρτα του 4ου Μνημονίου; Πάρτε, αν θέλετε ως πλειοψηφία, την 

απόφαση να δοθούν. Αλλά εγώ δεν θα την υλοποιήσω!». Για δύο λόγους επέλεξε αυτή τη 

στάση. Πρώτον, εάν υπέκυπτε στην πίεση η ΤτΕ θα έδινε πολύ λιγότερο μέρισμα στο 

Ελληνικό Δημόσιο, από το σχεδόν 1 δισ. ευρώ, που του καταβάλλει κάθε χρόνο. Και 

δεύτερον, εκτίμησε ότι αν έβαζε την υπογραφή του οι περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι 

όλων των άλλων Ταμείων θα έλεγαν «ο Στουρνάρας τα δίνει στους δικούς του» και θα 

ζητούσαν όλοι λεφτά από την κυβέρνηση. Κ. Πλ.»!!  

Το σχόλιο αυτό, στη συγκεκριμένη μάλιστα εφημερίδα, είναι προφανώς κατευθυνόμενο από 

κύκλους φίλα προσκείμενους στον Διοικητή στο εσωτερικό της ΤτΕ και όχι τυχαία 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα άλλο σχόλιο με τίτλο «Δείπνος για Σημίτη-Μητσοτάκη»:  

«Στους παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ είναι γνωστή η αλληλοεκτίμηση που τρέφουν ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Σημίτης. Και οι δύο, ωστόσο, αποφεύγουν -για 

ευνόητους λόγους να εκφραστούν δημοσίως. Προ ημερών, παρακάθισαν -μετά των συζύγων 

τους- σε δείπνο το οποίο τους παρατέθηκε σε φιλικό σπίτι και εκεί είχαν για πρώτη φορά την 

ευκαιρία να συνομιλήσουν τετ α τετ και να ανταλλάξουν απόψεις σε πολύ θερμό κλίμα. Η 

συνάντησή τους, όπως πληροφορείται η στήλη, δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο, πολύ 

περισσότερο κάτι το… επιλήψιμο. Ήταν, άλλωστε παρόντες και αρκετοί ακόμη σημαίνοντες 

παράγοντες της δημόσιας ζωής που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του οικοδεσπότη 

πρώην υπουργού Βασίλη Κοντογιαννόπουλου και της συζύγου του Ματίλντας, όπως ο 

διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, …..»!!  

ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ… 

Συνάδελφοι, 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν εύγλωττα και με τον καλύτερο τρόπο, τα φληναφήματα περί 

καλού Διοικητή και κακού Υποδιοικητή, περί παρέμβασης κυβερνητικών υπουργών κ.ο.κ. 



που πάνω από ένα χρόνο διακονούν τα Προεδρεία ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ, που δυστυχώς ως 

ιδεολογικά ομογάλακτοι (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ) συνεργάζονται μαζί του. Ο κ. Στουρνάρας καταπατά 

τη λειτουργική ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (άρθρα 130 και 

131 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης) για το προσωπικό και οικογενειακό του συμφέρον και όχι 

για το συμφέρον του Δημοσίου που ψευδέστατα επικαλείται το δημοσίευμα. 

Συσχετίζουν τις συντάξεις της ΤτΕ με τις συντάξεις που τελούν υπό την εγγύηση του 

Δημοσίου, όταν γνωρίζουν πως η ΤτΕ δεν επιβαρύνει το Δημόσιο με την καταβολή μισθών 

και συντάξεων του προσωπικού της, αφού αυτά, αποτελούν Καταστατικές της υποχρεώσεις 

που ακολουθούνται από το 1927!!  Αποκρύπτουν πως το αίτημα των συνταξιούχων της ΤτΕ 

είναι η υλοποίηση της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, που ο ίδιος 

συγκάλεσε και αποφάνθηκε, ότι η ΤτΕ πρέπει να προσαρμοσθεί στην αμετάκλητη 

απόφαση του ΣτΕ, αλλιώς κινδυνεύει να χρεωθεί με υψηλούς τόκους υπερημερίας από την 

εκδίκαση χιλιάδων ήδη αγωγών!! Τέλος, το απαράδεκτο δημοσίευμα, συνδέει τις περικοπές 

των συνταξιούχων της ΤτΕ με τα κέρδη που αποδίδονται προς το δημόσιο, αγνοώντας 

πως οι περικοπές παραμένουν ως έσοδο στα Ασφαλιστικά Ταμεία, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση στην ΤτΕ, επομένως αποτελούν περιουσία των ασφαλισμένων!!, και πώς αν 

αυτές περιλαμβάνονταν στα κέρδη, τότε η ΤτΕ και η χώρα μας θα διέπρατταν το αδίκημα της 

παράνομης νομισματικής χρηματοδότησης του Δημοσίου από την Κεντρική Τράπεζα, 

γεγονός που ρητά απαγορεύεται!!  

Εξ άλλου, «ο ανένδοτος» Γιάννης Στουρνάρας, εκ του λόγου της απαγόρευσης της 

συμμετοχής των Κεντρικών Τραπεζών σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν 

υπήχθη στη μείωση των μισθών και των συντάξεων του στενού και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα και  εξακολουθεί να λαμβάνει μηνιαίως τον μισθό του χωρίς περικοπές, να έχει 

τρείς χρυσές κάρτες για τις προσωπικές του ανάγκες και να εξασφαλίζει για τα 

Χριστούγεννα έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό ως Δώρο!!  

Δυστυχώς ο κ. Στουρνάρας το 2018, μεταμορφώθηκε σε Φάνη Πάλλη-Πετραλιά του 2008, και 

θεωρεί πως κρατώντας σε ομηρία το προσωπικό της Τράπεζας, μπορεί ατιμωρητί να 

συνεχίζει να καταπατά τη θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ με στόχο την υπονόμευση της 

κυβέρνησης και την ανανέωση της θητείας του από μια επόμενη… 

Θεωρούμε πως, μετά τα παραπάνω, δεν μπορεί πλέον να συνεχίζουν κάποιοι να πορεύονται 

με τον ίδιο τρόπο, του αυταρχισμού και του διαχωρισμού των συνταξιούχων από το 

προσωπικό της ΤτΕ.  Όπως και επί εποχής Πετραλιά, ενωθήκαμε και γράψαμε ιστορία για 

τους συναδέλφους μας, το ίδιο πρέπει να γίνει και σήμερα:  

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΤΩΡΑ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


