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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8
Η ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ…
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
«ΝΑΙ» Η’ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΕΥΡΩ…
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ο Σύλλογός μας αποφάσισε να πάρει θέση για ένα τόσο σημαντικό θέμα, καθότι ένα
αρνητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από το δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιούλη δεν θα έχει
μόνο αρνητικό αντίκτυπο για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και το ευρώ που είναι
και το σημαντικότερο, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα θα προδιαγράψει και την πορεία της
Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με την Ανεξαρτησία της. Είναι αυτονόητο και ο κάθε
καλοπροαίρετος συνάδελφος αντιλαμβάνεται ότι μια Ελλάδα εκτός ευρώ δεν έχει τη δυνατότητα
να εγγυηθεί την ανεξάρτητη πορεία της Κεντρικής Τράπεζας της Χώρας. Μια τέτοια εξέλιξη
υπονομεύει όλες τις κατακτήσεις που τόσα χρόνια με αγώνες και θυσίες έχουν
διασφαλίσει οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του χώρου μας…
Μετά το θρίλερ της πεντάμηνης «σκληρής» διαπραγμάτευσης με τους εταίρους που
οδήγησε σε ένα βαρύ πακέτο μέτρων 8-9 δις ευρώ τη διετία 2015-2016, κατέληξε η κυβέρνηση
να οδηγήσει τη χώρα σε δημοψήφισμα με δίλημμα «ναι» ή «όχι» στη συμφωνία που
προτείνουν οι εταίροι.
Γνωρίζουμε όμως όλοι, ότι η πρόταση των θεσμών έχει αποσυρθεί και ο
Ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει για μια πρόταση που δεν είναι πλέον «πάνω στο
τραπέζι»!!! Με τον τρόπο αυτό ο Πρωθυπουργός μεταθέτει τις ευθύνες και το βάρος της
όποιας απόφασης στους πολίτες, όπως προκύπτει, απ’ όλα τα παραπάνω, οπότε την
Κυριακή 5 Ιουλίου θα ψηφίσουμε για το αν η χώρα παραμείνει στο ευρώ και αν θα
διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλωστε αυτή
ήταν η άποψη του Πρωθυπουργού κου Τσίπρα όταν το 2011 ο Γ. Παπανδρέου είχε εκδηλώσει
αντίστοιχη πρόθεση για δημοψήφισμα. Μάλιστα επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη συνέντευξή
του στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου.
Το μεταμεσονύκτιο διάγγελμα της Παρασκευής του Πρωθυπουργού δεν ξεκαθαρίζει
στον Ελληνικό Λαό ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης μετά την όποια απόφαση του

δημοψηφίσματος και για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε δυστυχώς άλλη μια φορά να
βαδίζουμε σε θολά νερά.
Θεωρούμε πλέον ότι η όποια εκτίμηση ή άποψη μετά τα τελευταία γεγονότα δεν
χαρακτηρίζεται ως κινδυνολογία, όπως ισχυρίζοντο όλο αυτό το χρονικό διάστημα κυβερνητικά
στελέχη, γιατί δυστυχώς επαληθεύονται όλοι οι φόβοι μας..
Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την απόφαση της προκήρυξης δημοψηφίσματος
δίνουν ένα δείγμα γραφής για το τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Η ΕΚΤ σταμάτησε εκ νέου τη χρηματοδότηση των ελληνικών Τραπεζών μέσω του
E.L.A.!!!
Οι τράπεζες και τα ΑΤΜ’s παραμένουν από τη Δευτέρα 29 Ιούνη κλειστά και δίνεται
αγώνας δρόμου για να ανοίξουν τα ΑΤΜ’s την Τρίτη 30 Ιούνη!!!
Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας που συμμετέχει και ο Διοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος επέβαλε στις Τράπεζες “Capital Control” για τη διάσωση του Τραπεζικού
Συστήματος!!!
Οι αναλήψεις των καταθετών δεν θα υπερβαίνουν τα 60 ευρώ απ’ ότι λέγεται
τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα!!!
Και δεν φτάνουν όλα τα παραπάνω σαν αρχή, αλλά η αψυχολόγητη απόφαση του
Πρωθυπουργού, οδηγεί ένα λαό στην κάλπη την Κυριακή σε κλίμα πόλωσης και
διχασμού.
Θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμη τα χρονικά περιθώρια όταν θελήσει ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός της χώρας, να απομονώσει όλες αυτές τις φωνές στο κόμμα του και την
κυβέρνηση που οδηγούν τη χώρα εκτός ευρώ και να ξεκινήσει εκ νέου μια διαπραγμάτευση με
τους εταίρους ώστε να φτάσει σε μια έντιμη συμφωνία. Τότε θα έχει την στήριξη της
συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Εάν δεν
πρυτανεύσει η λογική θα οδηγηθούμε τη Δευτέρα 6 Ιούλη σε περιπέτειες.
 Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΤτΕ στηρίζουμε το Τραπεζικό Σύστημα της
χώρας.
 Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΤτΕ στηρίζουμε την Ανεξαρτησία της Κεντρικής
Τράπεζας.
 Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΤτΕ στηρίζουμε την πορεία της χώρας μέσα
στην Ευρωζώνη και το ευρώ.
 Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΤτΕ στηρίζουμε τις εργασιακές, ασφαλιστικές
και κοινωνικές κατακτήσεις μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γοζαδίνος
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