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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No19
ΜΕ ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί μια έντονη κινητικότητα μέσω
ανακοινώσεων της παράταξης των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και ειδικότερα του επικεφαλής της που
κάθε τόσο μας «βομβαρδίζει» με προσωπικά του άρθρα, «για το ποιος τελικά παραβιάζει
τη θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ;;;». Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί προκειμένου να
τεκμηριώσει ότι η κυβέρνηση δεν υπονομεύει το θεσμικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας
και του Διοικητή της δεν είναι μόνον αστεία αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την
πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΥΤΕ Νο 39/18.4.2018 όπου αναφέρεται συγκεκριμένα στις
καταγγελίες εκπροσώπων του ΣΥΤΕ στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ. για τις συνεχιζόμενες
κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ανεξάρτητη λειτουργία της Τράπεζας της
Ελλάδος και στο Διοικητή της προσωπικά. Ταυτόχρονα η ανακοίνωση αναφέρεται
στην ισχυρή δήλωση στήριξης που προσέφερε ο Mario Draghi τόσο στην ΤτΕ
όσο και στο Διοικητή της κ. Γιάννη Στουρνάρα. Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει ο
αρθρογράφος Κ. Ευσταθίου

αποτελούν αμπελοφιλοσοφίες και μόνο!!! Εάν πράγματι

ενδιαφέρεται για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας ας κατακρίνει δημόσια
όλα τα κατωτέρω.
Ο Γ. Βαρουφάκης στο βιβλίο του «Adults in the Room» γράφει ότι ο Α.
Τσίπρας το 2014, λίγο πριν τις εκλογές, είπε συγκεκριμένα για το Γιάννη Στουρνάρα:
«Μόλις γίνω πρωθυπουργός θα ζητήσω την παραίτησή του και αν χρειαστεί θα τον
διώξω από την Κεντρική Τράπεζα με φωνές και κλωτσιές».
Ενώ ο Ν. Παππάς πρόσθεσε: «υπάρχουν και πιο δραστικές λύσεις στο
πρόβλημα».

Ο Παύλος Πολάκης στις 21.11.2017 δήλωσε:
«Ο Διοικητής της ΤτΕ διορίστηκε από τον Σαμαρά λίγο πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να
ελέγχει τις ροές χρήματος και να υπονομεύει την κυβέρνηση όταν χρειάζεται».
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου σε ερώτηση του προς την
ΕΚΤ στις 7/2/2018 αναφέρει ότι σύμφωνα με την κατάθεση προστατευόμενου
μάρτυρα (κουκουλοφόρου) «σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον, πριν συναντηθεί ο
Φρουζής (Αντιπρόεδρος της Novartis) με τον κ. Στουρνάρα ως Υπουργό Οικονομικών,
είχε μαζί του μια μαύρη τσάντα, γεμάτη χρήματα, τα οποία είμαι βέβαιος ότι
προορίζονταν για τον τελευταίο. Είναι βέβαιο ότι ο κ. Στουρνάρας έλαβε απ’ ευθείας
συνολικά ως δώρο ποσό 1 εκατ. ευρώ…».
Ερωτάται η ΕΚΤ. Τι σκοπεύει να πράξει για να διαφυλάξει το κύρος της;
Ο Ντράγκι απάντησε με νόημα στις 26/4/2018. «Η ΕΚΤ παρακολουθεί
στενά τυχόν σημάδια πίεσης που ασκούνται ιδίως σε διοικήσεις εθνικών
κεντρικών τραπεζών και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους στο Ευρωσύστημα. Η ΕΚΤ εκτιμά ότι το τεκμήριο
αθωότητας, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται από το άρθρο
48 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ισχύει και για κάθε Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας!!!»
Προφανώς ο κ. Κούλογλου που χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ως
«καραμέλα», τα αγνοεί όταν πρόκειται για τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η ΕΚΤ πρώτη φορά αναγκάζεται να παρέμβει τόσο έντονα για να διαφυλάξει την
ανεξαρτησία της ΤτΕ, δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια.
Εκτός του ρόλου συνηγόρου που ανέλαβαν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
προσπαθούν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Διοικητή της
Τράπεζας να μεταθέσουν τις ευθύνες υπονόμευσης των αιτημάτων του
Συλλόγου μας από την κυβέρνηση και τον Υποδιοικητή τοποτηρητή της.
Διαφορετικά πώς εξηγούνται όλα τα ευτράπελα επιχειρήματα «ότι ο Διοικητής δεν
επιλύει, όπως αναφέρουν στην τελευταία ανακοίνωσή τους Νο 33/4.5.18, το θέμα της
επιστροφής των κρατήσεων του Ν4093 καθότι κατά την άποψή τους α) δεν θέλει να
πιστωθεί η σημερινή κυβέρνηση την εφαρμογή των Νόμων και των αποφάσεών της,
καθώς διακαώς επιθυμεί την ήττα της και β) να μην πάρουν οικονομική ανάσα οι
συνταξιούχοι της Τράπεζας Ελλάδος ώστε να αποδεχθούν την πρόταση για μεταφορά
του πρόσθετου Μερίσματος στο Πρόγραμμα και από εκεί στις Ασφαλιστικές εταιρείες».

Πραγματικά αποτελεί θλιβερή εικόνα μελών συνδικαλιστικής παράταξης
μέσα στην απόγνωσή τους να αναφέρουν και μάλιστα με απόλυτη
σοβαρότητα

όλα

τα

παραπάνω,

προτρέποντας

ταυτόχρονα

τους

συνταξιούχους της Τράπεζας να ενωθούν όλοι υπερβαίνοντας ανόητους
κομματικούς διαχωρισμούς όπως λένε…
Διερωτώμεθα πράγματι, η αήθης επίθεση εναντίον του Διοικητή της Τράπεζας
γίνεται για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς ή κληρονομικούς;;;
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πλήρης ταύτισή
τους με τη σημερινή κυβέρνηση για τον εξοβελισμό του σημερινού Διοικητή
από την ΤτΕ και όσο βλέπουν να περνάει ο χρόνος και να μην επιτυγχάνεται ο στόχος
τους προσφεύγουν σε μεθόδους αντιδημοκρατικές όπως έχουν συνηθίσει.
Ο κομματικός φανατισμός δεν τους αφήνει πράγματι να δουν ξεκάθαρα τα
γεγονότα που «μιλούν» από μόνα τους. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο
ίδιος ο Διοικητής που «άναψε το πράσινο φως» για τη σύγκλιση του Νομικού
Συμβουλίου στις 3/10/2017, γνωρίζοντας μάλιστα εκ των προτέρων τη θετική εισήγηση
της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας για την διακοπή και επιστροφή των κρατήσεων
των δύο αντισυνταγματικών Νόμων, έρχεται τώρα από μόνος του και υπονομεύει την
ίδια την απόφασή του μη προχωρώντας στην υλοποίησή της;;;
Ειλικρινά σε ποιους απευθύνονται;;; Έχουν την εντύπωση ότι οι συνταξιούχοι της
Τραπέζης Ελλάδος τρώνε κουτόχορτο ή το καπνίζουν όπως μας προτρέπει ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρας;;;
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο υπονομευτικός τους ρόλος δεν περιορίζεται
μόνο στη λειτουργία του Συλλόγου Συνταξιούχων και στον ίδιο το Διοικητή της
Τράπεζας, προσπαθούν

ταυτόχρονα

να

δημιουργήσουν

ρήγμα

και

να

υπονομεύσουν την άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ –
ΣΣΤΕ), καθότι αναφέρονται με τρόπο επικριτικό στην υπογραφή της Επιχειρησιακής
Σύμβασης των εργαζομένων κάνοντας σύγκριση με θέματα των συνταξιούχων όταν
γνωρίζουν πολύ καλά ότι δυστυχώς τόσο η κυβέρνηση όσο και οι θεσμοί έχουν
ρίξει το κύριο βάρος των περικοπών στις συντάξεις και όχι στους μισθούς των
εργαζομένων.
Απόδειξη ότι αρκετοί οργανισμοί που ελέγχονται μάλιστα από το Δημόσιο και
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν προχωρήσει τα δύο τελευταία χρόνια
σε υπογραφή συμβάσεων αρκετά επιτυχημένων. Μήπως μπορούν να μας αναφέρουν οι
επικεφαλείς των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και ο αρθρογράφος μια περίπτωση συνταξιούχου στην

Ελλάδα που αυξήθηκε η σύνταξή του κατά 1€;;; Και οι μειώσεις που πρόκειται να
ακολουθήσουν από 1/1/2019 αφορούν μισθούς ή συντάξεις;;;
Καλό λοιπόν θα ήταν να περιοριστούν οι επικεφαλείς της συγκεκριμένης
παράταξης στο ρόλο που έχουν επιλέξει, αυτόν του «παρατρεχάμενου» του κόμματός
τους και ας αφήσουν κατά μέρους τις βαρύγδουπες δηλώσεις και υποσχέσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος

Νικόλαος Αντωνόπουλος

Υ.Γ. Έχουμε πληροφορηθεί ότι η παράταξη των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ διακινεί υπόμνημα
μεταξύ των συναδέλφων και ζητά τη σύμφωνη γνώμη τους τηλεφωνικώς
ώστε να συγκεντρώσει λίστα ονομάτων, την οποία προτίθεται να προωθήσει
στον κ. Διοικητή για την κατάργηση των μνημονιακών περικοπών και την
επιστροφή των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριας σύνταξης και μερίσματος)
στο επίπεδο που ήταν πριν τον Ν4093/2012. Διερωτώμεθα σε ποιον Διοικητή
θα την προωθήσουν; Σε αυτόν που υβρίζουν μέσω των ανακοινώσεών τους;;;
Τι άλλο χρειάζονται οι συνάδελφοι για να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια
νέα προσπάθεια υπονόμευσης του Συλλόγου μας;

