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Ανακοίνωση Νο 21 
 
 

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ 

 

Ο λόγος αφορά τον επικεφαλής της συνδικαλιστικής παράταξης των «Εν Δράσει» συν. Κ. 

Ευσταθίου ο οποίος στο χθεσινό 38ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (ΟΣΤΟΕ) υπερέβη εαυτόν!!! 

Εμφανιζόμενος για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια σε Συνέδριο της 

«υποβαθμισμένης» Ομοσπονδίας  όπως την αποκαλεί το ίδιος, πήρε το λόγο αναπτύσσοντας 

τη δική του θεωρία σχετικά με την κρίση του τραπεζικού κλάδου και κατέληξε με την 

κατάθεση ενός ψηφίσματος για την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Διοικητή της όπου 

ζητούσε μάλιστα την ψήφισή του από τους συνέδρους και των άλλων Τραπεζών. 

Εμφανιζόμενος αντικαταστατικά ως εκπρόσωπος του συνόλου των συνταξιούχων της 

Τράπεζας Ελλάδος κατέθεσε ένα ψήφισμα με προκλητικές αναφορές κατά του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας τον οποίο κατηγορούσε για παραβίαση του καταστατικού της σχετικά με 

την παύση των αντισυνταγματικών κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών.  

Πράγματι μόνο από το συν. Κ. Ευσταθίου θα μπορούσε να κατατεθεί ένα ψήφισμα με 

αυτό το περιεχόμενο στο συγκεκριμένο Συνέδριο και να ζητάει μάλιστα τη στήριξη των 

συναδέλφων των άλλων Τραπεζών, δηλαδή από συνταξιούχους που στην πλειονότητά τους δεν 

έχουν στον «ήλιο μοίρα». Οι περισσότεροι εκ των Προέδρων που πήραν το λόγο ανέφεραν 

ότι τα μέλη των Συλλόγων τους έχουν υποβαθμισμένη ιατρική περίθαλψη εξαιτίας της 

ένταξής τους στον ΕΟΠΥΥ. Αναφέρθηκαν επίσης στις σημαντικές μειώσεις που έχουν υποστεί 

στις κύριες συντάξεις τους καθώς και στη δραματική μείωση των επικουρικών τους 

συντάξεων. Ταυτόχρονα επισήμαναν ότι υπάρχουν συνταξιούχοι τραπεζών που δεν παίρνουν 

καν επικουρική σύνταξη!!! Αυτό το ακροατήριο επέλεξε ο συν. Κ. Ευσταθίου να ζητήσει 

στήριξη για την παύση και την επιστροφή των αντισυνταγματικών κρατήσεων όταν και οι ίδιοι, 

εκτός των άλλων, αναμένουν τα αναδρομικά των κρατήσεων που τους αναλογούν και 

δεν τα έχουν πάρει. 

Στην προκλητική αυτή στάση του συν. Κ. Ευσταθίου άσκησε έντονη κριτική ο πρώην 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΟΣΤΟΕ) συν. Ιγνάτιος Πλιάκος.  

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας,  βλέποντας το αρνητικό κλίμα που είχε 

δημιουργήσει η τοποθέτηση του συν. Κ. Ευσταθίου, πήρε το λόγο αναφέροντας ότι ως 
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συνταξιούχοι της ΤτΕ βεβαίως αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία μάλιστα προσπαθούμε 

να επιλύσουμε, αλλά συγκρινόμενα με όλα αυτά που ακούσαμε από τους Προέδρους των άλλων 

Συλλόγων αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου ανέφερε ότι το ψήφισμα που κατέθεσε ο συγκεκριμένος συνάδελφος εκφράζει 

προσωπικά τον ίδιο και μόνο.  

Στη συνέχεια ο συν. Κ. Ευσταθίου ζήτησε από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου να θέσει το 

σχετικό υπόμνημα προς ψήφιση. Από μια αίθουσα κατάμεστη από συναδέλφους συνέδρους, 

τελικά το υπόμνημα που κατέθεσε πήρε μόλις τέσσερις (4) ψήφους. Δεν το ψήφισαν 

ούτε οι εννέα (9) σύνεδροι  που εκλέγει η παράταξη του!!! 

Αντί λοιπόν να σιωπήσει μετά από μια τέτοια αρνητική εξέλιξη για τον ίδιο συνεχίζει 

την κριτική του στο Πρόεδρο του Συλλόγου μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δικαίως λοιπόν αναφέρονται τα μέλη μας στο συγκεκριμένο συνάδελφο επισημαίνοντας ότι δεν 

έχει καμία απολύτως  αναστολή ακόμα και «όταν τον φτύνουν να νομίζει ότι βρέχει». 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος  


