
 

 

                               Αυτός είναι σήμερα ο Σύλλογός μας  

                H Τακτική μηνιαία συγκέντρωση στις 15.10.2014  

Η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15.10.14 στη λέσχη του 

Συλλόγου, πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ικανοποιητική ως προς τη 

συμμετοχή των συναδέλφων, χαρακτηρίσθηκε  όμως από μεγάλη ένταση και 

διαξιφισμούς, χωρίς να λείψουν οι χαρακτηρισμοί. Οπωσδήποτε το κλίμα  ήταν 

αναντίστοιχο των απαιτήσεων και των αναγκών που σήμερα έχει ανάγκη ο χώρος 

μας.  

Αντί σχολιασμού θα παραθέσουμε τις εκτιμήσεις της κίνησής μας, της                                        

‘’ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΉΣ ΠΡΩΤΡΟΒΟΥΛΙΑΣ  ‘’, όπως αυτές εκφράσθηκαν με ομιλία του  

‘ Ικαρου  Πετρόπουλου: 

                    Το σήμερα στο Σύλλογο και στη Τράπεζα της Ελλάδος 

Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ ( Μάρτης 

2015), με εντελώς πρόσφατη την αλλαγή Διοικητή της ΤΕ που ακόμη δεν έχει 

εκδηλώσει τις προθέσεις του, με πέταγμα στα σκουπίδια της δουλειάς του 

καταστατικού και ανεπίτρεπτη   κατάληξη ατά δικαστήρια ,με χθεσινή τη 

τοποθέτηση του υποδ/τή κ.Μουρμούρα,με χθεσινή ,επίσης ,αλλαγή της Δ/ντριας 

Διοικητικού ( ΔΑΔΟ τη λένε τώρα )και ότι αυτό σημαίνει γιά μερικούς , στο μέσο 

ένός ρευστού πολιτικού σκηνικού, μιάς κοινωνίας καθημαγμένης,                                                                                                              

με το Ταμείο Υγείας  στη θέση του, πλην με κάποιες αμυχές (πληγές μήπως;) από 

εσωτερικά βέλη,  με κατηγορίες για έλλειμμα δημοκρατίας και διαφάνειας στη 

λειτουργία του Συλλόγου, με περίσσευμα εσωστρέφειας κ.λ.π.                                                                                                                                                



          Βέβαια όλα τούτα δεν τα προλαβαίνει κανένας στα πλαίσια μιάς 

ολιγόλεπτης ομιλίας. Αλλωστε, όσον αφορά στη περιπέτεια του  καταστατικού 

και στη συνάντηση με το Διοικητή Στουρνάρα, έχουμε κυκλοφορήσει αναλυτικές 

ανακοινώσεις που σας συνιστούμε να τις προμηθευτείτε ( είναι εύκολο ) και να 

τις διαβάσετε.  Θα αλλάξω, συνεπώς, την ατζέντα της σημερινής συγκέντρωσης 

και θα ξεκινήσω  με ένα ερώτημα. ‘Αλλωστε μπροστά στα συντελούμενα στο 

χώρο και την απίθανη εσωστρέφεια, αναγκαία κρίνεται μία εξήγηση ,μία 

διασάφιση θέσεων.Το ερώτημα είναι: 

                         Τι χρειάζεται να κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα;    

Στην απάντηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Τουλάχιστον 

κατ αρχή. Ο Σύλλογός μας χρειάζεται ,γνώση των ζητημάτων ,διεκδίκηση και 

ανάλογη διάθεση.  

Μα αυτά τα στοιχεία τα έχουν, σε περίσσευμα μάλιστα, αρκετοί στη Τ.Ε ,παλιοί 

και νέοι και οπωσδήποτε  ,οι εν δράσει συνάδελφοι, που και πολυσέλιδα 

κείμενα γνωστικού περιεχομένου κυκλοφορούν,  και μια εξόχως δυναμική 

θεώρηση των πραγμάτων δηλώνουν ότι έχουν ,χωρίς βέβαια να φείδωνται 

χαρακτηρισμών. 

                         Γιατί τέτοια ένταση, γιατί τόσο ακραίος συνδικαλισμός; 

 Γιατί λοιπόν ,από την ώρα που πρόβαλλαν στο χώρο, ακριβέστερα από την ώρα 

που έγιναν οι εκλογές στο Σύλλογο ( Μάρτιος 13 ),  και ξεκίνησε η διετία ,και 

έγινε κατανομή των αξιωμάτων ( το κανονικό είναι θέσεων ευθύνης),                  

γιατί    τέτοια ένταση, τέτοιος ακραίος συνδικαλισμός; 

 Εμείς, για τα στοιχεία της γνώσης και της αποτελεσματικότητας που τους 

ακολουθούσε , τους καλωσορίσαμε όλους, όχι με το σημερινό τίτλο τους  ,τότε 

είχαν άλλο όνομα, και ήταν όλοι μαζί, να μη το ξεχνούν αυτό,  και μάλιστα ,παρά 

την άθλια  προεκλογική τακτική τους ,την οποία συνεχίζουν, συνεργασθήκαμε 

μαζί τους στο προεδρείο. Εμείς δεν αλλάξαμε στάση. Εμείς την επεξεργασμένη 

συλλογική απόφασή μας τη τιμούμε και θα ήταν αφελές να περίμενε κανένας  

ότι θα επηρεαζόμαστε η ότι θα στοιχιζόμαστε πίσω από πρόσωπα η σχήματα της 

διάσπασής τους  και κάτω από συνδικαλιστικές πρακτικές που ποτέ δεν 

μετήλθαμε.  



 Δεν αφορά εμάς το ότι οι συνάδελφοι αυτοί ανακάλυψαν ότι ,χωρίς 

αξιώματα, δεν χωράνε μαζί. 

 ‘Αλλα όμως είχαν πει, ερχόμενοι ως σωτήρες της ΗΔΙΚΑ  που μόνο αυτοί 

κρατούσαν ως  επτασφράγιστο μυστικό, κρατώντας τον τότε ανήμπορο  Σύλλογο 

Συνταξιούχων  στο απόλυτο περιθώριο !  

Αν το στοιχείο της συνοχής τους ήταν το αξίωμα του Γ.Γραμματέα, θα κάνω μία 

προσωπική εξομολόγηση που την καταλαβαίνουν αρκετοί. Προσωπικά θα με 

βόλευε να μην ήμουν Γραμματέας, γιατί ήξερα τα προβλήματα μιάς συνεργασίας 

που σε καμία φάση της ζωής μου δεν  είχα κάνει  ,πόσο μάλλον τώρα ,γιατί δεν  

ήμουν εθισμένος σε παρέες συνδικαλιστικού και κομματικού περιεχομένου   και 

με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με  κοινωνικά θέματα και αντικείμενα που δεν 

έχουν τις αγγυλώσεις του επαγγελματικού συνδικαλισμού. 

           Είμαστε ο εαυτός μας .Είσαστε παρωχημένοι συντεχνιακοί                               

Όμως, έχουμε  κι εμείς καταγράψει την ιδιαιτερότητά μας στο χώρο. Οταν 

πρόκειται για τη τιμή και τη μακροχρόνια προσφορά  της κίνησής μας, που οι 

νεόκοποι στο χώρο των συνταξιούχων  με τη στάση τους  αμφισβήτησαν  ,αλλά 

και για το συμφέρον του Συλλόγου, δεν ήταν δυνατόν, εμείς  να δώσουμε  σε μία 

κίνηση με 4 συμβούλους, σε σύνολο 11 ,ολόκληρο το Σύλλογο, όπως με περισσή 

θρασύτητα ζήταγαν  και μάλιστα με συλλογική απόφαση της κίνησής τους 

,δηλαδή όλων εκείνων που σήμερα μας εγκαλούν !. Για να τον πάνε  που;                       

Οι εξελίξεις απέδειξαν πόσο σωστά πράξαμε, τότε και στη συνέχεια, με κόστος 

που έχουμε συνηθίσει να αναλαμβάνουμε .Η συμφωνία εναλλαγής στη θέση του 

προέδρου που έφεραν αφορούσε τους ίδιους. Όχι εμάς.Το ίδιο ισχύει και τώρα. 

Αναλάβαμε τις ευθύνες της Γ. Γραμματείας, κι όχι διαιτησίας σε μια διχασμένη 

συλλογικότητα. 

 Στο προεδρείο είμαστε ο εαυτός μας όπως, είκοσι ολόκληρα χρόνια στο 

συνταξιουχικό μας βίο τον έχουμε προσδιορίσει. Δηλώσαμε ότι δεν μπορούμε να 

επιλύσουμε τα προβλήματα της διάσπασης μίας κίνησης, τα πρόσωπα της 

οποίας οφείλουν να θυμούνται τι είπαν στους συναδέλφους και τους έπεισαν. 

Δηλαδή να θυμούνται ότι ήταν καθαρά συντεχνιακοί  .,Ηταν η διατήρηση του 

ύψους των μεγάλων  συντάξεών τους. .Και στη συντεχνία δεν χωράνε τα 



‘’επαναστατικά’’  που μας σερβίρουν,ενώ πρόκειται για προσωποκεντρικές 

θεωρήσεις με επένδυση συνταξιουχικού ενδιαφέροντος. Οφείλουν να είναι 

ειλικρινείς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το δικαίωμα της διαφωνίας δεν 

επιτρέποταν να τους οδηγήσει στον ακραίο συνδικαλισμό που ζούμε.         

Οφειλαν να περιμένουν την εκπνοή της διετίας, οπότε οι ίδιοι οι συνάδελφοι, με 

τη ψήφο τους(κι όχι ο β΄όροφος τηςΤ.τ Ε.) θα δώσουν τη λύση.                                       

Αποδεικνύεται, επομένως, ότι ,πέραν της γνώσης και της δηλούμενης 

μαχητικότητας απαιτούνται και κάποια άλλα ουσιώδη στοιχεία .Ποιά είναι αυτά; 

                                 Τι πρέπει να μη ξεχνάμε     

Α. Οτι καθόμαστε, ως Σύλλογος, επάνω σε 5000 συνταξιούχους, ενώ 

οι ενενεργεία έχουν περιορισθεί σε 1800. Ή σχέση αυτή δεν πρέπει 

να φεύγει από το μυαλό κανενός όταν δρα ,όταν  γράφει 

ανακοινώσεις.  

 Και δεν είναι τούτο ηττοπάθεια – συμβιβασμός .Είναι πάτημα στη 

πραγματικότητα. Αν χρειασθεί αναλύουμε τι κινδύνους κρύβει  αυτή η 

σχέση. 

                Το πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών 

Β.  Ότι Το ‘’ πρόγραμμα ‘’δεν το προσπερνάμε τόσο εύκολα, γιατί αυτό είναι που 

απορρόφησε τις περικοπές των Νόμων, γιατί, χωρίς αυτό, πολλοί νέοι 

συνταξιούχοι θα είχαν σοβαρότατο – τεράστιο  πρόβλημα. Πρόβλημα ζωής.                  

Γιατί   το ‘’πρόγραμμα’’ είναι μία κατάκτηση που μπορεί να κινδυνεύσει, όχι 

βέβαια από λόγους που η τυφλή αντιπαράθεση που κυριαρχεί στο χώρο  

αναδεικνύει, αλλά  από άλλους λόγους  που, με το κλίμα που έχει κυριαρχήσει 

είναι επικίνδυνο να συζητηθούν. ( Εδώ κάνω μία παρένθεση): 

Επειδή στη σημερινή δεινή θέση της χώρας μας όπου όλα παίζονται , η τύχη του 

προγράμματος είναι καθοριστική για την ζωή μας κι επειδή η νέα Διοίκηση δεν 

έχει δείξει τα χαρτιά της, δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί και στη πορεία προς τις 

εκλογές  να κορυφωθεί, η δημόσια αντιπαράθεση περί ασφαλιστικής η όχι 

επιχείρησης . Γιά το θέμα αυτό και μόνο, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να 

κατεβάσουμε τους τόνους γύρω από υπαρκτούς η μη ,γύρω από αβέβαιους 

κινδύνους και να βρεθούμε σε ένα τραπέζι για ένα ‘’ συμβόλαιο τιμής’’.Είναι 



αναγκαίο και είναι εφικτό, αρκεί να αφεθεί κατά μέρος η απαράδεκτη 

στειρότητα και κινδυνολογία της αντιπολίτευσης και τα παιχνιδια εντυπώσεων. 

Αυτή τη περίοδο δεν ανακινούμε θέμα που διχάζει και που κανένας δεν βάζει 

πέραν της κίνησης των ‘’ εν δράσει’’. 

 

                      Γ.  Η συμπόρευση και συγκατοίκηση με το ΣΥΤΕ 

Η συμπόρευση και η συγκατοίκηση με το ΣΑΥΤΕ μας δίνει πλεονεκτήματα και 

δυνατότητες που ο Σύλλογος Συνταξιούχων δεν έχει .Τέτοιες δυνατότητες   δεν 

τις είχε, μέχρι και πριν  τη διετία αυτή. Μέσα από τη συμπόρευση κάνουμε 

χρήση κάθε δυνατότητας που μας παρέχεται για να διασφαλίσουμε το 

εναπομείναν  εισόδημά μας και την αξιοπρέπειά μας . διεκδικούμε αξιοπρέπεια 

κι όχι δυσθεώρητο συνταξιουχικό  εισόδημα, όπως κάποιοι εθίστηκαν ,τους 

έγινε συνδικαλιστική μονομανία όταν βγήκαν στη σύνταξη kαι, ως συνταξιούχοι 

τώρα ,υποκριτικά  θυμούνται τη μεγάλη μάζα των χαμηλοσυνταξιούχων της ΤΕ 

που, ας το θυμηθούμε αυτό ,ελάχιστα η και καθόλου δεν πήραν  από το 

πρόγραμμα, γιατί  απλά οι περικοπές δεν έπιαναν ,η έπιαναν ελάχιστα τη χαμηλή 

σύνταξή τους  .                                                                                                                                    

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν δει τι έγινε με το πρόγραμμα   και περιμένουν ! 

Γίνεται η εκτίμηση ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο εσωτερικό του 

Συλλόγου έχει σχέση, εκτός από την μη προετοιμασία ορισμένων για 

συνταξιοδότηση,  από το σόκ που υπέστησαν ,ως νεοσυνταξιούχοι, από το 

πλαφόν στις συντάξεις. 

                             Δ.    Το ήθος του συνδικαλιστή  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκτός από τη γνώση και το περίσσευμα 

αγωνιστικότητας ,ο Σύλλογος χρειάζεται πρόσθετα  ήθος που το υπονομεύει ο 

αρχηγισμός -  εγωκεντρισμός  και από ένα ακόμη αναντικατάστατο στοιχείο: 

Τη σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας ,την ανάλυση της συγκυρίας που 

τώρα διανύουμε  και το ρεαλισμό  που επιβάλλεται να κυριαρχεί σε ώριμους 

ανθρώπους. 

                                



                                Ε. Δεν είμαστε γαλαζοαίματοι                                                                                                                                                                                                            

Η ιδιαιτερότητα της Κεντρικής Τράπεζας ,η ανεξαρτησία της,  η επίκληση του 

αρθρου 38 του καταστατικού της  και των γνωμών Σισέ και Ντράγκυ, κ.λ.π.έχουν 

την αξία τους, δεν μας καθιστά όμως αυτόματα ‘’ γαλαζοαίματους΄΄, γιατί απλά 

δεν είμαστε γαλαζοαίματοι, δεν είμαστε ξεχωριστό κομμάτι της κοινωνίας . 

Αλλωστε , πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύουμε ότι η μαμά Ε.Κ.Τ .κορυφαίο 

όργανο της Τρόικας, πονοκεφαλιάζει για τη τύχη των 5000 συνταξιούχων της ΤΕ.  

 Είμαστε συνταξιούχοι που διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας με τη διατήρηση 

μίας ανθρώπινης σύνταξης + μερίσματος που άλλοι δεν κατάφεραν να 

διασώσουν. Αν συνειδητοποιηθεί αυτό, η συνδικαλιστική αντιπαράθεση θα 

έρθει στα όριά της και θα μπορέσουμε να μιλάμε και να συνεννοούμαστε.. 

Οφείλουμε ,Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ενεργούμε και  για τον εαυτό μας  

βέβαια, αλλά να ενεργούμε και  ως πολίτες μίας  χώρας ισοπεδωμένης, 

βομβαρδισμένης. Και οσο αφορά για τον εαυτό μας φροντίζουμε να μη γίνουμε 

βορά του κοινωνικού αυτοματισμού που με τόση επιτυχία εφάρμοσε η 

μνημονιακή κυβέρνηση .Να στρέφει δηλαδή κατηγορίες εργαζομένων –

συνταξιούχων εναντίον άλλων, δήθεν προνομιούχων κατηγοριών .Αυτό το 

κίνδυνο τον υποτιμούν οι φωνακλάδες του χώρου. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει η 

συνειδητοποίηση αυτού του κινδύνου.. 

Μπορεί στη χώρα με πολίτες ,χωρίς χαμόγελο, χωρίς ίχνος αισιοδοξίας ,με δύο 

αυτοκτονίες την ημέρα, με τα παιδιά της  να ξενιτεύονται, να  μη μπορούν να 

συντηρήσουν οικογένεια ,να συρρικνώνεται δημογραφικά ,σε αυτή τη χώρα 

μπορεί οι ένοικοι των ανακτόρων να  προβάλλουν κινδύνους ,να εκβιάζουν 

συνειδήσεις, να ψέυδονται και να αναιρούνται ασύστολα. 

Τούτο, όμως, καθόλου δεν επιτρέπει σε εκπροσώπους εργαζομένων και 

συνταξιούχων να τους αντιγράφουν στην  υπερβολή και στο ψέμα και να 

αναζητούν αιτίες πιθανών κινδύνων που πράγματι στη χώρα τούτη αλλά και στο 

χώρο  σήμερα μπορεί να έρθουν. Ομως δεν ήρθαν. Από την ώρα όμως που ο                           

κίνδυνος δεν προβάλλει τι εξυπηρετεί η υπέρμετρη  παρουσίασή του σαν άμεσα 

επερχόμενο γεγονός; Είναι άλλης τάξης πράγμα η ανάλυση και η πρόβλεψη 

καταστάσεων κι άλλης τάξης η κραυγαλέα  κινδυνολογία η υπερβολή, το ψέμα.   



                      Υπάρχει ψεύδος και υπερβολή στο χώρο μας;                                             

Υπάρχει, άραγε ψεύδος και υπερβολή στο χώρο μας τη διετία που διανύουμε; 

Ας το ψάξουμε λίγο. 

Α .     Η.ΔΙ.Κ.Α. Γύρω από την ΗΔΙΚΑ ο φόβος που πέρασαν στους συνταξιούχους 

της ΤΕ που ,άλλωστε, δεν γνώριζαν, ήταν ανυπόφορος .Η  Υ.Α. Βρούτση 

ήταν,όντως,  απαράδεκτη. Ομως  Ζήσαμε και ζούμε την α΄και την β΄φάση της 

ΗΔΙΚΑ. Ταυτόχρονα ζήσαμε την  εμφάνιση νέων δημόσιων φορέων σχετικών  με 

την προς τα έξω εμφάνιση της σύνταξης αλλά και του μερίσματός μας , χωρίς να 

υποστούμε μειώσεις και περικοπές από το συνάθροισμα του μερίσματος που,η 

Τ.Ε δεν το έδωσε στην ΗΔΙΚΑ .Και ενώ η ΤτΕ δεν το έδωσε στην ΗΔΙΚΑ το είδαμε 

όμως ( το μέρισμά μας) , να φιγουράρει στις αναρτήσεις της Γ.Γ.πληροφοριακών 

συστημάτων  .Εως ότου το κατάλαβαν όλοι οι συνάδελφοι , όταν το είδαν 

τυπωμένο στο taxis net στη ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσής 

τους. Το ξέρει ο κόσμος όλος τομέρισμά μας και μόνο η ΗΔΙΚΑ δεν το ξέρει!  

 Λέτε να αποφύγαμε τις επί πλέον μειώσεις  από τις εδώ αγορεύσεις των ‘’ εν 

δράσει’’ συναδέλφων και από  τα πολυσέλιδα κείμενα και τις φοβίες που 

προκαλούσαν στους συναδέλφους;  Οποιος επιθυμεί μπορούμε να 

οργανώσουμε συζήτηση τι έχει συμβεί .Και γιατί επιβάλλεται σύνεση και γνώση. 

                  Β  . Εθνική σύνταξη 360 Ε και αναλογική από 1.1,15 ; 

Οι συνταξιούχοι της ΤΕ πέρασαν ,όσοι είχαν της ατυχία να λαμβάνουν και να 

διαβάζουν σχετικά Μέιλ, μεγάλες στιγμές αγωνίας  από τους 

διατυμπανιζόμενους φόβους   -( διαβάζω):’ Με τα όσα εξυφαίνονται στο πλαίσιο 

της ΗΔΙΚΑ Β’ και του Εθνικού Οργανισμού συντάξεων για την καθιέρωση εθνικής 

σύνταξης 360 Ε και αναλογικής από  1.1.15’’.                                                                                                                                                 

Δεν θεώρησαν ,για αρκετό καιρό, οι συγγραφείς αυτών των κειμένων ότι όφειλαν   

να ξεκαθαρίζουν ότι τούτο δεν  αφορά στους ήδη συνταξιούχους .Εδώ να 

σημειωθεί ότι η ειλικρίνεια και η πλήρης ενημέρωση είναι όπλο του αδύνατου,  

όπως είμαστε εμείς απέναντι σε μνημόνια και εξουσίες υποτέλειας. 

Γ  .Τώρα ο φόβος μεταφέρεται στη 1.1.17 όπου,’’ όπως έγραψαν ΤΑ ΝΕΑ 

δημιουργείται ο ενιαίος φορεας απονομής συντάξεων που θα χορηγεί συντάξεις 



από 1.1.17’’ και τούτο , ακούστε ,‘’ Δικαιολογεί το εύλογο των ανησυχιών μας και 

την εγκληματική συμπεριφορά όσων σπεύδουν να σπρώξουν τα δικαιωματά 

μας’…,’’ Ποιοι είναι αυτοί που σπευδουν να σπρώξουν τα δικαιωματά μας  ; ‘’οι 

συμβιβασμένες δυνάμεις του προεδρείου ΣΣΤΕ!!  Ποιός και που τα λέει αυτά; 

Μα οι ‘’εν δράσει’’ συνάδελφοι με την ανακοίνωσή τους Νο 14/8.9.14  όπου, 

παράλληλα ξεχωρίζει η αναφορά τους στον κατακαλοκαιριάτικο συναγερμό που 

ζήτησαν από το Δ.Σ. να κηρύξουμε( ! ), γιατί σε νομοσχέδιο σχετικό με τους 

ένστολους και την ενσωμάτωση των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ 

δημιουργήθηκαν οι ‘’ εύλογες ανησυχίες τους’,’ενώ τελικά, ο ίδιος ο συντάκτης 

της ανακοίνωσης ,  ομολογεί ότι ο σχετικός  Νόμος 4261/8.8.14  δεν αφορά στην 

ΤΕ, αφού ,όμως, στο μεταξύ κάλεσε όλους τους συναδέλφους σε ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙΕΠΙΦΥΛΛΑΚΗ !!.Τι να πει κανείς!  

Δ. Μέγα ολίσθημα η  υποκατάσταση του ΣΣΤΕ από μη αρμόδιο Δ/κό Σύμβουλο 

 Εδώ, ας σταθούμε σε μία αποκαλυπτική πτυχή, που αποκαλύπτει 

συνδικαλιστική νοοτροπία και  αναδεικνύει το πρόβλημα της ρωγμής στο 

Σύλλογο  και στη συσπείρωση των συναδέλφων , όταν, κατ επανάληψη, 

επιχειρείται η υποκατάστασή του Συλλόγου  από μη αρμόδιο Δ/κό Σύμβουλο, 

όπως στο παραπάνω έκτακτο ενημερωτικό σημείωμα που, Διαβάζω :                       

‘’  κατατέθηκε τόσο  στο Δ.Σ. του Συλλόγου όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις της 

Τράπεζας’( Το έκτακτο ενημερωτικό σημείωμα  με το οποίο ζητούσε συναγερμό.) 

.Ερώτημα:Από ποιόν ‘’κατατέθηκε στις αρμόδιες Δ/νσεις της Τράπεζας’’; Τι 

εκπροσωπούσε ο μεμονομένος Δ/κός Σύμβουλος και τι είδους κόλαφο θα 

συνιστούσε εάν ο Σύλλογος εσέρνετο  πίσω από ένα αντιπολιτευόμενο Σύμβουλο 

πίσω από ένα ανύπαρκτο κίνδυνο; Να πούμε περισσότερα;,   

                                  Ε.   Πολύ και υποκριτικό κλάμα                                                                

Κλάμα πολύ και υποκριτικό για τις περικοπές στα Δώρα και ιδιαίτερα  επί του 

μερίσματος. Θα μπορούσε, ίσως, κάποιος να το δει με μια Διοίκηση ανεξάρτητη ( 

Αν ποτέ υπήρξε), που θα ήταν έτοιμη να καρατομηθεί.  Οταν, όμως ,η Διοίκηση 

σου πετάει απέναντι ένα νόμο ,σου λέει το ονομά του, Νο 4093/12, που ρητά 

σου λέει: 



’’ Τα επιδόματα και δώρα χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που 

προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική η ειδική διάταξη νόμου η κοινωνική 

πράξη η καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων 

των φορέων και ταμείων κύριας και επικουρικήςασφάλισης αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισηςκαι πρόνοιας καθώς και του ΟΓΑ 

,του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται’’                                                        

Τότε ζυγίζεις τα πράματα και ανάλογα πράττεις.Δεν βαράς κεφαλιές στο τοίχο. 

Σηκώνεις τους τόνους και διακινδυνεύεις άλλα ουσιαστικά πράγματα; 

Οσο δε για τις παραπομπές σε Εθνική που ‘’ καταβάλλει το επίδομα’’, δεν αρκεί 

να το επικαλούμαστε, χρειάζεται να ρωτάμε ,κιόλας, το ύψος του ,το βαθμό 

διασφάλισής του και το αύριο του!. 

                                    Μέρισμα εποχής!                                                                                                       

Oσο δε για το ‘’ μέρισμα εποχής’’,(τι εύγλωτος τίτλος κι αυτός),αν θέλετε να 

σοβαρολογήσουμε, τούτο είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με το σήμερα. Να 

διεκδικείς ΝΑΙ. Αλλά να ρίχνεις και τη ματιά σου στο διπλανό σου, το  χθεσινό 

νοικοκύρη που θλιμμένος πορεύεται στο συσσίτιο της ενορίας και να σκέπτεσαι 

πόσο αντέχει σήμερα αυτό,το μέρισμα εποχής ,πέραν του να χαιδέψει τα αυτιά 

της συντεχνίας. 

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες, 

- Δεν πρόκειται να κλείσω με νουθεσίες η συμβουλές για ενότητα .Δεν 

πιστεύω σε τέτοια. Αλλωστε η περιπέτεια του καταστατικού είναι 

εύγλωτη για το συνδικαλισμό που δεν έχει απαλλαγεί από τα αμαρτήματά 

του και γι αυτό έχει εκπέσει στη συνείδηση εργαζομένων και                                          

συνταξιούχων. Η χρεοκοπία του Τραπεζικού συνδικαλισμού ( πρόκειται  

για χώρο που γνωρίζουμε) είναι έκδηλη στην ομοσπονδία μας στην 

ΟΣΤΟΕ.  

.Εκεί έχουν συρρεύσει όλα τα ιερά τέρατα απ ΄όλες τις Τράπεζες και κατάφεραν 

να διασύρουν κάθε έννοια συλλογικότητας ,μη μπορώντας να 

πραγματοποιήσουν ούτε μία Γ.Σ. ( Συνέδριο το ονομάζουν εκεί). 



Δεν θα πούμε  ότι το ίδιο συμβαίνει σ εμάς, όπου πράγματι  παρατηρείται 

σώρευση συνδικαλιστών. Δεν θα το πούμε. Δεν μπορώ, όμως,  να μη δηλώσω τη 

στενοχώρια μας από την  απουσία του Γιώργη του Κασκαρέλη που έδινε εντολή 

στις καθαρίστριες να μας κλείσουν  τις πόρτες της Σίνα 16! 

                                Εργοδοτικός συνδικαλισμός !     

Η νέα Διοίκηση ,ο κ.Στουρνάρας, δεν έχει δείξει ακόμη τα χαρτιά του, πέραν της 

αλλαγής Δ/ντριας  Διοικητικού. Φαίνεται ότι για ορισμένους η μεταβολή αυτή 

σηματοδοτεί κάτι. Τούτο, αν σταθεί κανείς στη θριαμβολογία των’’ εν δράσει’’ 

που  εξελίχθηκε σε κλάμα και σε απειλές, γύρω από το θέμα της αλλαγής της 

Δ/ντριας Διοικητικού  της ΤΕ και της   αποστολής ανακοινώσεων του Συλλόγου 

μέσω του μηχανισμού της Τράπεζας. 

Απορία προκαλεί η ευκολία με την οποία οι ‘’ενδράσει’’ συνάδελφοι αναθέτουν 

και ζητούν επιτακτικά μάλιστα από τη Τράπεζα να επιβάλλει, αυτή η Τ.τ Ε..,τη 

Δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου. Οχι κ. Συνάδελφοι .Η Δημοκτατική η όχι 

λειτουργία του Συλλόγου είναι έργο των μελών του και μόνο. Αυτοί με τη ψήφο 

τους θα διορθώσουν την πορεία του, αν έτσι κρίνουν. Διαφορετικά έχουμε 

εργοδοτικό συνδικαλισμό ! .Μη γυρίσουμε στην εποχή που ο σ.Κ.Σαμαρτζής 

παραιτήθηκε από πρόεδρος του Συλλόγου, επειδή ο τότε υποδ/της 

κ.Θωμόπουλος, θύμωσε μαζί του!  

                                 Ενας πρόσθετος χαρακτηρισμός 

                                                                                                                                                   

Πριν πέντε μόλις ημέρες εισπράξαμε τον ήπιο χαρακτηρισμό  ‘’…δεν είχαν έστω 

την στοιχειώδη ευαισθησία και το θάρρος να την υπογράψουν. Αποτελεί μνημείο 

συνδικαλιστικής αγυρτείας το οποίο εκθέτει την ιστορία του χώρου …’’                                           

Τα παραπάνω  γράφουν  οι ενδράσει συναδέλφοί μας, γιατί η τελευταία 

ανώδυνη ανακοίνωση του ΣΣΤΕ κλέίνει  ως Δ/κό Συμβούλιο, κι όχι ως πρόεδρος 

και Γ.Γραμματέας .Και να φαντασθείτε ότι όταν ο πρόεδρος με ενημέρωσε ότι 

έχουν ενημερωθεί κι άλλες κινήσεις για το περιεχόμενο της, σκέφθηκα ως 

προσφορότερη την αναφορά στο Δ.Σ., αντί των ονομάτων μας  μήπως και 

θεωρηθεί ως προβολή μας! Κι αυτοί μας κατηγορούν για…αγυρτεία !               

                                 Τι διεκδικούμε  



Αναμένεται να υπάρξει συνάντηση ουσίας με τον κ.Διοικητή. Το Δ.Σ. θα 

συζητήσει και θα καταλήξει στην έκταση και στο περιεχόμενο της 

διαπραγμάτευσης μαζί του. Οπωσδήποτε στο προσκήνιο έρχονται οι δόσεις των 

δανείων των συναδέλφων της επόμενης μετά το 2016 δόσης δανείων. Τούτο το 

σοβαρό θέμα καλό είναι να συνδυαστεί με τη ΣΣΕ ΣΥΤΕ -  Διοίκησης που 

αναμένεται για το Μάρτη - Απρίλη. Στα θέματα της διαπραγμάτευσης μπαίνει, 

πριν και πάνω απ όλα ,η ενίσχυση του ‘’προγράμματος μετεργασιακών 

παροχών’’και ιδιαίτερα η αύξηση σε 50 % της προσομοίωσης των επιδομάτων 

κεντρικής Τράπεζας και υπηρεσιακής απόδοσης στους προ το 1997 

συνταξιοδοτηθέντες. Εμφαντικά, επίσης, μπαίνει το θέμα της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων( Ο Σύλλογος νοιώθει τόσο 

έντονα τελευταία τα τεράστια οικονομικά προβλήματα των συναδέλφων ) ,η 

χορήγηση της μη καταβληθείσας αύξησης στο μέρισμα 2006 ( μικρά ποσά πλην 

σημαντικά για τους μικρόσυνταξιούχους ).Και βέβαια δεν πρέπει να αγνοηθεί 

ένα παλιό μεν, πλην όμως με τεράστια ηθική βάση θέμα μεγάλης αδικίας που η 

ίδια η ΤΕ προκάλεσε σε  3,5 εκατοντάδες υπαλλήλους της όταν τους εξώθησε σε 

παραίτηση με συγκαλυμμένη επιζήμια γι αυτούς πληροφόρηση. Τα πρόσωπα 

εξουσίας αυτής της απαράδεκτης για ΤΕ πράξης έχουν φύγει ( μεταξύ αυτών ο 

Γ.Κασκαρέλης ),ενώ αρκετοί από τα ‘’ θύματα’’της παραπληροφόρησης έχουν 

πεθάνει..Η τακτοποίηση των ασφαλιστικών κενών τουλάχιστον αυτών των 

συναδέλφων πρέπει να γίνει. Είναι χρέος – κηλίδα για μία Τράπεζα Ελλάδος. 

Αλλωστε δεν κοστίζει. 

                     

                               Όχι σε ετερόκλητες στοιχίσεις  

Δεν είμαστε μόνο συνταξιούχοι τηςΤ.Ε .Είμαστε και πολίτες μίας χώρας που 

κατρακυλάει στο χάος. Στο όνομα των παιδιών μας και της ιστορίας μας, έχουμε 

χρέος, τουλάχιστον, όσοι΄εχουμε τροφή στέγη και κάποιες δυνατότητες, να 

αμυνθούμε στη παρακμή. Εχουμε,  πριν και πάνω απ όλα, ανάγκη από 

επαναφορά των αξιών και του ήθους στη ζωή μας και στο χώρο μας, στο Σύλλογό 

μας. Εχουμε ανάγκη από αξιοπρέπεια προσωπική και βέβαια εθνική. Είναι 

ταπεινωτικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε  αλλαγή.  



Αλλαγή όμως ,οξυγόνο και νέα πράγματα στο Δημόσιο βίο της χώρας μας  δεν θα 

έρθουν με την ετερόκλητη  στοίχιση συνταξιούχων, επώνυμων και μη,  σε 

συλλογικότητες ,σχήματα και συνδικαλιστικές  κινήσεις που διά γυμνού 

οφθαλμού διακρίνονται ως προεκτάσεις, ιμάντες ,βραχίονες και εν τέλει βαρίδια  

σε πολιτικούς σχηματισμούς στους οποίους ο Ελληνικός λαός προσβλέπει. 

Εχουμε ζήσει στο πετσί μας αντίστοιχες κινήσεις – προσχωρήσεις στο παρελθόν 

,σε οδεύοντα προς την εξουσία κόμματα. Σήμερα ξέρουμε  που οδήγησαν τη 

κοινωνία. Σήμερα στη βυθισμένη Ελλάδα δεν υπάρχει περιθώριο για προσωπικές 

στοχεύσεις σε αυριανές κυβερνητικές εξουσίες. Κάτι τέτοιο, αν γίνει ανεκτό, θα 

είναι  εγκληματικό. Και τούτο ανεξάρτητα προθέσεων. Είναι ώρα νέων 

ανθρώπων, νέων νοοτροπιών  

                                   Η συνεργασία μας με το Γοζαδίνο. 

Τέλος ,είναι σίγουρο ότι ορισμένοι θα σκεφθούν η και θα το  δηλώσουν από το 

βήμα: 

Πετρόπουλε,δεν μας είπες τίποτα για τη συνεργασία σου με το Γοζαδίνο και για 

την άρνησή σου να επιτρέψεις τη χορήγηση στοιχείων διαχείρισης στον 

Κ.Ευσταθίου όπως ,ο τελευταίος ,ισχυρίζεται  

Επειδή στην κινησή μας, την ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, μπορεί να 

απέχουμε από κουτσομπολιά, μπορεί να μη πιάνουμε τους συναδέλφους στην 

οδό Ομήρου, στα Ιατρεία, και να τους παραμυθιάζουμε, όμως δεν αφήνουμε 

τίποτα αναπάντητο απαντάμε: 

Ο ΣΣΤΕ,δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ως Γραμματέας ’του Συλλόγου έχω χρέος να 

φροντίζω  για την ηρεμία στο χώρο των γραφείων, όταν αυτή διαταράσσεται, την 

υπεύθυνη και απρόσκοπτο εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων και 

τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ, όταν βέβαια αυτές δεν εκφεύγουν της 

δημοκρατικής νομιμότητας και του καταστατικού  και οπωσδήποτε της τάξης, 

δηλαδή της  διασφάλισης των εγγράφων και της μη ανεξέλεκτης κυκλοφορίας 

τους  προς τα έξω, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονομένα από 

ανθρώπους που επιβουλεύονται το ασφαλιστικό μας καθεστώς κ.λ.π.  ..Και για 

το συγκεκριμένο θέμα έχει αποφασίσει το Δ.Σ.  Είναι μία λεπτομέρεια που 

ορισμένοι προτιμούν να τους…διαφεύγει.Τη τρέχουσα διετία  καμία απόφαση 



δεν έχει ληφθεί από το πρόεδρο και το Γραμματέα μόνο .Ολες, η σχεδόν όλες, 

έχουν ληφθεί από το Δ.Σ.και με μεγαλύτερη πλειοψηφία από τους έξι 

συμβούλους όπως π.χ. η μονοπρόσωπη συμμετοχή του Συλλόγου στις 

συναντήσεις με το Διοικητή κ.Προβόπουλο.  Οπως, επίσης, έχουν ληφθεί 

αποφάσεις που πρόεδρος και Γ.Γραμματέας ψήφισαν διαφορετικά.  

Οσο δε για τη συνεργασία με το σ.Γοζαδίνο που ασφαλώς έχει προβλήματα λόγω 

σοβαρής απόστασης σε αντίληψη και πρακτική, είναι τουλάχιστον υπερβολικό να 

μας εγκαλούν όσοι συμπορεύθηκαν και άντλησαν δυνάμεις από αυτή τη 

συμπόρευση μαζί του. Τώρα  ,ως συνταξιούχοι, όπου οι δυνατότητες 

κυβερνητικού συνδικαλισμού έχουν συρρικνωθεί, είναι αστείο να μας  

προσάπτουν συνοδοιπορεία όσοι στοιχήθηκαν δίπλα σε εποχές άνθησής του.  

Όταν αποφασίζαμε να συμπέσουμε στο προεδρείο γνωρίζαμε τις διαφορές και 

τα προβλήματα που θα προέκυπταν. Ηταν όμως η λύση που δώσαμε στο 

Σύλλογο η μοναδική. Με στενή συντεχνιακή θεώρηση αποδείχθηκε ότι σωστά 

εκτιμήσαμε. Οπωσδήποτε οφείλω να αναγνωρίσω ότι η συνεργασία μπορεί να 

παρουσιάζει προβλήματα έχει ,όμως, έντονο το χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας. 

Και εμείς την ειλικρίνεια ,όταν επιβεβαιώνεται, δεν την προσπερνάμε 

.Ειλικρίνεια  όχι μόνο στους χειρισμούς ,όπου, επαναλαμβάνω, υπάρχει 

εξουσιοδότηση του Δ.Σ.,  αλλά και στις σχέσεις μας και τις συλλογικές υποθέσεις. 

                       

 

                  Μπορούμε να κάνουμε πολλά 

Σε αυτή τη φάση της ζωής μας μπορούσαμε ,εδώ στο χώρο των συντ/χων της ΤΕ, 

να κάνουμε πολλά .Πολύ περισσότερα των όσων κάναμε. Εννοώ πέραν των   

υλικών ,πέραν των οικονομικών, όπου στη τρέχουσα διετία έχουν σημειωθεί 

απρόσμενες επιτυχίες,όπως το ‘’ πρόγραμμα’’ και η ρύθμιση των δανείων. 

Αναφέρομαι στην άλλη πλευρά της ανθρώπινης δραστηριότητας που αφορά στο 

πολιτισμό,στις δράσεις πολιτισμού αλλά και της αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης 

μέσα κι έξω από το χώρο. 



Εχουμε συνεταιρισμό που οι καιροί επιβάλλουν να του δώσουμε ένα πρόσθετο 

προορισμό, όπου πρόσθετες  ζημιές δεν θα έχει, αλλά και κοινωνικό περιεχόμενο 

,ανάλογο των σημερινών απαιτήσεων,   θα αποκτήσει . 

Εχουμε και Ταμείο Υγείας, που στέκεται στο ύψος του, διαρκώς βελτιούμενο σε 

προσφορά υπηρεσιών που ,όμως, επιβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση του 

κοινωνικού προσώπου του, στις σημερινές ,ιδιαίτερα συνθήκες. Χωρίς να 

ξεχνάμε ότι δεν έχει ανάγκη από συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και ανούσιες 

πλην επικίνδυνες αντιπαλότητες. 

Εχουμε και κόσμο, πολύ κόσμο, που θα μπορούσε, μετά από παρότρυνση αλλά 

και αυτόβουλα, να πάρει μέρος σε μια ειρηνική επανάσταση προσφοράς 

υπηρεσιών και στήριξης στον έχοντα ανάγκη συνάδελφο και όχι μόνο. 

Εχουμε και το πολιτισμό που προσπαθεί με δυσκολίες να δηλώσει, κι αυτός, τη 

παρουσία του στο χώρο. 

Είχαμε και έχουμε όλες τις προυποθέσεις να επιβεβαιώσουμε τη γενική 

παραδοχή ότι ‘’ ο πολιτισμός του ανθρώπου κρίνεται από την αλληλεγγύη και τη 

μέριμνα για το συνάνθρωπό του’’.Το γράφει άλλωστε και το καταστατικό του 

Συλλόγου μας. 

Ομως ο ασκούμενος συνδικαλισμός της φοβίας,της υπερβολής,της στειρότητας 

,των ξεπερασμένων στερεότυπων ,του αφόρητου προσωπικού με το μανδύα του 

συλλογικού συμφέροντος, έλάχιστο χώρο αφήνει για δημιουργική συλλογική 

ζωή. 

Να αισιοδοξήσουμε ότι οι εκλογές που σε λίγους μήνες θα γίνουν ,θα τονώσουν, 

αντί να αποσκοτώσουν, το αίσθημα της συντροφικότητας, ότι δε θα δούμε και 

πάλι  αναίσχυντα φαινόμενα ψηφοθηρίας και ότι από τον Απρίλη, οι δυνάμεις 

του ήθους και της αποτελεσματικότητας , θα επιβάλλουν μία νέα κατάσταση στο 

χώρο; Και δεν θα αφήσουν να χαθούν οι κατακτήσεις της διετίας τούτης; Μόνοι 

αρμόδιοι για κάτι τέτοιο είσθε εσείς οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

  


