
  

                                           Αθήνα 24.3.2015  

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων 

Τώρα που ο κουρνιαχτός των εκλογών κατακάθισε και σε αναμονή των αποτελεσμάτων, η 

κίνησή μας, η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, απευθύνεται στους συναδέλφους με τις 

παρακάτω εκτιμήσεις:  

1. Τη διετία που πέρασε επιβεβαιώθηκε ότι ο ΣΣΤΕ αποτελεί ουσιαστικό όργανο διατήρησης 

της αξιοπρέπειας του τραπεζοελλαδίτη συνταξιούχου. Πέτυχε τη διασφάλιση ενός ανεκτού 

επιπέδου διαβίωσης, κάτι που δεν κατόρθωσαν μεγάλες άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. 

Πόσο μάλλον άνεργων και χωρίς μισθό απασχολούμενων. Χρέος συνεπώς όλων είναι η 

ενίσχυση της μαζικότητας του. 

 

2. Τη παρελθούσα διετία, ο ρόλος της Α.Π. υπήρξε καθοριστικός τόσο στη φάση της 

συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ (Απρίλιος 2013), όσο και κατά τη διάρκεια της διετίας. 

Ασκήσαμε με διακριτικότητα και ήθος  τα καθήκοντα της «Γραμματείας» και κάναμε τους 

αναγκαίους συμβιβασμούς, κάτι που δεν ήταν ευχάριστο και δεν θα ήταν απαραίτητο, αν η 

δύναμη της κίνησής μας δεν είχε συρρικνωθεί. 

 

3. Μέσα από απαράδεκτες εσωστρεφείς δυσκολίες – προσκόμματα συμβάλλαμε σε 

ικανοποιητική εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, χωρίς να θυσιάσουμε την 

αποτελεσματικότητα του. 

 

4. Με ανακοινώσεις και μεστές απαντήσεις σε  20 ερωτήσεις που εμείς δημιουργήσαμε, 

απαντήσαμε σε όλες τις εναντίον μας κριτικές. Ταυτόχρονα με άλλες ανακοινώσεις «πριν τις 

εκλογές»  και «μετά τις εκλογές» θέσαμε υπόψη των συναδέλφων τις εκτιμήσεις μας για τις 

διεκδικήσεις της προσεχούς διετίας, για την ανάγκη και τις μεγάλες δυνατότητες του χώρου 

για αλληλεγγύη και στήριξη αναξιοπαθούντων συναδέλφων, όπως και για την ανάπτυξη του 

πολιτισμού.   

 

5. Με ψυχραιμία και γνώση κρατήσαμε όρθιο το ΣΣΤΕ,  όταν οι προσωποκεντρικές ψυχώσεις 

και ο ακραίος συνδικαλισμός της υπερβολής, ωθούσαν τους συναδέλφους στη κάλπη 

διχασμένους σε δύο στρατόπεδα γύρω από εσωστρεφές θέμα, αυτό της «ασφαλιστικής 

εταιρείας». Χωρίς τη δική μας παρουσία αυτό θα είχε συμβεί με απρόβλεπτες συνέπειες. 



6. Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που η θέση μας για το «πρόγραμμα» που προσδιορίσθηκε με 

μονοθεματική ανακοίνωσή μας στις 1.12. 14 υιοθετήθηκε τελικά από το μεγαλύτερο μέρος 

του συνδικαλιστικού φάσματος τόσο με προεκλογικές  ανακοινώσεις, όσο και στη Γ.Σ. στις 

19 Μαρτίου 2015. 

 

7. Επικοινωνήσαμε τις θέσεις μας με το μεγαλύτερο μέρος των παραρτημάτων και νοιώσαμε 

την αποδοχή τους από το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων που μας άκουσαν. Τονίσαμε ότι 

οι κατακτήσεις της διετίας και ιδιαίτερα η συγκατοίκηση – συνεργασία με το ΣΥΤΕ και το 

«πρόγραμμα», πρέπει να προστατευθούν. Προς τούτο επιβάλλεται η δημοκρατικότερη 

λειτουργία του Δ.Σ. και απομάκρυνση από τον συνδικαλισμό της καταγγελίας και της 

υπερβολής. 

 

8. Τέλος, κρίναμε τις εκλογές στις 19.3.15 καθοριστικές για τις περαιτέρω εξελίξεις των 

παραπάνω  θεμάτων μας και συνεπώς για την αξιοπρέπεια του τραπεζοελλαδίτη και 

ζητήσαμε την ενίσχυση της κίνησής μας προκειμένου να ανταποκριθεί στον, αυξημένων 

απαιτήσεων, ρόλο της.   

 

9. Με βάση τα παραπάνω, η κίνησή μας θα ορίσει τη θέση της ανάλογα με τη δύναμη και 

συνεπώς τις δυνατότητες που οι συνάδελφοι θα της έχουν δώσει . Οπωσδήποτε δεν θεωρεί 

μονόδρομο τη συμμετοχή της στο προεδρείο του Δ.Σ.                                                                                                                                            

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

                                                           

 

                        


