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Ανακοίνωση 
 
Συναδέλφισες ,  συνάδελφοι, 

Ενώ ασύλληπτα γεγονότα συμβαίνουν στη χώρα (κλειστές τράπεζες κ.λ,.π.), ενώ η Τράπεζα της 

Ελλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο της δεινής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες  

(μεταξύ αυτών και οι συνταξιούχοι της Τ.Ε) καλούνται να αποφασίσουν κάτω από διλήμματα, 

εκβιασμούς και αμφίσημες, μη πειστικές δηλώσεις των υπεύθυνων παραγόντων της χώρας και 

της Ευρώπης , οι έξι ( 6 ) Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν το προεδρείο του ΣΣΤΕ 

αποφάσισαν ανοιχτά  να στοιχίσουν το Σύλλογο Συνταξιούχων στο άρμα των κομμάτων που 

εμφανώς τα/τους στηρίζουν. 

Με πλήρη άγνοια του Διοικητικού Συμβουλίου,  εξέδωσαν την   ανακοίνωση Νο 8/29.6.15, όπου, 

ενόψει του δημοψηφίσματος της 5.7.15,  καταπατώντας κάθε κανόνα δεοντολογίας και 

συναδελφικότητας  ενημερώνουν τους συναδέλφους ότι   ‘’ Ο Σύλλογός μας αποφάσισε να πάρει 

θέση για ένα τόσο σημαντικό θέμα…’’ παραθέτοντας τα επιχειρήματα της προηγούμενης 

συγκυβέρνησης ( ήδη αντιπολίτευσης ).  

Πότε το κάνουν αυτό και ταχυδρομούν την ανακοίνωσή τους;  Στις 29.6.15, όταν την άλλη ημέρα 

(30.6.15) ήταν προγραμματισμένο Δ.Σ. όπου μπορούσαν να φέρουν κι αυτό το θέμα. Όμως, στην 

ημερησία διάταξη της συνεδρίασης έφεραν και συζήτησαν μόνο τα παρακάτω…σοβαρά θέματα: 

Αιτήσεις συναδέλφων για το λογ/σμό Αλληλεγγύης –μεταφορά του προθεσμιακού λογ/σμού-

προσφορές για καθαρισμό κλιματιστικού –προσφορές για καθαρισμό παραθύρων-ταμειακή  

κατάσταση Μαΐου. Οποία σοβαρότητα και συνειδητοποίηση των κρίσιμων στιγμών ! 

Ταυτόχρονα αρνήθηκαν κάθε  συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα διαγράφοντας από τα   

“πρακτικά’’ της συνεδρίασης τη τοποθέτηση που, παρά την άρνηση του προέδρου, 

πραγματοποίησε ο Ίκαρος Πετρόπουλος. 

Η ‘’ Α.Π.’’, γνωρίζοντας ότι το φρόνημα και η επιλογή του συνταξιούχου της Τ.Ε μπροστά στην 

εθνική κάλπη είναι προσωπική  υπόθεση, θεωρεί ότι η υπέρβαση αυτή των συναδέλφων του 

προεδρείου αποτελεί σοβαρότατο ολίσθημα που δεν είναι τυχαίο, αλλά έρχεται μετά από σειρά 

ανάλογων μικρότερης εμβέλειας παραβάσεων κομματικού αλληθωρισμού  για τις οποίες τους 

είχαμε προειδοποιήσει.. Το θεωρούμε προσβολή και έλλειψη σεβασμού προς τα  υπόλοιπα 

τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Οι συνάδελφοι του προεδρείου  είχαν το δικαίωμα και την δυνατότητα  



να εκδώσουν ανακοίνωση της αρεσκείας τους με το όνομα της παράταξής τους, βάζοντας τα 

ονόματα της παράταξής τους (έστω μόνο τα ενδεικτικά ονόματα των σ. Ι. Γοζαδίνου και Ε. 

Κλητοράκη). Οι απλοί  συνάδελφοι θα …καταλάβαιναν. Δεν το έπραξαν. Προτίμησαν το βάθεμα 

της απόστασης από την ‘’ αντιπολίτευση’’ και επεδίωξαν την δημιουργία σύγχυσης. 

Η κίνησή μας η ‘’Α.Π. ‘’κατέφυγε, μετά από μεγάλη περίσκεψη, στην ανακοίνωση αυτή, καλώντας 

τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσουν, να κρατήσουν ομοψυχία και ενότητα  τόσο 

με τους συναδέλφους που θα ψηφίσουν διαφορετικά, όσο και με συμπολίτες τους, εκτός της 

Τραπεζοελλαδικής  οικογένειας, γιατί η ενότητα – ομοψυχία του Έλληνα – Ελληνίδας, τούτες  τις 

ιδιαίτερα κρίσιμες- ιστορικές στιγμές, αποτελεί καθήκον όλων μας. Πόσο μάλλον αυτών που 

ηγούνται σε συλλογικότητες. Οι εχθροί της χώρας μας μόνο μέσα από το διχασμό μας θα 

πετύχουν τα σχέδιά τους. Να μην τους το επιτρέψουμε! 

Τέλος, δηλώνουμε τη κριτική θέση μας για την μονοπαραταξιακή  λειτουργία του ‘’ λογ/σμού 

αλληλεγγύης’’, τη λύπη μας γιατί το προεδρείο αρνείται να θέσει προς διεκδίκηση στη Διοίκηση 

της Τ.Ε. την  επαναχορήγηση του καθολικού δανείου που λήγει τον Αύγουστο του 2015, και 

γενικότερα τη λύπη μας γιατί ούτε καν συζητούνται σοβαρά θέματα όπως οι τέσσερες 

αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικοί οι μνημονιακοί  Νόμοι των 

περικοπών στη σύνταξή μας και στο μέρισμά μας. Επισημαίνουμε, τέλος , σειρά παραλείψεων 

όπως την μη πραγματοποίηση συνάντησης του νέου Δ.Σ με τον Διοικητή της Τράπεζας, την 

κατάργηση των τόσο απαραίτητων σήμερα μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων, των  

θεμάτων που  συζητούνται στην επιτροπή των ‘’ πέντε’’ κ.λ.π. 

Ειδοποίηση : 

Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου και αφού ηρεμήσουν σχετικά τα πράγματα, η κίνησή μας, μετά 

από την μελέτη των τεσσάρων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, και μπροστά στην 

αδυναμία – άρνηση του προεδρείου να θέσει σε συζήτηση θέματα που αφορούν στους 

συναδέλφους,  πρόκειται να προβεί σε ενέργειες σχετικά με αξιοποίηση των αποφάσεων αυτών 

που εκτός από αναδρομική δικαίωση όσων έχουν ασκήσει αγωγή, αποφαίνεται θετικά και για  ‘’ 

ιδιαιτέρως ευρύ κύκλο προσώπων που αφορά η παρούσα πρότυπη δίκη ‘’, απλά χωρίς 

αναδρομικό χαρακτήρα για τους τελευταίους.  Έχει ανοίξει ο δρόμος διεκδίκησης από την ΤΕ 

στην οποία πέρασαν τα παρακρατηθέντα κονδύλια. Πρόκειται για αξίωση  που πρέπει άμεσα να 

διεκδικηθεί. Είναι προσφορότερος ο δρόμος αυτός από την κατάθεση αγωγών, αν υπάρξει 

άρνηση. Οι συνάδελφοι, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και την προτίμησή τους , μπορούν να 

επικοινωνήσουν με την κίνησή μας για περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες. 

Για  την Γραμματεία 

Ίκαρος Πετρόπουλος, Μιχάλης Τροχαλάκης 


