
 

                                Ανακοίνωση Νο 28                                         26/11/18                                                            

Προς τους συναδέλφους των παραρτημάτων του Συλλόγου που το βράδυ,  

στις 14/11/18, βρέθηκαν στη λέσχη του Συλλόγου,στην Αθήνα.  

                  Αγαπητή συναδέλφισσα,αγαπητέ συνάδελφε, 

                  Την Τετάρτη 14/11/18 το βράδυ ,Βρεθήκαμε στην λέσχη, στην Αθήνα, για την… ΟΣΤΟΕ(!) κι όχι 

(όπως θα έπρεπε) για το συνταξιοδοτικό μας .Όμως,το μόνο που,εκείνο το βράδυ, πετύχαμε ήταν να 

βαθύνουμε περισσότερο το χάσμα μεταξύ μας!.                                                                                                           

Τι φταίει; Φταίει,πράγματι, η αντιπολίτευση,όπως ο πρόεδρος και η πλειοψηφία  υποστηρίζει και δεν 

φταίει ο ίδιος και η συμπεριφορά του;                                                                                                                                                                

Ασφαλώς γνωριζόμαστε. Μπορεί να μην  είμαστε φίλοι, μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικές 

κινήσεις,όμως, όταν συναντιόμαστε χαιρετιόμαστε, χωρίς εχθρικά αισθήματα. Άλλωστε,συνάδελφοι με 

κοινά συμφέροντα είμαστε.                                                                                                                                               

Επειδή δεν μπόρεσα να διακρίνω τις σκέψεις σου ,ούτε τα αισθήματά σου, αναφορικά με πράξεις και 

συμπεριφορές που σημειώθηκαν το βράδυ εκείνο ,σκέφθηκα  την παρούσα προσωπική  επιστολή . Πιο 

πολύ ,όμως,η επιστολή ,προήλθε από την κρισιμότητα της κατάστασης του ασφαλιστικού μας  και την 

ευθύνη που αναλογεί σε όλους μας.                                                                                                                                                                                  

Δεν ζεις την ατμόσφαιρα των συνεδριάσεων του  Δ.Σ., έζησες,όμως για λίγο, τον  μηδενικό βαθμό 

επικοινωνίας -πληροφόρησης και απουσίας συναδελφικότητας   στην λειτουργία του Συλλόγου.                             

Την ίδια ατμόσφαιρα έχεις ζήσει και στην προηγούμενη συνάντησή μας ,τον Μάρτη 2018,πάλι στην 

λέσχη, όπου ,παρότι δημόσια και κατευθυνόμενα ,από συνάδελφο παραρτήματος   καταγγελθήκαμε  

ότι   `` η αντιπολίτευση διασύρει τους συναδέλφους των παραρτημάτων ότι τρώνε τα λεφτά του 

Συλλόγου``,ο πρόεδρος μας απαγόρευσε(!) να απαντήσουμε,ενώ  εσύ που ανήκεις στην κίνησή του 

εσιώπησες!. Θυμήσου και  τον Μάρτη 2017, όπου με πρόσχημα την `` φυγή`` συναδέλφου, 

συμφώνησες να γίνουν εκλογές,χωρίς να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ.!!     

                                      Γιατί δεν μιλάς;                   , 

       Έστω κι αν δεν μιλάς, δεν μπορεί , παρά να διακρίνεις  πόσο  κάλπικο είναι το  επιχείρημα    `` για 

όλα,φταίει η αντιπολίτευση`` ,ούτε πόσο `` αντικειμενική `` είναι η πληροφόρηση που ξεδιάντροπα, με 

ανοίκειους εναντίον μας  προσωπικούς χαρακτηρισμούς ,παρέχει  ο πρόεδρος με τις αλλεπάλληλες 

ανακοινώσεις του.                                                                                                                                                                                 

Η συγκέντρωση της 14/11/18 ήταν σπουδαία ευκαιρία να μιλήσουμε, εκτός από την ΟΣΤΟΕ, και για το 

``σπίτι`` μας που κινδυνεύει να καει.  Προσήλθα με μία επιστολή,( στην τέταρτη σελίδα ) με παραλήπτη  

κι εσένα, επιστολή που,δυστυχώς, ``χάθηκε`` μέσα στο κλίμα πόλωσης που ,πέραν άλλων,είχε 

σηματοδοτήσει  η στρεβλωτική ,αντισυναδελφική ανακοίνωση της ίδιας ημέρας ,Νο 3/18 της  

``Δημοκρατικής συνεργασίας`` των σ.  Γοζαδίνου-Κλητοράκη. Είναι δυνατόν να συμφωνείς με το 

περιεχόμενο και τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς της   ανακοίνωσης αυτής( ταλαίπωρος κ.λ.π.); 



                       Πίστευα και πιστεύω ότι ο ρόλος σου μπορεί να ήταν ( είναι ) καθοριστικός,γιατί                                   

η διαλυτική πολιτική αυτής της κίνησης( μαζί της και η ΔΕΚΣ)  που είναι πλειοψηφία  στο 

Σύλλογο,ασκείται στην βάση της στήριξης που της  παρέχει η μεγάλη πλειοψηφία των παραρτημάτων               

( ανάμεσά τους κι εσύ).  Με βάση αυτή την εκτίμηση,θεωρώ υποχρέωσή μου να σου παρουσιάσω την 

`` άλλη`` όψη των πραγμάτων της 14/11/18:   

                           Η άλλη όψη των πραγμάτων:  

                         Οι ένδεκα ( 11 ) Διοικητικοί Σύμβουλοι  και  οι 72 συνάδελφοι εκπρόσωποι των 

παραρτημάτων, αποτελούσαν το πιο αντιπροσωπευτικό όργανο  που θα μπορούσε  να συμβάλλει σε  

``αλλαγή πορείας `` του Συλλόγου μας.  Ήταν ευκαιρία  να  ξεπεραστεί ,επί τέλους,η διχόνοια που τείνει 

να τινάξει στον αέρα την  μοναδική ``  ιδιαιτερότητα `` της ΤτΕ  και να καταστρέψει την δυνατότητα που 

έχουμε να επιλύουμε  με ``διαφορετικό τρόπο`` τα προβλήματα του χώρου(Σύνταξη-μέρισμα-

πρόγραμμα-Τ.Υγείας). Είναι  πλέον ορατός ο κίνδυνος  που απειλεί το ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς 

που μας χαρακτηρίζει .Γιατί, μπορεί η συγκέντρωση να συγκλήθηκε εξ αιτίας του συνέδριου της 

ΟΣΤΟΕ,όμως, ήταν μία σπουδαία ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας.  

Η κίνησή μας, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, ξεπερνώντας χαρακτηρισμούς, αυταρχισμό,εντάσεις, 

προσήλθε στη συγκέντρωση , σε μία ακόμη προσπάθεια συνεννόησης.Προσήλθε με επιστολή που 

δημοσιεύεται στην τέταρτη σελίδα.                                                                                                                                                

Είναι κρίμα που όταν ανέπτυξα αυτή την επιστολή, εσύ είχες αποχωρήσει, ακολουθώντας πειθήνια  τον 

πρόεδρο ,σε μία ακατανόητη απόφαση αποχώρησης από την αίθουσα με προσχηματική δικαιολογία.  

                             Τα γεγονότα: 

1 .  Σε  κάθε αντίστοιχη μάζωξη στην Αθήνα ,η κίνησή μας, πραγματοποιεί συγκέντρωση στην λέσχη του 

Συλλόγου όλων των ενεργών μελών της (Αθήνα και  περιφέρεια ). Είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε 

να βρεθούμε όλοι μαζί και να συνδιαμορφώσουμε την πολιτική μας,τις θέσεις μας.                                                                                                                                                           

Όπως κάθε χρόνο,είχαμε ορίσει την συγκέντρωσή μας στις 5,30 μ.μ. και επ αυτού είχαμε επίσημα 

ενημερώσει τον κ. πρόεδρο  στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που είχε προηγηθεί.Προσήλθαμε  την 

συγκεκριμένη ώρα και , δυστυχώς, βρήκαμε την λέσχη… κλειδωμένη(!) με την υπάλληλο του Συλλόγου 

να μας δηλώνει: `` Απαγορεύεται! Είναι εντολή προέδρου!``. Αντιλαμβάνεσαι ότι, απαγορεύσεις 

τέτοιου είδους προκαλούν αντιδράσεις,φτιαχνουν κλίμα(!) .Καταφύγαμε σε `` αποθήκη `` του κτιρίου  

που δεν χώρεσε ούτε τους μισούς! 

2.  Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., στις 7 μ.μ. θα ξεκινούσε συγκέντρωση και  συζήτηση όλων. Όμως, 

την ώρα αυτή ο κ. πρόεδρος ,και οι  συνάδελφοι της επιρροής του από την    περιφέρεια (κι εσύ) …                              

`` συσκέπτονταν ``,σε άλλο χώρο,αφήνοντας να τους  περιμένουμε,   εμείς κι όσοι δεν  είναι``δικοί 

του``. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνουν οι συγκεκριμένες χωριστές συγκεντρώσεις.                     

Είναι διχασμός!! 

3.  Προσήλθαν ( κι εσύ ) στην αίθουσα της συγκέντρωσης (λέσχη) `εν σώματι`` στις 7,35μ.μ. και κατά τις 

7.40 μ.μ. ξεκίνησε ο πρόεδρος όχι με την γνωστή ,έστω,εισηγησή του, αλλά ζητώντας ,για πρώτη φορά,  

την αποχώρηση από την αίθουσα των  12 περίπου συναδέλφων που ``δεν είχαν ιδιότητα`` 

γιατί,σύμφωνα με τον ίδιο (!), ``η συγκέντρωση είναι κλειστή`` !!!. Γνωρίζεις ότι,κλειστές 

συγκεντρώσεις δεν συνέβαιναν  ποτέ στο Σύλλογο,ούτε συμβαίνει πουθενά αλλού στην Δημοκρατική 

Ελλάδα (Βουλή,Δημοτικά Συμβούλια σωματεία…). 



4.        Γνωρίζεις πως πάντα, τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις , τις   παρακολουθούσαν ορισμένοι  

συνάδελφοι και  μελη  της κίνησής μας,της ``Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας `` και όταν                                                      

έρχοταν η ώρα του φαγητού ή ταβέρνας, αποχωρούσαν. Ποτέ δεν παρέμεναν συνάδελφοι για…  

φαγητό ! Ούτε, ποτέ, είχε τεθεί θέμα μη συμμετοχής τους στην συγκέντρωση. 

5.           Πιστεύεις ότι η ανάγνωση από τον πρόεδρο  των ονομάτων των συναδέλφων  που 

``δικαιούνται να παραμείνουν στην αίθουσα``  και η δήλωσή του ότι ``Αν οι υπόλοιποι, δεν φύγουν θα  

`` φύγουμε εμείς``,ανταποκρίνεται στην απόλυτη ανάγκη ηρεμίας στον ΣΣΤΕ;  Τον ακολούθησαν,άνευ 

λόγου και αντίρρησης, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων της περιφέρειας(ανάμεσά τους κι 

εσύ). Όσοι παραμείναμε στην αίθουσα,συνέχισαμε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., με 

αιωρούμενο, δυστυχώς,  ένα ακόμη πλήγμα στην ενότητα του χώρου.                                                                                                                 

6.             Μετά παρέλευση   μίας περίπου ώρας, ο πρόεδρος και οι αποχωρήσαντες  (  ανάμεσά τους κι 

εσύ) επανήλθαν ,`` εν σώματι ``, στην αίθουσα ( λέσχη ), όπου συνεχίζαμε την συγκέντρωση ,έδωσε 

εντολή στην υπάλληλο να κλείσει τα μικρόφωνα (!) και κάθησαν στα στρωμένα, στην άλλη άκρη της 

ίδιας αίθουσας ( λέσχης )τραπέζια  για το… φαγητό.Δεν σε προβλημάτισε αυτή η εξέλιξη;                                                                                  

Πράγματι συμφωνείς ότι έτσι έπρεπε να καταλήξει αυτή η τελευταία (;) ευκαιρία;                                           

Δεν συντηρεί και δεν οξύνει   αυτή η πολιτική το διχασμό;                                                                                                                                                                                                   

Σκέφθηκες,μήπως, αυτή η ενέργεια στόχευε σ αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα; Μήπως ήταν επένδυση 

στο διχασμό που αποδίδει εκλογικά;   

7.                Μέχρι ποίου ορίου πρέπει, αιρετοί Διοικητικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας,να ανέχωνται 

αντικαταστατικές,αντιδημοκρατικές αποφάσεις και τα ιδιοκτησιακά σύνδρομά τους;                                                                                                     

Κι αν, ακόμη, δεχθούμε ως ορθή την απόφαση του προέδρου ,δεν θα έπρεπε να επιτραπεί κάποιος 

δικαιολογημένος η όχι αντίλογος;                                                                                                                                                                     

                 ΟΣΤΟΕ : Απουσία σοβαρότητας !                                                                             

Τέλος, δεν σε προβληματίζει που ο Σύλλογος Συνταξιούχων της ΤτΕ,διαφεντεύει μία ομοσπονδία –

καρικατούρα, την ΟΣΤΟΕ,  στην οποία δεν συμμετέχουν  οι πιο μαζικοί σύλλογοι ττων Τραπεζών  

Εθνικής,της Εμπορικής,της ΑΛΦΑ – ΠΙΣΤΕΩΣ;                                                                                                                      

Πρόσεξες καθόλου την ``εφημερίδα ``της ΟΣΤΟΕ ,μέσα στον πράσινο φάκελλο που σε εφοδίασαν , με 

το … άρθρο της κ. προέδρου και τις υπόλοιπες ουσιαστικά λευκές σελίδες; Αν δεν το πρόσεξες ,δες το 

τώρα . Θεωρείς ότι αυτό το <<κορροιδιλίκι>> πρέπει να συνεχιστεί; 

Συναδέλφισσα,συνάδελφε,                                                                                                                                       

Επεχείρησα, όχι να σε πείσω να αλλάξεις συνδικαλιστική προτίμηση ,απλά θέλησα  να δεις και την 

άλλη πλευρά των γεγονότων.  Η άποψή μου είναι ότι τα πράγματα στον ΣΣΤΕ δεν πρόκειται να 

βελτιωθούν από την κορυφή και ότι εσύ μπορείς να συμβάλλεις άμεσα. Τον τρόπο θα τον βρεις εσύ.                          

Εφ όσον ανήκεις στην κίνηση της πλειοψηφίας, σου ανήκει και η ευθύνη για τις αποφάσεις της.                               

Δεν έχουμε πολύ χρόνο.Μελέτησε την ανακοίνωση Νο 30/18 της πλειοψηφιας,διάβασε  και   τις 

τελευταίες ανακοινώσεις της Δημοκρατικής συνεργασίας όπως και της ΔΕΚΣ ( ιδιαίτερα αυτή )και 

πράξε! 

Συναδελφικά, 

                           Για την Συντονιστική Γραμματεία                Ίκαρος Πετρόπουλος 

 



Η επιστολή που στις 14/11/18, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία απηύθυνε  

στους συνάδελφους των παραρτημάτων . 

                         <<  Η  θέση του κ. Διοικητή ,όπως την ανακοίνωσε στους δύο προέδρους  που τον συνάντησαν ( μόνον 

αυτοί!) στις 5/11/18΄` Οι κρατήσεις για τους συνταξιούχους της ΤτΕ θα σταματήσουν όταν θα υπάρξει αντίστοιχη 

ρύθμιση στο Δημόσιο `` και ότι ``θα συγκαλέσει το Συμβούλιο ασφάλισης όταν υπάρξουν οι σχετικές εξελίξεις                                     

( ανακοίνωση  του ΣΣΤΕ 30/6.11.18 ), δεν αφηνει περιθώρια παρερμηνείας. Το ιδιαίτερο θεσμικό 

πλαίσιο της ΤτΕ που άντεξε  90 χρόνια και έδινε την δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων μας ( του 

Ταμείου Υγείας συμπεριλαμβανομένου),  κινδυνεύει να ισοπεδωθεί και να προβάλλει ο κίνδυνος 

φτωχοποίησής μας και απώλειας της αξιοπρέπειάς μας.Θα δεχθούμε παθητικά αυτή την προοπτική ; 

Nα γίνουμε ουρά του Δημοσίου ή θα αντιδράσουμε; Με ποιο τρόπο;                                                                                                                                   

Κι αν ακόμη δεχθούμε ότι για τις αρνητικές εξελίξεις φταίει η αντιπολίτευση, και  ότι η πλειοψηφία 

είναι άψογη (ανακοίνωσή τους στα χέρια σας),μήπως είναι η τελευταία ώρα να τα βρούμε,να 

ομονοήσουμε; Στην κατεύθυνση αυτή,μήπως πρέπει να συμβάλλετε κι εσείς;                                                                                                                                                             

Οι  προϋποθέσεις για λύση μέσα στην ΤτΕ είναι υπαρκτές,είναι και πιεστικές: 

                          Α1. Το μοναδικό στη χώρα καθεστώς της ιδιαιτερότητας της ΤτΕ( Καταστατικό κ.λ.π.)                                        

Α2. Η εξαίρεση από τον Ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου) και η μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ.                                                                                                                                                           

Β.  Η  θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ Της 3/10/17                                                                                                  

Γ.   Η απεμπλοκή της ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ και η πρόσφατη κυβερνητική θέση:                                               

``Τα ζητήματα υπολογισμού,απονομής και πληρωμής συντάξεων της ΤτΕ ,όπως αυτές κανονίζονται                                                                           

από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της``                                                                                                                                        

Δ.  Η συμβιβαστική θέση του Γ.Σ. της 29/10/18`` Σε κάθε πάντως περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το υπό 

κρίση θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο``.                                                                                                                  

Ε.   Η κοινή πεποίθηση ότι ο χρόνος αυτός δεν πρέπει να αφεθεί στην αντιδικία της προεκλογικής 

περιόδου,πόσο μάλλον στην μετά τις εκλογές περίοδο.  

Στ.  Η ψήφιση από την βουλή της επιστροφής αναδρομικών στα ειδικά μισθολόγια  ( Ένστολους, 

Δικαστικούς,καθηγητές πανεπιστημίων,γιατρούς ΕΣΥ,μουσικούς KOA… )                               

Ζ.    Οι ευνοικές αποφάσεις Δικαστηρίων.                                                                                                                      

Η.  Η εύλογη πεποίθηση ότι `` αν πετάξουμε στα σκυλιά`` την ιδιαιτερότητά μας, δεν πρόκειται να 

ωφεληθεί κάποια άλλη κατηγορία συνταξιούχων.                                                                                                   

Θ. Τέλος, η αρνητική εμπειρία του 2008 (ΙΚΑ ) και του 2012 (ΗΔΙΚΑ).                                                                                       

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι τώρα ,απόψε, με την παρουσία σας, να υπογράψουμε  συμβόλαιο 

συνεννόησης και συμπόρερυσης για ένα μόνο θέμα: Την περιφρούρηση του κύρους και της 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ και  την παύση των περικοπών,όπως   και την διευθέτηση των αναδρομικών. H 

πρότασή  μας  είναι κατατεθειμένη στο Δ.Σ. >> 

                                                                                                                            Η Συντονιστική Γρα,μματεία 

                                                                                                                                       H Συντονιστική Γρ                       

 

 

14/11                    

                                        

 

Κυκλοφόρησε ανακοίνωση η ΔΕΚΣ, με την οποία μας πληροφορεί <<ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ!!!>>. Είναι ατύχημα για τους Τραπεζοελλαδίτες συνταξιούχους ,όχι τόσο η 

Κίνηση που  σταθερά συνοδοιπορεί με  τον πρόεδρο του Δ.Σ.( σ όλες τις εκφάνσεις του),όσο 

αυτά που γράφουν  και πιστεύουν οι εκφραστές  της στο χώρο.Εκτός και δεν έχουν συντάξει 

αυτοί την ανακοίνωση!  


