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                          Ανακοίνωση Νο 14/11.9.22  

Χωρίς νομιμότητα ο Σύλλογος θα  καταρρεύσει ουσιαστικά!  

                            Χρέος των συνταξιούχων  της ΤτΕ :                                                                                                   

Καταψηφίζουμε  τον απολογισμό πεπραγμένων  της 

πλειοψηφίας( όποτε πραγματοποιηθεί ). 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ( κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι, συνδικάτα, 

σύλλογοι) , καμία πλειοψηφία δεν είναι ανεξέλεγκτη, στην άσκηση της εξουσίας. 

Υπάρχουν οι νόμοι και το σύνταγμα, τα καταστατικά και οι κανονισμοί που 

αποτελούν το ευαγγέλιο που η κάθε πλειοψηφία υποχρεούται να τηρεί και να 

σέβεται.   

  Παράλληλα, υπάρχει η αντιπολίτευση που υποχρεούται να ελέγχει και να 

δημοσιοποιεί τις τυχόν παρεκτροπές και παρανομίες της πλειοψηφίας .  

Kαι στον δικό μας Σύλλογο καμία πλειοψηφία δεν μπορεί να  παραβιάζει το 

καταστατικό του και να   << νομιμοποιεί >> παράνομες  αποφάσεις.                                    

Δυστυχώς, τούτο έχει συμβεί απροκάλυπτα , την τρέχουσα περίοδο, στον σύλλογό 

μας ,όπου οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας  παραβιάζουν το καταστατικό    

προβαίνοντας σε δαπάνες που αφορούν  και  στους ίδιους , που δεν είναι νόμιμες, 

καθόσον  δεν  υφίσταται η  προβλεπόμενη από το καταστατικό έγκριση  του 

προϋπολογισμού 2022 από Γενική Συνέλευση. Δεν πρόκειται για τυπικό θέμα. 

                  Πλειοψηφία με κάθε τρόπο!!  

Τυχόν δικαιολογία ότι η εξόφθαλμη παραβίαση του καταστατικού οφείλεται στους 

περιορισμούς της πανδημίας  είναι αντικειμενικά αστήρικτη . 

Κατά την περίοδο των περιορισμών , η πολιτεία με νόμους ( ν. 4790/21 άρθρο  90 

και 4808 /21 άρθρο  133 ) υπέδειξε  τον τρόπο και προέτρεψε  τους συλλόγους στην 

πραγματοποίηση εκλογών.   



  Στο γράμμα και το πνεύμα αυτών των νόμων η  Αναγεννητική Πρωτοβουλία  

υπέδειξε τον μοναδικό νόμιμο  τρόπο πραγματοποίησης εκλογών, εν μέσω 

πανδημίας, που θα εξασφάλιζε την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου    (  επιστολική 

ψήφος ) και στήριξε την απόφασή της , μη προβαίνοντας σε καμία προεκλογική 

δαπάνη σε βάρος του ταμείου του Συλλόγου.                                                            

Δυστυχώς, ήταν μόνη. 

                                       Με Γ.Σ. – Παρωδία! 

 Αντί  αυτών, παρά τους περιορισμούς  της πανδημίας, επέλεξαν   τον γνωστό  

παραδοσιακό ρουσφετολογικό  τρόπο  που τους εξασφαλίζει  την πλειοψηφία , 

δηλαδή την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης -  παρωδία  στο «Πανελλήνιο», με 

... Security,,   με κατασπατάληση των πόρων του συλλόγου, με δαπανηρές 

προεκλογικές  εξορμήσεις στην περιφέρεια ( παραρτήματα), με μετακινήσεις καθώς 

και διαμονή επί 4/ήμερο, 75 μελών της περιφέρειας στην Αθήνα,  για την... ΟΣΤΟΕ!! 

και  τελικά την πραγματοποίηση τμηματικών  εκλογών  με security στο κέντρο !.                                          

Αναπόφευκτος ο   μειωμένος αριθμός συναδέλφων που προσήλθε και ψήφισε  

πάντοτε εν μέσω πανδημίας !  

Η απροκάλυπτη και θρασύτατη κατασπατάληση των εισφορών μας συνεχίστηκε το  

κατακαλόκαιρο με τις νέες περιοδείες  των σ. Γοζαδίνου – Κλητοράκη-

Αντωνόπουλου με πρόφαση την... ενημέρωση των μελών των παραρτημάτων !!. 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Είναι γνωστό ότι  ,καιρό τώρα,  οι περιορισμοί έχουν χαλαρώσει, και  οι σύλλογοι 

συνταξιούχων  έχουν προβεί   σε  τακτοποίηση των  θεσμικών εκκρεμοτήτων τους. 

Μόνον ο ΣΣΤΕ ( σ. Γοζαδίνος ) έκρινε ότι  αρκεί με την πλειοψηφία που διαθέτει στο 

Δ.Σ.   να   << νομιμοποιεί  >> τις παράνομες δαπάνες που πραγματοποιούν  .  

         Γιατί η δικαιοσύνη κι όχι οι ίδιοι οι συνάδελφοι; 

 Μπροστά στην ωμή παραβίαση του καταστατικού, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία 

εξέτασε την δυνατότητα προσφυγής στην δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της 

νομιμότητας στον Σύλλογό μας, παρότι πιστεύει ότι τα προβλήματα των Συλλόγων 

δεν πρέπει να φθάνουν στα δικαστήρια. Όμως, η δαπάνη μίας τέτοιας ενέργειας  

είναι πάνω απ’ τις δυνάμεις της, πέρα βέβαια απ’ τον  απροσδιόριστο  χρόνο  που 

θα ολοκληρώνονταν η δικαστική διαδικασία.                                                             

Είναι σαφές ότι  η πλειοψηφία στο Δ.Σ. , υπολογίζοντας στην μόνιμη στήριξη που 

της παρέχουν  οι συνάδελφοι από το 2015, πορεύεται με την  σκοπιμότητα ότι  στην 

προσεχή Γ.Σ.  θα  αποσπάσει  την πλειοψηφία ( θα κάνουν αυτό που ξέρουν για να 

πετύχουν τον σκοπό τους  !) και οι συνάδελφοι θα εγκρίνουν την παρανομία ,                                     
. 

                               Προειδοποίηση! 

Η Α.Π.  προειδοποιεί ότι, αν τούτο συμβεί, θα αποτελεί ένα αρνητικό προηγούμενο, 

ένα βαρίδι υπαρξιακό του Συλλόγου,   που μπορεί να το  επικαλούνται και οι 



επόμενες πλειοψηφίες . Γιατί η  διάφανη και σύμφωνα με το καταστατικό 

διαχείριση του Συλλογικού χρήματος ( ταμείο του Συλλόγου ) αποτελεί 

απαραβίαστο όρο  ύπαρξής του..                                                                                                             

Η  παρανομία στην διαχείριση του ταμείου  δημιουργεί ερωτηματικά, καχυποψία 

και διαλυτικές  τάσεις στον Σύλλογο που ,ιδιαίτερα  στους καιρούς που έρχονται, οι 

συνταξιούχοι οφείλουν να τον κρατήσουν ζωντανό ,παρά την γενικότερα  επιζήμια 

πολιτική της σημερινής πλειοψηφίας. 

Επί τέλους, δεν επιτρέπεται  ένας σύλλογος  να λειτουργεί στα μέτρα του  ενός και 

δύο ακόμη συναδέλφων που  από αιρετοί έχουν γίνει μόνιμοι !. 

Τέλος, στις  σκοτεινές προβλέψεις για το αύριο (  ακρίβεια,  πληθωρισμός, 

ανασφάλεια ....)  η ύπαρξη του ΣΣΤΕ, μπορεί να αναδειχτεί   στο μοναδικό ίσως 

καταφύγιο του ανήμπορου συνταξιούχου ! .  

Κατόπιν των παραπάνω: 

                    Χρέος των συνταξιούχων  της ΤτΕ :                                                                                                   

Καταψηφίζουμε  τον απολογισμό πεπραγμένων  της πλειοψηφίας. 

στην προσεχή Γ.Σ. (όποτε πραγματοποιηθεί ) . 

Τα όποια προβλήματα προκύψουν θα είναι προσωρινά και αμελητέα, μπροστά 

στην διάλυση του Συλλόγου. Συνεργοί στην παράνομη αυταρχική και διαλυτική 

δράση του σ.  Γοζαδίνου και της παρέας του δεν γινόμαστε. 

                                      Εν όψει Γ.Σ. 

Δεν γνωρίζουμε πότε θα πραγματοποιηθεί  Γενική Συνέλευση  στον Σύλλογο.                                

Όποτε γίνει ,όμως, ο πρόεδρος και η παρέα κορυφής   που πάντοτε τον ακολουθεί                           

( ιδίως στις περιοδείες ! )  Θα επιχειρήσουν να συμμαζέψουν την κατάσταση  στα 

μέτρα τους, χωρίς να θιγούν  οι επιδιώξεις τους.                                                                                              

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ΄επαναλαμβάνει :   

<< Με την ίδια πλειοψηφία, η συλλογική μας ζωή θα κινείται στον αστερισμό των 

δικαστηρίων και των αγωγών. Και ο καιρός θα περνάει, διετίες θα παρέρχονται, 

εκλογές θα γίνονται και... <<   για όλα θα φταίει η αντιπολίτευση!!! 

 

                                        ΟΣΤΟΕ: 

          Επί τέλους, κάποτε  να σταματήσει  η παρωδία  ! 

Μια ΟΣΤΟΕ απ' την οποία  έχουν πλέον αποχωρήσει οι δύο  μεγάλοι σύλλογοι  της 

Εθνικής  και της  Άλφα, ενώ  ο σύλλογος της Εμπορικής βρίσκεται στα δικαστήρια 

με το Προεδρείο της  σ. Κλητοράκη ).   

Παραμένουμε  με την εκτίμηση ότι : 



<< Οι εσχάτως διευρυμένοι γαλαζοαίματοι του Συλλόγου μας που άκριτα έχουν 

αναλάβει και την τύχη της ΟΣΤΟΕ, δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι στην 

ομοσπονδία «παίζεται» ένας συνδικαλισμός που μοναδικό σκοπό έχει την 

εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων συνδικαλιστών και μόνον.>> 

Στην θέση που   έχουν αποχωρήσει οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι των άλλων 

τραπεζών,  παρεισέφρησαν οι << άσπονδοι σύμμαχοι ς>>  του δικού μας συλλόγου 

να αναλάβουν το προεδρείο, διαμοιράζοντας μεταξύ τους  οφίκια,  εξασφαλίζοντας   

έτσι και (  μεταξύ τους)  ισορροπία )  .                                                                                                                                            

Το τιμόνι και η διαχείριση της Ομοσπονδίας  πρέπει να περάσει στα χέρια των 

υπολοίπων συνταξιούχων των τραπεζών   που έχουν απομείνει ,εκεί που άλλωστε η 

ΟΣΤΟΕ ανήκει . 

 Στην επόμενη Γενική Συνέλευση , η Αναγεννητική Πρωτοβουλία θα φέρει 

συγκεκριμένη πρόταση "απαγκίστρωσης" του συλλόγου μας απ' το Προεδρείο της 

ΟΣΤΟΕ. 

Έτσι ,αφενός θα σταματήσουν οι υπερβολικές δαπάνες που επιβαρύνουν το ταμείο 

του Συλλόγου μας (Ο Σύλλογός μας ουσιαστικά συντηρεί την όλη λειτουργία της) 

και ( ο σύλλογός μας ) θα επικεντρωθεί  στην αποστολή του. 

  Ο  σύλλογός μας θα διατηρήσει με την Ομοσπονδία μια  "χαλαρή" σχέση με μια 

συμβολική οικονομική συνδρομή σαν έκφραση αλληλεγγύης προς τους 

εναπομείναντες συναδέλφους των άλλων Τραπεζών. 

 

                  Η Συντονιστική Γραμματεία 

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη 

Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος,Ασωνίτης Σπύρος, Ευαγγελίδης 

Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης, Κόνσουλας 

Θανάσης, Κουράκου Άννα, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 

Κυριαζόπουλος Δημήτρης,Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, 

Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα, Μακρίδης Βασίλης, Μπαζίνη 

Κική ,Μπασιάς Λευτέρης, Παντοπούλου Έφη, Παππάς 

Γιώργος, , Πλιόγκας Σωτήρης,Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης 

Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, 

ΣχοινάςΓιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, 

Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, 

Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης .   


