
Σκέψεις - Απορίες - Ερωτηματικά 

προς τον Πρόεδρο του Σ.Υ.Τ.Ε. 

 
Με έθπιεμε θαη απνξία, γηα ηε ζθνπηκόηεηα ηνπ δεκνζηεύκαηόο ζαο, δηάβαζα ζην θύιιν 

Μαξηίνπ ηνπ "Τξαπεδηθνύ Αγώλα" ηελ πιήξε ζηήξημε ηνπ ΣΥΤΕ ζηε Νέα Σπλδηθαιηζηηθή 
Ελόηεηα (ζπλδηθαιηζηηθή θίλεζε ησλ θ.θ. Γνδαδίλνπ - Επζηαζίνπ). 

Αλ ε ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε ζηε Ν.Σ.Ε. ήηαλ απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ ΣΥΤΕ, 
θαηά ηε γλώκε κνπ, ήηαλ απξνθάιππηε θαη απαξάδεθηε παξέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηνπ 
Σ.Σ.Τ.Ε., ελόςεη ησλ επηθείκελσλ εθινγώλ ηνπ ζηηο 21 ηνπ ίδηνπ κήλα. Αλ ε ζηήξημε απηή ήηαλ 
πξνζσπηθή άπνςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΥΤΕ, έπξεπε λα ηελ είρε εθθξάζεη ζαλ απιόο 
ζπλάδειθνο ελ ελεξγεία, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ αμηώκαηόο ηνπ. 

Σηε ζπλέρεηα θαη πηζηεύνληαο ίζσο, όηη πξνζθέξεη πεξηζζόηεξε ζηήξημε ζηνλ "μένηοπα" 
ηνπ θ. Γνδαδίλν, ν θαιόο ζπλάδειθνο Πξόεδξνο ηνπ ΣΥΤΕ ζπλππέγξαςε καδί κε ην Γ.Γ. ηνπ 
ζπιιόγνπ, κηα ηειείσο απαμησηηθή επηζηνιή ζηελ Πξόεδξν ηνπ Σ.Σ.Τ.Ε., κε ηελ απαίηεζε λα 
δηαβαζηεί ζηε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζή καο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο. 

Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ πσο εηζέπξαμαλ νη ζπλάδειθνη ην θείκελν απηήο ηεο επηζηνιήο, ήηαλ 
ε απόιπηε "παγωμάπα" ηεο θαηάκεζηεο από ζπληαμηνύρνπο ζπλαδέιθνπο αίζνπζαο (πάλσ 
από 300 άηνκα), όπνπ δελ αθνύζηεθε νύηε ΕΝΑ χειποκπόηημα ζε έλδεημε απνδνρήο ηεο. 

Είραηε πξνεμνθιήζεη όηη ε παξνπζία ζαο ζηε ζπλέιεπζή καο ζα κεηαηξεπόηαλ κε επζύλε 
ησλ ζπληαμηνύρσλ από βήκα ελόηεηαο ζε βήκα δηαρσξηζκνύ. Η ελόηεηα ζπλάδειθνη έξρεηαη 
κε πξάμεηο. Καη ε θξηηηθή, ζηηο πξάμεηο πνπ ΔΕΝ θάλαηε γηα ηελ ελόηεηα, ζαο θόβηζε, γηαπηό 
θαη δελ παξαζηήθαηε. 

Επεηδή, όπσο γξάθεηε ζηελ επηζηνιή ζαο, νη εθάζηνηε εθιεγκέλνη ζηα αμηώκαηα ηνπ ΣΥΤΕ 
θνκίδνπλ ηε δηθή ηνπο θνπιηνύξα, ίζσο απηόο ν ηξόπνο αληαπόθξηζεο ζηελ πξόζθιεζε ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζαο ζπληαμηνύρσλ θαηαδεηθλύεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηθήο ζαο θνπιηνύξαο. 

Η κε αληαπόθξηζή ζαο ζηε ζηελ Πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 
Σπιιόγνπ καο, θαη ζπκθσλώληαο καδί ζαο όηη ηα αμηώκαηα δελ αθνξνύλ πξόζσπα αιιά 
ζεζκνύο, ήηαλ πξνζβιεηηθή γηα ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΣΣΤΕ θαη όρη ηεο Πξνέδξνπ 
ηνπ. Υπόςε όηη δελ ζαο πξνζθάιεζε ζε ηζάη ή δείπλν ζην ζπίηη ηεο. 

Γξάθεηε επίζεο, όηη δελ αθίζηαζζε ησλ πνιηηηθώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ Δ.Σ. ηνπ ΣΥΤΕ, ηηο 
νπνίεο ραξάμαηε θαη ππεξαζπηζζήθαηε θαη κε ηε δηθή ζαο ςήθν, ελώ αθήλεηε λα ελλνεζεί όηη, 
γηα λα νκαινπνηεζεί ε θαηάζηαζε κεηαμύ ησλ δύν Σπιιόγσλ πξέπεη λα δνζνύλ από ην ΣΣΤΕ 
νη απαξαίηεηεο εμεγήζεηο. 

Μήπσο είλαη θαηξόο, θαινί κνπ ζπλάδειθνη, εζείρ να μαρ εξηγήζεηε και να μαρ 
αποδείξεηε, κε πνηέο ελέξγεηέο ζαο πξνο ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο βνεζήζαηε ώζηε λα κελ 
εμαλεκηζηνύλ νη ζπληάμεηο καο; Με πνηέο πξάμεηο ζαο πξνσζήζαηε έχονηαρ ηη δύναμη ωρ 
εν ενεπγεία, ηα αηηήκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ; (επίδνκα ηζνινγηζκνύ, έθηαθηε νηθνλ. ελίζρπζε 
400 €,  επαλαρνξήγεζε επηζθεπαζηηθώλ  θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, επαλαρνξήγεζε  δαλείσλ 
3 ζπληάμεσλ θιπ.). Έηζη, γηα λα κπνξέζνπκε θαη εκείο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε 
ζπλεηζθνξά ζαο ζηα πξνβιήκαηά καο. 

Μήπσο ζα κπνξνύζαηε επίζεο λα καο εμεγήζεηε όπσο γξάθεηε ζηελ επηζηνιή ζαο, αιιά 
επαλαθέξεηε θαη ζην θύιιν ηνπ Απξηιίνπ ηνπ Τ.Α., κε πνηό μαγικό ηπόπο ζα απεκπιαθνύλ 
νη ζπληάμεηο καο από ηελ Η.ΔΙ.Κ.Α. όηαλ απηό είλαη δέζκεπζε ηνπ Μλεκνλίνπ Νν 2; 

Κάζε απάληεζε "θαινπξναίξεηε θαη εηιηθξηλήο" δεθηή. 
Σπλαδειθηθά, 
Ειελε Μπαιηά 
Σπληαμηνύρνο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο 
 

  

   


