
 

       Αθήνα, Μάρτιος 2018 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  4 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΝΟΣ «ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ» 

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς σε μια περίοδο κατά την οποία έπρεπε στο σύλλογο να πρυτανεύει η λογική και η 

ομοψυχία, ώστε όλοι ενωμένοι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το επίπεδο 

των παροχών μας, οι παρατάξεις της μειοψηφίας «Εν Δράσει» (Ευσταθίου) και «Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία» (Πετρόπουλος) αγνοώντας τον βασικό κανόνα της δημοκρατίας ότι η 

πλειοψηφία αποφασίζει και η μειοψηφία ελέγχει… υπερβάλλουν αλλήλους στην προσπάθεια 

υπονόμευσης των βασικών αιτημάτων του συλλόγου, κατασυκοφαντώντας, 

παραπληροφορώντας και λασπολογώντας  σε βάρος των μελών του Προεδρείου με ένταση 

και εμπάθεια που πραγματικά γεννά ερωτηματικά ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 

αρρωστημένες σκέψεις και τις υστεροβουλίες  που κρύβονται πίσω από το «μένος» που τους 

έχει κυριεύσει.  

Είναι γνωστό σε όλους ότι, το διεκδικητικό πλαίσιο των δύο παρατάξεων (Δημοκρατική 

Συνεργασία/ΔΕΚΣ) που εγκρίνατε με πλειοψηφία 63% (σχεδόν επτά στους δέκα 

συναδέλφους) στις εκλογές του 2017 είχε δύο βασικές διεκδικήσεις. Πρώτον,  την 

μεταφορά επιπρόσθετου ποσοστού 12% από την επικούρηση στο «πρόγραμμα 

μετεργασιακών παροχών» και δεύτερον, την κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων  

των νόμων 4051/12&4093/12, με την ταυτόχρονη καταβολή των αναδρομικών. Σας 

ενημερώνουμε ότι η θετική έκβαση και των δύο αυτών θεμάτων, θα είχε ως αποτέλεσμα 

την σημαντική αύξηση των καθαρών αποδοχών ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ υπονομεύθηκε «λυσσαλέα» σε συνδικαλιστικό, 

διοικητικό και πολιτικό επίπεδο, από τους «Εν Δράσει» και την «Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία» με την  «αμέριστη συνεργασία» συγκεκριμένων μελών της Διοίκησης 

της Τράπεζας.  Αφού δε πέτυχαν να αναστείλουν την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων 

προσπαθούν να σας πείσουν ότι έχουν να παρουσιάσουν  καλύτερες εναλλακτικές  

προτάσεις!!! Μόνο που οι προτάσεις αυτές είτε, αποτελούν μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις 

(τα πάντα όλα-Εν Δράσει)  είτε, συνίστανται στο καλόπιασμα και την επίκληση της 

«υποτιθέμενης ευαισθησίας» της Διοίκησης (Αναγεννητική Πρωτοβουλία)  



 

Έχουν δε  αποθρασυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να κατηγορούν  τις παρατάξεις του 

Προεδρείου για  κομματική και παραταξιακή στρατηγική όταν οι ίδιοι δεν βρήκαν να πουν ούτε 

μια λέξη για την πολιτική και την τοποθέτηση μελών του Γενικού Συμβουλίου η οποία 

υπονομεύει ευθέως το κύρος και την αξιοπιστία του κ. Διοικητή  και της Τράπεζας της Ελλάδος 

γενικότερα, αμφισβητώντας την βαρύτητα των διαπιστώσεων του σχετικά με την κατάσταση 

και τις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας!!!!!! Σημειωτέον ότι τα εν λόγω στελέχη-μέλη του 

Γενικού Συμβουλίου που επιτίθενται στον κ. Διοικητή αμείβονται με παχυλούς μισθούς από το 

Δημόσιο εξαρτώντας την ύπαρξή τους από την διατήρηση στην εξουσία της σημερινής 

Κυβέρνησης!!!!! Επίσης οι συν Ευσταθίου και Πετρόπουλος δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν είναι 

αντίθετοι ή όχι στον πόλεμο λάσπης που υπόκειται ο κ. Διοικητής από το σύνολο σχεδόν των 

κυβερνητικών στελεχών και τον φιλικών τους εφημερίδων καθώς, ενώ είναι λαλίστατοι σε άλλα 

θέματα, στο συγκεκριμένο  «σφυρίζουν αδιάφορα»!!!!!!!    

Είμαστε πλέον σχεδόν βέβαιοι, οι εν λόγω κύριοι,  βλέποντας την σημαντικότατη 

μείωση της εκλογικής τους δύναμης στις τελευταίες εκλογές και διαβλέποντας 

περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις  για το μέλλον των παρατάξεών τους, σε περίπτωση που 

το παρόν Προεδρείο  κατορθώσει τελικά να επιλύσει θετικά τα δύο αυτά σημαντικότατα 

θέματα (ίσως και μη εκπροσώπηση στο Δ.Σ μίας εκ των δύο στις εκλογές του 2019), 

υπονόμευσαν σκόπιμα τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων  στο βωμό της 

εκλογικής τους επιβίωσης!!!!!!!!!!!!!!!!  

Τέλος, κατηγορούν εμάς για την εξυπηρέτηση κομματικών στόχων όμως αυτοί είναι που έχουν 

επαφές, χρησιμοποιούν και κολακεύουν κυβερνητικούς βουλευτές  για την προώθηση των 

σκοπών τους!!!!!!! Ίσως τελικά να αποσκοπούν στην ανταμοιβή τους με θέση στον κρατικό 

μηχανισμό!!!!! Ας κάνουν υπομονή, ποτέ δεν ξέρει κανείς…… Μέχρι και κυρ Φώτης ο 

Κουβέλης δικαιώθηκε…….. 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,από όλη αυτή την αντιπαλότητα δεν θα κερδίσει κανένας και 

ίσως όλη αυτή η υπονομευτική προσπάθεια να βλάψει κατά τη φορά των πραγμάτων, όλους 

μας. Κάνουμε έκκληση στην λογική και τη σύνεση των συναδέλφων που πρόσκεινται στις δύο 

παρατάξεις της μειοψηφίας  να συμβάλλουν προκειμένου να αποτραπεί η πόλωση που δεν 

ευνοεί τα συμφέροντα κανενός!!!                            

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς 
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 
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