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ΣΥΝΕΣΗ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ?
‘Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ & ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ?
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αντιμετωπίσαμε όλοι μας μια πρωτόγνωρη πανδημία, για τα παγκόσμια χρονικά, αυτή του κορωνιού. Η
Κυβέρνηση, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα των
ευπαθών Ομάδων, έλαβε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα καθιστώντας τη Χώρα μας πρότυπο προς μίμηση
και σημείο θετικής αναφοράς. Ευχόμενοι σε όλους να είμαστε καλά, δίχως δεύτερο κύμα πανδημίας
επικοινωνούμε μαζί σας, ενημερώνοντας σας για τα τρέχοντα θέματα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η παράταξή μας θεωρεί ότι η ανανέωση της θητείας του κ. Διοικητή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση
εξυπηρετώντας θετικά τα ευρύτερα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Διοικητής είναι βαθύς γνώστης των οικονομικών
θεμάτων χαίρει δε αναγνώρισης και εκτίμησης στα Ευρωπαϊκά Όργανα.

Είναι βέβαιο ότι θα έχει την

δυνατότητα να επιτελέσει το έργο του ως Ανεξάρτητος Θεσμός αποτελεσματικότερα από ότι στο παρελθόν.
Αναφορικά με την στάση του απέναντι στον Σύλλογό μας, αν και του αναγνωρίζουμε ότι μια σειρά θεμάτων
(δάνεια, επιτόκια, επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής, ΑΡΣΗ ΠΛΑΦΟΝ, Ταμείο

Υγείας) έχουν

αντιμετωπισθεί με κατανόηση, συνέπεια και έγκαιρη ανταπόκριση, εξακολουθούμε να αδυνατούμε να
κατανοήσουμε την συμπεριφορά του στο μείζον θέμα των μνημονιακών κρατήσεων. Αξιολογώντας
αντικειμενικά τα πρόσφατα αρνητικά γεγονότα, θεωρούμε ότι ο κ. Διοικητής κατά τη διάρκεια της
δεύτερης θητείας του πρέπει να επωμισθεί προσωπικά το βάρος της επίλυσης του “Γόρδιου
Δεσμού” όπως έχει εξελιχθεί το ζήτημα της άρσης των σχετικών κρατήσεων. Έχει πλέον καταστεί
θέμα διαφύλαξης-προστασίας του κύρους του Θεσμού του Διοικητή ως Ανεξάρτητο Όργανο και ένα
προσωπικό στοίχημα τήρησης των υποσχέσεων του προς

όλους εμάς που αποτελούσαμε το

ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣτΕ
Η πρόσφατη απορριπτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία ανατράπηκε η πρωτόδικη,
θετική για μας, απόφαση που αφορούσε ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2018,
αποτελεί αναμφίβολα αρνητική εξέλιξη.

Όπως επισημάναμε τίποτα δεν είναι δεδομένο και παρά την

άριστη νομική τεκμηρίωση του αιτήματος, η συγκεκριμένη εφέτης δικαστής που εξέτασε την υπόθεση

αποφάνθηκε αρνητικά και μάλιστα σε γενικότερα θέματα αμφισβητώντας την ισχύ των Σ.Σ.Ε. περί συστάσεως
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΚΟΜΑ του Μετοχικού μας Ταμείου. ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ
«Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ»???
Ο Σύλλογος προχωράει στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ενδυναμώσει την άσκηση αναίρεσης
του συναδέλφου στον Άρειο Πάγο. Η σχετική πρόταση του Προεδρείου περιλάμβανε α) την ενίσχυση
της υπόθεσης με την βοήθεια

από εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Δικηγορικό

Γραφείο και β) την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της αναίρεσης του συνταξιούχου μας, η
οποία υπερψηφίσθηκε από ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ «Εν Δράσει» (ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ). Η
δικαιολογία περί «σκοπιμότητας της «εν λευκώ» ανάθεσης του όλου χειρισμού» που αναφέρθηκε,
μόνο θυμηδία προκαλεί. Πρέπει λοιπόν να εξετάζει και να αξιολογεί ο «έγκριτος» νομικός

και

«παντογνώστης» συν. Ευσταθίου τα κείμενα και τις προτάσεις των Δικηγορικών Γραφείων??? ΤΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ??? ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ?? ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ???
Σχετικά με την Πιλοτική Δίκη στο ΣτΕ σας έχουμε ενημερώσει ότι δεν μας αφορά άμεσα καθώς δεν ανήκουμε
στον ΕΦΚΑ. Η δίκη

αφορά στην επιστροφή των αναδρομικών μόνο των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Η

απόφαση, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές Ιουλίου. Ο
Σύλλογος αξιολογώντας την απόφαση του ΣτΕ, θα εκμεταλλευθεί κάθε θετική, για εμάς πτυχή της,
διεκδικώντας ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ.

ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”
Ο συν. Ευσταθίου επικουρούμενος από μια μικρή ομάδα αδιάλλακτων οπαδών, του επέλεξε την ευθεία
σύγκρουση

και την αμφισβήτηση του συνόλου των στρατηγικών επιλογών του Συλλόγου αγνοώντας

προκλητικά το γεγονός ότι αυτές έχουν επικροτηθεί από σχεδόν 7 στους 10 συναδέλφους στις εκλογές του
Μαρτίου 2019. Η λογική της μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του Δ.Σ. αποτελεί
ευθεία προσβολή κάθε έννοιας δημοκρατίας και έντιμης συνδικαλιστικής πρακτικής. Σε τι
χρησιμεύουν λοιπόν οι

εκλογές και η υπερψήφιση ή καταψήφιση προγραμμάτων όταν η

συγκεκριμένη παράταξη ενεργεί ανεξέλεγκτα και πέρα από κάθε όριο??? Θεωρεί ο συν. Ευσταθίου
ότι έχει «το αλάθητο του Πάπα», και ότι μόνο αυτός ενδιαφέρεται για τη προστασία των δικαιωμάτων
μας και πως όλοι οι άλλοι ενεργούν με ιδιοτελή κίνητρα??
Οι ενέργειες του συν. Ευσταθίου και των συνοδοιπόρων του ανήκουν στις συνδικαλιστικές πρακτικές
προηγουμένων δεκαετιών. Η ικανότητα προσαρμογής της συνδικαλιστικής

λογικής στις ήδη δραματικά

μεταβληθείσες, από την πραγματικότητα, συνθήκες της συνδικαλιστικής δράσης καθορίζει το επίπεδο της
θετικής προσφοράς των συνδικαλιστών στα συλλογικά όργανα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αδυναμία
απεγκλωβισμού τους από το ρεπερτόριο του περιθωριακού ιδεαλισμού-λαϊκισμού είναι σαφής ένδειξη της
αδυναμίας τους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η εποχή του ακραίου λαϊκισμού έχει πλέον παρέλθει
ανεπιστρεπτί. Η λογική του «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά» ανήκει στο παρελθόν. Όπως αναφέρει και ο συν.
Δεληπέτρος
κεχράχτες»

«Χρειάζονται ικανοί λύτες και όχι υβρίζοντες δια του διαδικτύου αγανακτούντες

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς?? Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε:
✓

Την συνεδρίαση του Γ.Σ στην Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος του 2018, μοίραζαν χρήματα),

✓

ΤΗΝ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕ 300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΜΕ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΑΛΙΣΤΑ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ. Για την
ανωτέρω απόφαση τηρείται «σιγή ιχθύος». Κάθε σώφρων συνάδελφος κατανοεί ότι τέτοιου είδους
κινήσεις είναι ακραία επικίνδυνες καθώς ανοίγουν «κεκροπορτες» αμφισβήτησης των κεκτημένων.
Στην ίδια ακριβώς λογική του ακραίου λαϊκισμού κινείται και η προσφυγή των «29» στον Άρειο Πάγο.
✓

Τις μηνύσεις και τις αγωγές στον Διοικητή και τα εξώδικα στα μέλη του Γ.Σ.?

✓

Την αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία της Διοίκησης που έφερε σε δύσκολη θέση τους συναδέλφους

της υπηρεσίας ασφάλειας της Τράπεζας?
✓

Την επιστολή στην Πρόεδρο της ΕΚΤ με περιεχόμενο απαράδεκτο και δυσφημιστικές αναφορές στο

πρόσωπο του Διοικητή της τράπεζας?? Η επιστολή αυτή δυσφημίζει την Ελλάδα……
✓

Την προσπάθεια, μέσα από την πρόκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της de facto και εκ

του πονηρού ανατροπής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών και της υποβάθμισης της
νομιμοποίησης που είχε κερδίσει η πλειοψηφία? Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ……
Αποκορύφωμα των αντικαταστατικών και πέρα από κάθε δεοντολογία

ενεργειών τους είναι η

κατάθεση, στο ΣτΕ από 29!!!!!! από τους περίπου 4.200 συναδέλφους και συναδέλφισσες
συνταξιούχους αίτησης ακύρωσης της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων που αντιμετωπίζει συνταξιοδοτικά θέματα και αυξάνει το πλαφόν των
κυρίων συντάξεων. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΕΚΤΌΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΘΕ

ΑΠΟΨΗ

ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΝ

ΝΑ

ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤτΕ!!! Οι παραπάνω
πρακτικές καθιστούν επικίνδυνο τον επικεφαλής των «Εν Δράσει» ο οποίος έχει απωλέσει πλέον το
όποιο ηθικό έρεισμα. Απομονώστε τον…
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ

Τις λαϊκίστικές και επικίνδυνες αυτές ενέργειες δεν υιοθέτησαν αξιόλογα και προβεβλημένα
στελέχη του χώρου μας όπως ο συνάδελφος Δημήτρης Δεληπέτρος (ιδρυτικό μέλος των «Εν
Δράσει» . Σε επιστολή που κατέθεσε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., αναφέρει τους
προβληματισμούς του και την διαφωνία του σχετικά με τη ακολουθούμενες πρακτικές και τις
θέσεις της κίνησης (ή επιστολή έχει αναρτηθεί στο site του Συλλόγου).
ΕΠΙΣΤΟΛΗ συν. ΜΑΚΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
Ο τέως Βουλευτής του Σύριζα συν. Μάκης Μπαλαούρας απεύθυνε στις 12 Ιουνίου 2020,
επιστολή στους επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. καλώντας τους

σε κοινή συνάντηση προκειμένου να αναζητηθούν οι δυνατότητες συγκλίσεων σε ένα ενιαίο
διεκδικητικό πλαίσιο. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του συναδέλφου, όμως απορούμε γιατί
λησμόνησε την ατυχή κατάληξη της αντίστοιχης, με δική του πάλι πρωτοβουλία,
συνάντησης, μόλις πριν από τρεις μήνες (12/3/2020) με μοναδικό θέμα τότε την μη κατάθεση
της αίτησης ακύρωσης της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης προς το ΣτΕ. Δυστυχώς
όμως μετά από 4 ώρες ατέρμονων τοποθετήσεων μόλις ετέθη το θέμα ο συν. Ευσταθίου
αποχώρησε ωρυόμενος, υβρίζοντας τους πάντες, απαξιώνοντας, μεταξύ των άλλων, και τον
ίδιο τον συν. Μπαλαούρα. Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε στις 16/3/2020 ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΛΙΣ 4
ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ!!! Είναι απορίας άξιον, λοιπόν, για ποιο λόγο ο συν. Μπαλαούρας δεν
συμπεριέλαβε τελικά το μείζον αυτό θέμα της ανάκλησης της εν λόγω αίτησης στα προς
συζήτηση θέματα που αναφέρει στην επιστολή: 1)Τήρηση των Καταστατικών Διατάξεων και
των Συλλογικών Συμβάσεων και 2) Κατάργηση όλων των μνημονιακών κρατήσεων και
επιστροφή των αναδρομικών, τα οποία έχουν συζητηθεί και κριθεί τόσο στην πρόσφατη
Έκτακτη Γενική Συνέλευση όσο και στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Υπάρχουν δε μια σειρά

σχετικών, καταγεγραμμένων στα πρακτικά, αποφάσεων.
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
Είναι γνωστό ότι στον άυλο κόσμο του Διαδικτύου συνήθως η πραγματικότητα παραμορφώνεται
ρετουσαρισμένη μέσα από τα φίλτρα της ανασφάλειας και των συμπλεγμάτων που έχει ο καθένας μας. Αυτό
όμως που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε συγκεκριμένη «Ομάδα φίλων της Τράπεζας της Ελλάδος» έχει
πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ευπρέπειας και ανοχής μέσα στα πλαίσια της «ελεύθερης έκφρασης».
Καθημερινά γίνονται αναρτήσεις κυρίως κατά των παρατάξεων που συγκροτούν το Προεδρείο του
Συλλόγου οι οποίες είναι υβριστικές, ψευδείς, προσβλητικές, φθονερές, ανήθικες και κατώτερες του
επιπέδου των υπαλλήλων της Τράπεζας. Το παράξενο είναι ότι η πλειοψηφία

αυτών των

συναδέλφων όταν ήταν εν ενεργεία, είχαν ευνοηθεί σκανδαλωδώς από τους συνδικαλιστές που τώρα
ως συνταξιούχοι καθυβρίζουν αναίσχυντα. Επαληθεύεται δυστυχώς η ρήση «Ουδείς αχαριστότερος
του ευεργετηθέντος» .
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η ΔΕΚΣ, διαχρονικά προασπίζεται και προωθεί τα συμφέροντα μας με σύνεση, ρεαλισμό και συνέπεια. Δεν
χρησιμοποιεί “ξύλινη” εμπρηστική γλώσσα. Οι στρατηγικές επιλογές της έχουν ως κύρια προτεραιότητα
την διαφύλαξη και περαιτέρω κατοχύρωση των κεκτημένων. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες ενώ οι
κατακτήσεις μας είναι δυνατόν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το
Προεδρείο του συλλόγου ακολουθεί την ορθή και ενδεδειγμένη πρακτική δίχως ακρότητες και συγκρουσιακές
λογικές. Σας ζητάμε να συσπειρωθείτε στη Παράταξη μας διαβεβαιώνοντας σας πως ο αγώνας μας θα
δικαιωθεί με την θετική έκβαση των θεμάτων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Νίκος Αντωνόπουλος
Δημήτρης Καλλέργης

