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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
 

 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 29/7/2014 συνάντηση του νέου Διοικητή της ΤτΕ κου Στουρνάρα με το Σύλλογο Συνταξιούχων. Στη 

συνάντηση αυτή: 

1. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ Γ. Βαμβακούσης, μετά τις παρεμβάσεις των άλλων συμβούλων, επεσήμανε μεταξύ άλλων 

τα εξής:  

«Με την εκάστοτε Διοίκηση δεν έχουμε προσωπικές διαφορές, έχουμε βαθιές πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφωνίες. Η 

ΤτΕ έχει υπογράψει όλα τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις που έχουν συμβάλλει στη μεγάλη φτώχεια, ανεργία 

κλπ. Η  ΤτΕ είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που με τη σειρά της είναι το ένα από τα 3 μέρη της 

Τρόικας. Έχει ευθύνες για αυτή  την κατάσταση. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για την πολιτική της. Άλλωστε τα Δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδόματα άδειας κόπηκαν για όλους τους συνταξιούχους και της ΤτΕ από αυτούς τους 

νόμους και τα μνημόνια που έχει υπογράψει και η ΤτΕ». Επισήμανε ακόμα την άδικη εξίσωση των συντάξεών μας 

προς τα κάτω, όταν έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να πληρώνουμε διπλάσιες εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία 

σε σχέση με τους ασφαλισμένους στ’ άλλα ταμεία. 

2. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των άλλων παρατάξεων αναλώθηκαν σε ευχολόγια, ενώ ορισμένες τοποθετήσεις ξεπέρασαν 

κατά πολύ τα όρια της τυπικής ευγένειας και άγγιξαν τα όρια μιας «Χατζηαβατικής» συμπεριφοράς. Δυστυχώς το Δ.Σ. 

έδειξε για άλλη μια φορά πόσο υποταγμένο είναι, τόσο στην κυβερνητική πολιτική, όσο και στην εργοδοσία.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τοποθετήσεις όπως: 

«Κύριε Διοικητά μας ενδιαφέρει να πετύχετε και να παραμείνετε στην ΤτΕ και έξι (6) αλλά και δώδεκα (12) χρόνια. Θα 

είναι προς όφελος του προσωπικού…» (από την τοποθέτηση του Ίκαρου Πετρόπουλου), ή 

 «Είναι καλή συγκυρία για το προσωπικό το ότι ο νέος Διοικητής προέρχεται από την ΤτΕ» και συμπλήρωσε με έμφαση 

«θέλουμε να πετύχετε…» (από την τοποθέτηση του κ. Ευσταθίου) ή 

 «Οι συνταξιούχοι έχουν μόνο εσάς κ. Διοικητά…» (από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη). 

3. Ο κ. Διοικητής στις παρεμβάσεις του: 

 Στο ζήτημα του δανείου (που είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη Διοίκηση) δεν δέχτηκε ούτε τη μείωση του 

επιτοκίου από το 1,8% στο 1,5%. 

 Επεσήμανε ότι επίκειται η μετάβαση της Εποπτείας των Τραπεζών στην Φρανκφούρτη. 

 Ζήτησε τη βοήθεια του συλλόγου για την ανάδειξη νέων στελεχών που θα μπορούν να διαπραγματεύονται με 

την ΕΚΤ. 

 Ερωτηματικά δημιούργησε η αναφορά του στο ασφαλιστικό… «Να δούμε τι ισχύει στις άλλες Κεντρικές 

Τράπεζες…» (Αμέσως ο Πρόεδρος του Συλλόγου και οι άλλοι σύμβουλοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη 

τοποθέτηση αυτή, επισημαίνοντας ότι η ΤτΕ με νόμο είναι πλέον ο ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της.). 

 Συνεχίζοντας ο κ. Διοικητής και απαντώντας στον εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ και τις επισημάνσεις του, είπε ότι… 

«αν δεν είχε ακολουθηθεί αυτή η πολιτική, η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει»!!! 

 

Συνάδελφοι, σες,  

 

Και η σύντομη αυτή συνάντηση με τον κ. Διοικητή  και οι τοποθετήσεις των Διοικητικών συμβούλων του Συλλόγου μπορούν να 

σας οδηγήσουν σε συμπεράσματα. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε και την ενημέρωσή σας, αλλά και την πάλη 

μας για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής, που --όπως φαίνεται-- συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, πλήττοντας και τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ, όσο και εάν προσπαθούν οι συνδικαλιστές των άλλων παρατάξεων να το αποκρύψουν. Η συμπόρευση 

με την ΕΣΑΚ στην ΤτΕ και το Π.Α.ΜΕ αποτελεί μονόδρομο για κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο προκειμένου να μπει φραγμός 

στην αντιλαϊκή επίθεση. 
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