ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥROS LAW
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ
ΛΕΠΕΤΕ
«....ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΤΟΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ "ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΤΕΘΗ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΑΠΟ 1ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949!»
Μετά από εξαιρετική περίσκεψη και προβληματισμό, κι αφού μελετήσαμε αρκετά
το θέμα της επικούρησης που χορηγείται στους συνταξιούχους της ΕΤΕ,
αποφασίσαμε, μετά από απαίτηση δεκάδων συνταξιούχων της ΕΤΕ, να αναλάβουμε
την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της επαπειλούμενης αποφάσεως της
Διοικήσεως της Εθνικής Τραπέζης και –εάν τελικά η απειλή υλοποιηθεί- να
στραφούμε δικαστικά εναντίον της, ως εντολοδόχοι τους. Δεδομένης της πλήρους
ανεξαρτησίας των δικηγορικών μας γραφείων και της άρνησής μας να
παρακολουθήσουμε οιεσδήποτε σκοπιμότητες που εν τέλει φαλκιδεύουν τα
συμφέροντα των εντολέων μας, δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα
δικαστικά & εξωδικαστικά «όπλα» μας, για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Γνωρίζουμε, ότι αυτό είναι το στάδιο, στο οποίο θα κατέληγαν οι Τράπεζες (και οι
δεσμώτες-δανειστές της Χώρας μας) , αφου πρώτα ολοκληρώθηκε ο επταετής
κύκλος της περιουσιακής σφαγής των ομολογιούχων, μετόχων και επενδυτών εν
γένει, στα πλαίσια της προμελετημένης «συρρίκνωσης» του Ακαθάριστου Εθνικού
Προιόντος της Χώρας και των νομοθετημένων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων: Ο πλήρης εκμηδενισμός, των οιωνδήποτε βοηθημάτων, ακόμη κι
εκείνων που προέρχοντο από ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των
τραπεζουπαλλήλων και των Τραπεζών, στα πλαίσια της υποτιθέμενης «βελτίωσης»
των τραπεζικών ισολογισμών και της απαλλαγής τους από «άχθη» του παρελθόντος
και εν τέλει στην «ισομερή» καθίζηση και κατανομή της φτώχειας όλων.
Χωρίς φυσικά να τεθούν οι Διοικήσεις των Τραπεζών και φυσικά και οι Εποπτικές
Αρχές, στην βάσανο των αμείλικτων ερωτημάτων που αφορούν την έως σήμερα
διαχείρισή τους και την απίστευτη «κατάντια» στην οποία οδηγήθηκαν…. Χωρίς να
αναρωτηθεί η Διοίκηση της ΕΤΕ (και μαζί με αυτήν και οι Μέτοχοί της, ΤΧΣ, Δημόσιο
& Θεσμικοί επενδυτές),
-πόσο θα εκτιναχθούν τα κόκκινα δάνεια των δανειοληπτών συνταξιούχων της ΕΤΕ,
εάν καταργηθεί η περικοπεί ο ΛΕΠΕΤΕ…
-τι σημαίνει η απότομη μετάπτωση ενός συνταξιούχου που μέσω της «αλληλεγγύης
γενεών» που ευτυχώς ακόμη κρατεί στην Χώρα μας βοηθά και τα παιδιά και τα
εγγόνια του, από σχετικά ευκατάστατο σε «παρία»,
καταργώντας ένα βοήθημα που η ίδια η Τράπεζα, πρόσφατα επιτυχώς και
πολλαπλώς ανακεφαλαιοποιηθείσα, έχει αναγνωρίσει και καταβάλλει από το 1949
αδιάλειπτα;

Γνωρίζουμε επίσης, πώς θα μεθοδευτεί η «προετοιμασία» της Κοινής Γνώμης στα
πλαίσια του «κοινωνικού αυτοματισμού», αυτού που εντέχνως έως σήμερα
χρησιμοποιήθηκε για να στραφεί η μία κοινωνική τάξη έναντι της άλλης, και με
ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ τις αποφάσεις για περαιτέρω απίσχνανση των κυρίων & επικουρικών
συντάξεων…

Ελπίζουμε όμως και πιστεύουμε στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη..
Αλλωστε, όπως ο τέως Πρόεδρος του ΣτΕ είχε δημόσια δηλώσει ενώπιον
εκατοντάδων δικαστικών κατά την παρουσίαση του βιβλίου του κ.
Π.Παυλόπουλου «,ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ», η «υποχώρηση» των συνταγματικών δικαιωμάτων λόγω του
Μνημονίου, θα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως μετά την βελτίωση των
δημοσιονομικών συνθηκών και οι δικαστές θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά
υπ’όψιν τους!
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