www.anagennitiki-protovoulia.gr T.2102923922-6977268371-2102222839

Ανακοίνωση Νο 18

Μάιος 2018

Αυτά που δεν τυχαίνουν δημοσιότητας !
Στις 27/3/18, εγκρίθηκαν τυπικά από την Γενική Συνέλευση ,με την ψήφο 183 συναδέλφων, τα
πεπραγμένα της πλειοψηφίας . Έτσι,για έναν ακόμη χρόνο,εξασφάλισαν παραμονή στα πόστα τους.
Έκτοτε,λόγω και του Πάσχα , μπήκαμε σε περίοδο προσωρινής ακινησίας ,με ανοιχτό,όμως, το τεράστιο
θέμα της αντιδημοκρατικής λειτουργίας του ΣΣΤΕ και της παράνομης συνέχισης των κρατήσεων επί των
συντάξεών μας που έχουν επιβάλλει οι κριθέντες από το ΣτΕ αντισυνταγματικοί νόμοι 4051/12 και
4093/12. Συνεχίζεται,όμως, η προσπάθειά τους να `` ανεβάσουν`` τον αρθμό των αγωγών που έχουν
κατατεθεί, γιατί τον ταυτίζουν με την συνδικαλιστική τους επιβίωση ( εκλογές του Μαρτίου 2019).
Πιστεύουν ότι όσοι ανταποκρίθηκαν και κατέθεσαν τα 30 ευρώ θα τους… ψηφίσουν.Ποντάρουν και
στην αναμενόμενη και αναποφευκτη ρύθμιση των δανείων. Αυτό το σκηνικό,αποτελεί κατάλληλη
ευκαιρία να φωτίσουμε, με λίγα λόγια,τα συμβαίνοντα στο χώρο μήπως και φέρουμε τον Σύλλογο στον
προορισμό του :

Έτσι περνούν οι αιρετοί στην Αθήνα
Είναι γνωστό ότι 75 περίπου αιρετοί συνάδελφοι, μετακινούνται ,δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο,από
τα παραρτήματα στην Αθήνα ( διαμονή 1 ή 2 ημέρες ). Πρόκειται για μία σπουδαία ευκαιρία (την
παραμονή της Γ.Σ. του Συλλόγου μας ή της ΟΣΤΟΕ), αυτοί οι συνάδελφοι της περιφέρειας ,να
ακουστούν και να ακούσουν και να συμβάλλουν στον αναπροσανατολισμό του ΣΣΤΕ που σίγουρα
αντιλαμβάνονται ( οφείλουν ) ότι είναι αναγκαίος. Ο ρόλος του απλού ψηφοφόρου των πεπραγμένων,
δεν τους ταιριάζει.
Μπροστά στο πλήρες αδιέξοδο των συλλογικών πραγμάτων και την έκδηλα
αντιδημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, εκτιμούσαμε ότι, τούτη τη φορά
( 26/3/18 ), θα
εκδηλώνονταν κάποια διάθεση διαλόγου – συνεννόησης. Κι όμως !. Δεν είναι μόνον ότι, οι της
πλειοψηφίας, μεθόδευσαν μία Γ.Σ. στα μέτρα τους,καμαρώνουν κιόλας , για την έγκριση του
απολογισμού τους από… 183 (!)όλους κι όλους συναδέλφους , ενώ έκδηλη ήταν η αγωνία τους μπροστά
στο αποτέλεσμα που θα ήταν άλλο , αν η ψηφοφορία διεξάγονταν με κάλπη , κι όχι με ανάταση χεριών
σε μία ακατάλληλη `` στενάχωρη`` αίθουσα ( Ανακοίνωσή μας Νο 17). Το πρωτοφανές ειναι ότι, για
πρώτη φορά, άλλαξαν προς το χειρότερο την ισχύουσα διαδικασία.:Πιο συγκεκριμένα : Δύο ημέρες πριν
την ημέρα της Γ.Σ.,Χωρίς απόφαση Δ.Σ.,ανέθεσαν σε υπάλληλο του Συλλόγου (!) να μας γνωρίσει τις
αποφάσεις τους : << Στις 26/3/18 ,παραμονή της Γ.Σ.,στις 7 μ.μ.θα γίνει συγκέντρωση στη λέσχη του
Συλλόγου,ενώ στις 9 μ.μ. δύο πούλμαν,θα σας περιμένουν να σας πάνε σε ταβέρνα!>> .Παραβλέποντας την
,συνηθισμένη υποκατάσταση του Δ.Σ. από εργαζόμενη στο Σύλλογο ( κατ εντολή προέδρου βέβαια )
σκεφθήκαμε,ότι μένουν δύο ώρες συζήτησης (7 μ.μ. –9 μ.μ.),που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Το
αποτέλεσμα; Η συνάντηση ξεκίνησε στις7,30 μ.μ.,διήρκεσε 40 λεπτά ,με τον απόλυτο άρχοντα, πρόεδρο,
να δηλώνει ότι:
``,απόψε θα μιλήσουν μόνον οι εκπρόσωποι των παραρτημάτων και κανένας

άλλος,επειδή αύριο στη Γ.Σ. θα γίνει πόλεμος ``!!. Άλλες φορές, την αντίστοιχη ημερομηνία, ο πρόεδρος
εκφωνούσε τον μακρόσυρτο μονόλογό του και ακολουθούσαν,διακοπτόμενοι ,μέσα σε ένταση, οι
εκπρόσωποι των κινήσεων,κάτω από την πίεση του αναμένοντος φαγητού ή ταβέρνας. Έφέτος ,το
αναμενόμενο ήταν να μιλήσουν, αυτοπεριοζόμενοι, οι εκπρόσωποι των κινήσεων και,με βάση τα κύρια
ανοιχτά θέματά μας , να ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι της περιφέρειας.Συζητώντας ,με την συμβολή
και των συναδέλφων της περιφέρειας,ανεξάρτητα της εκλογικής προτίμησής τους, θα μπορούσαμε να
λειάνουμε τις διαφορές ,να έρθουμε πιο κοντά. Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία είχε αποφασίσει, εκ
μέρους της κίνησης, να μιλήσει, εφ όλης της ύλης , το στελεχό της, Ανδρόνικος Κωνσταντινίδης, από την
Θεσσαλονίκη. Δεν του δόθηκε ο λόγος γιατί… δεν ανήκει στην 3/μελή Τ.Δ.Ε.,αλλά είναι σύνεδρος στην
ΟΣΤΟΕ. Έτσι απεφάσισε ο κ .πρόεδρος. Τότε, γιατί τους κάλεσαν; Το αποτέλεσμα :Μίλησαν, δι ολίγων,
ορισμένοι εκπρόσωποι παραρτημάτων θέτοντας θέματα στέγης (Κέρκυρας, Χ. Καλαντζής και
Καλαμάτας ,Δ. Κατσαρός),, όπως και Ηρακλείου Ε. Δασκαλάκη και Ι.Βαρδαβάς , ( η πρώτη προτίμησε
να απέλθει του βήματος μετά από…κομψή παρέμβαση του προέδρου) και ο εκπρόσωπος της
Θεσσαλονίκης (Γ.Χανιώτης ) που έθεσε το θέμα της μεταφοράς των υπολοίπων του λογ/σμού των
παρ/των στη νέα χρήση.Αναφέρθηκε και στα ``σπιτάκια ```. Τέλος,ενδεικτικό της… δημοκρατικής
λειτουργίας του Συλλόγου. αποτελεί η ανυπόστατη καταγγελία του εκπροσώπου του παρ/τος Βόλου (Κ.
Μιχαλόπουλος ) που ανέβηκε στο βήμα,μόνον για να καταγγείλει ότι `` μας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι
ερχόμαστε στην Αθήνα και τρώμε τα λεφτά του Συλλόγου ``. Η χονδροειδής αυτή, προφανώς κατευθυνόμενη
καταγγελία, έμεινε αναπάντητη λόγω προεδρικής απαγόρευσης!! Μετά τις παραπάνω ολιγόλεπτες
τοποθετήσεις, συνολικής διάρκειας 40 λεπτών (της προεδρικής εισήγησης συμπεριλαμβανομένης ),η
συγκέντρωση έλαβε τέλος .Λόγος στις κινήσεις δεν δόθηκε. Ερχότανε η ώρα του φαγητού(!).Η
Αναγεννητική Πρωτοβουλία δεν τους ακολούθησε στην ταβέρνα.

Αναγεννητική Πρωτοβουλία: Σταθερά ΟΧΙ στις αγωγές.
Η κίνησή μας,με συνεχόμενες ανακοινώσεις,έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί στην επικίνδυνη- τυχοδιωτικήδιχαστική απόφασή τους. Το``ΟΧΙ στις αγωγές`` αποτελεί σταθερή, μελετημένη και επαρκώς
αιτιολογημένη απόφασή μας. Η παύση των κρατήσεων και η διευθέτηση των αναδρομικών είναι θέμα
που έπρεπε και πρέπει να επιλυθεί στο εσωτερικό της Τράπεζας.Και αυτό θα γίνει με τον σημερινό ή τον
επόμενο Διοικητή. Όχι πάντως σε 10 χρόνια ( ! ) που θα τελεσιδικήσουν, (αν τελεσιδικήσουν) οι αγωγές
των σ.Γοζαδίνου-Κλητοράκη –Αντωνόπουλου.
Η νομολογία,οι αποφάσεις του ΣτΕ,η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ,ο Ν.4387/16
(Κατρούγκαλου ),
το καταστατικό και η ανεξαρτησία της Τράπεζας και η αδικαιολόγητη
εκκρεμότητα των `` προσωρινών συντάξεων ``που εξακολουθεί να χορηγεί η Τράπεζα σε
εξερχόμενους της υπηρεσίας``φωνάζουν``. Εμείς νοιώθουμε ότι εκτελούμε το χρέος μας .Δεν είμαστε
σίγουροι ότι οι συνάδελφοι διακρίνουν τόσο το συμφέρον τους, όσο και την αποστολή του Συλλόγου
Συνταξιούχων
Η
Συντονιστική
Γραμματεία
`` Έφυγε ``ο Μάκης Μπίλιος.
Η Α.Π. ανακοινώνει, με θλίψη, την `` φυγή `` του `` πατέρα της αιμοδοσίας `` Μάκη Μπίλιου,
συναδέλφου υπόδειγματος προσφοράς και συναδελφικότητας. Έχουν ήδη γράψει,γι αυτόν στην
ιστοσελίδα , ο Γιάννης Ευαγγελίδης και ο Γιώργος Παρασκευαίδης. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι .Η κίνησή
μας έθεσε το θέμα στο Τ.Υ. και στο ΣΣΤΕ. Η παρακαταθήκη του Μάκη Μπίλιου υπερβαίνει,κατά πολύ,το
γνωστό επίπεδο του συνδικαλισμού του χώρου.

