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Ζητείται αλήθεια!!!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κίνησή μας,η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, ,παρά τη θέλησή της, αναγκάζεται σε συχνές παρεμβάσεις
με αποτέλεσμα να εκλαμβάνεται ως μέρος της διχαστικής φλυαρίας που ευδοκιμεί στο χώρο!.
Όμως, ποιο είναι το χρέος μας απέναντί σας;
Να αφήνουμε αναπάντητα τα ψεύδη και τον κιτρινισμό που διαχέεται στο χώρο;
Άλλωστε, οι ανακοινώσεις μας δεν βαρύνουν το Ταμείο του Συλλόγου , όπως οι άπειρες ανακοινώσεις του
προέδρου που φθάνουν στα σπίτια σας. Μπροστά στα διαλυτικά και χονδροειδή ψέμματα τι πρέπει να
κάνουμε; Να μην επιχειρήσουμε το πέρασμα της αλήθειας;
Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο ,συγκυριακά κρίσιμο Δ.Σ.( 11.12.18 ),ο πρόεδρος , <<κατά τα ειωθότα του>>
με διχαστική εισήγηση πυροδότησε το κλίμα, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα λειτουργίας της λογικής.
Όμως,ταυτόχρονα ,υπερβαίνοντας εαυτόν ,κυκλοφόρησε την Νο 32/12.12.18 ανακοινωση του, περικοπή
της οποίας παραθέτουμε :
<<…. Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής των εν δράσει συναδέλφου Κ.Ευσταθίου ( εκτός πρακτικών ) ο
οποίος σε ένα παραλήρημα ύβρεων και συκοφαντιών ενάντια στον Διοικητή της Κεντρικής Τραπεζαςκαι την σύζυγό
του ,παρόντων όλων των συμβούλων του Δ.Σ. ,ως άλλος Πολάκης,αναφέρθηκε στα σκάνδαλα NOVARTIS και ΚΕΛΠΝΟ
θέλοντας να υπογραμμίσει όπως ανέφερε ο ίδιος τον πραγματικό ρόλο που `` παίζει `` ο Διοικητής στην ΤτΕ και τις
ευθύνες που φέρει ο ίδιος για την μη επίλυση των θεμάτων των συνταξιούχων….``

Ρωτάμε κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο που ,ακόμη, δεν μπόρεσε να διακρίνει την αιτία της
μυθιστορηματικής παραπληροφόρησης που βασανίζει τον ΣΣΤΕ:
Ακόμη Κι αν ήταν αλήθεια αυτά τα κατασκευασμένα ψεύδη του κ.προέδρου ,τι έπρεπε να πράξει ένας
υπεύθυνος πρόεδρος ,μία υπεύθυνη πλειοψηφία; Είναι σαφές ότι κανένας σοβαρός επί κεφαλής μίας
πλειοψηφίας, δεν θα τολμούσε να βγάλει στον αέρα τέτοιες κουβέντες,όταν ο ίδιος ομολογεί ότι είναι,
εκτός πρακτικών!. Και μάλιστα, όταν οι κατασκευασμένες κουβέντες αφορούν στον μόνο αρμόδιο (τον
κ.Στουρνάρα) που καλείται να λάβει,επί τέλους,την μόνη νόμιμη και ηθική απόφαση,την παύση των
περικοπών!.
Ακόμη, τι πρέπει να κάνει ένας Διοικητικός Συμβουλος, (Ικαρος Πετρόπουλος), όταν ο πρόεδρος τον
καθιστά αυτήκοο μάρτυρα αυτών των ανυπόστατων κατηγοριών, γράφοντας<< παρόντων όλων των
συμβούλων του Δ.Σ.>>; Εάν σιωπούσαμε θα τεκμαίροταν ότι συμφωνούμε με τα ψεύδη κι αυτό θα ήταν
άδικο για την αλήθεια που απουσιάζει παντελώς από τις προθέσεις προέδρου καi πλειοψηφίας.
Διερωτώμαστε ειλικρινά :Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται που οδηγούν τον εαυτό τους και την τύχη
των χιλιάδων συνταξιούχων συναδέλφων;

Η υπέρ αδυνάτων πρότασή μας
Μεταξύ των πολλών στρεβλώσεων που επεχείρησε ο κ.πρόεδρος , ήταν και ο χλευασμός της κοινής
πρότασης των τριών Δ.Συμβούλων της μειοψηφίας:
<< να προχωρήσουμε ομόφωνα σαν Διοικητικό Συμβούλιο ,με ενωτική διάθεση και συλλογικό πνεύμα στην
αποστολή στην Διοίκηση της ΤτΕ πρότασης κατάργησης των περικοπών από 1.1.19 και πίστωση των λογαριασμών

των συνταξιούχων μας με ένα μηνιαίο συντάξιμο μισθό, με συμψηφισμό και έναντι των αναδρομικών ,βάσει
συμφωνίας επιστροφής τους σε μεταγενέστερο χρόνο>>.

Υποκρίθηκαν πως δεν αντελήφθηκαν την αξία της ενωτικής πρότασής μας. Ξέρουμε ότι ουδόλως
απασχολεί τους << προστάτες όλων των συνταξιούχων>> ότι ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων
,κοντά στο 1/3, λόγω χαμηλής σύνταξης,δεν υπόκειται σε περικοπές ,συνεπώς δεν τους ενδιαφέρει
οικονομικά το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών. Το ενδιαφέρον τους γι αυτούς τους συναδέλφους
είναι τόσο… μεγάλο ,ώστε τους παρακίνησαν να κάνουν αγωγές διεκδικώντας… ανύπαρκτες περικοπές και
για να διορθώσουν τα… αδιόρθωτα, προσέθεσαν την διεκδίκηση των δώρων!!!.Είναι τόσο μελετημένη η
υπόθεση των ομαδικών αγωγών τους ,που κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό, τα στοιχεία τους.
Είναι και κάτι άλλο που δεν κατάλαβαν οι της πλειοψηφίας συνάδελφοι:
Η προκαταβολή ενός συντάξιμου μισθού, είναι μία ευκαιρία για τους χαμηλοσυνταξιούχους να τύχουν
κάποιας οικονομικής ενίσχυσης με την εν συνεχεία `` τακτοποίησή`` της προκαταβολής ( π.χ. μετατροπή
σε οικονομική ενίσχυση).
Σημειώνουμε ότι αυτή η κατηγορία των συναδέλφων που πιέζεται ασφυκτικά, δεν έχει τύχει κάποιας
φροντίδας ,λόγω της κρίσης,όπως σε άλλους οργανισμούς. Αντίθετα καταργήθηκαν κι αυτές οι
προυπάρχουσες της κρίσης ευνοικές ρυθμίσεις όπως η ``τσόντα`,το επισκευαστικό δάνειο,τα άγονα
νησιά….

Έφοδος στην περιφέρεια
Σημειώνουμε ότι ,στο εν λόγω κρίσιμο Δ.Σ.της 11/12/18,χωρίς συναίσθηση της πραγματικότητας και των
δύσκολων καιρών , μόνοι τους απεφάσισαν (όπως πέρυσι) να περιοδεύσουν μόνοι τους ( προεδρείο ) στα
18 παραρτήματα , για τις …πίτες !!!.
Θα ξαναπάνε, μετά από 2 – 3 μηνες,λόγω των εκλογών!!.
Πρόεδροι Συλλόγου και ΟΣΤΟΕ είναι! .Κοπιάζουν ταξιδεύοντας, οι άνθρωποι, για το καλό των…
συναδέλφων κι όχι το… δικό τους!! !

Τώρα θυμήθηκε το τότε!
Στο ίδιο Δ.Σ (11/12/18), η πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ.Ελ.Κλητοράκη ,ανέτρεξε στην περίοδο 2001 – 2002,όταν
με μεθόδευση του ΣΥΤΕ ,οι τότε ενενεργεία υπάλληλοι , αύξησαν τιςσυντάξεις που ΘΑ έπαιρναν ως
συνταξιούχοι ( έγινε),αδιαφορώντας για τους τότε συνταξιούχους . Τουςθυμήθηκε τώρα, η τότε,
πλειοψηφικά απόλυτος κυρίαρχος στον ΣΣΤΕ πρόεδρος που, ούτε καν ζήτησε την επέκταση της απόφασης
αυτής και στους, τότε, ήδη συνταξιούχους .Τότε το κύριο μέλημά της ήταν,από κοινού με Αντώνη
Μελισσηνάκη, η υπονόμευση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και του Ίκαρου Πετρόπουλου( 8/σέλιδες
πύρινες ανακοινώσεις ) που,όπως τώρα …υπονόμευαν το ανύπαρκτο έργο τους .Αυτό το ...σπορ συνεχίζει
να ασκεί με επιτυχία και τώρα, κατευθύνοντας, με τον τρόπο που ξέρει, τον πρόεδρο του Συλλόγου!
Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια για να θυμηθεί και να καταγγείλει (ποιόν;), τον τότε μειοψηφούντα στο
ΣΥΤΕ Κ.Ευσταθίου,ενώ,ουσιαστικά, τα σκάγια της απευθύνονταν στον συμπλέοντα μαζί της,άσπονδο
σύμμαχό της τώρα, τότε πλειοψηφικό παράγοντα του ΣΥΤΕ,πρόεδρο του ΣΣΤΕ, Γιάννη Γοζαδίνο που η
μεταξύ τους …. αρμονική σχέση δεν κρύβεται!
Όλα αυτά, στο περιβόλι των συνταξιούχων της ΤτΕ, θα ήταν τερπνά, είναι, όμως, άκρως επικίνδυνα!
Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,
Εν όψει των εορτών, η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ,εύχεται σ όλους << χρόνια πολλά>> κι ένα
2019,χωρίς περικοπές και εκκρεμότητα αναδρομικών, με λύση σύμφωνα με την απόφαση του Νομικού
Συμβουλίου και με τα Ισχύοντα στην Τράπεζα της Ελλάδος( θεσμικό πλαίσιο).
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