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                         Ανακοίνωση Νο 3                                     Μάιος 2019 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο Συνεδρίασε! ( 9/5/19)  

                       Φεραμε την ενότητα αποχωρώντας! 

                          Το κύριο θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. ήταν :                                                                                                                                                             

«Επαναφορά του θέματος της παύσης των παράνομων περικοπών στις συντάξεις  - 

Ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν».                                                                                                                        

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, καταθέτοντας και επιμένοντας στην 

αποστολή,εδώ και τώρα (!), δύο επιστολών με το ίδιο θέμα, προς το ίδιο όργανο 

(Γενικό Συμβούλιο ),  με ταυτόσημο περιεχόμενο!.                                                                                                                                                             

Η μία επιστολή απευθύνονταν: «προς τα μέλη της Διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος», 

δηλαδή, στον Διοικητή και στους δύο υποδιοικητές  (τρία μέλη).                                                                                                     

Η άλλη επιστολή απευθύνονταν:    «προς τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης 

της Ελλάδος»  δηλαδή ,στους οκτώ Γενικούς Συμβούλους , όταν όλοι τους και οι 

ένδεκα (11) ,αποτελούν το 11/μελές Γενικό Συμβούλιο !.                                                                                                                                   

Στον    ελάχιστο χρόνο που, ως μονομάχοι, οι δύο εκπρόσωποι πλειοψηφίας και 

αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί τέλους, άφησαν  στον Ίκαρο Πετρόπουλο,                                      

ο  τελευταίος μόχθησε, εσπευσμένα, να  καταθέσει  τις θέσεις της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας που, ενώ, όλες, συνάντησαν την πλήρη απόρριψη, παραδόξως, μετά 

την αποχώρησή του, τις ...υιοθέτησαν, εκτός μίας)!!.                                                                                                                                       

Δεν χρειάζεται καταφυγή στα αντικειμενικά πρακτικά της συνεδρίασης, για το 

αληθές της γραφής της ανακοίνωσης αυτής.                                                                                               

Πιο συγκεκριμένα, η τοποθετησή του Ίκαρου Πετρόπουλου:  

1. Είναι θέμα καλής προαίρεσης και σοβαρότητας, οι δύο επιστολές να γίνουν μία,  

γιατί απευθύνονται στα μέλη, ενός και μόνο ενός, οργάνου ( Γενικό Συμβούλιο), 

αρμόδιου να πάρει την απόφαση που, εδώ και τρία χρόνια ζητάμε.                           

  2. Οι δύο επιστολές,  κάνουν αχρείαστη αναφορά στην  επιστολή που                                          

η πλειοψηφία, απεφάσισε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  

και απέστειλε,επιλλεκτικά,  στους δύο μόνο Γενικούς Συμβούλους  του ΣΥΡΙΖΑ!.                                                

Η ενέργεια αυτή υποκρύπτει προθέσεις και  λειτουργεί  υπονομευτικά στην 

διεκδίκηση του  θέματός μας. 



 

 

  3.    Οι εντελώς πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης  για τον 13ο μισθό (δώρο 

πάσχα...) σε 2,25 εκατομμύρια  συνταξιούχους , επιβάλλουν στο σημερινό  

Διοικητικό Συμβούλιό μας , όπως  «πατώντας» σ αυτές τις ανακοινώσεις , να 

διεκδικήσει   το δώρο Πάσχα, ενεργώντας και επιχειρηματολογώντας μέσα στο 

ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο  που διακρίνει την ΤτΕ και τους συνταξιούχους της.                                                

4.      Δεν δικαιολογείται  το πυροσβεστικό κλίμα της συνεδρίασης ,η βιασύνη, να... 

προλάβουμε την ημερομηνία (20/5/19), για  θέμα, που αδικαιολόγητα  σέρνεται, 

εδώ και τρία χρόνια. Η επιδύωξη συμφωνίας σε ένα κείμενο,  με προσθήκες, 

συρραφές, απαλείψεις... , μέσα σε συνδικαλιστικό κλίμα αντιπαράθεσης,δεν 

βοηθάει  στην σοβαρότητα της επιστολής.                                                                                                      

«Μπορούμε, σήμερα, να συμφωνήσουμε  στις γενικές γραμμές (η  διάθεσή μας είναι 

δεδομένη)  και αύριο,με νηφαλιότητα, να ολοκληρώσουμε και να αποστείλουμε την 

επιστολή». Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, στην επιστολή δεν θα υπήρχαν διατυπώσεις 

καθαρά   «υπηρεσιακές», όπως   ``ώστε να υπάρξει η δυνατότητα λήψης απόφασης``, 

«να μεριμνήσετε  για την επαναφορά  του δώρου Πάσχα»  .                                                                                        

Αυτές οι διατυπώσεις, πόρρωθεν απέχουν, από το τεράστιο, ηθικό, αλλά  και νομικό  

φορτίο που κουβαλάνε οι  αποφάσεις του  ΣτΕ, του Νομικού Συμβουλίου της  ΤτΕ,                           

ο ν.4387/16, οι επιστολές Υφ.Πετρόπουλου, που επιβάλλουν την υποχρέωση του 

Γενικού Συμβουλίου και του Διοικητή να τις εφαρμόσουν.                                                                             

5.    Αλήθεια είναι ότι, ο  Ίκαρος Πετρόπουλος, αρχικά, δήλωσε, την μόνιμη 

άλλωστε, προθεσή του συνεννόησης, όμως  δεν άντεξε το κλίμα του αποκλεισμού 

και το ρόλο που του επεφύλλασαν οι μονομάχοι, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει 

με το... προϊόν της συνεργασίας τους. Απεχώρησε, γιατί προτίμησε, να μην 

διαταράξει, έστω αυτού του τύπου  συνεργασία των δύο πλευρών...   

6.    Πέραν των δύο επιστολών που τελικά  έγιναν μία, δεν διακρίναμε άλλη   

διάθεση αποτελεσματικών  παρεμβάσεων, από αντιπροσωπευτική αντιπροσωπεία 

του Δ.Σ., στους  κ.κ.Στουρνάρα – Μουρμούρα - Μητράκο και τους Γενικούς 

Συμβούλους της Τ. τ.Ε. Ούτε επιδίωξη συνάντησης με Υπουργούς 

Τσακαλώτο,Χουλιαράκη, Πετρόπουλο για να διευκρινιστεί  αν, πράγματι, οι δύο 

πρώτοι δεν επιτρέπουν  να εφαρμοστεί η νομιμότητα στην ΤτΕ., ενώ ο τρίτος 

διαμηνύει την απόλυτο ανεξαρτησία της . 

7.    Η πρόταση  του σ.Κ.Ευσταθίου, το Δ.Σ. να συναντήσει τον συνάδελφο - 

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ.Μπαλαούρα, χλευάστηκε, αρχικά, από τον πρόεδρο. Παρά 

ταύτα, διαβάζουμε ότι κλείστηκε συνάντηση, για την προσεχή Τρίτη. Ελπίζουμε,αν 

πραγματοποιηθεί,η αντιπροσωπεία  να έχει την απαιτούμενη θεσμική πληρότητα.                                            

Τέλος,αν η αποχώρησή του Ίκαρου Πετρόπουλου βοήθησε στην αποκατάσταση 

σχέσεων μεταξύ πλειοψηφίας και αξιωματικής αντιπολίτευσης και παράλληλα, 

υιοθέτησης των θέσεων  της Α.Π., είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να αποχωρεί 

πριν τη λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.!                                                                                                           

 
Για την Συντονιστική Γραμματεία 

Ίκαρος Πετρόπουλος 


