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                    Aνακοίνωση Νο 14                       15/2/2020 

         Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πέρασε ως ένα ακόμη <<σύνηθες >>γεγονός! 

Η τακτική Γενική Συνέλευση (θα ακολουθήσει) να σηματοδοτήσει την αλλαγή! 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι, 

Μετά τις επαναλλαβανόμενες αναβολές<< για την  επόμενη συνεδρίαση  του 

Γενικού Συμβουλίου>> και αφού,στο μεταξύ,μεγαλοπαραγοντες της ΤτΕ και 

Σύλλογοι του χώρου( δυστυχώς) ,  έλαβαν  την << ωφελιμίστικη >> απόφασή τους                      

( Συμβούλιο Ασφάλισης 22/11/19) ,ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση  ( ανακοίνωση 

Νό 27/12.2.20 του Συλλόγου Συνταξιούχων ) για να μάθουμε ότι αναβάλλεται ,επ 

αόριστο, κάθε συζήτηση,για την παύση των περικοπών στις συντάξεις μας  έως 

,τουλάχιστον,  την  έκβαση της πιλοτικής δίκης( ΣτΕ ).                                                                                                                         

Μάθαμε,ακόμη,ότι ο  πρόεδρος του Δ.Σ. δεν... άφησε το θέμα στην τύχη του(!)  αφού,                                          

< επεσήμανε στον κ.Διοικητή ,ότι η προσπάθεια ενημέρωσης των υπουργείων από στελέχη 

της Τράπεζας  θα πρέπει να συνεχιστεί  και το επόμενο χρονικό διάστημα,μέχρι να 

κατανοήσουν  πλήρως τη νομιμότητα κιαι την ορθότητα των απόψεών μας!!!>>!!!!!! .                                                                     

Αυτό θα πει συνδικαλισμός με ...προοπτική, κοινώς πολλαπλό  ...<< δούλεμα>>!.                                                                           

Ως δικαιολογία δεν προβάλλεται μόνον η   αντίδραση των  υπουργείων, προστέθηκε 

και η απειλή- εκβιασμός της   ένταξής μας  στον ΕΦΚΑ.)!.                                                                                                           

Με αυτές τις εξελίξεις γνωστές,πραγματοποιήθηκιε η έκτακτη Γ.Σ.,όπου αντί 

συνειδητοποίησης της κατάστασης και των πρόσθετων κινδύνων που διαγάφονται, 

οι δυνάμεις  που έχουν αναλάβει   την αποκλειστική ευθύνη για την πορεία των 

πραγμάτων στο χώρο  ( πλειοψηφια), ενώ μπορούσαν να μετατρέψουν το άκαιρο 

αίτημα των 238 συναδέλφων σε αιτία πραγματικού διαλόγου ,προτίμησαν τον    

δρόμο της πόλωσης .Χαρακτηριστική η έγχρωμη αφίσα που είχαν  αναρτήσει στους 

χώρους του ΣΣΤΕ: << ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ>¨>  

        Τα χαρακτηριστικά της έκτακτης Γενικής συνέλευσης:    

---Επιβεβαιώθηκε, για μία ακόμη φορά, ότι η λέσχη του Συλλόγου δεν εχει τις 

δυνατότητες να φιλοξενήσει μία Γενική Συνέλευση ( όρθιοι συνάδελφοι στο τέλος 

της αίθουσας και στον διάδρομο,χωρίς επαφή με τους ομιλητές και επίγνωση των 

εξελισσόμενων στην αίθουσα... ΄)  



---Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ( Η.Κυριακαντωνάκης) του οποίου οι αρμοδιότητες  

είναι ανεξάρτητες από τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ., ακολούθησε  πιστά 

τις αποφάσεις τους ,ως προς την σειρά και την  διαχείριση του χρόνου των ομιλητών 

κ.λ.π.,αλλά και την τήρηση της ηρεμίας στην αίθουσα   

  ---Εκτός από τους  επικεφαλής των κινήσεων (οι περισσότεροι επανέλαβαν 

εαυτούς), μίλησαν και οι << συνήθεις ύποπτοι>> χ.Παπαμάργαρης,Δ.Δεληπέτρος, 

Τζ.Βαξεβανάκη,Θ.Καναβίδης (νομική πληροφόρηση ),Φ.Λαούδης  

  ---Κανένας εκπρόσωπος  παραρτήματος δεν ζήτησε τον λόγο (θα ήταν μάταιο ).  

 ---Επαναλήφθηκε  και  σ αυτή την συνέλευση(!) το φαινόμενο <<διακινούμενων >>  

ψηφοδελτίων,τα  οποία    << προεδρική εντολή >>,  μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, 

τα κρατούσαν απόρρητα και από τις κινήσεις!.  

---Με την ολοκλήρωση του μακρόσυρτου λόγου του προέδρου του Δ.Σ. , διάρκειας 

μίας περίπου ωρας,ο πρόεδρος της συνέλευσης , αντιδεοντολογικά , κήρυξε 

διάλειμμα <<μερικών λεπτών!!!>>. Ακολούθησε μαζική μετακίνηση των 

συναδέλφων  προς τον χώρο  της ψηφοφορίας ,επικράτησε αναστάτωση  και 

διαταραχτηκε η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ,ενώ δημιουργήθηκε ουρά μπροστά 

στην κάλπη.                                                                               . 

---Χαρακτηριστικό  του ενημερωτικού χαρακτήρα της συνέλευσης είναι ότι ,όταν 

ανέβηκε σττο βήμα ο Ίκαρος Πετρόπουλος ,είχαν ήδη ψηφίσει 312 συνάδελφοι! 

Κυκλοφόρησε, επίσης,έντυπο  με τους... ρεαλιστικούς στόχους:                                                                                         

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ!!.                                                                  

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ  ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!!   

--  Στην  κάλπη βρήκαμε τα Ψηφοδέλτια να έχουν διαφορετική διατύπωση,απ αυτή 

που εκφώνησε ο πρόεδρος της Συνέλευσης ,χωρίς,όμως, να αλλοιώνεται η ουσία. 

Δεν γνωρίζουμε αν τούτο έγινε με  συνεννόηση των δύο πλευρών( προέδρου  και εν 

δράσει ). 

  --- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρετίστηκε με θριαμβευτική  ανακοίνωση  

της πλειοψηφίας .Τονίζουν την ...μεγάλη συμμετοχή !!!( 502 συνάδελφοι ) . Για την 

Α.Π. επεφύλαξαν τη διατύπωση:                                                                                                  
<< Παρόλο  ότι δεν  υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων  μεταξύ των δύο κινήσεων ( εν δρασει και 

Α.Π.),συμφώνησαν απόλυτα στην υπερψήφιση  των αιτημάτων  που ετέθησαν  από τον επικεφαλής  

των ενδράσει ,ώστε να καρπωθούν  το οποιο  συνδικαλιστικό όφελος>>.                                                                                   

Εύλογη η επιθυμία τους.Προτιμούσαν την διαφωνία της ανεξάρτητης  κίνησής μας 

με τους εν δράσει ,να την μετατρέψουμε σε ψήφο εμπιστοσύνης σ αυτούς( 

πλειοψηφία )!.  Την απάντηση την έχει  δώσει, ο Ίκαρος Πετρόπουλος με τον λόγο 

του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www .anagennitikiprotovoulia.gr                                                                                                           

Η Συντονιστική Γραμματεία 


