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               Αθήνα, Φεβρουάριος 2019 

              
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  8 
 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΕΡΕΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΤΗΣ   

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

  Τις μέρες αυτές βιώνουμε  καταστάσεις που θυμίζουν έντονα “Θέατρο του 

Παραλόγου”. Σύμφωνα με τον Ευγένιο Ιονέσκου «Τα πάντα είναι κωμικά, τίποτα δεν είναι 

τραγικό, όλα είναι πραγματικά και μη, δυνατά και αδύνατα, σοβαρά και γελοία». Αυτά 

ακριβώς τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις γύρω από την επίλυση ενός από τα βασικά 

θέματα του προγραμματισμού δράσης του συλλόγου για την διετία 2017-2019  (Ανακοίνωση υπ’ 

αριθ. 2 της 11 Μαΐου 2017) ήτοι τη διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την 

αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12.  

Κυβερνητικός Παραλογισμός  

Ο ρόλος της κυβέρνησης αποκαλύπτει το πως οι Συριζαίοι που μας κυβερνούν – αυτός ο 

περιβόητος πυρήνας του 4%- αντιλαμβάνεται, στο φλέγον θέμα της άρσης των 

αντισυνταγματικών μνημονιακών κρατήσεων, την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τους 

δημοκρατικούς θεσμούς γενικότερα. Μεταχειρίζονται τους θεσμούς σαν εργαλεία για την 

επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων, αδιαφορώντας για την κατάσταση που τους 

αφήνουν μετά την χρήση. Δεν τους σέβονται διότι δεν τους νιώθουν δικούς τους. Θέλουν να 

υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το  επιτελείο των 

οικονομικών υπουργών (κ.κ.Τσακαλώτος και Χουλιαράκης) έχει κάνει  απροκάλυπτη και 

αναίσχυντη παρέμβαση  στα θέματα της άρσης των δύο μνημονιακών κρατήσεων, των 

νόμων 4051 και 4093/12, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ στον κ. Διοικητή να υιοθετήσει, επί του 

παρόντος, την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας (03/10/17). Οι 

κυβερνώντες έχοντας στοχοποιήσει τον κ. Διοικητή, καθώς οι θέσεις του στα θέματα της 

γενικότερης νομισματικής πολιτικής δεν συνάδουν με τον λαϊκισμό και την θέληση τους να 

παραμείνουν γαντζωμένοι με κάθε τρόπο στην εξουσία,  χρησιμοποιούν κάθε θεμιτό και αθέμιτο 

μέσο προκειμένου να τον απαξιώσουν. Αφού δεν κατάφεραν να τον αντικαταστήσουν με ένα 
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πιστό φερέφωνο της αλλοπρόσαλλης και επικίνδυνης οικονομικής πολιτικής τους, έχουν πλέον 

επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο κατασυκοφάντησης και  δημιουργίας προσκομμάτων σε κάθε 

πρωτοβουλία του. Πρόσφατο “επίτευγμα“ τους είναι η βάναυση θεσμική εκτροπή του κ. Πολάκη, 

του ανεκδιήγητου υφυπουργού της Κυβέρνησης, να επιχειρήσει με τρόπο ανήκουστο να 

επηρεάσει τον Διοικητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του ηχογραφώντας την συνομιλία 

τους, την οποία αμέσως διέρρευσε σε φιλικό έντυπο. Η κυβερνητική ανακοίνωση επιχειρεί 

να καλύψει τις απαράδεκτες ενέργειες του Υφυπουργού και να διασκεδάσει τις 

εντυπώσεις... Ενδεικτικό της νοοτροπίας τους και της “οπτικής γωνίας”  μέσα από την 

οποία αντιλαμβάνονται τη ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας είναι το γεγονός ότι 

ακολουθεί η φράση πως η Κυβέρνηση δείχνει τον σεβασμό της “ακόμη και όταν ο 

Διοικητής έχει διαφοροποιηθεί σε κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής”. 

Κλιμακώνοντας μάλιστα την αντιπαράθεση προσθέτει πως “τον ίδιο σεβασμό στην 

ανεξαρτησία και την αρχή της ουδετερότητας οφείλουν να επιδεικνύουν όλες οι 

πλευρές”.  Δυστυχώς για μία ακόμα φορά διαπιστώνουμε ότι είχαμε δίκιο όταν σας 

επισημαίναμε πως Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ... Ο μόνος δρόμος για την σύντομη αποκατάσταση των ασφαλιστικών μας 

παροχών είναι η απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ  από την εξουσία... 

Παραλογισμός των “Εν Δράσει” & “Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας” 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι  οι 

ενέργειες  των συναδέλφων Ευσταθίου και Πετρόπουλου έβλαψαν τον αγώνα μας καθώς 

αποτέλεσαν τροχοπέδη στον συνετό, ήπιο και κλιμακούμενο τρόπο διεκδίκησης των 

αιτημάτων μας. Η επιμονή τους να μην λαμβάνουν υπόψη την περιρρέουσα  κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική κατάσταση “απαιτώντας” εδώ και τώρα ικανοποίηση του 

συνόλου των αιτημάτων μας είχε τελικά το “εκ διαμέτρου” αντίθετο αποτέλεσμα από το 

ζητούμενο... Ακόμη και κάτω από τις αρνητικές αυτές εξελίξεις, οι ανωτέρω στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αναρτούν ότι “το μόνο που κρατούν από την Κυβερνητική 

ανακοίνωση είναι η αναφορά στην ανεξαρτησία της ΤτΕ, τα υπόλοιπα δεν τους 

αφορούν”. Η πολιτική μικρότητα, η κοντόφθαλμη αντιμετώπιση και οι συνδικαλιστικές 

σκοπιμότητες σε όλο τους το μεγαλείο... 

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, σας  καλούμε να αναρωτηθείτε: 

Α) Ποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις ωφελούνται από την μη επίλυση του θέματος την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή??? Δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές του Συλλόγου???  Οι 

παρατάξεις της “ΔΕΚΣ” και της “Δημοκρατικής Συνεργασίας” που αποτελούν το Προεδρείο 

έχοντας τις οκτώ από τις ένδεκα έδρες του Δ.Σ. ή οι παρατάξεις της μειοψηφίας των τριών 
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αθροιστικά εδρών που μάχονται κυριολεκτικά για την συνδικαλιστική τους επιβίωση (ιδίως αυτή 

του κ. Ίκαρου Πετρόπουλου)??? 

Β) Τι εμποδίζει το συγκεκριμένο συνδικαλιστή των “Εν Δράσει” να χρησιμοποιήσει τις, γνωστές 

σε όλους μας, προσβάσεις του προκειμένου να πετύχει θετική έκβαση στο θέμα της άρσης των 

δύο μνημονιακών κρατήσεων??? Είναι βέβαιον ότι γνωρίζει και αυτός τις κυβερνητικές θέσεις 

και αντιρρήσεις!!! Όμως εξακολουθεί να παραπληροφορεί και να αποπροσανατολίζει τους 

συναδέλφους επιδιώκοντας ιδιοτελείς και μικροπολιτικούς σκοπούς. Η πρόσφατη τοποθέτηση 

του συναδέλφου Βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα, αν και καλών προθέσεων, αποδεικνύει το 

κυβερνητικό αλαλούμ και τις αντιφάσεις που υπάρχουν στα διάφορα επίπεδα εξουσίας. Ο 

Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος αναφέρει “το κέλυφος της ανεξαρτησίας” της ΤτΕ χωρίς όμως να 

απαντά στο απλό ερώτημα εάν έχουν σταματήσει οι μνημονιακές κρατήσεις στις συντάξεις του 

ΕΦΚΑ από 01/01/2019. Οι οικονομικοί υπουργοί μέσα από τα φερέφωνα τους στην Τράπεζα 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους και την αντίθεση τους στην άμεση άρση των κρατήσεων. Ο 

συνάδελφος βουλευτής Μάκης Μπαλαούρας στηλιτεύει τη θέση και αμφισβητεί την επάρκεια 

των γνώσεων της κυβερνητικής Επιτρόπου όμως αδυνατεί, κατά τα φαινόμενα, να επηρεάσει 

πρόσωπα και καταστάσεις... 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εάν ανατρέξουμε στην δράση των δυο ανωτέρω 

παρατάξεων από τις προηγούμενες εκλογές του 2017, στις οποίες οι πρακτικές και  οι 

τακτικές τους αποδοκιμάστηκαν από την συντριπτική πλειοψηφία σας, έως σήμερα δεν 

είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ στις προσπάθειες του 

Προεδρείου για την προώθηση των θεμάτων που μας απασχολούν... Μόνο υπονόμευση, 

διασπορά ψευδών ειδήσεων, αποπροσανατολισμός, λαϊκισμός, τρομοκράτηση και αυθαίρετες 

ενέργειες οι οποίες δεν έχουν ουδεμία σχέση με την σύνεση και την λογική που απαιτείται στον 

χειρισμό των ζητημάτων μας, στην συγκεκριμένη πολιτική και οικονομική συγκυρία.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι: 

 Καθυβρίζουν, με συνεχείς ανακοινώσεις τον Διοικητή θεωρώντας τον αποκλειστικά 

υπεύθυνο για την καθυστέρηση στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. Στα 

πλαίσια αυτά στέλνουν εξώδικα στη Διοίκηση και στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ενώ 

εισβάλουν ως άλλοι “Ρουβίκωνες” για τη δημιουργία εντυπώσεων στο Κεντρικό 

Κατάστημα της Τράπεζας...   

 Απαξιώνουν, την επιτυχία του Προεδρείου στην περαιτέρω ελάφρυνση των μηνιαίων 

καταβολών για τα δάνεια όλων των κατηγοριών, υπονομεύοντας ταυτόχρονα με κάθε 

τρόπο οποιαδήποτε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των καθαρών 

συντάξιμων αποδοχών μας. Επίσης ψεύδονται ασύστολα ανακοινώνοντας απόφαση 
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Γενικού Συμβουλίου στην οποία αποφασίστηκε η άρση των κρατήσεων (Ανακοίνωση Νο 

41/14.09.2019 των  “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”)... 

 Τρομοκρατούν, επισείοντας το σκιάχτρο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 

αγνοώντας το γεγονός ότι  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Μέσα στα 

πλαίσια ενός πρωτόγνωρου συνδικαλιστικού ναρκισσισμού θεωρούν τους εαυτούς τους 

μοναδικούς υπερασπιστές των συμφερόντων μας ενώ όλοι εμείς, άκουσον άκουσον, δεν 

θέλουμε το καλό των συναδέλφων...  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειες επίλυσης των 

θεμάτων μας συνεχίζονται και θα έχουν θετική έκβαση παρά τις αντιδράσεις τόσο της 

κυβέρνησης όσο και των παρατάξεων της μειοψηφίας... Το Προεδρείο με την συμμετοχή 

της παράταξής μας, διαχειρίζεται τα ομολογουμένως λεπτά αυτά θέματα με την 

απαιτούμενη σύνεση και λογική προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα 

δίχως όμως να προκαλέσουμε τα  αντανακλαστικά της κοινωνίας... 

Στον αγώνα αυτό σας θέλουμε στο πλευρό μας. Στις επικείμενες εκλογές ενισχύστε την  

παράταξή μας, ΔΕΚΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Απομονώστε ακόμη περισσότερο τις 

φωνές της μισαλλοδοξίας και των συνδικαλιστικών απολιθωμάτων... 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ομάδα συντονισμού: 

 

Αντωνόπουλος Νίκος, Καλλέργης Δημήτριος, Βρέττα-Πετροπούλου Ευαγγελία, Καλογιαννίδης 

Ιωάννης, Κωτσιόπουλος Ηλίας, Κυβέλος Φαέθων, Μαχαίρας Γεώργιος, Μαστραχάς Στέφανος, 

Μπαλής Ιωάννης, Βαλλιάνου Χριστίνα, Φαρίνης Μιχάλης, Τομπρής Θεόδωρος, 

Κωνσταντόπουλος Νίκος, Καμπέρος Ηλίας, Γαϊτανάς Μιλτιάδης, Κατσαρός Δημήτριος, Βαρδαβάς 

Ιωνάννης. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ!!! 

Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν για μια ακόμη φορά!!! Η επιλογή του Προεδρείου του 

Συλλόγου για τη διεκδίκηση των μνημονιακών κρατήσεων με την κατάθεση σχετικών 

αγωγών δικαιώνεται. Στις 25/01/2019 είχαμε την πρώτη απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθ. 194/2019) που είναι απόλυτα θετική, τόσο στην Επικουρική 

σύνταξη (ποσοστό 20%) όσο και στη μετεργασιακή παροχή (ποσοστό 16%). Ανακοίνωση 

Νο 35/22.02.2019 του Συλλόγου μας.  

 


