ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
Μαζική, ζωντανή και ... οργισμένη
Πραγματοποιήθηκε στις 12.6.2013, στη λέσχη του ΣΥΤΕ,Λέκκα 23 - 25 , η πρώτη, στη θητεία
του παρόντος Δ/κού Συμβουλίου ,μηνιαία συγκέντρωση συναδέλφων και ήταν ,πράγματι,
μαζική,ζωντανή και ...οργισμένη!
Το μείζον θέμα της Η.ΔΙ.Κ.Α.,μιάς κρατικής Α.Ε.,που με Υπουργική απόφαση (! ) θέλουν να
την επιβάλουν ως απόλυτο φορέα πληρωμής των περικομένων συνταξεών μας και οι
επαπειλούμενες πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό μας επίπεδο ,ώθησαν, αυτή
τη φορά, περισσότερους συνάδελφους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση.

Αλλωστε, οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι η μεθοδευση ΗΔΙΚΑ γιά την Τράπεζα της Ελλάδος,
δεν αναιρεί μόνο πρόσφατους νόμους, αλλά είναι σε αντίθεση με το Καταστατικό της
Τράπεζας ,την αναγνωρισμένη ανεξαρτησία της και το ‘’κεκτημένο’’στο σύστημα των
κεντρικών Τραπεζών ( ‘’γνώμες ‘Διοικητών Τρισέ , Ντράγκυ...)
Μίλησαν κατά σειρά:
Ο πρόεδρος Ι. Γοζαδίνος που έκανε εκτεταμένη , λεπτομερή αναφορά στο ιστορικό του
θέματος ,στις ενέργειες που γίνονται γιά την ανατροπή – ακύρωση της Υπουργικής
απόφασης (Υπουργός Βρούτσης) σε ότι αφορά στη Τράπεζα της Ελλάδος,στη συνάντηση
που πραγματοποίησε μόνος με το Διοικητή κ.Γ.Προβόπουλο,κατά την επιθυμία
τουΔιοικητή, και το θετικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με το Δ/ντή Ανθρώπινου
δυναμικού της Τράπεζας κ.Μ.Μιχαλόπουλο που είχε το προεδρείο του Δ/κού Συμβουλίου
μας( Ι. Γοζαδίνος – ΙΚ.Πετρόπουλος) σχετικά με τους όρους των δανείων και τη χορήγηση
νέων χαμηλότοκων δανείων.
Στο βήμα ανέβηκαν και τοποθετήθηκαν η έκαναν ερωτήσεις. κατά σειρά.οι συνάδελφοι
Ικ.Πετρόπουλος,Ε.Κλητοράκη,Γ.Μαχαίρας,Ι.Βαμβακούσης,Ε.Κωνστανταράκη ,Ι.
Σιώρος.Ν.Οικονόμου,Χ.Παπαμάργαρης,Κ.Ευσταθίου,Π.Ξύστρας,Β.Μοσχονησίου,
Μ.Γαλάνη.......
Οι απόψεις που κατετέθηκαν ,θετικές η αρνητικές γιά το προεδρείο και το όλο κλίμα
πιστοποίησαν ότι τούτος ο Σύλλογος είναι ένας ‘’άλλος ‘’Σύλλογος.
Στα ενδιαφέροντα της συγκέντρωσης καταγράφηκε ότι ορισμένοι συνάδελφοι ,υποψήφιοι
με το ψηφοδέλτιο της ‘’Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας’’ήταν απρόσμενα επιθετικοί μαζί
μας για τη...συμβιβαστική,κατ αυτούς ,θέση μας στο θέμα της Η.ΔΙ.Κ.Α.αντίθετα
,προφανώς,με τις θέσεις που ανέπτυξαν άλλοι συνάδελφοι της ιδιας συνδικαλιστικής
κίνησης (Κ.Ευσταθίου).Τους συστήσαμε και τους συστήνουμε να απευθυνθούν στούς
ανθρώπους της κινησής τους που με συγκεκριμένες θέσεις και ...συγκεκριμένη τακτική
εξασφάλισε τέσσερις έδρες.Τα προβλήματα της κινησής τους δεν θα γίνουν και δικά μας
και του Συλλόγου.Τους διαβεβαιώσαμε ότι το έργο που έχουμε αναλάβει είναι ιδιαίτερα
δύσκολο ,ότι επιθυμούσαμε μεγαλύτερη δύναμη ,όμως, ‘’έτσι αποφάσισαν οι συνάδελφοι’’.

Η θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας
Στη συγκέντρωση της 12.6.2013 Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και πρόεδρος της
΄΄Αναγεννητικής πρωτοβουλίας’,’ Ικαρος Πετρόπουλος αναφέρθηκε κι
αυτός,συμπληρωματικά , στο ‘’εθνικό’’θέμα μας,δηλαδή στο ασφαλιστικό μας,
διευκρινίζοντας ότι η σχετική με την Η.ΔΙ,Κ,Α. ΥπουργικήΑπόφαση, μπορεί να είναι νομικά
υποδεέστερη τών νόμων, όμως παράγει έννομα αποτελέσματα,ότι έχει εκδοθεί από τον
Νοέμβριο του 2012,ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
με τη μεταφορά των προβλεπόμενων απ αυτή συνταξιοδοτικών στοιχείων στην Η.ΔΙ.Κ.Α.
που έγινε,γιά πρώτη φορά το Φεβρ/ριο του 2013,η δεύτερη τον Μάιο 2013 (και οι δυό με
ενδεικτική καθυστέρηση) και θύμισε με νόημα ότι το κρίσιμο αυτό διάστημα ο Σύλλογος
Συνταξιούχων ήταν σε εκλογική διαδικασία και σε πλήρη άγνοια του κρίσιμου θέματος ( το
Δ.Σ.συγκροτήθηκε σε σώμα στο τέλος Απριλίου).Διαβεβαίωσε,τέλος,ότι η ,επί του θέματος
ασκούμενη από το προεδρείο του Συλλόγου πολιτική, τυγχάνει της πλήρους έγκρισης
του Δ.Σ.
Ο Ικ.Πετρόπουλος αναφέρθηκε και στη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.δηλώνοντας ότι
‘’ η λύση που δόθηκε ήταν η μόνη ρεαλιστική’’,ότι’’ αν το προβλημά μας ήταν να γίνουμε
πρόεδροι ,σήμερα θα είμαστε πρόεδροι’’,ότι’’ χρέος μας δεν ήταν η ικανοποίηση
προσωπικών φιλοδοξιών ,αλλά να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις προσβάσεις στη
Τράπεζα κι αλλού των νέων συναδέλφων, ‘’ χωρίς να παραλείψει να τονίσει ότι
‘’εμείς δεν κινηθήκαμε στη βάση προσωπικής συμπάθειας, ούτε νοιώθουμε ότι
παντρευθήκαμε κανέναν και ότι κύριο προβλημά μας δεν ήταν με ποιον να συνταχθούμε
,αλλά πως θα μετακινείτο ο Σύλλογος από την ακινησία και την άγνοια, και τώρα πωςθα
ασκήσουμε υπεύθυνα τα καθήκοντα που μας αναλογούν από τις δυό θέσεις της
‘’Γραμματείας’’με βάση, βέβαια, τις αποφάσεις του Δ.Σ., χωρίς να είμαστε διατεθειμένοι να
δημιουργήσουμε προβλήματα στη συνοχή του προεδρείου ,ιδιαίτερα σήμερα ( Β΄φάση
Η.ΔΙ.Κ.Α.).
Αναφέρθηκε,τέλος,σε διάφορες αποφάσειςτου Δ.Σ.,όπως περιστολή δαπανών,δημιουργία
επιτροπών πολιτισμού,σύνταξης κανονισμού αλληλεγγύης,καταστατικου αλλά κι άλλων
επιτροπών που θα γίνουν προσεχώς (τύπου,εθελοντικής δράσης κλπ.),Οι επιτροπές θα
συγκροτηθούν, μετά από δημόσια πρόσκληση,μετά τη λήξη της καλοκαιρινής περιόδου.

