
 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος, 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Όλοι γνωρίζετε ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου διεξήχθησαν με όρους και συνθήκες 

διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες,  καθώς το 4ο «κύμα» της πανδημίας είχε 

αρχίσει «να δείχνει τα δόντια του». Όμως δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί το γεγονός 

ότι διαχρονικά αυξάνεται το ποσοστό αποχής των συναδέλφων από τις εκλογικές 

διαδικασίες. Η μείωση κατά 13.3% (245) των ψηφισάντων σε σχέση με τις 

προηγούμενες εκλογές, πρέπει να προβληματίσει όλες τις παρατάξεις.  

Η εκπροσώπηση  της ΔΕΚΣ στο νέο Δ.Σ. περιορίστικε σε μια έδρα. Η δεύτερη έδρα 

χάθηκε για τρεις ψήφους. Κατά την διάρκεια της διαλογής και συγκεκριμένα την 

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου παραδόθηκαν στην Εφορευτική 4 επιστολικές ψήφοι με 

ημερομηνία αποστολής 26 Οκτωβρίου. Οι παρατάξεις της ΕΣΑΚΣ (που τελικά πήρε την 

έδρα) και των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» υπέβαλαν ενστάσεις θεωρώντας τις ψήφους εκπρόθεσμες 

απειλώντας μάλιστα  να καταφύγουν στα δικαστήρια. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε 

όλες τις προηγούμενες εκλογές οι κάλπες άνοιγαν 7 ημέρες μετά το τέλος 

της ψηφοφορίας για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος παραλαβής ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ. Στις παρούσες εκλογές άνοιξαν μετά από μια 

ημέρα….  

Εν όψει του διαγραφόμενου αδιεξόδου και του ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ, αν και η εφορευτική επιτροπή, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», είχε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεχθεί την 

εγκυρότητα των ως άνω ψήφων, Ο επικεφαλής της Παράταξης συν. Νίκος 

Αντωνόπουλος  αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι βάζει το «εμείς» και 

το γενικότερο καλό του Συλλόγου, πάνω από το μικροπρεπές «εγώ» 

αποδέχθηκε την ακύρωση των σχετικών ψήφων καθώς δεν ήθελε να 

συμβάλλει, στην εκ νέου ταλαιπωρία των συναδέλφων. Οι λαλίστατοι στα μέσα 

Μαζικής Δικτύωσης συνάδελφοι δεν «εδέησαν» να αναφέρουν καν το γεγονός της 

ανιδιοτελούς στάσης της ΔΕΚΣ.   

 



 

Τελικά οι 3 από τους 4  συναδέλφους είχαν ψηφίσει υπέρ της ΔΕΚΣ…….. 

αποτέλεσμα που της έδινε την δεύτερη έδρα.  Η στάση του συν. Αντωνόπουλου 

ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για τις άλλες παρατάξεις και ιδιαίτερα για 

τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που έτρεξαν να υποβάλλουν εντός 5 λεπτών εκτενή  

δακτυλογραφημένη  ένσταση…… Μαζί βέβαια με την αντίστοιχη δισέλιδη της ΕΣΑΚΣ. 

Δεν κατανοούμε τη «βιασύνη» των Εν ΔΡΑΣΕΙ καθώς δεν είχαν κανένα «έννομο 

συμφέρον». Όλα στο βωμό της σκοπιμότητας και τη αλλοίωσης της θέλησης 

των συναδέλφων...   

Σε κάθε περίπτωση δεν παραβλέπουμε το γεγονός  ότι η εκλογική μας δύναμη έχει 

παρουσιάσει σημαντική μείωση. Η αρνητική αυτή εξέλιξη θα εκτιμηθεί από την 

Συντονιστική μας Επιτροπή και μαζί με τα στελέχη τόσο στην Αττική όσο και στις άλλες 

πόλεις θα αναζητηθούν τρόποι αντιστροφής και αποκατάστασης της πραγματικής 

απήχησης της Παράταξης μας στους συναδέλφους συνταξιούχους.     

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις 10 και στις 16 Νοεμβρίου 2021 συζητήθηκαν τα 

θέματα της συγκρότησης σε σώμα και της έγκρισης του προγραμματισμού δράσης του 

συλλόγου για την διετία 2021-2023 αντίστοιχα. Αναφορικά με τη συγκρότηση σε 

σώμα, ο πλειοψηφών σύμβουλος συν. Ιωάννης Γοζαδίνος, αφού παρέθεσε τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η συνεργασία με τους «Εν Δράσει», 

απεύθυνε πρόσκληση συμμετοχής  σε θέσεις  ευθύνης στο Προεδρείο στους συν. 

Ίκαρο Πετρόπουλο και Ιώαννη Βαμβακούση καθώς θεωρεί ότι ο αμοιβαίος σεβασμός 

των θέσεων, της αξιοπιστίας και της συνδικαλιστικής αξιοπρέπειας εκάστης Παράταξης 

αποτελεί ικανοποιητική βάση και προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στο Προεδρείο 

εντός του οποίου θα είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα επηρεασμού σε θέματα 

στρατηγικών επιλογών. Εξάλλου οι αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνεται 

κατά πλειοψηφία.  

Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους ανωτέρω συναδέλφους. Κατανοούμε τη 

θέση του συν. Γιάννη Βαμβακούση καθώς ακολουθώντας την γραμμή του ΚΚΕ 

προτάσσει τη διεκδίκηση του συνόλου των θεμάτων που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή 

στην Ελληνική Κοινωνία στον τομέα της Ασφάλισης και όχι μόνο…. Αφού κέρδισε την 

έδρα του στο Δ.Σ. με την χρήση αμφιλεγόμενων συνδικαλιστικών μεθόδων, θα 

οχυρωθεί ξανά (όπως έκανε όλη την προηγούμενη διετία) πίσω από την γενικότερη 

άτεγκτη πολιτική του ΚΚΕ στα ειδικότερα θέματα που μας απασχολούν. 

Εκείνο όμως που μας προκάλεσε άσχημη εντύπωση είναι η άρνηση του συν 

Πετρόπουλου. Είναι έμπειρος συνδικαλιστής ο οποίος  όμως δεν  κατανοεί 

την διαφορά μεταξύ του «θέλω και του μπορώ». Θεωρεί ότι η ευθεία 

αντιπαράθεση θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την διεκδίκηση 

των θεμάτων μας μέσα από τον διάλογο και την χρήση ρεαλιστικών 

επιχειρημάτων;;; 



 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 
Οι τοποθετήσεις των Παρατάξεων της μειοψηφίας  με προεξάρχοντες αυτές των «Εν 

Δράσει» και των παπαγάλων τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  συκοφαντούν 

διαχρονικά την συνδικαλιστική ακεραιότητα των ΔΕΚΣ και ΔΗΣΥ. Η λάσπη τους όπως 

κάθε τι βρώμικο έχει επηρεάσει μια μερίδα συναδέλφων. Εμείς δηλώνουμε 

απερίφραστα προς κάθε κατεύθυνση ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ 

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Υπερασπιζόμαστε 

πάντοτε τα συμφέροντα και τις κατακτήσεις του χώρου μας δίχως όμως να 

είμαστε αιθεροβάμονες.  

Θέτουμε στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες το εξής απλό δίλημμα: 

Έστω ότι ζητάμε από την Διοίκηση, παραβλέποντας την υπερβολική  λαϊκιστική 

σκοπιμότητα, το σύνολο των αιτημάτων όπως τα θέτουν οι «Εν Δράσει» στην Νο 2 

Ανακοίνωση (25/11/2021) της και η «Αναγεννητική Πρωτοβουλία». Εφ όσον η   

απάντηση της Διοίκησης είναι ένα ξερό όχι. Τι κάνουμε??? Τι δυνατότητες πίεσης 

έχουμε??? Δεν είμαστε πλέον εν ενεργεία. Η οριστική ρήξη με την Διοίκηση θα μας 

ωφελήσει?? Έχουμε κάποιο παράδειγμα  διεκδικήσεων των συνταξιούχων που 

κερδήθηκαν με κινητοποιήσεις???  Όλες κινήθηκαν μέσα από δικαστικές αγωγές…. Και 

μην μας κατηγορήσετε ξανά για υποχωρητικότητα και συμβιβασμό. Η ρεαλιστική 

προσέγγιση και η σωστή αντίληψη της πραγματικότητας αποτελεί προσόν και όχι 

μειονέκτημα.  

Αναφορικά με την απόφαση μας να συμπράξουμε   εκ νέου  με την παράταξη της  

ΔΗΣΥ στο Προεδρείο σας γνωρίζουμε ότι αυτή λήφθηκε μετά από ώριμη σκέψη και 

στάθμιση όλων των παραμέτρων.  Θεωρώντας ότι ο απολογισμός της δράσης των 

προηγουμένων θητειών ήταν θετικός, έχοντας την σύμφωνη γνώμη των στελεχών μας  

και  εκτιμώντας ότι συμβάλλουμε στην σταθερότητα του συλλόγου προτάξαμε για μια 

ακόμη φορά το γενικότερο συμφέρον από αυτό της στενής συνδικαλιστικής 

σκοπιμότητας….. Το πρόγραμμα δράσης της διετίας 2021-2023 είναι προϊόν της 

σύγκλισης των θέσεων των δυο Παρατάξεων. Θα συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις 

ενέργειες και τις προσπάθειες επίλυσης των θεμάτων μας προς όλες τις κατευθύνσεις.   

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (26/11/2021) 

 
Ο εκλεγμένος  συν. Νίκος Αντωνόπουλος συμμετείχε, ως Γενικός Γραμματέας, μαζί με 

τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο, στην καθιερωμένη συνάντηση γνωριμίας του 

νεοεκλεγέντος Προεδρείου με τον Διοικητή. Σε αυτή τέθηκαν δύο σημαντικά 

θέματα του διεκδικητικού πλαισίου 2021-2023: Η παύση των κρατήσεων 

των δύο μνημονιακών νόμων (4051&4093/2012) και η ενίσχυση του 

εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων. Συνεπώς ο Σύλλογος 

μέσα από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του διεκδικεί, σύμφωνα με 

πρόγραμμα του,   τα αιτήματα μας. Η θέση του Διοικητή της Κεντρικής  



 

 

Τράπεζας της Ελλάδος δεν ήταν αρνητική. Αναλυτική παρουσίαση υπάρχει 

στην Ανακοίνωση 3 (26/11/2021) του Συλλόγου. Εν κατακλείδι ανέφερε:  

«μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχω ως Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ» 

 

Καθώς ήδη τα παπαγαλάκια και  οι διάφοροι «ειδήμονες» των μέσων 

μαζικής δικτύωσης λοιδορούν το Προεδρείο τους θυμίζουμε ότι, αφ’ ενός 

μεν, το δικό μας διεκδικητικό πρόγραμμα και η στρατηγική υπερψηφίστηκε 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ από το 59% των συναδέλφων ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, αφ’ 

ετέρου δε, ότι δεν υπάρχει πλήρη ανεξαρτησία της Τράπεζας. Δηλαδή τι 

νομίζουν ότι έπρεπε να κάνουμε; να  αποχωρήσουμε κόβοντας κάθε δίαυλο 

επικοινωνίας;  Τα συμπεράσματα δικά σας συναδέλφισσες και συνάδελφοι.   

   

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Στα πλαίσια της επαναπροσέγγισης των μελών-φίλων μας και της 

αντιστροφής της πτωτικής πορείας της Παράταξης, μετά το πέρας των 

εορτών (εφ όσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες) 

προγραμματίζουμε την πραγματοποίηση συναντήσεων των μελών και των 

φίλων μας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. 

Θεωρώντας ότι εκπροσωπούμε ένα κατά πολύ  ευρύτερό αριθμό 

συνταξιούχων από ότι η εκλογική μας δύναμη, προσκαλούμε όλους τους 

συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που ενστερνίζονται το βασικό πλαίσιο 

της πολιτικής και των θέσεων μας, άσχετα από πια παράταξη ψήφισαν στις  

πρόσφατες εκλογές, να δώσουν το παρόν εκφράζοντας τις απόψεις και τις 

θέσεις τους για την πορεία της Κίνησης. Επιθυμία μας είναι να ακούσουμε  

με προσοχή όλους σας προκειμένου από κοινού να προσδιορίσουμε την 

μελλοντική μας πορεία και θέση στα θέματα του Συλλόγου. Οι ακριβείς 

ημερομηνίες θα σας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά την περίοδο των 

εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους.  Σας καλούμε όλους να 

συσπειρωθείτε και να ενισχύσετε την Παράταξη μας. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για την ΔΕΚΣ 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


