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.Η .....αντικειμενικη ενημζρωση των συναδζλφων 

Εδώ θαη 15 κήλεο ε πξαγκαηηθή ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ έρεη πιήξσο αηνλήζεη 

κε επζύλε ησλ δύν θηλήζεσλ [ζ.ζ Κιεηνξάθε θαη Μαραίξα] πνπ έρνπλ ζπγθξνηήζεη 

ην πξνεδξείν ηνπ Δ.Σ.ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ.Δελ είλαη άιισζηε ηπραίν όηη 

πξώην κειεκά ηνπο ήηαλ ν ζάλαηνο ηεο εθεκεξίδαο ‘’Η θωλή ηνπ Σπληαμηνύρνπ 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο’’πνπ ήηαλ δεκηνύξγεκα ηεο θηλεζήο καο  ηε 

πξνεγνύκελε δηεηία. 

 

         Οη αλαθνηλώζεηο ησλ δύν θηλήζεσλ όπσο θαη νη αλαθνηλώζεηο πνπ νη ίδηνη έρνπλ 

θπθινθνξήζεη ζην όλνκα ηνπ Δ/θνύ Σπκβνπιίνπ ,ραξαθηεξίδνληαη από άζρεηε 

θιπαξία θαη αλνηρηή ζηξέβιωζε.Χαξαθηεξηζηηθή ε ηειεπηαία Νν 6/3.5.12 

αλαθνηλσζή ηνπο όπνπ ,ρσξίο δηζηαγκό ,ν ... εθ πειίνπ εξρόκελνο ζπληάθηεο ηεο ,κε 

γλήζηα ζπλείδεζε επαγγεικαηία ζπλδηθαιηζηή ‘’ παιεάο θνπήο ‘’θαη κε ζπλεπζύλε 

θαη ησλ ππόινηπσλ έμη Δ/θώλ Σπκβνύισλ ,έγξαςε – ΄΄πιεξνθόξεζε΄΄ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο όηη ε πξόηαζε ηεο Δηνίθεζεο γηά ηα δάλεηα ΄΄ενεκρίθη και από ηο 

Δ.Σ.ηοσ Σσλλόγοσ μας παρά ηη διαφοροποίηση δυο ζσμβούλων..’.’Με δεδνκέλν όηη ε 

ΕΣΑΚ-Σ δηαζέηεη έλα δηνηθεηηθό ζύκβνπιν , ν θαιόο ζπλάδειθνο ζηόρεπζε ζε 

δηαθνξνπνηήζεηο, ζε αλύπαξθηεο δηαθνξέο θαη ζε δηραζκό ησλ εθπξνζώπσλ καο ζην 

Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο.  

 

        Η        αιήζεηα είλαη όηη θαη νη δύν παξόληεο ζην Δ.Σ.ηεο 2.5.12 Δ/θνί Σύκβνπινη 

Ιθαξνο Πεηξόπνπινο θαη Γηάλλεο Αλαζηαζόπνπινο [ν Μηράιεο Τξνραιάθεο 

απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα ] ςήθηζαλ ΄΄εθ ησλ πξαγκάησλ΄΄ηελ απνδνρή ηεο 

πξόηαζεο ηεο Δηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο πνπ είρε παξνπζηαζζεί από ην Δ/ληή Δ1θνύ 

θ.Μ.Μηραιόπνπιν δύν θνξέο ζηελ νινκέιεηα ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο ζηηο 

27.4.12 θαη ζηηο 2.5.12 ζην γξαθείν ηνπ.Ταπηόρξνλα,όκσο, ζην ίδην 

Δ.Σ.πξνζδηνξίζακε ην πεξηερόκελν ηνπ ππνκλήκαηνο πνπ ν Σπιινγόο καο θιήζεθε 

λα ππνβάιεη πξνο ηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο κε ηα εθθξεκνύληα ζεκαηά καο.Σηελ 

παξαπιεξνθόξεζε ,πξνθαλώο,θαηέθπγαλ γηαηί ηελ ππνβνιή ηνπ ππνκλήκαηνο 

ζπλέζηεζε ν ίδηνο ν Δηεπζπληήο ,θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, κεηα ηηο 

νπζηώδεηο θαη ηεθκεξηωκέλεο ππνδείμεηο ΜΑΣ γηά ηνπο εθηθηνύο ηξόπνπο πνπ 

έρεη ε Τξάπεδα λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλα ζεκαηά καο ρωξίο ηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθώλ εληππώζεωλ θαη λα αλαζθεπαζζεί, έηζη, ε αξλεηηθή εηθόλα ηεο 

Δηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο [βιέπε άξζξν Θθαξνπ Πεηξόπνπινπ ζε Τξαπεδηθό θόζκν] 

 



      Παξάιιεια δεηήζακε όπσο ν Σπιινγόο καο πξνβάιεη πξνο ηε Δηνίθεζε ηεο 

ΤηΕ ηελ αλάγθε ηεο ίζεο κεηαρείξεζεο , όπσο θαη ηεο εζηθήο θαη λνκηθήο 

δηάζηαζεο πνπ επηβάιιεηαη λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο γηά ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο. 

 

       Ζεηήζακε ,αθόκε,λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ δαλείσλ 

θαηά κηζή κνλάδα [0,50] όπσο ζηνπο ελελεξγεία ππαιιήινπο, ζύκθσλα άιισζηε 

πξνο ηελ ...αγσληζηηθή εηζήγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ Μειηζζελάθε θαη Κιεηνξάθε 

πνπ είρε γίλεη νκόθσλε απόθαζε ηνπ Δ/θνπ Σπκβνπιίνπ καο ειάρηζηεο εκέξεο πξηλ 

από ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ.Μηραιόπνπιν πνπ ,όκσο ,όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

...μέραζαλ! 

 

    Μέζα ζην θιίκα ηεο απνπζίαο ζπιινγηθήο δσήο θαη πξαγκαηηθήο ελεκέξσζεο 

ζεκεηώλνπκε: 

 

2. Μεληαίεο ζπγθεληξώζεηο: Να πξνζηαηεπζνύλ 

    Με πξόζρεκα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Σ.Υ.Τ.Ε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ 

ηεο ιέζρεο Σίλα 16 ,νη πξνθαλώο ελνριεηηθέο γηά ην πξνεδξείν ζπγθεληξώζεηο ,θάζε 

πξώηε Τεηάξηε θάζε κήλα ,ζηελ Αζήλα ζηακάηεζαλ.Οκσο πξόθεηηαη γηά ΄΄ζεζκό 

΄΄πνπ έδηλε θάπνην ρξσκα ζε έλα Σύιινγν αδξαλή. Σην κεηαμύ ε ιέζρε Σίλα 16 

ιεηηνπξγεί όπσο θαη πξηλ.Σηαζεξή παξακέλεη ε ζέζε καο όηη νη κεληαίεο 

ζπγθεληξώζεηο πξέπεη λα παξακείλνπλ θαη λα νπζηαζηηθνπνηεζνύλ. Φώξνη 

πξαγκαηνπνηεζήο ηνπο ππάξρνπλ πνιινί. 

 

3. Ελνηθίαζε θηηξίνπ γηά ιέζρε:Ιζηνξηθό ιάζνο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα. 

    Λόγσ ηνπ γλσζηνύ πξνβιήκαηνο ζηαηηθόηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηεο Σίλα 16 , ην Δ.Σ. 

ηνπ ΣΥΤΕ απνθάζηζε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε θηίξην ηεο Τξάπεδαο ζηελ νδό Λέθθα 

πνπ ε ηειεπηαία ζα αλαθαηλίζεη.Ταπηόρξνλα ν ΣΥΤΕ θάιεζε ην Δ/θν Σπκβνπιηό καο 

λα εγθαηαζηαζνύκε από θνηλνύ ζην θηίξην ηεο νδνύ Λέθθα θαη ηελ από θνηλνπ 

επαλαθνξά καο [θαη νη δύν Σύιινγνη] ζηελ ηζηνξηθή Σηλα 16 κεηά ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ζηαηηθόηεηαο ηνπ θηηξίνπ [αλαθαηαζθεπή],γηά ηηο νπνίεο έρεη 

εθδνζεί ζρεηηθή άδεηα ηζρύνο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 

    Η πιεηνςεθία ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο [πξνεδξεην ] αγλόεζε απηή ηελ ,πέξαλ 

άιισλ,,αλέμνδε πξόηαζε ηνπ ΣΥΤΕ θαη δελ ζέιεζε λα ζπκπνξεπζεί ζηε δηεθδίθεζε 

ηόζν ηεο ζύληνκεο΄΄ έηνηκαζίαο ΄΄, από ηε Τξάπεδα,ηνπ θηηξίνπ ηεο Λέθθα, όζν θαη 

γηά ηε δηάζεζε από ηε Δηνίθεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιέζρεο Σίλα 16. Αλη απηνύ,πέξαλ άιισλ, επηδόζεθαλ αζκέλσο 



ζε αγώλα εμεύξεζεο θαη ελνηθίαζεο θηηξίνπ γηά δεκηνπξγία ιέζρεο ρσξηζηά. 

Πξόθεηηαη γηά ηζηνξηθό ιάζνο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα .Τειηθά θαηέιεμαλ ζε 

ελνηθίαζε ζπγθξνηήκαηνο γξαθείσλ 255 η.κ.ζηελ νδό  ρξ.Λαδά 1 κε 

απξνζδηόξηζηεο δαπάλεο επίπισζεο επηζθεπώλ,κεηαζθεπώλ θ.ι.π.εξγαζηώλ πνπ ζα 

απαηηεζνπλ 

4...Καη αγνξά ! 

    Με ηελ ίδηα αθαηαλόεηε αληίιεςε νη ζπλάδειθνη ηεο πιεηνςεθίαο απνθάζηζαλ ΄΄ 

ζην παξά έλα ΄΄θαη παξάηππα έθεξαλ ζηε Γ.Σ.ηεο 28.3.12 γηά έγθξηζε ηελ ΄΄αγορά 

ακινήηοσ γιά δημιοσργία λέζτης λεκανοπεδίοσ Αηηικής ΄΄. Επηπρώο,’νκσο,νη 

ζπλάδειθνη... θαηάιαβαλ θαη κε κεγάιε πιεηνςεθία απέξξηςαλ ηελ πξνηαζή ηνπο. 

 

    Η θηλεζή καο ε Α.Π. δελ έρεη ζπκθσλήζεη κε απηέο ηηο απνθάζεηο γηαηί είλαη 

πξόρεηξεο, ,΄΄ζην πόδη΄,΄ρσξίο ηηο εγγπήζεηο ηεο δεκνζηόηεηαο ,ρσξίο πξνππνινγηζκό 

δαπαλώλ, απνμελώλνπλ ζπληαμηνύρνπο από ηνπο ελελεξγεία ,΄΄θνπβαιάλε΄΄ δαπάλεο 

αδηθαηνιόγεηεο θαη γηαηί έρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ αληηπεξηζπαζκνύ ζηηο ηεθκεξησκέλεο 

πξνηάζεηο – ζέζεηο ηεο θηλεζεο καο γηά ΄΄ μιά άλλη διατειριζηική πολιηική΄΄. 

 

    Ως γνωζηό ε Αλαγελλεηηθή πξωηνβνπιία,κε 17 ζέιηδε κειέηε ,πξνηεηλε ηνλ 

αλαζρεδηαζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ 

Σπιιόγνπ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηωλ πόξωλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πάςεη ν Σύιινγνο 

λα είλαη ζπάηαινο.Πξνηείλακε ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο δαπάλεο 

μελνδνρείωλ,κεηαθηλήζεωλ,απνδεκηώζεωλ,εθδξνκώλ,ζηηο πίηεο.Πξνηείλακε 

ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηώλ αλαβάζκηζεο ηωλ παξαξηεκάηωλ θαη ζπκκεηνρήο ζηε 

ζπιινγηθή δωή ηωλ εθηόο παξαξηεκάηωλ ζπλαδέιθωλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

    Πξνηείλακε,επίζεο, ,ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνεθινγηθώλ δαπαλώλ,ησλ ακνηβωλ 

ηξίηωλ, ησλ εμόδωλ παξαηάμεωλ ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο, ην λνκηθό ζύκβνπιν. 

    Πξνηείλακε,ηέινο, ηε ηόζν επίθαηξε δεκηνπξγία ι/ζκνύ αιιειεγγύεο – πξνλνηαο 

πξνο ηα αλαμηνπαζνύληα κέιε καο πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε ‘’παροτή εδεζμάηων 

κλπ και μέλη ζηα μέλη ασηού’’όπως αθξηβώο δηαηππώλεηαη ζηο ‘’ ιδιωηικό 

ζσμθωνηηικό μίζθωζης’’πνπ ππέγξαςαν. Επαλαιακβάλνπκε ηε δηαηππσκέλε ζέζε 

καο:Σε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή ζπάηαιε θαη αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Σπιιόγνπ καο πξνηηκόηεξε είλαη ε κείωζε ηωλ εηζθνξώλ ηωλ ζπλαδέιθωλ . 

 

 

    Σε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ επηκέλνπκε ηδηαίηεξα ζηε ζεκείσζε όηη ε έληαζε θαη ε 

απνπζία ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν Σπιιόγσλ δελ δηθαηνινγεί αηζηνδνμία γηά ηελ 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζην ρώξν. 



5. Ελόηεηα ζην ρώξν : επηθίλδπλε αδηαθνξία 

     Είλαη θαλεξό ην θιίκα αδηαθνξίαο θαη απνκάθξπλζεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο από 

ην Σπιινγό ηνπο,ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ.Επζύλε βέβαηα έρνπλ θαη νη ίδηνη νη 

ζπλάδειθνη πνπ ζηέθνληαη καθξπά θαη κε ηελ απνηρή ηνπο δελ ζπκβάιινπλ ζε 

ζηνηρεηώδε ιεηηνπξγία ηνπ Σπιιόγνπ. 

    Γλσξίδνπκε ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ νη δπζαξεζηεκέλνη 

ζπλάδειθνη,νξηζκέλνη ησλ νπνίσλ θζάλνπλ ζηε παξαίηεζε.Επηθαινύληαη ηε 

πξαγκαηηθόηεηα δειαδή ηηο αιιόθνηεο αλαθνηλώζεηο, ηε κεγάιε εηζθνξά ππέξ ηνπ 

Σπιιόγνπ,ηελ κε νπζηαζηηθή ιέηηνπξγία ηνπ, ηελ αλππαξμία ζέιεζεο γηά ηε πξνβνιή 

θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ ζεκάησλ καο ,ηε κεηαηξνπε ηνπ ζε ΄΄ Σύιινγν εθδξνκώλ ‘’, 

ηελ αγλόεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θ.ι.π. Οκσο απηή ε πξαγκαηηθόηεηα κόλν κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ κπνξεί λα αιιάμεη. 

    Η Αλαγελλεηηθή Πξωηνβνπιία παξαθνινπζεί κε αλεζπρία ηελ έθδειε 

απνζπζπείξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ.Αλεζπρεηηθή,όκσο ,θξίλεηαη θαη ε αδηαθνξία θαη ε 

έιιεηςε ζπιινγηθήο πνιηηηθήο γύξσ από ην ζνβαξό απηό ζέκα [ νη δηαγξαθέο κειώλ 

θαη νη ζπγθιίλνπζεο πιεξνθνξίεο γηά ηε δεκηνπξγία ΄΄αληηζπιιόγνπ΄΄δελ θζάλνπλ 

νύηε ζαλ αλαθνίλσζε ζην Δ/θό Σπκβνύιην. 

    Οζνη επηζπκνύλ ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζε ηεο ζπιινγηθήο δσήο δελ έρνπλ παξά λα εληζρύζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

αληηζπιιόγσλ.Θα είλαη βνύηπξν ζην ςσκί ζε όζνπο κόληκα δηαθεληεύνπλ, από 

καθξπά ,έλα πνιύ κεγάιν Σύιινγν κε κεγάιεο δπλαηηεηεο. 

Οη θάζε Τξίηε ζπγθεληξώζεηο ηεο ΄΄Αλαγελλεηηθήο Πξωηνβνπιίαο. 

    Σπλερίδνληαη νη θαζηεξσκέλεο θάζε Τξίηε ,θάζε εβδνκάδαο, αλνηρηέο 

ζπγθεληξώζεηο ηεο θηλεζήο καο ζηε ιέζρε Σίλα 16 πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. 

Η Αλαγελλεηηθή Πξωηνβνπιία ζα ζπλερίζεη ζηνλ ίδην ρώξν ηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ 

έρνπλ πιένλ γίλεη ΄΄ ζεζκόο ΄΄.Γηά ηπρόλ αιιαγή ηνπ ρώξνπ ζα ππάξμεη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε κεηα ην θαινθαίξη. 

7.Ιζηνζειίδα ηεο θίλεζεο 

    Εδώ θαη δύν κήλεο ε θηλεζή καο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ηζηνζειίδα 

www.anagennitiki.gr όπνπ νη ζπλάδειθνη κπνξνύλ λα κπαίλνπλ ,λα αληινύλ λέα – 

πιεξνθνξίεο θαη παξάιιεια λα δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο θαη εθηηκήζεηο 

αιιά θαη λα αζθνύλ θξηηηθή θαη λα δηαηππώλνπλ παξάπνλα [ζηήιε: Επηθνηλωλία - 

βήκα΄ ζπλαδέιθωλ ΄΄. 
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