
  

 

                                     Ανακοίνωση Νο 1/3.5.17 

Η κίρκη της εξουσίας και οι αλαζονικές  μεγάλες πλειοψηφίες!! 

Με  εύγλωτη καθυστέρηση   (3.5.2017  ), οι θριαμβεύσασες στις εκλογές 

της 23.3.17 κινήσεις του χώρου, αφού… διακανόνισαν τις 

ενδοπαραταξιακές διαφορές τους,  έστερξαν στην μεταξύ τους 

κατανομή των αξιωμάτων φροντίζοντας, από την έναρξη της θητείας 

τους ,να είναι διχαστικοί και προκλητικοί (!) ,  σύμφωνα δε  με την 

πρώτη ανακοίνωσή τους , κατέταξαν τους τρεις,εκτός των κινήσεών 

τους, Διοικητικούς  συμβούλους, σε διαφορετική κατηγορία!                                                                

Προφανώς θεωρούν δικαιωμένη και  …αποδοτική τη πολιτική του 

διχασμού.                                                                                                                                  

Προσήλθαμε στην συνεδρίαση με πρόθεση`` να μη μιλήσουμε 

καθόλου``αναμένοντας προθέσεις. Όμως, από την αρχή,   ο σ. 

Ι.Γοζαδίνος,ως πλειοψηφίσας Σύμβουλος, όχι μόνον δεν επεχείρησε μία 

νέα ενωτική,έστω ουδέτερη, θητεία ,αντίθετα αναφέρθηκε,πέραν 

άλλων , στην επιβράβευση της πολιτικής της  παραταξής του,όπως και 

της ΔΕΚΣ , `` που  κέρδισαν από ένα Δ.Σύμβουλο`` ,αλλά   και στην καταδίκη 

από τους συναδέλφους των κινήσεων Εν Δράσει και Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας   που έχασαν από ένα Δ.Σύμβουλο,γιατί :                                                  

`` όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό στην επίλυση των θεμάτων...αλλά 

προσπάθησαν να υπονομεύσουν  κάθε προσπάθεια του προεδρείου ….`                                                                                                                               

Ο δε έτερος  συναγωνιστής του, της …ανεξάρτητης ΔΕΚΣ 

σ.Ν.Αντωνόπουλος ,εγκαινιάζοντας την,  μετά Βρέττα, θητεία του στο 

Δ.Σ., αφού ευχαρίστησε τον προεδρεύοντα σ.Ι.Γοζαδίνο ( γιατί άραγε; ) , 

μας …ενημέρωσε ότι στο Σύλλογο Συνταξιούχων:                                                                             

``υπάρχουν δύο παρατάξεις ,αυτή  του προέδρου και η παράταξη η δική του που 

έχουν αρχές και αξίες (!) και υπηρετούν το συμφέρον των συναδέλφων,ενώ 

αντίθετα  υπάρχουν και δύο παρατάξεις που τις κατονόμασε (Εν Δράσει -

Αναγεννητική Πρωτοβουλία) που φροντίζουν μόνο το συμφέρον της παράταξής 



τους και το προσωπικό τους όφελος!!!.``                                                                                                                                                                                  

Δεν δίστασε, να μας ζητήσει  να…αποδείξουμε, με την πράξη μας, το αντίθετο !!!.                                                                                                                                                                                                                                                           

Χρειάστηκε να υπενθυμίσουμε στους  προκλητικότατους συναδέλφους 

ότι εγκαινιάζουν επικίνδυνα τη θητεία τους στους θώκους,ότι η 

πλειοψηφία τους αποκτήθηκε  με πρωτοφανή  καταστατική παραβίαση 

( χωρίς να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση ) και ότι ο πλειοψηφικός  

θρίαμβός τους  επετευχθη μέσα σε συνθήκες κομματισμού 

,απαράδεκτης ψηφοθηρίας και επηρεασμού του φρονήματος των 

συναδέλφων.                                                                                                                            

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει,                                 

με απόλυτη  ειλικρίνεια,θα ενημερώσει   τους συναδέλφους,όχι μόνον 

για την πολιτική της στην διετία, αλλά και    για τους …ανέμους που 

πνέουν στο εσωτερικό της , τις σκέψεις που επικρατούν και για τις 

ριζικές αλλαγές που θα επηρεάσουν την φυσιογνωμία της.                                                                                                                                 

Οπωσδήποτε, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία στην πρώτη γραμμή της 

πολιτικής της, θέτει τον όρο της  αποκατάστασης  της διαταραγμένης 

ισότητας και δικαιοσύνης στο χώρο,  από εξώφθαλμα ωφελιμίστικες – 

συντεχνιακές αποφάσεις  που,ενώ ωφέλησαν  κορυφαίους παράγοντες  

και την κορυφή της  πυραμίδας του ιδρύματος , έχουν αφήσει  απέξω 

χιλιάδες μικρομεσαίους συναδέλφους ( κυρίως παλαιοσυνταξιούχους).     

Πέραν της ανισότητας, πρόκειται και  για κατάφωρη  προσβολή των 

χρηστών ηθών και του πολιτισμού σε ένα χώρο που οφείλει να είναι 

πρότυπο.                                                                                                                                                     

Δεν θα ανεχθούμε ,αντίθετα θα αντιδράσουμε και  όχι μόνο με τον 

λόγο μας, απέναντι σε αποφάσεις που θα επιτείνουν,αντί να 

διορθώνουν την υφιστάμενη κραυγαλέα ανισότητα στο χώρο  των 

συνταξιούχων. Είναι, όντως, προειδοποίηση προς ψευδολόγους 

``αδίστακτους, ``  ωφελιμιστές `` .                                                                                

Καλοπροαίρετα θα αναμένουμε τον  `` προγραμματισμό δράσης για την 

επόμενη διετία 2017 – 2019 ``,όπου ελπίζουμε να μην  επιχειρήσουν 

δικαίωση αποτυχημένων πολιτικών. Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία  με 

ακέραιο το οπλοστάσιό της σε γνώση και δυνατότητα ανάλυσης της 

κατάστασης,  δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με πολιτικές που έχουν 

ταλαιπωρήσει το Σύλλογο και τους συναδέλφους.   

                                                       Η Συντονιστική Γραμματεία  


