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Οργανωτική ανασυγκρότηση  της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας              

                               Α.  Παραίτηση Μιχάλη Τροχαλάκη                                                                       

Ανακοινώνεται ότι ο συνάδελφος  Μιχάλης  Τροχαλάκης παραιτήθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο με την παρακάτω επιστολή :                                                                                                
`` Συνάδελφε πρόεδρε ,Λόγοι οικογενειακοί δεν επιτρέπουν την φυσική παρουσία μου ,στις υποχρεώσεις του 

Διοικητικού Συμβούλου του σωματείου μας. Γι αυτό υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ.                                                                                                                                                             

Θέλω να τονίσω ότι η ενεργή συμμετοχή μου στα κοινά του χώρου είναι δεδομένη μέσα από την συλλογικότητα 

που έχω επιλέξει, την Αναγεννητική Πρωτοβουλία ,τις αρχές και τις θέσεις της οποίας στηρίζω με 

αποφασιστικότητα. Εύχομαι επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την υπεράσπιση των δίκαιων 

συμφερόντων των συναδέλφων μας . Καλή υγεία σε όλους. Συναδελφικά, Μ. Τροχαλάκης`    Αθήνα 18.4.2016`` 

Στη θέση του Μιχάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε ο συν. Γιάννης Αναστασόπουλος.                                     

Από το κείμενο της παραίτησης συνάγεται ότι ο Μιχάλης ,ακόμη και  από την  Κρήτη όπου 

θα μένει για ορισμένους μήνες, θα συμμετέχει στα όργανα και θα είναι παρών στα της 

κίνησής μας. Άλλωστε η επιστολή του τα λέει όλα.                            

  B. `` Περιφερειακό Συμβούλιο. Β. Ελλάδας`` με έδρα την  Θεσσαλονίκη                                                             

Είναι γνωστό ότι το αναχρονιστικό καταστατικό, το εκλογικό αποτέλεσμα, και το 

``ιδιοκτησιακό`` σύνδρομο της πλειοψηφίας,  δεν επέτρεψαν στον Σύλλογο Συνταξιούχων 

να ξεπεράσει την   αγκύλωση και τον κλιμακούμενο   συγκεντρωτισμό που χαρακτηρίζει τη 

λειτουργία του .Αυτή η λειτουργία και η ακατανόητη ακραία αντιπαράθεση, δεν επιτρέπει 

την αξιοποίηση της  ιδιαιτερότητας του χώρου με γνώση ( υπάρχει), αλλά  και με  σύνεση 

και συναίσθηση της κρισιμότητας των στιγμών που περνάνε οι συνταξιούχοι.                            

Η κίνησή μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αποφάσισε να επηρεάσει τα πράγματα 

αξιοποιώντας τις δυνατότητές της στη Β. Ελλάδα. Στην Αθήνα, κι αυτές ακόμη  οι μηνιαίες 

συγκεντρώσεις έχουν καταργηθεί !.                                                                                                   

Έτσι, μετά από περίοδο ζύμωσης , σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη του 

Συλλόγου, στη Θεσσαλονίκη  ,με την παρουσία του Ίκαρου Πετρόπουλου αλλά και 

στελεχών της κίνησης από τα παραρτήματα Βόλου ,Σερρών και Καβάλας  , συγκροτήθηκε 

``Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Ελλάδας της Α.Π.`` με έδρα την Θεσσαλονίκη.                                                                                                                                  

Το όργανο αυτό ,όπως και όλα τα όργανα- επιτροπές  της κίνησης, είναι ανοιχτό στους 

συναδέλφους  που ενδιαφέρονται για τα συλλογικά ζητήματα και μπορεί να διευρυνθεί και 

από  συναδέλφους άλλων περιοχών της Β .Ελλάδας, θα λειτουργεί δε  βάσει κανονισμού 

που ήδη  εκπονείται  από τα μέλη του σε συνεργασία  με τον πρόεδρο και την Εκτελεστική 

Γραμματεία (π.χ.Εκλογή συντονιστικής επιτροπής, προσχωρήσεις ,διεύρυνση παρ/των, 

μετατροπή σε όργανο του  Συλλόγου…) .                                                                                                            

Την ευθύνη του συντονισμού ,των  πρώτων   θεσμικών συναντήσεων και τη  σύνδεση με την  



εκτελεστική Γραμματεία , ανέλαβαν οι συνάδελφοι Θ. Κόνσουλας,Ανδρ. Κωνσταντινίδης              

Β. Μακρίδης, Έφη Σαφραντζά, Σπ. Στογιαννόπουλος, Γ.Χανιώτης.                                                                                                                                                 

Την προσπάθεια στηρίζουν , πέραν των παραπάνω , οι συνάδελφοι :                                                                                                                                          

Αποστολάκης Μανώλης, Αθανασίου Βασίλης ,Βεργής Αργύρης, Βουγιούκα Άννα, Γαλάνης 

Αντώνης, Γιαννακουδάκης Τάκης, Δημητριάδης Θεόδωρος(Κατερίνη), Ηλιάδου Γεωργία, 

Ηλιάδης Βασίλης, Ηλιάδης Νίκος, Καρατζόγλου Χαράλαμπος, Καρυπίδου Παρασκευή, 

Λιάμπας Βασίλης, Λιβάνης Στέλιος, Μπαλακέρας Βασίλης, Μπίθας Κώστας, 

Μωραιτόπουλος Λευτέρης, Οικονόμου Φαίδωνας( Ξάνθη ), Παπαδοπούλου Παρθένα, 

Παρασκευαίδης Γιώργος, Παρσάς Κώστας(Καβάλα), Πλιόγκας Σωτήρης( Πολύγυρος), 

Πολυζωίδης Μανώλης, Πρεφτίτσης Γιώργος(Σέρρες), Ρήγας Στέφανος(Καβάλα), 

Σαραφείδης Θανάσης, Σιβρής Τριαντάφυλλος, Σταματάκης Γεώργιος, Σχοινάς Γιάννης, 

Τσιφοδήμου Κατερίνα,Τσολακίδου Βάσω, Χαριτάκης Νίκος(Βόλος).  

   Γ. Πανελλαδική Γραμματεία-Εκτελεστική Γραμματεία Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας 

 Οι ίδιοι, όπως παραπάνω λόγοι, αλλά και  η ανάγκη  βελτίωσης της εικόνας της κίνησης  

προς τους συναδέλφους, η προσχώρηση νέων συνταξιούχων και  η προετοιμασία για τις 

επόμενες εκλογές το Μάρτη 2017( το αργότερο) ,  οδήγησαν στην ριζική  ανασυγκρότηση 

της κίνησής μας . Προς το σκοπό αυτό  η απερχόμενη Γραμματεία με έγγραφη δημόσια 

πρόσκληση προς τα μέλη της κίνησής μας ( υποψήφιοι στις εκλογές, συμμετοχή στις 

τακτικές κάθε Τρίτη συναντήσεις στη λέσχη του Συλλόγου   κ.λ.π.) κίνησε τη διαδικασία 

οργανωτικής ανασυγκρότησης της Κίνησης.                                                                                                                         

Ακολούθησε διάστημα ζυμώσεων, ανταλλαγής πληροφοριών και διευκρινίσεων  που 

ολοκληρώθηκε στις 2.6.16 , όπου με την συμμετοχή  στελεχών από τα παραρτήματα, 

συγκροτήθηκε η ``Πανελλαδική Γραμματεία της Α.Π.`` Το όργανο αυτό που αντικαθιστά την 

`` Ολομέλεια της Α.Π. `` θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο, παραμονή των Γ.Σ. του Συλλόγου 

η συνέδριου της ΟΣΤΟΕ και θα χαράσσει την γενική πολιτική της κίνησης. Όργανα  

υλοποίησης   είναι ο πρόεδρος και η  Εκτελεστική Γραμματεία που εξελέγη, με κριτήριο, 

πέραν άλλων,  και την διαθεσιμότητα στην παραγωγή και διακίνηση ανακοινώσεων.                               

Εκτός από τα μέλη του ``Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Ελλάδας ``και της `` Εκτελεστικής 

Γραμματείας ``στην πανελλαδική γραμματεία δυνητικά  συμμετέχουν  οι : Αρβανιτάκης  

Άγγελος, Αθηναίος Ιωάννης, Aσωνίτης Σπύρος, Βλάχου Σούλα, Δαρδανίδης Κώστας, 

Δεμέναγα Ζωζώ ,Δεμερούτης Κώστας, Δημάκη Αγγελική, Έξαρχος Κώστας,  Ζολώτας 

Θεόδωρος, Ιωαννίδης Άρις, Καπάτος Γιάννης,Καρελάς Πέτρος, Καρναβάς 

Γιώργος,Κελεπούρης Βασίλης,Κομπολίτης Κώστας , Κορφιάτη Μαριτούλα,Κοσσέρη 

Αγγελική, Κρόκου Ελένη,Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος,Κυριαζόπουλος Δημήτρης, 

Κωστοπούλου Κατερίνα,Μαυροειδής Θεόδωρος, Μπασιάς Λευτέρης,Μπίλλιος 

Μάκης,Παπαιωάννου Λάμπρος, ,Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης, Πρωτόπαπας Χρήστος, 

Σπανάκης Ευστράτιος, Σταθουλόπουλος Νίκος,Σύφαντος Βασίλης, Τζανετοπούλου 

Αγγελική,Τουρμούζη Μαριάννα,Τροχαλάκης Μιχάλης, Τυροβολά Νία ,Φωτεινοπούλου 

Έφη, ,Χολέβα πόλυ ,Χριστοδούλου  Κική, Ψαρουδάκης Αντώνης                                                              

Η `` Εκτελεστική Γραμματεία ``:                                                                                                                            

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Γεωργακοπούλου 

Τζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος,  Λαούδης Φίλιππος, Παππάς Γιώργος, 

Σπυράτου Άρτεμις,Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος Παναγιώτης, Φουντουκίδης  Στέλιος.  



 

 

 

 

 

 

  


