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                          Δεκέμβριος  2011 
                                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 πλάδειθνη, 
 Καη’ αξρήλ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε όζνπο καο ζηήξημαλ 
ζηηο εθινγέο κε απνηέιεζκα ε ΓΔΚ, παξά ηελ παξαπιεξνθόξεζε λα δηαηεξήζεη ηηο δπλάκεηο 
ηεο. 
 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ Πξνεδξείνπ ήηαλ νπζηαζηηθά κνλόδξνκνο αθνύ θακηά άιιε πξόηαζε 
δελ ζπγθέληξσλε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκβνύισλ πνπ παξάιιεια απέξξηπηαλ δηαπξαγκαηεύζεηο 
γηα ηνπο 10 όξνπο πνπ έβαδε ε Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία, ελώ ε ΓΔΚ δερόηαλ λα ηνπο 
ζπδεηήζεη. 
 Σειηθά θαη παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο ζρεκαηίζηεθε Πξνεδξείν από ηελ Αλεμάξηεηε 
Πξννδεπηηθή Κίλεζε πληαμηνύρσλ θαη ηε ΓΔΚ.   
 Η θαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θηλήζεσλ, ε έιιεηςε δπζπηζηίαο θαη ν ζσζηόο 
πξνγξακκαηηζκόο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο πιιόγνπ 
– Γηνίθεζεο πνπ είρε δηαθνπεί ηελ πξνεγνύκελε δηεηία. 
 Θπκίδνπκε όηη ζ’ απηό ην δηάζηεκα θαη αλεμάξηεηα από ηηο επζύλεο όισλ καο, ην 
πξνεγνύκελν ζρήκα δελ έιπζε απνιύησο θαλέλα ζέκα. 
 Η επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε μεθίλεζε νπζηαζηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ηεο Πξνέδξνπ ζην 
Γηνηθεηή πνπ έδσζε νδεγίεο γηα ηελ  αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ ζεκάησλ (δηαθαλνληζκό δαλείσλ 
θιπ.) Έθηνηε αθνινύζεζαλ ζπλαληήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηνλ Γηεπζπληή 
Γηνηθεηηθνύ γηα ελεκέξσζε θαη πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ.  
 Άκεζα ππήξμε θαθόπηζηε θξηηηθή, γηαηί δελ πήγακε θη άιινη ζηνλ Γηνηθεηή. Πξνηηκνύζαλ 
ινηπόλ λα θιείζνπλ ηελ πόξηα ηεο Γηνίθεζεο πνπ επέιεμε απηόλ ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο; 
Αζθαιώο ε παξνπζία εθπξνζώπσλ απ’ όιεο ηηο θηλήζεηο είλαη επηζπκεηή. Σα κεγάια όκσο 
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ επηβάιινπλ αλνηθηή γξακκή επηθνηλσλίαο πιιόγνπ – Γηνίθεζεο κε 
θάζε ηξόπν, εμάιινπ ν εθπξόζσπόο καο κεηαθέξεη απνθάζεηο ηνπ Γ.. . 
 Η θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη επηβάιιεη αθόκε ηελ αξκνληθή θαη θαιόπηζηε 
ζπλεξγαζία όισλ ησλ δπλάκεσλ θαη όρη κόλν ησλ θηλήζεσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην Πξνεδξείν. 
 Γπζηπρώο όκσο αληί γηα ζπλδξνκή ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα άξρηζε ε παξαπιεξνθόξεζε. 
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 Η ΓΔΚ πξνεθινγηθά (Φεβξνπάξηνο 2011) πξόηεηλε όηη εθ’ όζνλ εθδίδεηαη ε εθεκεξίδα 
ηνπ πιιόγνπ κόλν ν ύιινγνο λα εθδίδεη αλαθνίλσζε ζην κεζνδηάζηεκα θπθινθνξίαο 
ηεο εθεκεξίδαο εθηόο αλ ζπκβεί έθηαθην γεγνλόο. Οη παξαηάμεηο (γηα ιόγνπο θόζηνπο) 
κπνξνύλ λα θαηαρσξνύλ ζηελ εθεκεξίδα πξνγξάκκαηα, ζρόιηα θαη πξνηάζεηο. ηόρνο 
ήηαλ λα βγαίλεη ή ε εθεκεξίδα ή νη αλαθνηλώζεηο ησλ θηλήζεσλ πνπ όκσο δελ έγηλε δεθηό. 
Σελ 1ε Ινπιίνπ 2011 ςεθίδεηαη λόκνο (Ν3986 άξζξν 48 ΦΔΚ αξ. θύιινπ 152) πνπ 
θαηαξγεί ηελ ηαρπδξνκηθή επηρνξήγεζε ζην θόζηνο απνζηνιήο εληύπσλ ησλ πιιόγσλ. 
Σν θόζηνο απνζηνιήο επηβαξύλεηαη ππέξκεηξα θαη είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξν από ην 
αλαθεξόκελν ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ επηεκβξίνπ 2011 ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο, 
πνπ δειώλεη όηη ην θόζηνο γηα ηελ έθδνζε καδί κε ηα ηαρπδξνκηθά είλαη 2.765Є 
ραξαθηεξίδνληαο θαθνήζεηα όηη άιιν γξάθεη!! Γηα λα δηθαηνινγεζεί ε κεγάιε δηαθνξά ε 
Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία επηθαιείηαη «εηδηθό» ηηκνιόγην ΔΛΣΑ γηα ηνπο «παιηνύο» 
εθδόηεο πνπ θαηαζηξαηεγεί ην Νόκν!! 
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 Η Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία πξνζπαζεί άιισζηε λα απαμηώζεη θάζε δηαθαηλόκελε ιύζε 
(π.ρ. ζην δηαθαλνληζκό ησλ δαλείσλ) δηαδίδνληαο όηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ππήξρε ιύζε 
απνθεύγνληαο λα εμεγήζνπλ γηαηί όηαλ θαηείραλ θαίξηεο ζέζεηο ζην Πξνεδξείν δελ 
θαηάθεξαλ ΣΙΠΟΣΑ. 

 Θπκίδνπκε αθόκε ηελ πξνηξνπή ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο λα ππνβάιινπλ νη 
εζεινπζηνύρνη ην έληππν ζπκβηβαζκνύ ηεο Σξάπεδαο κε θάπνηα πξνζζήθε όηαλ ήηαλ 
απόιπηα ζαθέο θαη ζηα ζηειέρε ηεο όηη (δπζηπρώο) νη εζειεζηνύρνη δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ξύζκηζε. Μηα κηθξή ιεπηνκέξεηα. Οη αηηήζεηο ζπκβηβαζκνύ 
θαηαηέζεθαλ θπξίσο πξνεθινγηθά ελώ ε απόξξηςε ζα γηλόηαλ κεηεθινγηθά! Σα 
ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. 

 Σέινο είλαη αθαηαλόεηα θαη πξνθιεηηθά ηα ππνλννύκελα γηα ζπλαδέιθνπο κέιε 
εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ ησλ παξαξηεκάησλ.  Αλ ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν λα 
αλαθεξζεί. Τπνςίεο θαη ζθηέο ζε βάξνο ζπλαδέιθσλ δελ επηηξέπνληαη. 

  
πλάδειθνη, 
  Δθηόο από ηα πνιιά θαη ζνβαξά ζέκαηα πνπ ε επίιπζε ηνπο αθνξά ηε Γηνίθεζε 
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα από ηελ εθηαιηηθή θαηάζηαζε πνπ όινη καο βηώλνπκε θαζεκεξηλά κε 
ζπλερείο κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ, νπζηαζηηθή θαηάξγεζε δώξσλ θαη επηδόκαηνο αδείαο, ην 
λέν ΛΑΦΚΑ, ζπλερείο κεηώζεηο ηνπ πιαθόλ ζηε ζύληαμε θιπ. 
  Παξάιιεια ε άγξηα θνξνινγία, αθόκε θαη γηα ηνπο ρακεινζπληαμηνύρνπο (ραξάηζη 
αθηλήησλ, θνξνινγία από 5.000€ εηεζίσο θιπ) θαζώο θαη νη «έθηαθηεο» θνξνινγηθέο 
επηβαξύλζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ εμαζιίσζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. 
  Πνιινί ζπλάδειθνη ππνθέξνπλ θαη δε κπνξνύλ λα απνπιεξώζνπλ δάλεηα πνπ 
πήξαλ ρσξίο λα θαληάδνληαη ηηο δξαζηηθέο κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθό 
πξνεγνύκελν. 
  Η δξακαηηθή αύμεζε ηεο αλεξγίαο σζεί λένπο κε πξνζόληα λα θεύγνπλ ζην 
εμσηεξηθό ελώ νη θινπέο, νη δηαξξήμεηο αιιά θαη νη ιεζηείεο είλαη θαζεκεξηλά θαηλόκελα.  
  Οη επζύλεο όζσλ καο έθεξαλ σο εδώ θαη νπζηαζηηθά παξέδσζαλ ηε ρώξα ζηηο 
δπλάκεηο νηθνλνκηθήο θαηνρήο είλαη ηεξάζηηεο. Όινη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε κεγάιε απάηε, ηα 
ζπλερή ςεύδε, ηνπο εθβηαζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο, κηαο θπβέξλεζεο πνπ 
δεκηνύξγεζε ζπλζήθεο απόγλσζεο θαη δπζηπρίαο, ελώ είρε ην ζξάζνο λα ηζρπξίδεηαη όηη όια 
ηα έθαλε γηα ην θαιό καο(!!)  
  εκεηώλεηαη αθόκε ε εηθόλα αλαμηνπηζηίαο θαη εμεπηειηζκνύ ηεο ρώξαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθε ζην εμσηεξηθό κε ηνπο αλεθδηήγεηνπο ρεηξηζκνύο ζην ζέκα ηνπ 
«δεκνςεθίζκαηνο» πνπ νκόθσλα ςεθίζηεθε από ην πξνεγνύκελν Τπνπξγηθό πκβνύιην 
παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο Τπνπξγώλ ακέζσο κεηά! 
  Πξαγκαηηθά επρόκαζηε ν λένο Πξσζππνπξγόο Λνπθάο Παπαδήκνο λα πεηύρεη ζην 
έξγν ηνπ αλ θαη παξέιαβε εξείπηα. Θα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ειπίδα γηα αλάθακςε, πξόνδν θαη 
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. 
  Σέινο ηνλίδνπκε όηη εξγαδόκελνη θαη ζπληαμηνύρνη, ηηο δύζθνιεο απηέο ώξεο, πξέπεη 
λα είλαη ελσκέλνη γηα λα πξναζπίζνπλ όρη κόλν ηα δηθαηώκαηά ηνπο αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ 
αμηνπξέπεηα. 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
Γεώξγηνο Μαραίξαο  
Δπαγγειία Βξέηηα 

 
Γηα ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζαο επρόκαζηε νιόςπρα  

ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΑ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΑΤΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ 

 

                                                                                                                                    


