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    ΜΗΝΤΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ 

 

Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι, 
Η καδηθή παξνπζία ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ καο 

απνηέιεζε ερεξόηαην κήλπκα πξνο θάζε επίδνμν ερζξό ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ΤηΕ 
θαη ησλ θαηαζηαηηθά θαηνρπξσκέλσλ αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ καο 
δηθαησκάησλ. Οη ζπλάδειθνη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο και ηην καηαψήθιζη της 
απερχόμενης πλειοψηφίας,  απέδεημαλ πσο έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

απεηινύλ άκεζα, κεηά ηελ 1/7/2013, ηελ ύπαξμή καο σο ζπληαμηνύρσλ ηεο ΤηΕ (Β΄ θάζε ηεο “ΗΓΙΚΑ Α.Δ”) 
θαη ηελ πνιηηηθή ηζνπέδσζεο ησλ ζεζκώλ πγείαο ζηνλ ιεγόκελν ΔΟΠΥΥ. Η πνιύκελε θαηαζπθνθάληεζε 
ηεο θίλεζήο καο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηεο, έπεζε ζην θελό. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπληαμηνύρσλ 
καο θαηαλνεί πσο όπσο ην 2008, έηζη θαη ην 2013, δελ ππάξρεη ρξόλνο γηα αδξάλεηα θαη κηθξνθνκκαηηθά-
παξαηαμηαθά παηρλίδηα. Η ελίζρπζε ηνπ ζπιιόγνπ καο κε ηα ζηνηρεία ηεο γλώζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 
καρεηηθόηεηαο πνπ πξνβάιιεη ν ζπλδπαζκόο καο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΥΤΔ ζα καο ρξεηαζηνύλ άκεζα 
ζηνπο επόκελνπο κήλεο. 

 

  ΠΡΨΣΟΥΑΝΗ ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΣΗ ΑΠΕΡΦΟΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι, 
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ππήξμε κηα πξσηνθαλήο θαηαδίθε ηεο απεξρόκελεο πιεηνςεθίαο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαηαςήθηζε ηνλ δηνηθεηηθό απνινγηζκό θαη αξλήζεθε 
ζεηηθή ςήθν ζηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό, επηιέγνληαο ην ιεπθό. Ο δξόκνο γηα ηε κεηάβαζε από κηα 
δηαρείξηζε ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κεηάζεζεο ησλ επζπλώλ ζηηο πιάηεο ησλ ελ ελεξγεία, πξνο εθείλνλ ηεο 
αλάιεςεο ηεο επζύλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ καο θαηαθηήζεσλ, 
άλνημε θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθαηνληάδσλ λεόηεξσλ ζπληαμηνύρσλ. Ο θξέζθνο άλεκνο πνπ 
θύζεμε κε ηελ παξνπζία ηεο θίλεζήο καο παξέζπξε όιε ηελ επηρείξεζε ιαζπνινγίαο θαη 
θαηαζπθνθάληεζεο πνπ ζηήζεθε ζε βάξνο καο, κε επζύλε ΟΛΩΝ εθείλσλ πνπ κεηέηξεςαλ ηνλ ζύιινγό καο 
ζε ιέζρε θαθνδηαρείξηζεο θαη ζπαηάιεο ησλ εηζθνξώλ καο. Η πνιύκελε πξνζπάζεηα ηεο πιεηνςεθίαο λα 
απνθύγεη ηελ εθθσθαληηθή θαηαδίθε, θνξηώλνληαο ηηο επζύλεο ηεο ζηηο πιάηεο άιισλ, δελ απέδσζε.  

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΙΔΑ ΨΣΗΡΙΑ… 

Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι, 
Μεηά από κηα ηέηνηα θαηαδίθε, ζα πεξίκελε θαλείο λα ππάξμνπλ θάπνηεο ζηνηρεηώδεηο έζησ δειώζεηο γηα 

ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ από ηελ πιεπξά ηεο πιεηνςεθίαο. Αληηζέησο, ζπλέρηζαλ ζε θιίκα θιαθαδόξσλ 
θαη αζκάησλ πνπ δηέθνπηαλ ηνπο νκηιεηέο καο (Γνδαδίλν Ι., Παπακάξγαξε Φ., Δειεπέηξν Δ., Επζηαζίνπ Κ.), 
αλαδεηώληαο ζαλίδα ζσηεξίαο ζηε δήζελ ελσηηθή ηνπο δηάζεζε γηα ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο. Ναη, εθείλνη 
πνπ καο αγλννύζαλ επηδεηθηηθά θαη καο ζπθνθαληνύζαλ ζε όιε ηελ Ειιάδα, πνπ αθόκα θαη ηελ παξακνλή 
ηεο Σπλέιεπζεο δελ καο θάιεζαλ ζηε ζύζθεςε ησλ παξαξηεκάησλ, μαθληθά καο ζπκήζεθαλ. Θεώξεζαλ 
πσο ελζσκαηώλνληαο ζηα ηξία ηαθηηθά κέιε ηεο εθνξεπηηθήο ηνπο δύν ζπλαδέιθνπο ηεο πξόηαζεο πνπ από 
θνηλνύ είρακε ζπκθσλήζεη κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο θαη πξνβάιινληάο ηελ σο 
πξόηαζε ησλ ηεζζάξσλ θηλήζεσλ ηνπ απεξρόκελνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ζα καο πίεδαλ λα ςεθίζνπκε 
καδί ηνπο. Παξά ηα δηθαηνινγεκέλα εξσηεκαηηθά πνπ πξνθάιεζε ε ζηάζε καο, απνθαζίζακε λα επηκείλνπκε 
ζηελ πξόηαζή καο. Θέιακε λα ζηείινπκε έηζη ζαθέο κήλπκα ηόζν πξνο απηνύο κε ηνπο νπνίνπο 
ζπκθσλήζακε θαη νη νπνίνη αζέηεζαλ ηνλ ιόγν ηνπο, όζν θαη πξνο εθείλνπο ησλ νπνίσλ ε ζπλέιεπζε 
θαηαδίθαζε ηελ πνιηηηθή ηνπο. 

 Συνάδελθοι Συνηαξιούχοι, 
 Καζώο νη ζπλεξγαζίεο δελ κπνξεί λα ζεσξνύληαη δεδνκέλεο, ρξεηάδεηαη κηα αδηακθηζβήηεηε λίθε ηεο 

ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Με ηελ ςήθν καο παξέρνπκε ηε δπλαηόηεηα θαη δίλνπκε ζαθή θαη 
ακεηάθιεηε εληνιή γηα ηε δεκηνπξγία αγσληζηηθνύ κεηώπνπ Σ.Σ.Τ.Δ. θαη Σ.Υ.Τ.Δ. γηα: 

 

 Σςνηονιζμένο αγώνα καηά ηων μνημονίων και ηηρ ηπόικα. 

 Ενόηηηα εν ενεπγεία - ζςνηαξιούσων, κοινή λειηοςπγία ζηη ΛΕΚΚΑ 23-25. 

 Υπεπάζπιζη ζςνηάξεων, αποηποπή ηων επιθέζεων από ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ. 

 Ιζσςπό Σύλλογο πος δεν θα αθήζει κανέναν μόνο και αβοήθηηο ζηην κπίζη. 


