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ΔΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ  

ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

ΑΘΗΝΑ 9/4/2013 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

Μέζα ζε πξσηνθαλείο ζπλζήθεο επηζεηηθόηεηαο από ηηο 

πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο ηξόηθα θαη κπξνζηά ζηελ 

αδξάλεηα ηνπ ΣΔ θαη ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ από ηνλ ΤΣΔ, απνθαζίζακε 

λα ζπγθξνηήζνπκε ηνλ ζπλδπαζκό ηεο Ν..Δ. Οη  επηζέζεηο ζηηο ζπληάμεηο 

καο θαη ε πξννπηηθή πιήξνπο ηζνπέδσζήο καο κέζα ζην ιεγόκελν εληαίν 

ζύζηεκα πιεξσκήο ζπληάμεσλ “ΗΓΙΚΑ Α.Δ” ηνπ Γ΄ Μλεκνλίνπ, καο νδήγεζε 

ζηελ απόθαζε ηεο άκεζεο παξέκβαζεο. Η ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Ν.Σ.Δ. θαη ε ζπκκεηνρή καο ακέζσο ζηηο εθινγέο, πξέπεη ζήκεξα λα 

εθηηκεζνύλ. Τν εθινγηθό απνηέιεζκα θαη ηα επόκελα βήκαηά καο πξέπεη λα 

ζπδεηεζνύλ αλαιπηηθά γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα 

δπλακώζνπλ ηελ Ν..Δ. θαη ηνλ ΣΔ ζηελ πξνζπάζεηα απνηξνπήο ησλ 

παξαπάλσ θηλδύλσλ. Πξέπεη λα κελ μεράζνπκε πνηέ, πσο ε ζπγθξόηεζε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ καο δελ έγηλε γηα λα πάξνπκε εκείο ηηο θαξέθιεο θάπνησλ 

άιισλ, αιιά γηα λα πάξνπκε ηελ επζύλε ηεο αλαγθαίαο δξάζεο γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο επίζεζεο πνπ αλαηξεί ηελ κεγάιε θαηάθηεζε ηεο έληαμεο 

ησλ Σακείσλ ζηελ Σξάπεδα θαη κεηαηξέπεη ηηο ζπληάμεηο καο ζε 

θηινδώξεκα. Μάιηζηα, νη πηέζεηο ηεο ηξόηθα γηα λέα παξέκβαζε ζην 

Αζθαιηζηηθό κε λέεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο είλαη πξν ησλ ππιώλ θαη 

απαηηνύλ από όινπο καο ππεπζπλόηεηα.  
 

Α. Η πορεία μας μέχρι τις εκλογές  

 

1. Ξεθίλεκα κε πνιιέο πξνζδνθίεο 
 

Παξά ην γεγνλόο όηη μεθηλήζακε αξγά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν ησλ εθινγώλ, 

ζεσξνύκε όηη ε πξνζπάζεηά καο έθαλε γξήγνξα ζεκαληηθά βήκαηα γηα  κηα 

καδηθή θαη πινπξαιηζηηθή ζπγθξόηεζε. Από ηελ πξώηε ζηηγκή, 

μεθαζαξίζακε ηα ζέισ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κε ηελ δηαθήξπμή καο: “Μια 

Νέα ζσνδικαλιζηική ενόηηηα τωρίς αποκλειζμούς και μακπιά από ανούζιοςρ 

παπεΐζηικοςρ, παπαηαξιακούρ και κομμαηικούρ διασωπιζμούρ. Σήμερα πος 

η αλήθεια ηοσ κομμαηικού κράηοσς, ηης διαπλοκής και ηης κομμαηικοποιημένης 

ζσνδικαλιζηικής λειηοσργίας είναι γςμνή μπποζηά ζηιρ εςθύνερ ηηρ για ηην 

καηάζηαζη πος βιώνοςμε, θέλοσμε με ηην ενόηηηά μας να καηαζηήζοςμε 

παπελθόν όλα όζα καηάθεπαν να μαρ διασωπίζοςν και να μαρ 

αποδςναμώζοςν”. Μάιηζηα νη παξαπάλσ αλαθνξέο ηεο δηαθήξπμήο καο, 

ήηαλ όρη ηπραία θαη απηέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα ππξά ησλ αλαθνηλώζεσλ  

ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιιόγνπ πληαμηνύρσλ. Η απζόξκεηε παξνπζία 
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εθαηνληάδσλ ζπλαδέιθσλ ζηελ πξώηε ζπγθέληξσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 

θαη ε ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο, καο έδσζε ηελ απηνπεπνίζεζε γηα ηελ  

ζπλέρεηα. Μηαο ζπλέρεηαο πνπ ήηαλ αθόκα πην θαιή θαη απνηππώζεθε ζην 

δηεπξπκέλν εύξνο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ππέγξαςαλ ηελ δηαθήξπμε. 

Ταπηόρξνλα, ε απνδνρή ηεο πξνζπάζεηάο καο, από έλα πνιύ ζνβαξό 

δπλακηθό ζπληαμηνύρσλ πνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζε πςειά αμηώκαηα ζην 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ θιάδνπ ή ππεξέηεζε ζε πςειά 

αμηώκαηα ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, έδσζε ζηελ 

πξνζπάζεηά καο ην ηδηαίηεξν πνιηηηθό θύξνο θαη αμηνπηζηία, λα πξνρσξήζεη 

κπξνζηά. 

 

2. πλέρεηα κε  δπζθνιίεο θαη εκπόδηα 
 

Η είζνδνο ηεο Νέαο Σπλδηθαιηζηηθήο Δλόηεηαο ζηα δξώκελα ησλ 

ζπληαμηνύρσλ θαη νη πξνζπάζεηεο ελνπνίεζήο ηεο ζε Παλειιαδηθή Βάζε, 

ζπλάληεζαλ ζνβαξά εκπόδηα θαη αληηζηάζεηο. Γελ ήηαλ κόλν ε αδπλακία 

κηαο νινθιεξσκέλεο ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζε Κέληξν θαη 

Πεξηθέξεηα (Σαρπδξόκεζε – Γηεπζύλζεηο - Σειέθσλα θ.ι.π.), αιιά θαη όζα 

πξνζηέζεθαλ από ηελ  επηρείξεζε απνθιεηζκνύ από ηηο εθινγέο ησλ λέσλ 

ζπλαδέιθσλ. Γεγνλόο πνπ καο ππνρξέσζε κέρξη ηηο 28/2/2013, λα  

αζρνινύκαζηε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ζπλαδέιθσλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, λα θαζπζηεξήζεη ην ππόινηπν κέξνο 

ηεο δνπιεηάο καο. Τόζν απηό ηεο δηεύξπλζεο ησλ επαθώλ καο ζηελ Αζήλα, 

όζν θαη θπξίσο εθείλσλ ζηελ πεξηθέξεηα, πνπ έγηλε κε θελά θαη 

θαζπζηεξήζεηο. Απνηέιεζκα θαη ιόγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο, λα κελ 

ζπζηεκαηνπνηήζνπκε γξήγνξα θαη ζηνρεπκέλα, ηελ δνπιεηά καο ζηελ 

πεξηθέξεηα.  Γελ ζπλεηδεηνπνηήζακε π.ρ. ην γεγνλόο όηη ηα ηέζζεξα  από ηα 

δεθαηέζζεξα παξαξηήκαηα, Βόινπ, Πάηξαο, Ηξαθιείνπ θαη Θεζζαινλίθεο, 

ζπγθέληξσλαλ ην 60% ηεο δύλακεο ησλ παξαξηεκάησλ, ώζηε λα δώζνπκε 

ηδηαίηεξν βάξνο ζε απηά. Σε όζα παξαξηήκαηα θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε 

έγθαηξα πξνγεθπξώκαηα, πξηλ ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ θαη ηελ  

επίζθεςή καο ζε απηά, νη ζπγθεληξώζεηο εθεί ήηαλ καδηθέο, γόληκεο θαη ην 

απνηέιεζκα ζε απηά ζεηηθό.  

 

3. Η Γεληθή πλέιεπζε ζεκαληηθόο ζηαζκόο ηεο πνξεία καο 
 

Μέρξη θαη ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, παξά ηα εκπόδηα θαη ηελ γεληθεπκέλε 

επίζεζε πνπ δερόκαζηαλ, θπξίσο από ηελ πιεπξά ηεο πιεηνςεθίαο 

(Κιεηνξάθε,  Μαραίξαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά από ηελ ΔΣΑΚ), ε πξνζπάζεηά 

καο είρε αλνδηθή πνξεία. Η έιιεηςε όκσο δηαύισλ επηθνηλσλίαο θαη ε 

αδπλακία θνηλνπνίεζεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ αλαθνηλώζεώλ καο, 

δεκηνπξγνύζαλ ζηαδηαθά θελό, ην νπνίν κεγάισλε από ηα θαζεκεξηλά 
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ςέκαηα θαη ηηο ζπθνθαληίεο. Έηζη, κεηά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην 

“άδεηαζκα” πνπ δερζήθακε ζην ζέκα ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο από εθείλνπο 

κε ηνπο νπνίνπο είρε γίλεη ζπκθσλία (Πεηξόπνπινο Ι.), εκθαληζζήθακε ζαλ “λα 

ζέινπκε λα ηα ειέγμνπκε όια κε απνιπηαξρηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή 

λννηξνπία”. Απηό ζπλέβαιιε λα νπηζζνρσξήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ κε επηκνλή 

θαη ππνκνλή ζέζακε ζηνλ δηάινγν. Οη δπλάκεηο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ βξέζεθαλ 

ζηξηκσγκέλεο ζηελ γσλία κεηά ηελ νπζηαζηηθή απόξξηςε από ηε Σπλέιεπζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ, βξήθαλ ηελ επθαηξία λα 

αληεπηηεζνύλ, αιιάδνληαο ηελ αηδέληα ησλ ζεκάησλ. Με ηελ ζπλδξνκή 

θπξίσο ηεο ΔΣΑΚ, έθαλαλ θπξίαξρα  ηα ζέκαηα “ηεο ελόηεηαο” θαη ησλ δήζελ 

θηλδύλσλ από ηελ  “επέιαζε  ησλ Βαξβάξσλ”... Η ινγηθή καο γηα ηελ 

“αλάγθε κηαο λέαο ελόηεηαο κε ππέξβαζε ησλ θνκκαηηθώλ δηαρσξηζκώλ, 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ άκεζσλ θηλδύλσλ ζε πληάμεηο θαη Σακείν 

Τγείαο”, δέρζεθε ζθόπηκα πιήγκα. Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ δηθώλ καο 

ζπλαδέιθσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζ. Παπακάξγαξε, επέθεξαλ κηα ζρεηηθή 

ηζνξξνπία, αιιά δελ ήηαλ εύθνιν λα αλαηξαπεί ην θιίκα, νύηε λα μεπεξαζηεί 

έλα ζρεηηθό κνύδηαζκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο γξακκέο καο. Η άκεζε 

έθδνζε αλαθνίλσζεο ηελ επνκέλε ηεο ζπλέιεπζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ 

καο, έδσζε απαληήζεηο γηα ηελ ζηάζε καο, όκσο ηα ηξηκειή παξαξηήκαηα 

πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ Σπλέιεπζε θαη εηδηθά απηά πνπ ήζειαλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο ζηήξημήο ηνπο ζηελ πιεηνςεθία, είραλ βξεη 

ηελ αθνξκή πνπ δεηνύζαλ... Απηό απνηππώζεθε θαη ζην απνηέιεζκα. 

Σήκεξα ζπλεηδεηνπνηνύκε όινη καο, γηαηί δελ καο εηδνπνίεζαλ πνηέ λα 

παξεπξεζνύκε θαη λα κηιήζνπκε κε ηα ηξηκειή παξαξηήκαηα, αθόκα θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ έγηλε καδί ηνπο ηελ παξακνλή ηεο πλέιεπζεο. 

Δδώ κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηελ ππνθξηζία ηνπο γηα ηελ δήζελ 

δεκνθξαηηθή ηνπο επαηζζεζία. Γηα ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ 

Σπληαμηνύρσλ κέρξη θαη ηηο 28/2/2013 πνπ θαηαζέζακε ην ςεθνδέιηηό καο, ε 

ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  “δελ ππήξρε”... 

 

Β. Οι Εκλογές και η εκτίμηση του εκλογικού 

αποτελέσματος 

 

1. Μαδηθή ζπκκεηνρή αζξόεο κεηαθηλήζεηο 
 

Η ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζηηο εθινγέο ηνπ 2013, ήηαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλε ζε ζρέζε κε απηή ησλ πξνεγνύκελσλ ηνπ 2011. Από ην ζύλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ πνπ ήηαλ 3530 ζπλάδειθνη, (Αζήλα 2352, 14 Παξαξηήκαηα 

816 θαη κεκνλσκέλνη 362), ςήθηζε ην 56% απηώλ ή 1981 ζπλάδειθνη. Σε 

απηνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 25 ζπλάδειθνη ηεο Λάξηζαο, ησλ νπνίσλ 

ε ςήθνο δελ κέηξεζε, παξάλνκα θαη  αληηθαηαζηαηηθά. Σν 2011 ην ζύλνιν 
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ησλ εγγεγξακκέλσλ ήηαλ 3461, δειαδή 69 ζπλάδειθνη ιηγόηεξνη από ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ηνπ 2013 θαη ςήθηζαλ 1713 ζπλάδειθνη. Σε  πνζνζηό, ην 

49,5% ησλ εγγεγξακκέλσλ ηνπ 2011. Αλ θαη ν αξηζκόο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2011 απμήζεθε  κόλν θαηά 69 ζπλαδέιθνπο ή ζε 

πνζνζηό 2% ησλ εγγεγξακκέλσλ ηνπ 2011, ε αύμεζε ησλ ςεθηζάλησλ ζε 

απόιπην αξηζκό ήηαλ 268 ζπλάδειθνη ή ζε πνζνζηό 16% επί πιένλ 

εθείλσλ ηνπ 2011. Σηελ  αύμεζε  απηή ζπλέβαιιαλ απνθαζηζηηθά νη λένη 

ζπληαμηνύρνη ηεο δηεηίαο 2011-2013, νη νπνίνη θαη ελίζρπζαλ ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηελ ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ. 

Δπάλσ ζε απηό ηνλ αξηζκό ησλ 250 ζπλαδέιθσλ ή ην 15% πεξίπνπ, 

πξνζηέζεθαλ θαη εθείλνη πνπ ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν είραλε ςεθίζεη άιινπο 

ζπλδπαζκνύο θαη ζήκεξα εκπηζηεύηεθαλ θαη ςήθηζαλ ην πξόγξακκα ηεο 

ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ. Γειαδή, 400 θαη πιένλ ζπλάδειθνη, 

πνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 2011 είραλ επηιέμεη ηνπο ηόηε ζπλδπαζκνύο, ζήκεξα 

επέιεμαλ ηνλ ζπλδπαζκό ηεο ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ. Η 

εθηίκεζε απηή επηβεβαηώλεηαη πιήξσο θαη από ηα ζηνηρεία ησλ απσιεηώλ ησλ 

ζπλδπαζκώλ. Κιεηνξάθε: 683 ην  2011, 548  ην 2013, κείσζε 20% ηεο 

δύλακεο ηνπ 2011 ή 135 ςεθνθόξνη ζε απόιπην αξηζκό.  

Πεηξόπνπινο: 445 ην 2011, 284 ην 2013, κείσζε 36% ηεο δύλακεο ηνπ 2011 

ή 161 ςεθνθόξνη ζε απόιπην αξηζκό. 

Μαραίξαο: 318 ην 2011, 244 ην 2013, κείσζε 23% ηεο δύλακεο ηνπ 2011 ή 74 

ςεθνθόξνη ζε απόιπην αξηζκό. 

ΔΑΚ: 225 ην 2011, 188 ην 2013, κείσζε 16.5% ηεο δύλακεο ηνπ 2013 ή 37 

ςεθνθόξνη ζε απόιπην αξηζκό.  

Η άζξνηζε ησλ απσιεηώλ ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλδπαζκώλ ζε απόιπην 

αξηζκό είλαη 407 ςεθνθόξνη, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη πιήξσο ηελ 

παξαπάλσ εθηίκεζή κνπ. 

 

    2. Η πξνέιεπζε ησλ ςεθνθόξσλ πνπ επέιεμαλ ηνλ ζπλδπαζκό 
 

Αλ αλαιύζνπκε ηηο απώιεηεο ησλ ζπλδπαζκώλ, ζα δηαπηζηώζνπκε ηειηθά θαη 

ζε πην θάζκα ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο είρε κεγαιύηεξε δηαπεξαηόηεηα ν 

ιόγνο ηνπ ζπλδπαζκνύ καο. Απηό ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε απηό ην 

ίδην ηα απνηέιεζκα, αιιά θαη λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πώο 

ζπγθξνηείηαη ην ζώκα ησλ ςεθνθόξσλ καο θαη πξνο ηα πνύ πξέπεη λα  

ζπγθεληξώζνπκε ηελ  πνιηηηθή πξνζνρήο  καο ζην κέιινλ. Δίλαη εκθαλέο πσο 

ν ιόγνο ηνπ ζπλδπαζκνύ καο θαη ην θάιεζκα γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

θνκκαηηθώλ δηαρσξηζκώλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο ελόηεηαο ζηε 

βάζε ησλ πξνβιεκάησλ καο σο ζπληαμηνύρσλ, δηαπέξαζε ζπληξηπηηθά 

ππέξηεξα ηνλ πξνϋπάξρνληα όκνξν κε εκάο ρώξν, απηόλ ηεο 

Αλαγελλεηηθήο. Μάιηζηα, ε άξλεζε ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο 



[5] 

 

(Πεηξόπνπινο Ι.) γηα ελόηεηα καδί καο, πξνβιεκάηηζε κεγάιν κέξνο 

ςεθνθόξσλ ηνπο, πνπ έβιεπε ζηνλ ζπλδπαζκό καο ηνλ αλαγθαίν δπλακηζκό 

γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηεο πιεηνςεθίαο θαη επηζπκώληαο ηελ 

ελόηεηα, επέιεμε θαη ςήθηζε ηειηθά ηελ ΝΔΑ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ. 

Δπίζεο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αλεμαξηεζίαο, ελόηεηαο θαη δπλακηζκνύ γηα 

απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ Σπιιόγνπ καο, πξνβιεκάηηζαλ θαη κεηαθίλεζαλ 

ζεηηθά ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνύ καο, ζεκαληηθό κέξνο ςεθνθόξσλ από ηνλ 

ζπλδπαζκό ηεο ΓΔΚ (Μαραίξαο Γ.), αιιά θαη από απηόλ ηελ ΔΑΚ. Τν 

ηειεπηαίν κάιηζηα γεγνλόο εθθξάδεη ηε δηάζεζε ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο  

ςεθνθόξσλ ηεο ΔΣΑΚ λα ππεξβνύλ ηελ πεξηραξάθσζε θαη ηνλ 

δηαρσξηζκό, θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ νδεγεζεί κέζσ ηεο κνλνπώιεζεο 

ηεο αγσληζηηθόηεηαο από ην ΠΑΜΔ, ρσξίο απνηειέζκαηα.  

 

    3. Ιδηαίηεξα αλζεθηηθόο ν ζπλδπαζκόο ηεο πιεηνςεθίαο 
  

Δθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθό θαη ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη, είλαη ην 

γεγνλόο πσο ν ζπλδπαζκόο ηεο πξνεγνύκελεο πιεηνςεθίαο αλ θαη  

απνηεινύζε ηνλ θεληξηθό ζηόρν θαη άμνλα ηεο θξηηηθήο καο, ππέζηε ηηο 

κηθξόηεξεο ζρεηηθά απώιεηεο θαη κεηαθηλήζεηο ππέξ καο. Ννκίδσ πσο ην 

γεγνλόο απηό ζα πξέπεη λα ην εμεηάζνπκε ςύρξαηκα, γηα λα εμεγήζνπκε ηηο 

επηινγέο απηώλ ησλ ςεθνθόξσλ, νη νπνίνη ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα είλαη 

θνληά ζηηο αλαιύζεηο καο θαη ηνπο ζνβαξνύο θηλδύλνπο πνπ εληνπίζακε 

γηα ηηο ζπληάμεηο θαη ην Τακείν Υγείαο. Γλώκε καο είλαη πσο ινγηθέο πνπ ιέλε 

πσο απηό ην θνκκάηη ησλ ςεθνθόξσλ δελ κεηαθηλήζεθε γηαηί “βνιεύηεθε” 

από ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε πνπ είρε από ηελ πξνεγνύκελε πιεηνςεθία, δελ 

απνηεινύλ νινθιεξσκέλε απάληεζε. Τν γεγνλόο πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

ςεθνθόξσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο Κιεηνξάθε βξίζθεηαη θαηά ηα 2/3 ζηα 

Παξαξηήκαηα θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο ηεο πεξηθέξεηαο θαη αλ δνύκε πσο από 

ηα δεθαηέζζεξα ζπλνιηθά παξαξηήκαηα, ζηα ηέζζεξα κόλν από απηά 

(Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Βόινο, Ηξάθιεην), ζπγθεληξώλεηαη ην 60% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηα Παξαξηήκαηα (491 από ηνπο 816) θαη ην 60% ησλ 

ςεθηζάλησλ ζε απηά (371 από ηνπο 628), εληζρύνληαη ινγηθέο “βνιέκαηνο”. 

Φσξίο λα είλαη ιάζνο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, απαηηείηαη κεγαιύηεξε 

εκβάζπλζε ζηελ απνηύπσζε ησλ πξαγκαηηθώλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ζεκεηώλεηαη αληίζηαζε ζηελ κεηαθίλεζε απηώλ ησλ ςεθνθόξσλ. 

Πηζηεύνπκε πσο κεγάιν κέξνο απηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ κέλεη πξνο ην παξόλ 

καθξηά από ην ζπλδπαζκό καο, κέζα ζε κηα ινγηθή αληηπαξάζεζεο θαη 

αλνηθηώλ ινγαξηαζκώλ από ην παξειζόλ. Γη’ απηό θαη θάζε θνξά κπξνζηά 

ζηηο εθινγέο, από ηελ εγεηηθή νκάδα ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο Κιεηνξάθε, 

επηιέγεηαη ε πόισζε σο εθινγηθή ηαθηηθή.  

Τέινο, δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί θαη ν παξάγνληαο ησλ ηθαλώλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηηκόλη απηώλ ησλ παξαξηεκάησλ. Δλώ ε 
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ελίζρπζε ηνπ ςεθνδειηίνπ ηεο Κιεηνξάθε ζην Τακείν Υγείαο, αλεμάξηεηα 

αηηηάζεσλ θαη θξηηηθήο, απνδεηθλύεη πσο ην έξγν ηεο ζε απηό, εηζπξάηηεηαη 

ζεηηθά. Αθόκα θαη κεξίδα ζπλαδέιθσλ πνπ καο ςήθηζε γηα ην Γ.. ηνπ 

ΣΔ, ζην Σ.Τ επέιεμε ην ςεθνδέιηηό ηεο.  Τν ζηνηρείν απηό δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί από ηνλ ζπλδπαζκό καο θαη δελ πξέπεη λα ην πξνζπεξάζνπκε 

ρσξίο πξνζνρή.  

 

    4.  Απνηέιεζκα ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο 
 

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, ζεσξνύκε πσο ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνύ καο ζε πνζνζηό θαη έδξεο ήηαλ θαιό. Μάιηζηα αλ είραλ 

απνθεπρζεί θαηλόκελα επαλάιεςεο θαηαζηάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ 

πξόζθαηνπ παξαηαμηαθνύ καο παξειζόληνο ζηελ ςεθνθνξία θαη ηελ 

θαηακέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, λνκίδσ πσο  ην 35% θαη νη 4 έδξεο, ζα καο 

επέηξεπαλ λα κηιάκε γηα ζηαζεξή ζεκειίσζε ηνπ εγρεηξήκαηόο καο. Σην 

εξώηεκα αλ κπνξνύζακε λα θαηαθηήζνπκε ηελ πέκπηε έδξα, γεγνλόο πνπ 

ζα καο έδηλε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκαηηθνύ 

πξνεδξείνπ, ζεσξνύκε πσο κπνξνύζακε. Μάιηζηα ε δπλακηθή ησλ 

ςεθνθόξσλ ηεο Αζήλαο πνπ ήηαλ θαη γηα έθηε έδξα, καο νδήγεζε ζην ζεκείν 

λα εθθξάδνπκε ζηγνπξηά γηα ηελ πέκπηε έδξα. Δμάιινπ, απηή ε δπλακηθή 

ήηαλ εθείλε ε νπνία είρε κνπδηάζεη θαη ηνπο αληηπάινπο καο. Γπζηπρώο 

όκσο, νη αδπλακίεο καο ζηα Παξαξηήκαηα, ε έιιεηςε ρξόλνπ θαη ε 

πόισζε πνπ θαιιηεξγήζεθε, ζηάζεθαλ απνθαζηζηηθόο παξάγσλ γηα ηελ 

δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο.  

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑ ΜΕΣΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ 

 

1. πγθξόηεζε νξγάλσλ ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο 
 

Δάλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ππεξβνύκε ηνπο πξνεγνύκελνπο 

δηαρσξηζκνύο καο θαη λα κελ κείλνπκε ζε απηό πνπ αηπρώο ζεκαηνδνηήζεθε 

από ηελ ζύλζεζε ησλ εθιεγκέλσλ, ην νπνίν όρη κόλν αδηθεί αιιά θαη δελ 

εθθξάδεη ην δπλακηθό πνπ ζπζπεηξώζεθε θαη ζηήξημε ηνλ ζπλδπαζκό καο, 

πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηελ ζπιινγηθή δσή θαη δξάζε ηεο Ν..Δ. Μεηά ηηο 

εθινγέο θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμήο καο, πξέπεη λα 

ζπγθξνηήζνπκε πληνληζηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα 

θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλεδξίαζή ηεο 

απαηηείηαη. Πξνηείλεηαη ζε απηήλ λα ζπκκεηέρνπλ: Οη επηά εθιεγκέλνη  ηνπ 

ζπλδπαζκνύ καο (4 ζην Γ.Σ., 1 ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη 2 ζην αμίσκα ηνπ Διεγθηή ηνπ Γ.Σ θαη ηνπ Τακείνπ Υγείαο) θαη  

νη ππόινηπνη δέθα θαηά ζεηξά εθινγήο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Δλλνείηαη όηη 

νη ζπλεδξηάζεηο ηεο 17κεινύο .Δ. ζα είλαη αλνηθηέο ζηε ζπκκεηνρή ησλ 
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ζπλαδέιθσλ ηνπ ζπλδπαζκνύ καο. Η Σ.Δ. ζπγθξνηνύκελε, επηιέγεη ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ 

δηακόξθσζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ. 

Τέινο, νη εθιεγκέλνη  ζύκβνπινη ζηελ ΟΣΤΟΔ από ηελ  επαξρία, καδί κε ηνπο 

εθιεγκέλνπο ζηα Σνπηθά Παξαξηήκαηα θαη ηα κέιε ηεο .Δ., ζα απνηεινύλ 

Παλειιαδηθό ώκα επξύηεξεο ζπδήηεζεο θαη απνθάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηνλ ρξόλν.  

 

2. ύζηαζε θνηλήο επηηξνπήο ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ  
 

Σηαζεξνί  θαη ακεηαθίλεηνη ζηηο πξνγξακκαηηθέο καο ζέζεηο, πξέπεη επίζεο 

λα πξνηείλνπκε ζην Γ.Σ. ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Σπληνληζκνύ 

Σπληαμηνύρσλ θαη Υπαιιήισλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. (Δ...Τ.Σ.Δ). Η 

επηηξνπή απηή πξέπεη λα είλαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ δύν Γ.. ελ ελεξγεία θαη 

ζπληαμηνύρσλ θαη λα ζπγθξνηείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ ζπλδπαζκώλ κε 

ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο θαη λα ζπληνλίδεηαη από έλα πξόζσπν 

επξύηεξεο απνδνρήο  θαη θύξνπο. Απηό ζα επηηξέςεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

επξύηεξνπ αξηζκνύ ζπλαδέιθσλ καο ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε, γηα ηελ 

αλαδήηεζε πξνηάζεσλ θνηλήο πνξείαο ησλ δύν ζπιιόγσλ. Γεγνλόο πνπ ζα 

νκαινπνηήζεη ηηο ζεκεξηλέο ζρέζεηο θαη ζα θιείζεη ξήγκαηα ηνπ παξειζόληνο. 

  

3. πγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Η πξόηαζή καο γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ είλαη απηή ηεο ζπγθξόηεζεο πξνγξακκαηηθνύ 

πξνεδξείνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνεθινγηθέο καο δεζκεύζεηο. Τν πξνηεηλόκελν 

πιαίζην είλαη απηό πνπ ζέζακε κε ηελ πξώηε αλαθνίλσζή καο. Αζθαιώο θαη ν 

πην άκεζνο παξαιήπηεο απηήο ηεο πξόηαζεο παξακέλεη ν ζπλδπαζκόο ηεο 

Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο, κε ηνλ νπνίν είρακε θαη έρνπκε 

πξνγξακκαηηθέο ζπγθιήζεηο. Τν θύξην ζηνηρείν ηεο πξόηαζήο καο απνηειεί 

ε αλάιεςε ησλ ζέζεσλ επζύλεο Πξνέδξνπ – Γ. Γξακκαηέα από ηνπο 

ζπκβνύινπο ηνπ ζπλδπαζκνύ καο, νη νπνίνη κε ηελ εκπεηξία, ηελ γλώζε θαη 

ηελ καρεηηθόηεηά ηνπο, ζα επσκηζζνύλ ηηο επζύλεο θαζνδήγεζεο ηνπ ΣΣΤΔ 

απέλαληη ζηηο άκεζεο πξνθιήζεηο ηεο “ΗΓΙΚΑ Α.Δ.” αιιά θαη κε ηελ κέρξη ρζεο 

ζρέζε ηνπο κε ηνλ ΣΥΤΔ, δηεπθνιύλνπλ ηελ αξκνληθή ζπκπόξεπζε θαη 

ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Τν ζηνηρείν απηό δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκν, ελώ είλαη 

ζαθέο πσο πξνηεξαηόηεηα ηνπ ζπλδπαζκνύ καο δελ είλαη ηα πξόζσπα ζηηο 

ζέζεηο, αθνύ ε ηθαλόηεηα ησλ ζπκβνύισλ καο γη’ απηέο δελ ακθηζβεηείηαη. 

Σε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηειηθό ιόγν ησλ ρεηξηζκώλ ζα ηνλ έρνπλ νη ζύκβνπινη 

καο κε ΟΜΟΦΩΝΙΑ ή ζε πεξίπησζε δηαθσληώλ ε πληνληζηηθή  

Δπηηξνπή. 
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Επίλογος  

 

Σπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο 

Νέαο πλδηθαιηζηηθήο Δλόηεηαο ζηνλ ύιινγν ησλ πληαμηνύρσλ, 

ζηνρεύακε λα εθθξαζζεί, ηόζν ζηελ ζπγθξόηεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, όζν 

θαη ζην απνηέιεζκά ηεο, ε αλάγθε ππέξβαζεο αλόεησλ δηαρσξηζκώλ θαη 

πξαθηηθώλ ηνπ παξειζόληνο. Η αλάγθε απηή θαζεκεξηλά πηζηνπνηείηαη. Τελ 

ώξα πνπ εκείο θάλακε εθινγέο θαη ζεκεηώλακε ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ 

πξόθιεζε ηεο ΗΓΙΚΑ Α.Δ., ηα ζύλλεθα ππθλώλνπλ, γηα κηα λέα παξέκβαζε 

ζην Αζθαιηζηηθό αθόκα ρεηξόηεξε από ην παξειζόλ. Πάλσ ζην ηξαπέδη 

κπαίλνπλ πξνηάζεηο αθόκα θαη γηα ρνξήγεζε ζπληάμεσλ ζην ύςνο ησλ 

επηδνκάησλ αλεξγίαο, γηα ζπληαμηνύρνπο θάησ ησλ 60 ρξόλσλ. Πηζηεύακε θαη 

εμαθνινπζνύκε λα πηζηεύνπκε, πσο κηα ηέηνηα ζηόρεπζε θαη ζπκπεξηθνξά 

πνπ νδεγεί ζηελ ελόηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζπληαμηνύρσλ, καο θαζηζηά πην 

ηζρπξνύο κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ησλ αιιεπάιιεισλ 

κλεκνλίσλ θαη ηεο Τξόηθα. Δάλ νξηζκέλνη εθηηκνύλ ε επηκέλνπλ ζηελ 

ζπγθξόηεζε παξαηαμηαθώλ - θνκκαηηθώλ ζρεκάησλ, κπνξνύλ λα ην 

θάλνπλ, αιιά νη απόςεηο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ Κίλεζή 

καο. 

Η πξνώζεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ ζπλεηδεηά θαη ειεύζεξα ππνγξάςακε 

όινη ζηελ δηαθήξπμή καο, ζεκαίλεη λα θαηαθηήζνπκε ζηελ πξαθηηθή καο ηα 

ζηνηρεία πνπ εκείο εηζάγνπκε κε ηελ δηαθήξπμή καο θαη ηα νπνία θαζηζηνύλ 

απηή ηελ πξνζπάζεηα αλαγθαία θαη ρξεζηηθή γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

Γελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αλ κέρξη ζήκεξα έρνπκε θαηαθέξεη λα θηλεζνύκε 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαθήξπμεο κε ζηαζεξό ζεηηθό πξόζεκν. Δίκαζηε 

όκσο ζίγνπξνη πσο άμηδε πνπ πξνζπαζήζακε. Αθόκα θαη αλ εκείο σο 

θπζηθά πξόζσπα δελ θαηαθέξνπκε λα αληαπνθξηζνύκε ζε απηό ην βήκα πνπ 

απζόξκεηα θαη καδηθά ην αγθάιηαζαλ νη ζπλάδειθνί καο, ζίγνπξα ζα 

βξεζνύλ θάπνηνη άιινη λα ην μαλαδνθηκάζνπλ. Δίκαζηε όκσο βέβαηνη πσο αλ 

αληρλεύζνπκε όινη καδί ην ηη θάλνπκε ζσζηά θαη ηη ιάζνο θαη απαιιαγνύκε 

από όια εθείλα πνπ καο βαξαίλνπλ όινπο από ην παξειζόλ ηνπ έληνλνπ 

δηαρσξηζκνύ θαη ηα θνπβαιάκε ζαλ ζπλήζεηεο ή πξαθηηθέο, ζα ζώζνπκε ην 

εγρείξεκα πνπ μεθηλήζακε θαη πάλσ από όια ηελ αμηνπξέπεηά καο. 

Δμάιινπ ε ζπλέρηζε επί πνιύ αθόκα  ηεο πεξηπέηεηάο καο κε ηελ ηξόηθα 

θαη ηα κλεκόληα, δελ καο επηηξέπεη ζπλέρηζε ΑΤΣΑΠΑΣΩΝ ΓΙΑΥΩΡΙΜΟΤ.  

 

 

Νέα Σςνδικαλιζηική Ενόηηηα 


