
 

 

Ανακοίνωση Νο 23/5.12.16 

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2019 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Μετά τις γιορτές, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος στο Σύλλογο Συνταξιούχων. Το αργότερο τον 

Μάρτη θα γίνουν εκλογές  και θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ελπίζουμε διαφορετικό 

από το απερχόμενο.                                                                                                                                                             

Αποτελεί κανόνα, η προεκλογική συμπεριφορά των ψευδεπίγραφα… ανεξάρτητων  κινήσεων του 

χώρου , να ξεπερνά  το επιβεβλημένο ήθος. Η απροκάλυπτη ψηφοθηρία τους, αφήνει πληγές που 

ταλαιπωρούν το Σύλλογο . Προβλέπουμε ότι, δυστυχώς, η ίδια τακτική θα επαναληφθεί                            

με την ίδια ,και παραπάνω, σπουδή.  

Όμως , τούτες οι εκλογές στο Σύλλογό μας αποτελούν ορόσημο, τόσο για την αξιοποίηση της 

ιδιαιτερότητας της ΤτΕ και την διασφάλιση των όποιων  παροχών μας ,όσο και για την ανάκτηση 

μέρους, τουλάχιστον, των περικομμένων αποδοχών μας .  Οι διαχρονικοί συνδικαλιστές που 

ηγεμονεύουν στις κινήσεις τους, οφείλουν να εννοήσουν ότι οι πρακτικές που έχουν μετέλθει, δεν 

έχουν σήμερα  καμία βιωσιμότητα , γιατί τα πράγματα στην Ελλάδα και στην ΤτΕ έχουν αλλάξει 

ριζικά .Γιατί  οι καιροί στέλνουν απειλητικά μηνύματα που μπορεί να αγγίξουν περισσότερο τους 

συνταξιούχους της  ΤτΕ.  

 Σε όποιο συνταξιουχικό – εισοδηματικό επίπεδο κι αν είσαι, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη ,(ακόμη 

κι αν δεν τους συμμερίζεσαι ),  τους στεναγμούς της κοινωνίας μέσα στην οποία ζεις. Το κομματικό 

σύστημα δεν μπορεί πλέον να επηρεάσει τα πράγματα στην ΤτΕ και να επιβάλει στη σημερινή 

Διοίκηση συμπεριφορά εύνοιας προς συγκεκριμένη συνδικαλιστική κίνηση. Ούτε μπορούμε ( δεν θα 

συνέφερε )  να εξωθήσουμε τη Διοίκηση σε αποφάσεις που θα προκαλέσουν το κοινό αίσθημα .                 

Ο κοινωνικός αυτοματισμός παραμονεύει. Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν επιτρέπεται να αγνοούν ότι 

με μία απλή Κ.Υ.Α. επεχείρησαν να μας τσουβαλιάσουν στον ν. Κατρούγκαλου και ότι είναι η θεσμική 

δύναμη της ΤτΕ που  τους ανάγκασε να την ανακαλέσουν .  

 

Θα ήταν εκ του περισσού, να υπενθυμίσουμε ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα στο χώρο οφείλει 

να μην αγνοεί ότι η  ιδιαιτερότητα του χώρου χρειάζεται κι αυτή προστασία κι αποφυγή ανώφελων 

αναφορών.  Είμαστε ο  μοναδικός στην Ελλάδα χώρος που ο εργοδότης μας ( Τράπεζα της Ελλάδος, 

μέλος του συστήματος των κεντρικών Τραπεζών ) είναι και  ασφαλιστικό μας Ταμείο  και τούτο, 

χωρίς να είμαστε υπεράνω νόμων, μας δίνει δυνατότητα διάσωσης μέρους του εισοδήματός μας .      

 Οφείλουμε, τέλος, να σημειώσουμε ότι καθοριστικός ρυθμιστής των εξελίξεων στο ΣΣΤΕ είναι η 

ψήφος των συναδέλφων. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι οφείλουν να αντισταθούν στην παραπληροφόρηση  

και στην άγρα ψήφων   και να ορίσουν το αύριο του Συλλόγου τους .                                                                                                                                                             
.         



ΤΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 

A.Μεταφορά ποσοστού 10% – 12 % από το μέρισμα στο πρόγραμμα  

Παρά τις  απίθανες επιπολαιότητες, τόσο περί του δήθεν κίνδυνου του  προγράμματος  ( ασφαλιστική εταιρεία ), όσο και 

ως προς τη νομιμότητα της μεταφοράς , μπορούμε, όπως και στις 25.6.2013,  να πραγματοποιήσουμε τη μεταφορά και  

να έχει μερικώς  διορθωθεί  η κατάφωρη ανισότητα στο χώρο . Η ανισότητα αυτή  ( συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων ) 

έχει συντελεστεί σε τρία στάδια ,με την ένοχη σιωπή των διαχρονικών συνδικαλιστών του χώρου, ορισμένοι των οποίων, 

ως συνταξιούχοι, δεν γράφτηκαν η διαγράφτηκαν από το Σύλλογο Συνταξιούχων !! Τα τρία στάδια :                                                                                                                                 

--- Διαχωρισμός των συνταξιούχων της ΤτΕ κατ εφαρμογή των ν.1902/90,2084/92   ( ν. Σιούφα )                                                                                                                     

---  Όλοι οι μέχρι το 2001 – 2002 συνάδελφοι έχουν μείνει έξω από τις ιδιαίτερα  ευνοικές  συνταξιουχικές ρυθμίσεις της 

ίδιας της  Τράπεζας της Ελλάδος  των ετών αυτών (…μεταφορά από επίδομα κεντρικής Τράπεζας στο θέσης …).                                                                                                                

--- Οι μέχρι το 1999 συνάδελφοι  δεν… ευτύχησαν της αποζημίωσης των ν.2112/1920 και 3198/1955 που μετά                              

την Νο 1/2002 απόφαση του Αρείου Πάγου, κατέστη τόσο σημαντική.                                                                                                                           

Η επίσημη θέση των οκτώ ( 8 ) Διοικητικών Συμβούλων για την προσαρμογή προς τα πάνω του ``συντελεστή 

προσομοίωσης ``, αποτελεί πλέον  θέση του Συλλόγου - . Η απόφαση αυτή, αποτελεί την επιβεβαίωση της ανεκτίμητης 

συνεισφοράς της κίνησής μας στην ενότητα και την μαζικότητα, που τόσο έχουν δεινοπαθήσει στο χώρο. 

Β. Ένταξη στο πρόγραμμα των  μετά την 1.1.93 υπαλλήλων της Τ.τ Ε   
Στις σημερινές αβέβαιες συνθήκες, η μόνη αδυναμία του προγράμματος είναι η μη ένταξη σ αυτό των  μετά την 1.1.93 

προσληφθέντων στη Τράπεζα υπαλλήλων. Ο Σύλλογός μας έχει προφανείς λόγους να επιδιώκει την άμεση τακτοποίηση 

της εκκρεμότητας αυτής.  

Γ. Διεκδίκηση δώρων και επιδόματος αδείας στο μέρισμα και στο πρόγραμμα  

Ο Σύλλογος όφειλε και οφείλει να διεκδικήσει θεσμικά, με απόφαση Δ.Σ. ,και τεκμηριωμένο  αίτημα προς τη Διοίκηση, το 

δώρο  Χριστουγέννων – Πάσχα και το επίδομα αδείας στο μέρισμα και στο πρόγραμμα. Όταν αυτά χορηγούνται μέσω  

του “λογαριασμού  επικούρησης  προσωπικού” της ΕΤΕ  (έχει ανάλογη υπόσταση με το δικό μας πρόγραμμα) ,δεν 

διαθέτει όμως τους  αναγκαίους πόρους, (κάτι που δεν συμβαίνει  μ’ εμάς ), τούτο επιβεβαιώνει την πλημμελή 

λειτουργία του Συλλόγου μας. Το αίτημα δεν έχει προβληθεί με την δέουσα τεκμηρίωση,  έχει ισχυρή νομική βάση  και  

πρόδηλα εικάζεται η θετική απόφασή της δικαιοσύνης , αν η Διοίκηση δεν στέρξει στην αποδοχή του. Προέχει όμως, η 

διεκδίκησή του από την Διοίκηση της Τράπεζας .Πρόκειται για αδικαιολόγητη παράλειψη, απόρροια της αποδοχής της 

τακτικής  του Διοικητή κ. Προβόπουλου  ``   Ο Διοικητής βλέπει μόνο τον πρόεδρο ``   

Δ .Διεκδίκηση των  περικοπών των νόμων 

Οι αποφάσεις του ΣτΕ που κήρυξαν  αντισυνταγματικές  τις  περικοπές των νόμων 4024/11, 4051/12, 4093/12  αποτελούν  

βάση διεκδίκησης τους . Δυστυχώς, το Δ.Σ. ουδεμία προπαρασκευή έχει πραγματοποιήσει για την   αναζήτηση  εφικτής 

λύσης που δεν θα προκαλεί  στη Τράπεζα πολιτική  δυσχέρεια υλοποίησης. Αρνητικό, επίσης, σημείο στη συνοχή του 

Συλλόγου, αποτελεί  ότι  οι συνάδελφοι έχουν αφεθεί αβοήθητοι ,χωρίς σχετική ενημέρωση, απέναντι στο πληθωρισμό 

δικηγόρων που προπαγανδίζουν κατευθυνόμενες  αγωγές κατά των νόμων αυτών. Είναι η αναπόφευκτη συνέπεια επειδή 

ένας μεγάλος Σύλλογος ,όπως ο δικός μας, δεν διαθέτει σταθερό νομικό σύμβουλο που με τη συχνή παρουσία του στο 

χώρο, θα απέτρεπε τους… νομομαθείς συνδικαλιστές να… γνωμοδοτούν και να  ενεργούν ως… νομικές αυθεντίες. 

 Ε.    Έκτακτη οικονομική ενίσχυση - Τα δάνεια 2013 - 2014  

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που  χορηγούσε η ΤτΕ  τα  «χρόνια της ευημερίας” είναι απαράδεκτο να μην χορηγείται 

σε συναδέλφους που βιώνουν την φτώχεια .Μεγαλώνει πράγματι ανησυχητικά ο αριθμός των συνταξιούχων της ΤτΕ  των 

οποίων τα αξεπέραστα οικονομικα προβλήματα επιβάλλουν την εκδήλωση ειδικής μέριμνας. Το προεδρείο  του Δ.Σ. 

κάνοντας πολύ κακή εκτίμηση των πραγμάτων ,δεν   έχει διεκδικήσει το αίτημα , μπερδεύοντας  τα 20.000 Ευρώ του 

Λ/σμού αλληλεγγύης και τα δάνεια του 2013 και 2014 με την  “υποχρέωση” της ΤτΕ να κρατήσει όρθιους συναδέλφους 

που αναμετρώνται με τις συνέπειες της κρίσης.                                                                                                                                                                                         

Σημειώνουμε ότι δεν περιποιεί  τιμή στο ίδρυμα να αποκλείει από την χορήγηση των δανείων συνταξιούχους που έχουν 

καταφύγει στο Νόμο  Κατσέλη, συνταξιούχους  που η σύνταξή τους δεν αρκεί  για την αποπληρωμή του δανείου, η 

είχαν πειθαρχική ποινή.  Το δάνειο  στους συνταξιούχους  μίας Τράπεζας της Ελλάδος  δεν μπορεί να είναι συνέχιση 

τιμωρίας, ούτε καθαρή εμπορική συναλλαγή. 



Είναι κατανοητό  ότι η προώθηση των παραπάνω  θεμάτων  απαιτεί σοβαρότητα διεκδίκησης  και  κατάλληλο  κλίμα που, 

δυστυχώς, δεν υπάρχει στη Συλλογική δραστηριότητα.  Άλλα θέματα και δραστηριότητες που δεν ασκούνται ,η δεν 

τυγχάνουν της δέουσας  φροντίδας  ,όπως η μαζικότητα του Συλλόγου, ο πολιτισμός ( πολιτιστική επιτροπή, Θεατρική 

ομάδα, ομάδες χορού, χορωδία ), η αλληλεγγύη , το  καταστατικό ,η λέσχη, η σχέση με το ΣΥΤΕ  κ.λ.π.  θα αποτελέσουν 

θέματα του προεκλογικού προγράμματος της κίνησής μας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ Α.Π. 

Η `` φωνή της Περιφέρειας : Σημαντικός παράγοντας κανονικότητας του Συλλόγου 

 

Μετά  την ολοκλήρωση ενός κύκλου συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών , με πρωτοβουλία 

συναδέλφων που διαμένουν στην Βόρεια Ελλάδα και λειτουργούν στο πλαίσιο της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, 

συγκροτήθηκε άτυπο όργανο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και  τίτλο:                                                                                                                              

``  Περιφερειακή επιτροπή συναδέλφων  Β .Ελλάδας της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ``                                                        

Η σύσταση του οργάνου έγινε κάτω από την εκτίμηση ότι η συγκροτημένη `` φωνή της περιφέρειας ``  μπορεί να 

επηρεάσει τα πράγματα για να   επανέλθει η διαταραγμένη  κανονικότητα στο ΣΣΤΕ και να δημιουργηθεί  κλίμα 

συνεννόησης   των συνδικαλιστικών  κινήσεων και των Διοικητικών συμβούλων ,στη θέση του επικρατούντος διχασμού 

και της ακραίας αντιπαράθεσης.                                                          

 Έτσι θα γίνει δυνατή η αξιοποίηση αλλά και η προστασία της ιδιαιτερότητας του χώρου, προκειμένου να  προωθηθούν 

και επιλυθούν τα  κοινά ρεαλιστικά αιτήματά μας .Η επιτροπή είναι ανοιχτή και προσβλέπει στην διεύρυνσή της σε 

συναδέλφους  που θα επιδείξουν ενδιαφέρον.                                                                                                                                                           

Στην   προσωρινή συγκρότησή της συμμετέχουν οι συνάδελφοι της δύναμης του παρ/τος Θεσ/κης :                                                                                                                       

Κόνσουλας Θανάσης,  Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Mακρίδης Βασίλης, Σαφραντζά Έφη , Στογιαννόπουλος Σπύρος, 

Σχοινάς Γιάννης , Χανιώτης Γιώργος.  

Ως αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής προσφέρθηκαν οι συνάδελφοι:                                                                                                             

Αποστολάκης Μανώλης, Βεργής Αργύρης ,Δημητριάδης Θεόδωρος,  Οικονόμου Φαίδων, Παρσάς Κώστας , Πλιόγκας 

Σωτήρης ,Πρεφτίτσης Γιώργος, Ρήγας Στέφανος  ,Χαριτάκης Νίκος  .                                                                                                                

Αλληλέγγυοι στην –προσπάθεια τάσσονται οι συνάδελφοι: Αθανασίου Βασίλης , Βουγιούκα Άννα, Γαλάνης Αντώνης, 

Γιαννακουδάκης Τάκης, Γιαννικόπουλος Κώστας ,Δημητριάδης Θεόδωρος ,Ηλιάδου Γεωργία, Ηλιάδης Βασίλης, 

Ηλιάδης Νίκος, Καρατζόγλου Χαράλαμπος, Καρυπίδου Παρασκευή, Λιάμπας Βασίλης, Λιβάνης Στέλιος, Μπαλακέρας 

Βασίλης, Μπίθας Κώστας, Μωραιτόπουλος Λευτέρης, Παπαδοπούλου Παρθένα, Παρασκευαίδης Γιώργος, , 

Σαραφείδης Θανάσης, Σιβρής Τριαντάφυλλος, Σταματάκης Γεώργιος, Τσιφοδήμου Κατερίνα,Τσολακίδου Βάσω                                                

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                 
Για να ανακοπεί η διχαστική πορεία του Συλλόγου ,δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουν εκτός κριτικής ,οι πρόσφατες 

αντιδεοντολογικές πράξεις – ενέργειες της πλειοψηφίας των `` 6 `` του Δ.Σ.( προεδρείο ).Αντίθετα αποτελεί υποχρέωση                   

ο σχολιασμός τους, προκειμένου να μπούμε σε μία νέα διετία χωρίς τις πληγές - αμαρτήματα της λήγουσας (διετίας).  

             Μέσα σε τρεις μήνες, τρεις επίσημες περιοδείες!!                                                    
Τώρα που εκπνέει η διετία, τους μήνες ΝΟΕ – ΔΕΚ. ,οι συνάδελφοι Γοζαδίνος,  Κλητοράκη ,Βρέττα (η τελευταία κατά 

περίπτωση) , …εξαντλήθηκαν ( ! ) σε `` επίσημες ``περιοδείες ανά τα παραρτήματα    ( Θεσσαλονίκη, Βόλο , Λάρισα, 

Καβάλα , Πάτρα ,Κέρκυρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Ρόδο … ,χωρίς  να έχουν κάποιο λόγο, ούτε έργο, να προβάλουν  

που να δικαιολογεί τις  περιοδείες τους. Περνάει μία διετία, που το στοιχείο που την χαρακτηρίζει είναι η  

αναποτελεσματικότητα ,όπως άλλωστε έχουν ομολογήσει με την Νο 27/25.10.16 `` ανακοίνωσή τους .                                                                                                                                                       

Συλλογική ενημέρωση δεν είχαν να δώσουν στους συναδέλφους. Το μόνο που τους απέμενε να κάνουν ( και ανενδοίαστα 

το έκαναν! ) είναι να χρησιμοποιούν το Σύλλογο για να εκφωνούν ατέλειωτους μονολόγους και να επιδίδονται σε ,εκ του 

ασφαλούς ,  πολεμική στις    κινήσεις του χώρου.                                                                                                                          

Κανονικά, περιοδείες στα παραρτήματα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους  που συζητούνται και αποφασίζονται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Διαφορετικό βέβαια είναι να περιοδεύει στα παραρτήματα συνδικαλιστική κίνηση και                                  

Δ. Σύμβουλοι, με δικά τους έξοδα.  

 Και το ερώτημα : Μα, μέσα  στους προσεχείς τρεις περίπου μήνες, θα περιοδεύσουν ,επίσημα και πάλι, στα 

παραρτήματα άλλες δύο φορές (!! ) για τις πίττες και για τις εκλογές.                                                                                                                          

Δεν αντιλαμβάνονται ότι έτσι υποβαθμίζουν τη μαζικότητα του Συλλόγου και αδυνατίζουν το Ταμείο;                                     

Η απάντηση είναι προφανής:                                                                                                                                                                                                                      



Είναι ο επαγγελματικός συνδικαλισμός ,συνάδελφε( !),που ακόμη επιβιώνει στο χώρο.                                                                                                              

Η μόνη περιοδεία που, ιδίοις εξόδοις, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Α.Π. με τους Ίκαρο Πετρόπουλο και Γιάννη 

Αναστασόπουλο  ήταν στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης ,Βόλου, Λάρισας, στις 14 – 16/10/16, με την ευκαιρία της 

σύστασης  της  `` Περιφερειακής επιτροπής συναδέλφων Β. Ελλάδας της Α.Π.`` ,όπως στη σελίδα 2 – 3..                                                                              

Τέλος, ενημερώνουμε τους συναδέλφους των παραρτημάτων και της περιφέρειας  ότι, όταν θα ανακοινωθούν οι 

εκλογές,   η Αναγεννητική Πρωτοβουλία θα προκαλέσει συναντήσεις μαζί  τους ,αναφορικά δε  με τις γιορτές πίτας, δεν 

πρόκειται να συμφωνήσει σε αποφάσεις που δεν θα  σέβονται  το συλλογικό χρήμα.                                                        
Μοιράζουν λεφτά !!! Υπονομεύουν την υλοποίηση του υπομνήματος των ``8`` 

Δεν φθάνει που χρησιμοποιούν το Σύλλογο για τις περιοδείες τους στα παραρτήματα .Μη έχοντας να παρουσιάσουν 

έργο , επιδίδονται στις γνωστές καταδικασμένες πρακτικές της πελατοκρατείας :  Μοιράζουν λεφτά!!.                                                                                                                                                                                          

Περιοδεύοντες , εφοδιασμένοι με κατάλογο, ενημερώνουν  τους ανύποπτους  συναδέλφους  για το… πόσα λεφτά θα 

πάρουν από μία απόφαση που δεν έχει ληφθεί (!!!).                                                                                                                    

Αυθαιρετώντας,  χρησιμοποιούν κατάλογο του 2013 ( μεταφορά  ποσοστού 16 % από το μέρισμα στο πρόγραμμα ) και 

υπολογίζουν το ποσό που θα προκύψει  για κάθε συνάδελφο από πρόσθετη μεταφορά  ποσοστού 10– 12 % ,όπως έχει 

ζητηθεί με το υπόμνημα των `` 8`,χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι βασική θέση του υπομνήματος των `` 8 ``αποτελεί η  

θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας `` διόρθωση  του συντελεστή προσομοίωσης`` ,από 30%  σε ποσοστό  τέτοιο που 

θα αποκατασταθεί μερικώς  η αδικία στους παλαιο –χαμηλοσυνταξιούχους.                                                                           `  .                                                                                                                                                     

Θυμίζουμε ότι  η Α.Π. ,αδιαφορώντας για εντυπώσεις που οι  ανταγωνιζόμενες  πλευρές  του Συλλόγου θα 

καλλιεργούσαν σε βάρος της ( η μία πλευρά ως ``πολύτιμοι σύμμαχοι`` ,η άλλη πλευρά  ως`` συνοδοιπόροι με το 

προεδρείο``) ,  δεν δίστασε να συμφωνήσει ,κάτω από τον βασικό όρο του συντελεστή προσομοίωσης .                                                                                 

Οι μοιράζοντες λεφτά συνάδελφοι του προεδρείου δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ….γεναιοδωρία τους υπονομεύει την 

προοπτική απόφασης από την ΤτΕ  που, μόνο κάτω από κατάλληλες συνθήκες,  μπορεί  να ληφθεί .                                                                                                                 

Ασφαλιστική εταιρεία 

Το αποτέλεσμα της έκτακτης Γ.Σ. στις 8.12.15, η απόλυτη  σιωπή τους κατά την τακτική Γ.Σ .στις 28/3/16, το υπόμνημα 

των `` 8 `` προς τη Διοίκηση στις 20.4.16 και ,η δήλωση της  σ .Ελ. .Κλητοράκη στο Δ.Σ. της 4.10.16),  

πιστοποιούσαν/Πιστοποιούν  ότι η ασφαλιστική εταιρεία ,αφού ταλαιπώρησε για δύο ολόκληρα χρόνια το Σύλλογο, έχει 

πεθάνει . Παρά ταύτα, ο μέν, αρνείται να ομολογήσει το τέλος της φούσκας της ασφαλιστικής εταιρείας , γιατί αποτελεί 

ομολογία αποτυχίας , ο δε, επιμένει ότι ο κίνδυνος ασφαλιστικής εταιρείας υφίσταται  και γι αυτό αρνείται την 

μεταφορά του 10 – 12 % που από πάνω την  χαρακτηρίζει και παράνομη !!   

Όλα τούτα προς δόξα ενός θηριώδους συνδικαλισμού που, στις ζοφερές μέρες μας, περιφέρεται ξεγυμνωμένος  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Είναι χρέος και της κίνησής μας,  η `` κανονική `` λειτουργία του Συλλόγου την προσεχή διετία.                                                                                                         

Προς το σκοπό αυτό και για την υπεράσπιση της ταυτότητας της κίνησής μας, η ανακοίνωση αυτή κρίθηκε αναγκαία.                                

Δεν πρόκειται ,όμως,  να επανέλθουμε από τυχόν αντιδράσεις – στρεβλώσεις. Συνεπείς με τον εαυτόν μας και  την 

ιστορία της κίνησής μας, δεν πρόκειται, ούτε τώρα, να σχολιάσουμε – ασχοληθούμε με  ανακοίνωση (Νοέμβριος 2016 ) 

που εξέδωσαν αρχικά   ένδεκα ( 11 ) συνάδελφοι ( στη διαδρομή έγιναν 13 ! ), υπό την αρχηγία  της συναδέλφου Βρέττας 

Ευαγγελίας   (προεδρείο του Δ.Σ. ) όπου, κάτω από τίτλο ΔΕΚΣ  που απροκάλυπτα δηλώνει την  κομματική  …ανεξαρτησία 

τους έγραψαν τα.. καλύτερα ,όχι για την Αναγεννητική Πρωτοβουλία, αλλά προσωπικά  για τον  `` κ. Πετρόπουλο``.                     

Τους προτρέπουμε να αποφεύγουν την κούραση  βγάζοντας στρεβλωτικές ,χωρίς ήθος , ανακοινώσεις. Φροντίζει γι 

αυτούς ο πρόεδρος σ .Ι  .Γοζαδίνος,  γιατί, από την εμφάνισή τους στο χώρο με την μία ψήφο τους, σχηματίζεται η τόσο 

αποδοτική  πλειοψηφία των ``6 ``!! 

   Η  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εύχεται στους συναδέλφους ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ                                                                            

Συναδελφικά,  η Γραμματεία :   

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα,Aσωνίτης Σπύρος,  Γεωργακοπούλου Τζένη, 

Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος Γιάννης. Kόνσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 

Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πρεφτίτσης 

Γιώργος,  Ρήγας Στέφανος,  Σαφραντζά Έφη ,Σπανάκης Ευστράτιος,  Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος Νίκος,  

Στογιαννόπουλος Σπύρος , Σύφαντος Βασίλης, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης,  Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά 

Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος,  Ψαρουδάκης Αντώνης 


