
 

 

 

 

                                          Ανακοίνωση Νο 20                     Ιούνιος 2018 

                      Τα << Σπιτάκια >> Θεσσαλονίκης 

                                     Ορισμένοι θα πουν ότι, η δύσκολη εποχή που ζούμε, δεν προσφέρεται για 

την προβολή ενός θέματος που δεν ενδιαφέρει πολλούς. Γι αυτό, άλλωστε, οι δύο 

Σύλλογοι του χώρου το βλέπουν ως `` βαρίδι`` και το  άφησαν να σέρνεται μέχρι 

απαξίωσης.  Πρόκειται για τα αφημένα στην τύχη τους (  χωρίς ενδιαφέρον και 

συντήρηση) θέρετρα στην Αγ. Τριάδα στην Θεσσαλονίκη που τώρα ανήκουν στον 

ΣΥΤΕ (παλαιότερα στο Τ.Υγείας) που τα τελευταία χρόνια λειτουργούσαν 

υποτυπωδώς, χάρις στην συγκινητική προσφορά ορισμένων συνταξιούχων , ενώ 

εφέτος δεν … προβλέπεται να ανοίξουν καν. 

                      Το τοπικό παράρτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων επιδεικνύει ενδιαφέρον, 

προκαλεί συναντήσεις, στέλνει επιστολές και στους δύο Συλλόγους του χώρου. 

Επίσης, ορισμένοι συνάδελφοι αποστέλλουν επιστολές στον κ. Διοικητή. 

Ταυτόχρονα οι   συνάδελφοι – στελέχη της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, που 

διαμένουν στην Βόρειο Ελλάδα (Θανάσης Κόνσουλας, Ανδρόνικος 

Κωνσταντινίδης, Βασίλης Μακρίδης, Κώστας Παρσάς ,Γιώργος Πρεφτίτσης, Εφη 

Σαφραντζά, Γιάννης Σχοινάς, Γιώργος  Χανιώτης, Νίκος Χαριτάκης) και 

λειτουργούν με τον άτυπο τίτλο`` Περιφερειακή Επιτροπή συναδέλφων Βόρειας 

Ελλάδας  της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας ``, έχοντες πλήρη γνώση του θέματος 

παρουσιάζουν την παρακάτω θέση τους και την πρότασή τους, που είναι θέση και 

πρόταση της κίνησής μας : 

                Περιφερειακή επιτροπή συναδέλφων  Β.Ελλάδας  της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας  

                                         ``Λένε μερικοί ότι για τα ¨σπιτάκια¨ γίνεται:  <<πολύς ντόρος για λίγους συνταξιούχους>>.                                                                                            

Έτσι είναι;    Στα σπιτάκια, από την δεκαετία του 60, πάνω από 100 οικογένειες, κάθε καλοκαίρι, 

για 50 και πλέον χρόνια, συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι παραθέριζαν εκεί, έκαναν 

φιλίες, τα παιδιά των παραθεριστών  δημιούργησαν οικογένειες μεταξύ τους, δεσμοί σφιχτοί και 

αγαπημένοι, που σημερινοί παππούδες και μπαμπάδες θυμούνται νοσταλγικά και με δάκρυα 



 

 

στα μάτια αναρωτιούνται γιατί σήμερα όχι; Τι άλλαξε! Τόσο πολύ απομακρύνθηκαν οι 

εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος  από τους συνταξιούχους! Δεν τους δένει τίποτα!  Οι 

σημερινοί  εργαζόμενοι είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Οι παππούδες τους, τότε, 

φρόντιζαν τα εγγόνια τους (σημερινά παιδιά τους) που εργάζονται στην Τράπεζα. Εμείς χτίσαμε 

τα σπιτάκια  για εμάς ,για εσάς, για τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας! 

                                   Εμείς τα χτίσαμε για όλες τις μετέπειτα γενιές! Σήμερα λέτε να τα πουλήσετε! Να κάνετε τα 

χρήματα τι; Επειδή κοινή διαπίστωση είναι ότι ο ΣΥΤΕ δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον, λέγοντας 

ότι δεν υπάρχει ζήτηση, πρέπει να τους  υπενθυμίσουμε ότι, αν ήθελαν, κάλλιστα θα είχαν 

πληρότητα.  Οι απανταχού της Ελλάδος συνάδελφοι( εν ενεργεία ή  συνταξιούχοι ) ιδιαίτερα της 

Β. Ελλάδας , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να κάνουν χρήση, αν γινόταν γνωστό σε όλους ότι 

θα μπορούσαν, με αίτησή τους, να κάνουν διακοπές για μερικές μέρες στη θάλασσα δίπλα στη 

Θεσσαλονίκη.                                                                                                    

Η κοινωνικότητα, η ασφάλεια, η χαρά των παιδιών και οι φιλίες που δημιουργούνται κρατούν για 

πολλά χρόνια και είναι οι γλυκές αναμνήσεις των γονιών από τα παιδικά τους χρόνια.                                                                        

Η εικόνα εγκατάλειψης πληγώνει κάθε συνάδελφο που γνώρισε πολλές ευχάριστες στιγμές και 

αξέχαστες βραδιές διασκέδασης με συντροφικότητα, χωρίς να υπάρχει διάκριση συνταξιούχων 

και εν ενεργεία, Θεσσαλονικέων η άλλων πόλεων.    

Επειδή είναι βέβαιον ότι αν, όπως ακούγεται, πωληθούν, τα χρήματα θα φαγωθούν και δεν 

πρόκειται να αξιοποιηθούν, προτείνουμε:  

                                                                    Η πρότασή μας :                                                                                                                           

Να παραχωρηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος για να αξιοποιηθούν όπως και τα άλλα 

περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχου προορισμού (κατασκηνώσεις Πάρνηθας κλπ) ή                                                                                                                 

Να γίνει συνιδιοκτήτης και ο ΣΣΤΕ , με σχετική επιχορήγηση από την ΤτΕ, ώστε να υπάρχει το 

άμεσο ενδιαφέρον για σωστή διαχείριση και αξιοποίηση, με ανάλογο τίμημα, που να καλύπτει 

τις πάγιες δαπάνες συντήρησης των κτιρίων``.  

                                                Η συντονιστική επιτροπή: 

 Πετρόπουλος  Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης , Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης 
Άγγελος, ΑσωνίτηςΣπύρος, ΓεωργακοπούλουΤζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου 
Σπύρος,Καπάτος Γιάννης, Κονσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 
Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος,Λέκα Εύα, 
Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πρεφτίτσης 
Γιώργος, , Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, Σταθουλόπουλος 
Νίκος, , Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος 
Παναγιώτης,      Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, Χανιώτης 
Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης. 

      Υ.Γ. Είναι γνωστό ότι η αντικειμενική ενημέρωση στο χώρο, όπως και στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, νοσεί. Οι δυνατότητες της κίνησής μας στην ταχυδρόμηση των 
ανακοινώσεων που εκδίδει είναι εξαιρετικά περιορισμένες .                                                                                       
Οι συνάδελφοι που θα ήθελαν να ενημερώνονται από την Αναγεννητική Πρωτοβουλία 
για τα συμβαίνοντα και για τις εξελίξεις στο χώρο, μπορούν να μας γνωρίσουν το  e/m  
(δικό τους ή παιδιών - εγγονιών τους ),ή έστω το κινητό τηλέφωνό τους. Τα στοιχεία της 
κίνησής μας αναγράφονται στο λογοτυπό της στην κορυφή της ανακοίνωσης .          


