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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
 Η ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ Γ.. θαη ηνπ Πξνεδξείνπ είρε ηα πξώηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
Διπίδνπκε λα κελ είλαη θαη ηα κόλα θαη κνλαδηθά. Απηά απνηεινύληαη από δύν θηλήζεηο ηνπ θ. Γηνηθεηνύ 
ηεο Σ.Δ. ν νπνίνο θάιεζε ηελ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ γηα κηα γεληθόηεξε ελεκέξσζε, όπνπ ηνπ 
εμεηέζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη θαη ηα νπνία θαζεκεξηλά απμάλνληαη 
ιόγσ ησλ θπβεξλεηηθώλ απνθάζεσλ, αιιά θαη απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σ.Δ.. Δπίζεο 
επαλαηνπνζεηήζεθε ην ζέκα ηεο ζπρλόηεξεο επαθήο εθπξνζώπσλ ηνπ πιιόγνπ θαη ηεο Σξάπεδαο κε 
ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε, έγθαηξε, έγθπξε θαη ππεύζπλε αιιεινελεκέξσζε πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ 
θαη παξεμεγήζεσλ. ηε ζπλέρεηα κεηά από νδεγίεο ηνπ θ. Γηνηθεηή, ε Τπνδ/ηεο θα Λνπξή θαη ν Γ/ληεο 
Γηνηθεηηθνύ ζπλαληήζεθαλ κε αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο όπνπ ηνπο ηέζεθαλ 
ιεπηνκεξώο θαη αηηηνινγεκέλα όζα ζέκαηα είρε απνθαζίζεη ην Γ... Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 
ζπλάληεζεο ζα αμηνινγεζνύλ από ηα γεγνλόηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη γηα ηα νπνία ζα έρεηε 
ιεπηνκεξή ελεκέξσζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δεύηεξε ζπλάληεζε ηεο Πξνέδξνπ κε ηνλ θ. Γηνηθεηή. 
ηε ζπλάληεζε απηή ηέζεθε ην αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο γηα ηελ αδήξηηε αλάγθε ειάθξπλζεο ησλ 
δόζεσλ ησλ δαλείσλ, νη νπνίεο ιόγσ ησλ πξόζθαησλ θπβεξλεηηθώλ νηθνλνκηθώλ κέηξσλ (πεξηθνπώλ 
απνδνρώλ) έρνπλ θαηαζηεί δπζβάζηαθηεο. Ο θ. Γηνηθεηήο θαηαλνώληαο ην πξόβιεκα έδσζε εληνιή γηα 
ηελ εμεύξεζε ηξόπσλ επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο. Έθηνηε έρνπκε ζπλερείο επαθέο κε ηε Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθνύ γηα ηελ ηαρύηεξε πινπνίεζε ηεο εληνιήο.  Σν γεγνλόο όκσο όηη, κεηά από δύν ρξόληα 
απόιπηνπ απνθιεηζκνύ, απνκόλσζεο θαη «αδηαθνξίαο» ηνπ πιιόγνπ καο από ηε Γηνίθεζε, άξρηζαλ νη 
ζπδεηήζεηο επί νπζηαζηηθώλ ζεκάησλ, καο δίδεη ην δηθαίσκα λα πηζηεύνπκε όηη κεηαβιήζεθαλ νη 
ζπλζήθεο πξνο ην ζεηηθόηεξν. 
 Όζνη πάλησο έζπεπζαλ, πξνηξέρνληαο, λα θξηηηθάξνπλ αξλεηηθά ην Πξνεδξείν θαη ηελ ηαθηηθή 
ηνπ, αο θάλνπλ ππνκνλή. Τπάξρεη ρξόλνο γηα όινπο θαη γηα όια. Όζνη πάιη ζέινληαο λα ππνβαζκίζνπλ 
ηα πξνζδνθώκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα άξρηζαλ από ηώξα λα νκηινύλ γηα ςίρνπια  απαξηζκώληαο θαη 
πηζαλνινγώληαο ιύζεηο δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ, ηνπο ππελζπκίδνπκε όηη πνιιά από απηά ηα 
πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ηε δηεηία πνπ καο πέξαζε.  

 Σν εξώηεκα είλαη, αθνύ ηα ζεσξνύλ ηόζν εύθνια ζηε ιύζε ηνπο γηαηί δε ηα έιπζαλ;  

 Γελ είραλ βαζηθέο ζέζεηο ζην Πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ;  

 Μήπσο ελδόκπρα δελ επηζπκνύζαλ ηε ιύζε ηνπο;  

 Μήπσο ηνπο επλνεί ε ζηαζηκόηεηα; Μήπσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο επηδηώθνπλ ηελ παξάηαζε 
ηεο εθθξεκόηεηαο;  

 Μήπσο ν μύιηλνο αληηπνιηηεπηηθόο ιόγνο ηνπο δελ είλαη αξθεηόο γηα λα πείζεη θαη απαηηείηαη 
πξόζζεηε ελίζρπζε κε δεκηνπξγία πξνζδνθηώλ;  

 Μήπσο έρνπλ αλαγάγεη ηε δεκαγσγία ζε επηζηήκε; Μήπσο ηέινο πάλησλ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ 
απηνθξηηηθή ηνπο θαη λα δνπλ πνύ νδήγεζαλ θαη πνύ νδεγνύλ όζνπο θαη όζεο θαιόπηζηα ηνπο 
εκπηζηεύνληαη; 

 Δκείο ρσξίο λα ππνηηκνύκε ηελ απηνλνκία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ελόο εθάζηνπ θαη ην δηθαίσκά 
ηνπ λα επηιέγεη θαη λα απνθαζίδεη, ζεσξνύκε όηη πνιύ κεγάιε επζύλε έρνπλ όζνη ηίζεληαη επηθεθαιείο 
νκάδσλ , «θαζνδεγνύλ», «ελεκεξώλνπλ» θαη «δηεθδηθνύλ» γηα ινγαξηαζκό άιισλ. 
 Γηα πνιινζηή θνξά επηζεκαίλνπκε όηη ε ηαθηηθή νξηζκέλσλ ζα εμσζήζεη αθόκα κεγαιύηεξν 
αξηζκό ζπλαδέιθσλ ζε ζπλδηθαιηζηηθή αδξαλνπνίεζε. Απηόο είλαη έλαο ππαξθηόο θαη άκεζνο θίλδπλνο. 
Κάπνηνη ηνλ «αγλννύλ», θάπνηνπο ηνπο επλνεί γηαηί ζέινπλ ην ζπλδηθαιηζκό έλα θιεηζηό «θιακπ» κε 



όιηγνπο «εθιεθηνύο» ρσξίο επαθή κε ηνλ θόζκν θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, κε θνζκνζεσξεηηθέο, 
πςηπεηείο  πξνηάζεηο, καθξηά θαη έμσ από ηε ζθιεξή θαζεκεξηλόηεηα. 
 Απηνί ζπλαδέιθηζζεο,θνη είλαη γλσζηνί. Με ηνπο αθήζεηε λα ζαο αιώζνπλ ηελ ςπρή. 
Αληηζηαζείηε!!!!!     
       
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
 Ο ύιινγνο πληαμηνύρσλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαίλεηαη όηη, όρη κόλν έρεη εληζρπκέλα 
ζπλδηθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά αληαλαθιαζηηθά έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ (θνκκαηηθώλ) θαη 
ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο, αιιά κε εξέζηζκα ππνβόζθνληα θνηλσληθά θαηλόκελα παίξλεη 
πξσηνβνπιίεο πνπ απερνύλ ην θνηλό αίζζεκα. Απηό παξάδεηγκα είλαη ε απόθαζε γηα ηε ζπλεξγαζία 
ησλ δύν παξαηάμεσλ ΓΔΚ θαη Αλεμάξηεηεο Πξννδεπηηθήο Κίλεζεο πληαμηνύρσλ ΣΔ γηα ηε 
ζπγθξόηεζε πξνεδξείνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο, θαη εθ ιόγνπ πξαθηηθήο αλαγθαηόηεηαο, ε 
ζπλεξγαζία καο κε ηελ παξάηαμε ηεο ΓΔΚ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ Πξνεδξείνπ ήηαλ κνλόδξνκνο. 
Θεσξήζακε θαη ζεσξνύκε όηη ιόγσ ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 
ζπγθπξίαο θαη όρη κόλν, ε κόλε παξάηαμε κε ηελ νπνία ππήξραλ ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο, ζρεηηθά κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο ησλ ζεκάησλ καο,, ήηαλ ε ΓΔΚ. Πέξαλ ηνύηνπ, αμηνινγώληαο ηε διασπονική 
παποςζία ηων ζςγκεκπιμένων εκπποζώπων ηηρ παπάηαξηρ απηήο ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο, 
δηαπηζηώζακε όηη ππήξραλ αξθεηά ζηνηρεία θαη ζεκεία ζύμπηωζηρ απόςεσλ. Τπήξραλ όκσο θαη 
αξθεηά άιια κε δηαθνξεηηθή πξαθηηθή αληηκεηώπηζε, θαη «θηινζνθηθή» αληίιεςε από θάζε πιεπξά, ηα 
νπνία όκσο δε καο εμσζνύζαλ ζε θαηαζηξνθηθή κεησπηθή ζύγθξνπζε, αιιά ζηελ θαηαλόεζε 
ηνπιάρηζηνλ από ηελ πιεπξά καο, θαη πηζηεύνπκε θαη από ηελ πιεπξά ηεο ΓΔΚ, όηη θάζε έλαο από 
εκάο ζαλ πνιηηηθή νληόηεηα ή ζαλ νξγαλσκέλν ζύλνιν, δηθαηνύηαη λα έρεη ηελ άπνςε ηνπ θαη λα ηελ 
ππνζηεξίδεη κε θάζε λόκηκν κέζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθά παξαδεθηήο ζπκπεξηθνξάο. 
 Γε ζεσξνύκε ζθόπηκν λα ζρνιηάζνπκε ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ παξαηάμεσλ, «ΔΑΚ-» θαη 
«ΑΝΑΓΔΝΝΗΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ», πάλσ ζην ζέκα ηεο ζπγθξόηεζεο ηνπ λένπ Πξνεδξείνπ. Θέινπκε 
κόλν λα ππελζπκίζνπκε ηε ρακέλε δηεηία (2009-2011) πνπ βαζίζηεθε θαηά θύξην ιόγν ζηηο ίδηεο 
απόςεηο θαη ζέζεηο απηώλ ησλ παξαηάμεσλ, όπσο απηέο επαλαιήθζεθαλ θαη απηήλ ηε θνξά θαη 
νδήγεζαλ ην ύιινγό καο ζε δηεηή «ρεηκεξία λάξθε». 
 Παξ’ όια απηά θαη ηνλ νπζηαζηηθά αςηοαποκλειζμό ηνπο από ην Πξνεδξείν, νη πξνζπάζεηέο 
καο ζα θαηαηείλνπλ ζηελ οςζιαζηική ζςνεπγαζία, επί ζεκάησλ  - πξνβιεκάησλ ησλ ζπληαμηνύρσλ 
πηνζεηώληαο ζέζεηο θαη απόςεηο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ην έξγν ηνπ πιιόγνπ καο, από όπνπ θαη αλ 
εθπνξεύνληαη. Δπειπηζηνύκε όηη όινη νη ζύκβνπινη ζα πξνζθέξνπλ ηνλ ζπλδηθαιηζηηθό «νβνιό» ηνπο 
θαη όηη ε θαηάιεςε ζέζεο ζην Πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ δελ είλαη απηνζθνπόο. Ούηε βεβαίσο ε πηθξία 
από ηε κε επηηπρή πξνζδνθία ηνπ εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο ζα νδεγήζεη θάπνηνπο ζε αδξάλεηα, 
νπδεηεξνπνίεζε ή θαη απνρώξεζε!!! Δθηόο εάλ ε ηερλεέλησο δηνρεηεπόκελεο πιεξνθνξίεο κέζσ 
αλαθνηλώζεσλ γηα ηέηνηα θαηλόκελα, πνπ είραλ επαλαιεθζεί θαη θαηά ην παξειζόλ κέζσ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθεκεξίδαο ηνπ ρώξνπ καο, έρνπλ σο ζθνπό λα αλαηάμνπλ ηα 
ζπλαηζζεκαηηθά αλαθιαζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζπλαδέιθσλ θαη λα πεξηζώζνπλ ηνπο ενδεείρ 
επηθεθαιείο, ζπκβνύινπο, θαζνδεγεηέο θαη παξαηξεράκελνπο αλόζησλ ππόγεησλ ζπλεξγαζηώλ γηα ηελ 
έζησ παγηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ώζηε απηή λα απνηειέζεη ην ζηέγαζηξν γηα ηνπο 
κειινληηθνύο ζπλδηθαιηζηέο ζπληαμηνύρνπο. Όκσο έρνπλ γλώζε νη «θύιαθεο». Όζνη πξνζδνθνύλ λα 
ζπλερίζνπλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο θαξηέξα θαη ζαλ ζπληαμηνύρνη πξέπεη λα απνδείμνπλ όηι και ζαν εν 
ενεπγεία είσαν, έρνπλ θαη ζα έρνπλ ζε πςειό βαζκό πξνηεξαηόηεηαο ηε λύζη ησλ πποβλημάηων 
ησλ ζςνηαξιούσων θαη όρη θάηη «άιιν». Δκείο ζαλ άηνκα θαη ζαλ ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε, αιιά θαη 
ην ζύλνιν ησλ ζπληαμηνύρσλ, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί θάζε ηνπο θίλεζε πνπ καο αθνξά θαη όηαλ 
έξζεη ε ώξα ζα απνδνζνύλ «ηα ηνπ θαίζαξνο ησ θαίζαξη». 
 Δκείο όπσο πάληα ζα είκαζηε κε ζνβαξόηεηα, κεζνδηθόηεηα αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηζόηεηα δίπια 
ζηνλ θάζε ζπλάδειθν, γηαηί εζείο ην ζέιεηε, γηαηί εζείο ην επηιέμαηε, γηαηί εζείο απνθαζίζαηε. 

 
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο θαη επρέο γηα θαιέο γηνξηέο 
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