
 

                                

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Έχουν ήδη περάσει οκτώ μήνες από τις  εκλογές του Συλλόγου μας. Ο βασικός λόγος που 

μας οδήγησε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με καθυστέρηση είναι η πίστη μας στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και η αφοσίωση στις αποφάσεις της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος. 

 Συνάδελφοι, εσείς αποφασίσατε με την ψήφο σας να μας αναθέσετε το ρόλο της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης. Εμείς αφού αναλύσαμε με προσοχή τα αποτελέσματα και θέλοντας να εξαλεί-

ψουμε και την τελευταία δικαιολογία σε καλόπιστους και κακόπιστους ότι δημιουργούμε προσκόμ-

ματα στην εφαρμογή του προγράμματος και στην υλοποίηση των υποσχέσεων του νέου προεδρεί-

ου, αφήσαμε το χρόνο να αποδείξει  ποιες από τις προεκλογικές υποσχέσεις υλοποιηθήκαν η πρό-

κειται να υλοποιηθούν.    

Συνάδελφοι, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα στο προεκλογικό της 

πρόγραμμα είχε σαν κύριο θέμα την Η.ΔΙ.Κ.Α., έχουμε καθήκον να παρακολουθούμε την πορεία 

της  και όταν χρειαστεί να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Η θέση της αντιπολίτευσης κατά τη 

γνώμη μας δεν πρέπει να είναι στείρα κριτική, κάτι που κατά κόρον αντιμετωπίσαμε εμείς, που επί 

δώδεκα έτη είχαμε την κύρια ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων του Συλλόγου. 

Ανασύνθεση Προεδρείου 

Στο νέο προεδρείο αρχικά συνεργάστηκαν δύο κινήσεις η Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα και η 

Αναγεννητική Πρωτοβουλία. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ του Προέδρου 

κ. Ι. Γοζαδίνου και του Αντιπροέδρου κ. Κ. Ευσταθίου η οποία αρχικά ερμηνεύτηκε σαν εσωτερική 

υπόθεση της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας. Στην πραγματικότητα όμως, αφορούσε την δημοσι-

οποίηση της διαφωνίας του Αντιπροέδρου κ. Κ. Ευσταθίου, για τον τρόπο χειρισμού του λο-

γαριασμού μετεργασιακής παροχής. Αποτέλεσμα της διαφωνίας ήταν η αντικατάσταση του συ-

ναδέλφου κ. Κ. Ευσταθίου από σύμβουλο της Δ.Ε.Κ.Σ. συνάδελφο κ. Γ. Μαχαίρα. 

Έκπληξη μας προκάλεσε η συμμετοχή του συναδέλφου κ. Γ. Μαχαίρα στην επιλεκτική ανα-

σύνθεση του προεδρείου. Με το συνάδελφο τα προηγούμενα δύο χρόνια η συνεργασία μας ήταν 

άψογη  (είχε θέση αντιπροέδρου) με κύρια χαρακτηριστικά τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. Γνωρίζαμε ότι οι θέσεις και οι απόψεις του ήταν διαμετρικά αντίθετες από αυτές 

των εκπροσώπων των άλλων δύο κινήσεων.  

Οικονομικά αιτήματα 

Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η 

χώρα και την ραγδαία μείωση των συντάξεών μας, το έχουμε νοιώσει στη τσέπη μας. 

Η κατάργηση των Δώρων και η βιαστική απόφαση της Διοίκησης, για την μη καταβολή έστω 

μέρους του επιδόματος Ισολογισμού, έχει δημιουργήσει οικονομικό αδιέξοδο, ιδιαίτερα στους χαμη-

λοσυνταξιούχους του συλλόγου μας που είναι αρκετοί ανάμεσά μας.  



Θεωρούμε ότι θα μπορούσε εάν ήθελε ο κ. Διοικητής να μας καταβάλει τα Δώρα, όπως 

αντίστοιχα κάνει χρόνια τώρα η Εθνική Τράπεζα στους συνταξιούχους, αλλά και το βοήθημα των 

400 ευρώ που θα ήταν μια μικρή οικονομική ανακούφιση. Μετά από δύο και πλέον χρόνια αποφά-

σισε η Διοίκηση να εγκρίνει τη χορήγηση  δανείων ύψους τεσσάρων συντάξεων βάζοντας τον ηλι-

κιακό περιορισμό των 85 ετών, γεγονός που μας έκανε εντύπωση αφού την ίδια ώρα υπάρχει μεγά-

λος αριθμός δανείων τα οποία θα εξοφληθούν από δανειολήπτες οι οποίοι θα έχουν ξεπεράσει το 

98 έτος της ηλικίας τους. Προφανώς τα μεγάλα ποσά έχουν κάνει συμφωνία με το Θεό και έχουν 

εξασφαλίσει μακροζωία!!!! 

Ανακόλουθος ; 

Ο Γεν. Γραμματέας συνάδελφος Ι. Πετρόπουλος πρόσφατα ανακάλυψε  ότι  επιτέλους  ο 

Σύλλογος  ξύπνησε από το λήθαργο. Ερώτηση  πρώτη:  πόσα είναι τα μέλη του διοικητικού συμ-

βουλίου που συναντούν τον Διοικητή; Να θυμηθούμε τι διατυμπάνιζε όλα τα προηγούμενα  χρόνια 

«...είναι απαράδεκτο να πηγαίνει η πρόεδρος μόνη της στο Διοικητή τι θα πει δεν θέλει άλλον….». 

Ερώτηση δεύτερη:  πόσες καθιστικές διαμαρτυρίες και πόσες συγκεντρώσεις έχουν γίνει στο διάσ-

τημα των οκτώ μηνών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΚΑΜΙΑ!!!!. Τι άλλαξε; Μήπως μας καταβάλουν τα δώρα Χρισ-

τουγέννων, Πάσχα, Επίδομα αδείας ή το επίδομα ισολογισμού; Μήπως πήραμε το «πενιχρό βοήθη-

μα», όπως ισχυριζόταν, των 400 ευρώ; Μήπως εξαιρεθήκαμε από την Η.ΔΙ.Κ.Α.; Μήπως πήραμε 

επιχορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος  για τα  πολιτιστικά;  ΤΙΠΟΤΑ !!!!!.  ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΕΙ !!! 

Ταμείο Υγείας 

Για την ενημέρωση των συναδέλφων που απορούν και ρωτούν γιατί απουσιάζει από το χώ-

ρο των πολυιατρείων η συνάδελφος κ. Ε. Κλητοράκη, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκθέσουμε τα 

πραγματικά γεγονότα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι, ενώ οι συνάδελφοι τίμησαν με την ψήφο τους το 

ψηφοδέλτιό μας για το Ταμείο Υγείας με 586 ψηφοδέλτια και κατέστησαν πρώτη σύμβουλο τη 

συνάδελφο κα Ε. Κλητοράκη, με πρόταση του προέδρου του Τ. Υ. κ. Γ. Καρπέτα, καθαιρέθηκε 

από τη θέση ευθύνης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, που κατείχε, με την καινοφανή δικαιολογία ότι δεν 

εκπροσωπεί το σύνολο των συναδέλφων συνταξιούχων, αλλά μόνο την παράταξή της και εξυπηρε-

τούσε μόνο τους ψηφοφόρους της. 

Αυτό έγινε μετά από ωμή παρέμβαση του Προέδρου και  του Γ.Γ. του Δ.Σ. του Συλλόγου 

συνταξιούχων κ.κ. Ι. Γοζαδίνου και Ι. Πετρόπουλου, οι οποίοι προφανώς αδιαφορούν για την εξυ-

πηρέτηση των συναδέλφων. 

Η συνεχής επί 15 χρόνια καθημερινή παρουσία της συναδέλφου κας Ε. Κλητοράκη στο 

Τ.Υ. σκοπό είχε την εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν. 

Πρόθεσή της είναι και ως απλή σύμβουλος να συνεχίσει να διευκολύνει τους συναδέλφους 

στις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από το ότι δεν κατέχει κάποια ιδιαίτερη θέση. Αν οι συνάδελφοι δείχ-

νουν την ευγνωμοσύνη τους στο πρόσωπό της ψηφίζοντάς την, αυτό είναι κάτι που πρέπει να α-

πασχολήσει αυτούς που την απομάκρυναν για μικροκομματικές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες. 

Συνάδελφοι, η αλλαγή του ρόλου είναι για εμάς μία πρόκληση. Τώρα πρέπει να σας αποδεί-

ξουμε ότι εμείς μπορούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να σας λέμε την αλήθεια, να συνεχίσουμε και 

από αυτή τη θέση να σας κοιτάμε στα μάτια, να διεκδικούμε το εφικτό και όχι το επιθυμητό. 

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τον ερχομό του νέου έτους 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς     

Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

Γεώργιος Ανδρουλάκης 

Θανάσης Αβαγιανός 


