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                         Αθήνα, Δεκέμβπιορ  2012 
                                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σπλάδειθνη, 
 Οη γηνξηέο πιεζηάδνπλ ε ζιίςε όκσο θαη ε απνγνήηεπζε είλαη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα 
ζε κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα πξσηνθαλή επίζεζε ζην εηζόδεκά 
ηνπο, κε ηηο ζπλερηδόκελεο πεξηθνπέο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, αιιά θαη ηελ ππέξκεηξε θαη άδηθε  
θνξνιόγεζή ηνπο.  
 Η αλεμέιεγθηε θνξνδηαθπγή ζα παηαρζεί αιιά ηα αλάιγεηα κέηξα εθαξκόδνληαη εδώ θαη 
ηώξα. 
 Μέζα ζ’ απηό ην εθηαιηηθό ζθεληθό πνπ θαζεκεξηλά επηδεηλώλεηαη έλαο ζπλάδειθνο καο 
«έθπγε» από θνληά καο κε δξακαηηθό ηξόπν. Καη αζθαιώο δελ είλαη ιατθηζκόο λα επηζεκαλζνύλ 
νη ηξαγηθέο ζηηγκέο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ε πεπνίζεζε όηη κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο, ίζσο ζήκεξα 
ν ζπλάδειθνο λα ήηαλ δίπια καο. 
 Δίλαη πξνθαλέο όηη ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κόλν κε ηε κέγηζηε δπλαηή 
ελόηεηα. Τελ παξακνλή όκσο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπγθέληξσζεο ζηε Λέζρε ηνπ Σπιιόγνπ ε 
ελόηεηα ππνλνκεύηεθε από δηαζπαζηηθή αληηζπγθέληξσζε πνπ δηνξγάλσζαλ ν πξώελ Γελ. 
Γξακκαηέαο ηνπ ΣΥΤΔ θαη άιινη. Όπσο είλαη γλσζηό ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ κεηά ηελ 
ελεκέξσζε όινη νη ζπλάδειθνη κπνξνύλ ειεύζεξα λα εθθέξνπλ ηε γλώκε ηνπο. Τελ παξακνλή 
όκσο ηεο ζπγθέληξσζεο επέιεμαλ λα πξνζθαιέζνπλ «γηα κηα λέα ζπλδηθαιηζηηθή ελόηεηα ζην  
ρώξν ησλ ζπληαμηνύρσλ». 

Δύινγν είλαη ην εξώηεκα αλ ζηελ ελόηεηα πνπ εμαγγέιινπλ ρσξάλε όινη. Γειαδή θαη νη 
απινί ζπληαμηνύρνη πνπ γηα ρξόληα έρνπλ κείλεη αβοήθηηοι από ηελ ηγεηική ομάδα ηνπ ΣΥΤΔ 
αιιά θαη όζνη ηνπο αδίθεζαλ ζαλ κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΣΥΤΔ κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη 
παξαιείςεηο. Δλδεηθηηθά κόλν αλαθέξνπκε: 

Την αναζηολή θαηαβνιήο ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (400€) 
 
Την αποςζία έζησ θαη ηεο ειάρηζηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΣΥΤΔ γηα θαηαβνιή ηνπ 
επηδόκαηνο ηζνινγηζκνύ θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο. 
 
Τον αποκλειζμό ησλ ζπληαμηνύρσλ από ηελ πξόζζεηε ηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ 
πξνθάιεζε ηελ έληνλε απνδνθηκαζία από ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 
Τη ζςππίκνωζη ηεο Τξάπεδαο κε επίπησζε ηε κεγάιε κείσζε ησλ εηζθνξώλ ζηα 
Τακεία καο θαη ηέινο 
 
Την εξαίπεζη , γηα πξώηε θνξά, ησλ ζπληαμηνύρσλ από ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηα 
δάλεηα. 
 

Τειηθά γηα πνηα ελόηεηα κηιάκε; Τσλ αδηθεκέλσλ θαη αδηθνύλησλ; Ή κήπσο ησλ ζπκάησλ 
θαη ησλ ζπηώλ; Μηα ηέηνηα ελόηεηα είλαη πξνθαλέο πνηνπο ζα σθειήζεη· αζθαιώο όρη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο. 
 Θέινπκε επίζεο λα ζίμνπκε ην ζέκα ηεο Λέζρεο ηνπ Σπιιόγνπ (Φξ. Λαδά 1) γηα ην νπνίν 
γξάθνληαη απίζηεπηα ςεύδε θαη αλαθξίβεηεο. Τα γεγνλόηα είλαη ηα αθόινπζα: 
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 Τν θηίξην ζηε Στλα 16 πξηλ από ελάκηζε πεξίπνπ ρξόλν είρε θξηζεί αθαηάιιειν. Ο 
Πξόεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ ΣΥΤΔ κε ην από 19/12/2011 έγγξαθό ηνπο πξνο ην 
Σύιινγν Σπληαμηνύρσλ αλαθέξνπλ όηη «…κεηά από αιιεπάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ ειιηπή 
ζηαηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ καο, ηόζν από ηνπο μησανικούρ ηεο Τξάπεδαο όζν και ηος απμόδιος 
ηεσνικού γπαθείος ζην νπνίν είρε αλαηεζεί ε έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, απνθαζίζακε λα 
πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαδήηεζε λένπ ρώξνπ γηα ηελ πποζωπινή ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ 
καο…». Παξάιιεια εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα ζπζηέγαζε ησλ δύν ζπιιόγσλ ρσξίο λα 
αλαθέξνπλ ην πόηε απηή είλαη δπλαηή. 
 Ο Σύιινγνο Σπληαμηνύρσλ από ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 
γηα ηε κεηαζηέγαζε δελ ήηαλ δπλαηό λα ζπλερίζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζ’ έλα επηθίλδπλν θηίξην 
όηαλ κάιηζηα ζηα γξαθεία ηνπ έπεθηαλ θαη’ επαλάιεςε κεγάια ηκήκαηα ζνβάδσλ από ηελ  
νξνθή. Η αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σπιιόγνπ πξνέρεη. Μεηά από 
έξεπλα ελνηθηάζηεθε ην θηίξην ζηε Φξ. Λαδά  πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο καο. Καη όηαλ ην θηίξην 
είρε ήδε ελνηθηαζηεί, ν ΣΥΤΔ ελώ ην γλώξηδε, ζηηο 5/6/2012 επαλέξρεηαη κε έγγξαθό ηνπ ζην 
ζέκα ηεο ζπζηέγαζεο (!) 
 Σεκεηώλεηαη όηη, έλα ρξόλν κεηά ην πξώην γξάκκα ηνπ ΣΥΤΔ, ελάκηζη ρξόλν από ηόηε πνπ 
ην θηίξην ζηε Σίλα 16 είρε θξηζεί αθαηάιιειν, ηα πνιπδηαθεκηδόκελα γξαθεία ζηε Λέθθα δελ 
έρνπλ απνπεξαησζεί. 
 Βέβαηα ν ΣΥΤΔ κε ην πξώην ηνπ γξάκκα (19/12/2011) πξνο ην Σύιινγν Σπληαμηνύρσλ 
δηαρώξηδε ηηο επζύλεο ηνπ αθνύ θαη εγγξάθσο ελεκέξσλε γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ θηηξίνπ 
ζηε Σίλα 16. Δπζύλεο είρε πηα ν Σύιινγνο Σπληαμηνύρσλ πνπ έπξεπε λα θξνληίζεη γηα ηελ 
αζθάλεια ηων ζςναδέλθων και ηων ςπαλλήλων.    
 Καη θάηη αθόκε: Η εγεηηθή νκάδα ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο κε ηελ ηειεπηαία ηεο 
αλαθνίλσζε ελεκεξώλεη όηη ζπλερίδεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε Σίλα 16. Η 
δεκηνπξγία όκσο εληππώζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα νδεγεί ζε κηα παξαθηλδπλεπκέλε επηινγή. 
Δθηόο θαη αλ θάπνηνο κεηαμύ ηνπο έρεη «ην ράξηζκα» λα πξνβιέπεη ηνπο ζεηζκνύο. 
 Σεκεηώλεηαη αθόκε όηη ,κεηά ηελ ελνηθίαζε ηεο Λέζρεο ζηε Φξ. Λαδά 1, ν ηδηνθηήηεο ηεο 
ππέβαιε πξνζθνξά γηα πώιεζε κε ζπγθεθξηκέλν ηίκεκα. Η πξνζθνξά ηέζεθε ππ’ όςηλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ  ζε Γελ. Σπλέιεπζε θαη αθνινύζεζε ςεθνθνξία κε θάιπε. Τν απνηέιεζκα ήηαλ 
αξλεηηθό θαη ζεβαζηό απ’ όινπο. 
 Βέβαηα γελλάηαη ην εξώηεκα ηη ζα επαθνινπζνύζε αλ ε πξνζθνξά γηα αγνξά δελ είρε 
θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Αζθαιώο ηόηε θάπνηνη ζα θαηεγνξνύζαλ ην Πξνεδξείν όηη κηα 
ελδηαθέξνπζα πξνζθνξά δελ ηέζεθε  ππ’ όςηλ ησλ ζπλαδέιθσλ· γηαηί άξαγε; Γηα πνην ιόγν; 
Σπλάδειθνη, 
 Πξαγκαηηθά δελ ζέιακε απηέο ηηο εκέξεο λα ζαο απαζρνιήζνπκε κε δεπηεξεύνληα 
ζέκαηα. Έπξεπε όκσο θάπνηε λα απνθαηαζηαζεί ε αιήζεηα. 
 Τα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε έρνπλ ηεζεί ππόςε ηεο Γηνίθεζεο θαη 
πεξηκέλνπκε θαηαλόεζε θαη ζεηηθή αληηκεηώπηζε. Τν θόζηνο άιισζηε είλαη ζρεηηθά κηθξό ελώ ε 
βνήζεηα γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζα είλαη νπζηαζηηθή. 
 Η ΓΔΚΣ, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 
καο αθνξνύλ.        
  

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
Γεώξγηνο Μαραίξαο  
Δπαγγειία Βξέηηα 

 
 

Σεκείσζε:    Η ΓΔΚΣ εύρεηαη νιόςπρα ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο    
θαιή ρξνληά κε πγεία θαη επηπρία. 

 
Μεηά ηηο γηνξηέο ε ΓΔΚΣ ζπλερίδεη ηηο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο γηα ελεκέξσζε θαη 
αληαιιαγή απόςεσλ θάζε Τεηάξηε 11:00-13:00 ζηε Λέζρε ηνπ Σπιιόγνπ (Φξ. Λαδά 1) 


