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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  
 Με αθνξκή ηα πνιπάξηζκα ηειεθσλήκαηα ηόζν ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ καο, όζν θαη 
ζηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ, ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ οικονομική πύθμιζη ηων 
δανείων ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ππεύζπλα γηα ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηώλ ηνπ 
Πξνεδξείνπ, από ηελ αξρή κέρξη θαη ζήκεξα. Μεηά από αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνλ κήλα Οθηώβξην ηνπ 2011 ηεο Πξνέδξνπ καο κε ηνλ θν 
Δηνηθεηή θαη ηνλ Δηεπζπληή θν Αιεμαλδξάθε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξώζνπκε γηα ηα 
πξνβιήκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη λα δεηήζνπκε ηε ξύζκηζή ηνπο.  
 ηε ζπλάληεζε απηή θεληξηθό ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν ζην νπνίν 
έρνπλ πεξηέιζεη νη ζπληαμηνύρνη καο ιόγσ ησλ δαλείσλ πνπ έιαβαλ:  
 σο ελ ελεξγεία (δεηάκε κείσζε θαηά 50% ησλ δόζεσλ όισλ ησλ δαλείσλ γηα ηα 

πξνζερή 5 έηε) 
 θαη σο ζπληαμηνύρνη (δεηάκε επηκήθπλζε θαηά 7 έηε ηνπ ρξόλνπ εμόθιεζεο) 

κεηά θαη ηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ (ιόγσ ησλ λέσλ αζθαιηζηηθώλ λόκσλ). Ο θνο Δηνηθεηήο 
έδσζε εληνιή λα εμεηαζζνύλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ εάλ πινπνηεζεί 
ην αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο. 
 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
  Η Πξόεδξνο κεηέθεξε ζηνλ θν Δηνηθεηή αποκλειζηικά και μόνο ηελ απόθαζε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ. Γλσξίδεηε όινη ηηο δύζκολερ οικονομικέρ ζςνθήκερ πνπ 
ππάξρνπλ ζηε ρώξα. Η Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο σο εθ ηνπ ξόινπ ηεο θιίζεθε λα παίμεη 
θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ όιε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ θξαηηθνύ ρξένπο. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ κε πνιύ αξγνύο ξπζκνύο ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηε 
κεραλνγξάθεζε. ήκεξα βξηζθόκαζηε ζην ηειηθό ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο ηεο Δηνίθεζεο κε ηα 
ηειηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη σο εθ ηνύηνπ ζεσξνύκε όηη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζα 
έρνπκε ηελ ηειηθή ιύζε.  
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
 Ο «ύιινγνο πληαμηνύρσλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Ειιάδνο» ην απόλςηα νόμιμο, 
ανηιπποζωπεςηικό, οςζιαζηικό και ςπεύθςνο ζςνδικαλιζηικό όπγανο ησλ 
ζπληαμηνύρσλ ηεο Σ.Ε., πνπ επί πνιιέο δεθαεηίεο εθπξνζώπεζε επάμηα θαη ππεξαζπίζηεθε 
απνηειεζκαηηθά ηα ζπκθέξνληά καο βξίζθεηαη ζε άκεζν κίνδςνο.  
 Ο θίλδπλνο απηόο πξνέξρεηαη είηε από ηελ ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ «ζπλαδέιθσλ» νη 
νπνίνη πξνθείκελνπ λα απνθνκίζνπλ πξόζθαηξα ζπλδηθαιηζηηθά νθέιε, πηνζεηνύλ θαη πξνσζνύλ 
διαζπαζηικέρ κινήζειρ, κε αληηζπγθεληξώζεηο κε ηε δικαιολογία ηεο ελεκέξσζεο, ή 
παξαζύξνληαο νκάδεο ζπλαδέιθσλ κε επηκέξνπο δίθαηα αηηήκαηα γηα ηα νπνία όκσο γλσξίδνπλ 
πνιύ θαιά όηη δελ ππάξρεη ιύζε. Απιώο ηαιαηπσξνύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο κε αηέπμονερ και 
μακποσπόνιερ δικαζηικέρ διεκδικήζειρ, εκπνδίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν κηα πηζαλή 
ζπκβηβαζηηθή ζπλδηθαιηζηηθή ιύζε. 
 Είηε από νξηζκέλνπο άιινπο «λεόθνπνπο» ζπληαμηνύρνπο ζπλδηθαιηζηέο νη νπνίνη 
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ ζπληαμηνπρηθό ζπλδηθαιηζηηθό ρώξν 
θαη ζέινληαο λα ππεξθεξάζνπλ ζε «δξαζηεξηόηεηα» ηνπο πξνεγνύκελνπο, δελ αξθνύληαη ζε 
παξαζπγθεληξώζεηο θαη ζεσξεηηθή πηνζέηεζε θάζε αηηήκαηνο αιιά «ππνθαζηζηώληαο» θαη 
παπακάμπηονηαρ ηο Δ.Ρ. ηος Ρςλλόγος μαρ, ζπγθεληξώλνπλ ππνγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα 
δηεθδηθήζνπλ θαζώο ηζρπξίδνληαη απηνί, αληί ηνπ πιιόγνπ, ηε ιύζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνβιεκάησλ. 



 Οη ηαθηηθέο θαη ησλ δύν απηώλ νκάδσλ, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, είλαη λίαν επικίνδςνερ 
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ, γηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δπλαηόηεηα, αιιά ην 
ζπνπδαηόηεξν γηα ηε διαηήπηζη ηηρ ενιαίαρ παποςζίαρ ηνπ ζην ρώξν. 
 Ο θίλδπλνο δηάζπαζεο είλαη άκεζνο. 
 Πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο ζε θάζε ζπλάδειθν όηη ύςηζην θαζήθνλ όισλ καο είλαη 
ε δηαηήξεζε ηνπ εληαίνπ ηνπ πιιόγνπ, όηη κάθε διαζπαζηική κίνηζη είναι απόλςηα 
καηαδικαζηέα, όηη όζνη ζήκεξα παξνπζηάδνληαη ζαλ «από κεραλήο  Θεόο» γηα ηε ιύζε ησλ 
πξνβιεκάησλ καο, ζα πξέπεη πξώηα λα απνινγεζνύλ γηα ηε ζηάζε ηνπο,  

 Όηαλ ην Δ.. ηνπ ΤΣΕ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ, απνθάζηδε λα κελ εληαρζνύλ νη ζπληαμηνύρνη 
ζην πξόγξακκα ηεο Ιδησηηθήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο αζθάιηζεο. 

 Όηαλ απέξξηπηαλ, ζην Δ.. ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ, ην αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο γηα ηε 
ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ είραλ 
απνρσξήζεη πξηλ ηελ 30ε Ννεκβξίνπ ηνπ 2001. 

 Όηαλ έζεηαλ βέην, ζε αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο, ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΣΕ γηα ηε ρνξήγεζε 
ηεο έθηαθηήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηνπο ζπληαμηνύρνπο (400€) εάλ δε ρνξεγείην έλα πξόζζεην 
δεθαπελζήκεξν θαη ζηνπο ελ ελεξγεία. 

 Όηαλ έζαβαλ, αίηεκα ηνπ πιιόγνπ καο γηα, ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο εζληθήο αληίζηαζεο, 
πηνζεηώληαο ηελ άπνςε όηη ην δηθαηνύληαη κόλν όζνη ζα πξνζέθεπγαλ ζηα δηθαζηήξηα θαη αθνύ 
ζα είραλ νλνκαζηηθέο ζεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 Όηαλ δήισλαλ δεκνζίσο θαη απεξίθξαζηα, όηη ε πηνζέηεζε από ηελ ΣΕ ηεο ρνξήγεζεο 
ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο ζέηεη ζε θίλδπλν ην πξόγξακκα αζθάιηζεο ησλ 
δαλείσλ, δηόηη θαηά ηελ άπνςή ηνπο νη ζπληαμηνύρνη ζα πεζάλνπλ πξηλ απνπιεξώζνπλ ην 
δάλεην ηνπο. 

 Όηαλ έβαδαλ βέην γηα λα κελ πνπιεζνύλ νη κεηνρέο ηεο Εκπνξηθήο πνπ είραλ ζην ραξηνθπιάθηό 
ηνπο ηα Σακεία καο (κε ηηκή 25€ αλά κεηνρή) κε απνηέιεζκα λα κελ πνπιεζνύλ νη κεηνρέο θαη 
λα ππάξμεη ηεξάζηηα δεκηά αθνύ ε ηηκή ζήκεξα δελ μεπεξλά ηα 0,50€ αλά κεηνρή. 
 Σέινο λα καο πνπλ ηη έθαλαλ ηόζα ρξόληα ζαλ εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 
επαλαζύλδεζε κηζζνύ θαη ζύληαμεο. 
 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  
 Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη θα πποζπαθήζοςν με κάθε ηπόπο «λα ηξππώζνπλ» θαη 
ζην ύιινγν ησλ πληαμηνύρσλ, θα σπηζιμοποιήζοςν θάζε κέζν «θνκκαηηθό», 
«ζπλδηθαιηζηηθό», «θηιηθό», θα ςποζσεθούν, θα αναμοσλεύζοςν ελδερνκέλσο ηζηνξία, θα 
πποηάξοςν δεκνθξαηηθέο επαηζζεζίεο, θα επικαλεζηούν όηη κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο. Η 
νπζία όκσο παξακέλεη. Ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη «persona non grata» ζηε ζπλείδεζε ησλ 
ζπληαμηνύρσλ. 
 Απηά ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη είλαη ιίγα από όζα έγηλαλ θαη από απηά πνπ ζα γίλνπλ 
από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο «ζπλαδέιθνπο» αλ ηνπο δώζεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε 
δσή πνπ έκαζαλ ζαλ ελ ελεξγεία. Από εζάο εμαξηάηαη.  
 ΑΟΞΛΞΜΩΡΕ ΞΣΡ. Μελ ηνπο αθήζεηε πεξηζώξηα λα ζαο εθκεηαιιεπηνύλ άιιν. 
ΑΠΙΕΑ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
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