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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Οη Άγηεο εκέξεο ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ πέξαζαλ θαη ε ξνπηίλα ηεο δσήο καο ππνρξεώλεη λα 

ζθύςνπκε πάιη ζηα πεδά αιιά αλαπόθεπθηα θαζεκεξηλά καο πξνβιήκαηα ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ 

κεγηζηνπνηεζεί θαη ιόγσ ηεο ξεπζηήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζηε ρώξα. 

 Ο ύιινγόο καο πάληνηε ελεξγνύζε κε γλώκνλα ην ζςμθέπον ησλ κειώλ ηνπ ππνινγίδνληαο 

όκσο θάζε θνξά ην γεληθόηεξν θιίκα θαη αμηνινγώληαο ηαπηόρξνλα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο επθαηξίεο γηα 

ηελ επίηεςξη ησλ ζηόρσλ ηνπ. Έηζη ρσξίο λα απεκπνιήζνπκε θαλέλα από ηα εηο ην παξειζόλ 

ππνβιεζέληα αηηήκαηα, επηθεληξώζακε θαη πξνσζήζακε ζηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σ.Ε. ην 

δήηεκα ηεο ξύζκηζεο ησλ δόζεσλ ησλ δαλείσλ. 

 Μεηά από «καθξνρξόληα» θαη δύζκολη δηαπξαγκάηεπζε επιηεύσθηκε ε βειηίσζε ησλ όξσλ 

ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ ησλ ζπληαμηνύρσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηεο Δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζα 

νξηζηηθνπνηεζεί θαη ηππηθά ε ζρεηηθή ζπκθσλία ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε ηνπ πιιόγνπ καο κε 

ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κνξθή δαλείνπ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ζπδεηήζεθε θαη ην δήηεκα ηεο διαθοποποίηζηρ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο Σ.Ε. κεηαμύ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζε δηάθνξα ζέκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

θαη νη δαλεηνδνηήζεηο. Η πάγηα ζέζε ηνπ πιιόγνπ είλαη όηη δε ζα πξέπεη  λα πθίζηαληαη νύηε ηςπικέρ 

νύηε οςζιαζηικέρ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ θαηεγνξηώλ γηα λνκηθνύο αιιά θαη γηα εζηθνύο 

ιόγνπο. Όκσο ε ζπλδηθαιηζηηθή δενληνινγία καο θαηεπζύλεη ζηελ απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ πξνηάζεσλ 

ηεο Δηνίθεζεο. Θεσξείηαη απηνλόεην όηη θαη οςδένα ηξόπν απεμπολούμε άιια ζπλδηθαιηζηηθά αηηήκαηα 

όπσο ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, δάλεηα ηξηώλ ζπληάμεσλ θιπ. 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη γλσξίδνληαο ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλδηθαιηζηηθή θαηάζηαζε ζηε ρώξα θαη ζην ρώξν καο, θξίλνπκε επαξθή γηα ηελ ώξα ηε ιύζε πνπ καο 

πξνηείλεηαη από ηε Δηνίθεζε, ε νπνία ελεθξίζε θαη από ην Δ.. ηνπ πιιόγνπ καο, παξά ηε δηαθνξνπνίεζε 

δύν ζπκβνύισλ, ηελ 02/05/2012, κε πιεηνςεθία. 

 Η ηζηνξηθή απηή επηηπρία ηνπ πιιόγνπ καο έξρεηαη λα δικαιώζει απηνύο πνπ αγσλίδνληαη 

καθαπά θαη ηίμια ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο θαη όρη από θέληξα αμθιβόλος 

ειλικπίνειαρ θαη «γθξίδσλ» πξνηάζεσλ θαη «ππνκλεκάησλ» πνπ δηέπνληαη από πεξίεξγα θαη ηδηνηειή 

θίλεηξα.   

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Ο ύιινγόο καο ζηάζεθε πάληνηε ζην ύτορ ηυν πεπιζηάζευν θξνληίδνληαο γηα ην ζςμθέπον 

ησλ κειώλ ηνπ. Απηό απνηειεί κηα ιζηοπική παπακαηαθήκη πνπ παζρίδνπκε λα δηαηεξήζνπκε θαη ζην 

κέιινλ. Καζήθνλ όισλ καο είλαη λα εληζρύζνπκε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα παξαβιέπνληαο ελδερόκελεο 

πξνζσξηλέο πξνζσπηθέο αληεγθιήζεηο θαη ππέξκεηξεο θηινδνμίεο. Σν κέιινλ θαη ε ηζηνξία ζα δηθαηώζεη 

απηνύο πνπ δνύιεςαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε.  
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