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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Ο ζθνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πιιφγνπ καο δελ είλαη ε δεκηνπξγία αληηζέζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ, είηε σο αηφκσλ, είηε σο νκάδσλ, αληηζέζεσλ, νη νπνίεο ζα είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζηελ δηεθδηθεηηθή 

ηνπ πνξεία θαη ζην πεξηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ησλ φπνησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Οη 

δπλαηφηεηεο πνπ καο δίδνληαη σο πνιίηεο κηαο δεκνθξαηηθήο ρψξαο, αιιά θαη σο 

ζπλδηθαιηδφκελνπο, δειαδή λα έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε θαη λα ηελ ππνζηεξίδνπκε κε 

επηρεηξήκαηα, «πφξσ απέρεη» «ινγηθά» θαη «δεκνθξαηηθά» απφ ην λα παξαπνηνχκε ηα γεγνλφηα, 

λα εκκέλνπκε ζε απνδεδεηγκέλα απνηπρεκέλεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, λα εμσζνχκε ηα 

πξάγκαηα εηο ην  «κε ρείξνλ» θαη ελ ηέιεη, λα είκαζηε ε νπζηαζηηθή ηξνρνπέδε ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηέρνπκε.  

 Απηφ αθξηβψο, ην αξλεηηθφ ζελάξην, ζπκβαίλεη θαη ζην χιινγφ καο, κε απνηέιεζκα λα 

δπζρεξαίλεηαη εηο ην έπαθξν, φρη κφλν ε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ιχζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

 

ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΑΜΔΗΠ 

 Όπσο, γλσξίδεηε, ζην χιινγφ καο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, 

θάζε κία απφ απηέο εθθξάδεη έλα πεδίν ζπλδηθαιηζηηθήο ηδενινγίαο, πνιηηηθήο ζθέςεο θαη 

ζηξαηεγηθήο πξαθηηθήο, κε βάζε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, ηα 

πηνζεηεί, ηα ηεξαξρεί θαη κεζνδεχεη ηνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. Η ινγηθή απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ παξαηάμεσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιεινζπκπιήξσζε ησλ ζθέςεσλ, ελφο εθάζηνπ, 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νκάδσλ. Απηφο ν ινγηθφο θαλφλαο, έρεη, δπζηπρψο, 

αλαηξαπεί, πξν πνιινύ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε, ηελ «Αλαγελλεηηθή 

Πξσηνβνπιία» ηνπ θ. Ι. Πεηξφπνπινπ. Μηα παξάηαμε πνπ ζεσξεί θαζήθνλ θαη ζθνπό δσήο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθήο επηβίσζεο λα είλαη αξλεηηθή ζε θάζε πξφηαζε θαη πηθξφρνια επηθξηηηθή ζε 

θάζε επηηπρία ηνπ πιιφγνπ καο. Αο ζπκεζνχκε ηη έιεγε ε παξάηαμε απηή φηαλ πεηχρακε, λα 

ρνξεγήζεη ε Σξάπεδα ηελ έθηαθηε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, (100.000 δξρ), 

απαμίσλαλ νη εθπξφζσπνη ηεο ηελ επηηπρία ιέγνληαο «ζηγά ην πνζφ», αλ ζηαζνχκε ζε κηα γσληά 

ηεο Οκφλνηαο δεηηαλεχνληαο κε έλα θαπέιν ζα καδέςνπκε πεξηζζφηεξα», αο ζπκεζνχκε επίζεο 

ηη έγξαθε ν «πνιπγξαθφηαηνο» ζεκεξηλφο πξφεδξνο ηεο ζηελ «εθεκεξίδα» πνπ εμέδηδε, φηαλ 

πεηχρακε ηε ζπκθσλία κε ηελ Σξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη επηζθεπαζηηθψλ 
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δαλείσλ, έγξαθε ηφηε θαη πξνέηξεπε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ πάξνπλ δάλεηα, γηαηί «ηάραηεο» 

ην επηηφθην ήηαλ πςειφ θαη αζχκθνξν!!! (επηηφθην 1,5% αζθάιηζηξν 1,5 %)!!! 

 Αο ζπκεζνχκε, ηη έιεγε απηή ε παξάηαμε θαη ηη έγξαθε ν πξφεδξφο ηεο επίζεο ζηελ 

«εθεκεξίδα» ηνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ. Σνπο εξσηνχκε έθεξαλ 

πνηέ κηα πξόηαζε πάλσ ζ’ απηφ; Καη φηαλ αθφκα θαηείραλ ζεκαίλνπζεο ζέζεηο ζην Πξνεδξείν 

ηνπ πιιφγνπ (Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία). Ακέιεζαλ; Αδηαθφξεζαλ; Ή κήπσο δελ 

έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δπλαηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο;  

 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

 Αο ζπκεζνχκε πνηα ζηάζε θξάηεζαλ ζην άλνηγκα ηνπ πιιφγνπ καο ζηελ πεξηθέξεηα 

θαη ηε δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ, ζηάζε αξλεηηθή π.ρ. γηα Καιακάηα θαη Αιεμαλδξνχπνιε 

θαη ραιαξά νπδέηεξε γηα ηα άιια. Αο ζπκεζνχκε, επίζεο ηε ζηάζε ηνπο ζηελ αγνξά ιεζρψλ ζηα 

παξαξηήκαηα Θεζζαινλίθεο, Ηξαθιείνπ, Ισαλλίλσλ, Πάηξαο, έδσζαλ αγώλα γηα λα κελ 

αγνξαζηνχλ θαη φηαλ αγνξάζηεθαλ, κεηά απφ ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, έδσζαλ αγώλα γηα λα 

θαζπζηεξήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζέηνληαο θάζε θνξά εκπφδηα ζηελ απνπεξάησζε ή ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο. Αο ζπκεζνχκε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

παξαξηεκάησλ κε δηάθνξα αλεδαθηθά πξνζρήκαηα. Απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή 

ζπκπεξαίλεηαη, φηη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν εθδηθνύληαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πεξηθέξεηαο, γηαηί 

ηνπο θαηαςήθηζαλ ζηηο εθινγέο, ζρεηηθφ άξζξν ηνπο ζηελ εθεκεξίδα ηνπ πιιφγνπ φπνπ 

παξαπνλνχληαη γηα ηελ επηινγή απηή ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ – Η.Θ.Α. 

 Αο ζπκεζνχκε ηηο αλεδαθηθέο πξνηάζεηο γηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηηο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο δηεθδίθεζεο. Αο 

ζπκεζνχκε πσο αληηκεηψπηζαλ ηελ απαγθίζηξσζή καο απφ ηελ θαηαζηξνθηθή ζπληαμηνδνηηθή 

έληαμή καο ζην ΙΚΑ θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα γηα φζνπο βνήζεζαλ ζ’ απηή ηελ επηηπρία. 

Γπζηπρψο ην θαθώο λννχκελν ζπλδηθαιηζηηθό ζπκθέξνλ ηνπο εμσζεί ζε ζπκπεξηθνξέο 

αραξηζηίαο θαη δεκηψλεη ην χιινγφ καο. Απηά είλαη ειάρηζηα ςήγκαηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπο 

ηαθηηθήο, πνπ καδί κε ηε γλσζηή «γθεκπειηζηηθή» ζεσξεία «πέηα – πέηα» ιάζπε ζην ηέινο θάηη 

ζα κείλεη πάλσ ζ’ απηφλ πνπ ηελ πεηάο.  Θεσξνχλ φηη ζα θαηνξζψζνπλ λα κεηψζνπλ ηηο 

επηηπρίεο ηνπ πιιφγνπ πνπ δπζηπρψο γηα απηνχο άιινη επηηπγράλνπλ.  

 

ΓΑΛΔΗΑ 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο ηαθηηθήο, πηζηνί ζηηο αξρέο ηνπο θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπο, 

επηρεηξνχλ γηα κηα αθφκε θνξά λα δηαζηξεβιώζνπλ ηα γεγνλφηα, λα ππνβαζκίζνπλ κηα 
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επηηπρία ηνπ πιιφγνπ (ξπζκίζεηο δφζεσλ ζηα δάλεηα) θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ακθηζβήηεζε 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζρεηηθά κε ην επηδησθφκελν θαη ην απνηέιεζκα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε.  

 Φεχδνληαη, φηαλ, ζηελ αλαθνίλσζή ηνπο (Μάηνο 2012) αλαθέξνπλ φηη «Η πξφζθαηε 

επηρεηξεζηαθή Δ κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΤΣΔ πνπ νδήγεζε θαη ζηελ 

απφθαζε γηα ηηο δφζεηο ησλ δαλείσλ καο…..» γηαηί πνηέ δελ ζπλδπάζηεθαλ, νχηε απφ εκάο, 

νχηε απφ ηε Γηνίθεζε  απηά ηα γεγνλφηα, εμ’ άιινπ ε ΔΔ κεηαμχ ηεο ΣΔ θαη ηνπ ΤΣΔ 

επηθπξψζεθε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΣΔ, ελψ νη ξπζκίζεηο ησλ δαλείσλ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ ξπζκίζηεθαλ κε πξάμε Γηνηθεηή πνπ πξνθιήζεθε κεηά απφ θνπηψδεηο, 

καθξνρξφληεο (απφ Ννέκβξην 2011 έσο θαη Μάξηην 2012) θαη επίκνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ πιιφγνπ καο κε ηελ Γηνίθεζε. Άξα δελ νδήγεζε ε ππνγξαθή ηεο ΔΔ ΣΔ - 

ΤΣΔ ζηε ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ καο, εκείο νδεγήζακε απηή ηε ξύζκηζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε. 

 Όζν γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, αλ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη κείσζε ηνπ 

επηηνθίνπ θαηά 0,50% πνπ «ηάραηεο» απεκπνιήζακε, θαηά ην ζπληάθηε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 

«Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο», ε απάληεζε είλαη απιή ζπλάδειθνη, «ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

πεγαίλεηο κε ηα αηηήκαηά ζνπ, έλα ή πνιιά, ζε παθέην, ζην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα, «ξπζκίζεηο 

δφζεσλ δαλείσλ», ε πξφηαζή καο πεξηειάκβαλε νιφθιεξε δέζκε «βειηηψζεσλ» 

«δηεπθνιχλζεσλ» «ειαθξχλζεσλ» επαξθψο ηεθκεξησκέλσλ θαη θνζηνινγεκέλσλ νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά, γλσξίδακε βέβαηα φηη ε άιιε πιεπξά (δηνίθεζε ηεο ΣΔ) ζα δεηνχζε πεξηνξηζκνχο ζην 

αίηεκα θαη έηζη θαη έγηλε. 

 Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο απαηηείηαη επειημία θαη νξζή εθηίκεζε ησλ 

νξίσλ ηεο άιιεο πιεπξάο πέξα απφ ηα νπνία, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο πιήξνπο αξλεηηθήο 

εμέιημεο. ηαζκίζακε ινηπφλ ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη θξίλακε φηη ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία 

θάιππηαλ νπζηψδεο ηκήκα ηνπ αηηήκαηφο καο θαη ρσξίο λα παξαηηνχκαζηε απφ ηα 

παξαιεηπφκελα ηνπ αηηήκαηνο (κεηψζεηο επηηνθίνπ, αζθαιίζηξνπ, ξπζκίζεηο γηα επλντθφηεξνπο 

φξνπο ρνξήγεζεο θιπ) δερηήθακε ηελ αληηπξφηαζε. 

 

ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ – ΔΣΔΚΘΔΗΑ ΠΚΒΝΙΩΛ 

 Η εηξσληθή αλαθνξά ηνπ ζπλαδέιθνπ Πεηξφπνπινπ ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ φπσο γξάθεη «αγσληζηηθή εηζήγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ Μειηζζελάθε θαη Κιεηνξάθε πνπ είρε 

γίλεη νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ καο ειάρηζηεο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Μηραιφπνπιν πνπ φκσο φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ … μέραζαλ.» 

 Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε εμήο. ην Γ ηεο 25/4/2012 ν ζπλάδειθνο Μειηζζελάθεο θαη ε 

Πξφεδξνο ηνπ Γ επξφηεηλαλ φηη «ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηε Γηνίθεζε δελ 
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πξνθχςεη ζεηηθφ απνηέιεζκα νη ζχκβνπινί καο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε κε ηε 

Γηνίθεζε (Γ/ληε Γηνηθεηηθνχ) δελ ζα απνρσξήζνπλ απφ ην γξαθείν ηνπ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα 

ζπκβνιηθή θαηάιεςε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο», ε πξφηαζε απηή έγηλε γλσξίδνληαο φηη ε 

απόθαζε απηή ζα έθηαλε ζαλ πιεξνθνξία ζηνλ Γ/ληε Γηνηθεηηθνχ κε ζθνπφ ηελ άζθεζεο 

πίεζεο απφ κέξνπο καο όπσο θαη έγηλε, άγλσζην θαη παξάδνμν πσο θαη γηα πνην ιφγν κεηά 

ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο, ν θ. Γ/ληεο Γηνηθεηηθνχ απεπζπλφκελνο ζε εκάο είπε κε λφεκα «θαη 

ηψξα κπνξείηε λα θαζίζεηε φζν ζέιεηε ζην γξαθείν κνπ, εγψ έρσ κηα δνπιεηά θαη πξέπεη λα 

θχγσ!!!». 

 Πηζηεχνπκε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ καο έδεημε φηη ήηαλ ελήκεξνο ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ, αο ην ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη πιεξνθνξηνδφηεο,  θάπνηε ζα 

απνθαιπθζεί ν ξφινο ηνπο!!! 

 Δκείο βέβαηα δελ ρξεηαδφηαλ λα εθαξκφζνπκε ηελ απφθαζή καο απηή αθνχ είρακε 

επηηχρεη ην «κάμηκνπκ» ηνπ αηηήκαηνο. 

 Απηή ε επηηπρία είλαη κηα απάληεζε θαη ζ’ απηνχο πνπ πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ Μαξηίνπ θπθινθνξνχζαλ «ππφκλεκα» πνπ ζηε ζπλέρεηα ην βάπηηζαλ «ςήθηζκα» κε ην 

νπνίν δεηνχζαλ απφ ην χιινγν λα κεξηκλήζεη γηα ηε «ξχζκηζε ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ» 

«θξνχνληαο αλνηθηέο πχιεο» κφλν πνπ ζηνλ θαηάινγν απηψλ πνπ ππέγξαθαλ ην ππφκλεκα, 

ππήξραλ θαη νλφκαηα ζπλαδέιθσλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ πιιφγνπ καο!!! Καη άιινη πνπ 

φηαλ έκαζαλ φηη πεξηιακβαλφηαλ ην φλνκά ηνπο ζ’ απηφλ ηνλ θαηάινγν έζπεπζαλ λα 

δηακαξηπξεζνχλ. Φπρξαηκία ζπλάδειθνη! Δίπακε, θαη καο παξεμήγεζαλ θάπνηνη, ππάξρνπλ θαη 

επηθίλδπλνη γχξσ καο, αο πξνζέμνπλ φζνη λνκίδνπλ φηη απηφο ν ραξαθηεξηζκφο δελ ηνπο αθνξά, 

ίζσο αθνξά θάπνηνπο άιινπο!! 

 Σειεηψλνληαο ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ηνπ ζέκαηνο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ ηειηθή 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ καο πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία απνδερηήθακε θαη ηππηθά ηελ πξφηαζε 

ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα πξαθηηθά 

ηνπ Γ πνπ είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ ζηελ πξφηαζε ηεο Πξνέδξνπ λα 

απνδερηνχκε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηε δηνίθεζε ξπζκίζεηο εςήθηζαλ ζεηηθά (ζπκθψλεζαλ) νη 

ζπλάδειθνη ηεο Αλεμάξηεηεο Πξννδεπηηθήο Κτλεζεο Κιεηνξάθε Δ. – Αλδξνπιάθεο Γ. – 

Αβαγηαλφο Αζ. – Μειηζζελάθεο Α. – Αδειηαλάθεο Α. νη ζπλάδειθνη ηεο ΓΔΚ Μαραίξαο Γ. – 

Βξέηηα Δ. ν ζπλάδειθνο ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο Αλαζηαζφπνπινο Ι. ζχλνιν νθηψ (8) 

θαηαςήθηζαλ ν ζπλάδειθνο ηεο ΔΑΚ Βακβαθνχζεο Ι. θαηαζέηνληαο δηθηά ηνπ πξφηαζε θαη ν 

ζπλάδειθνο ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο Πεηξφπνπινο Ιθ. θαηαζέηνληαο επίζεο δηθή ηνπ 

πξφηαζε ζχλνιν δχν (2) απνπζίαδε ν ζπλάδειθνο Μ. Σξνραιάθεο. Απηά είλαη ηα γεγνλφηα 

θαηαγεγξακκέλα ζηα πξαθηηθά, νηηδήπνηε άιιν ιέγεηαη ή γξάθεηαη αλήθεη, ή ζην ρψξν ηεο 

θαληαζίαο, ή ζην ρψξν ηεο «ζηξέβισζεο» ηεο αιήζεηαο». Όπσο είλαη θαλεξό εθεί δελ 
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ςεθίδακε πνηα απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ παξαηάμεσλ είλαη ε θαιχηεξε, αιιά αλ δερόκαζηε ή 

απνξξίπηνπκε απηφ πνπ ε Σξάπεδα καο επξφηεηλε θαη φζνη ςήθηζαλ ηελ πξφηαζή ηνπο 

νπζηαζηηθά θαη ηππηθά απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε ηεο Σξάπεδαο, απηή είλαη ε αιήζεηα θαη απηνί 

πνπ ηελ δηαζηξεβιώλνπλ απνδεηθλχνπλ γηα κηα αθφκε θνξά πφζν επηθίλδπλνη είλαη γηα λα 

εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ.          

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά, φηη ε αληηπαξάζεζε απηή κεηαμχ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

παξαηάμεσλ ελνριεί θαη πάξα πνιχ κάιηζηα ηε κεγαιύηεξε κεξίδα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ 

δηθαίσο δηακαξηύξνληαη θαη απαηηνύλ λα ζηακαηήζεη απηφ ην θαηλφκελν ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη λα πεξηνξηζηεί ζηα εληειψο απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πξαθηηθήο γηα 

ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ καο. Δίκαζηε απφ απηνχο πνπ πηνζεηνύλ απηήλ ηελ αληίιεςε θαη 

ζα ζέιακε λα εθαξκνζηεί απφ αχξην, αλ ήηαλ δπλαηφ. Δίκαζηε φκσο θαη ηεο άπνςεο φηη ελ 

νλφκαηη απηήο ηεο ινγηθήο δελ κπνξνχκε λα αδηαθνξνύκε φηαλ ε πξόθιεζε, ην ςέκα, ε 

αλεύζπλε πξαθηηθή ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ. Όζνη έρνπλ ηάμεη 

ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ «εγήηνξεο» «θαζνδεγεηέο» «ππεξαζπηζηέο» ή φπσο αιιηψο ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηνπο ραξαθηεξίζεη, ζπλαλζξψπσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ζα 

θέξνπλ ηελ επζχλε γηα θάζε αξλεηηθή εμέιημε ησλ φζσλ πξνζπάζεζαλ λα επηηχρνπλ. Θέινπκε 

ινηπφλ ζήκεξα λα ξσηήζνπκε απηνχο πνπ «εγθιψβηζαλ» εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο 

(εζεινπζηνχρνπο) ζε κηα καθξφρξνλε δηθαζηηθή δηακάρε θαη κεηά ηελ, φπσο πιεξνθνξεζήθακε, 

νξηζηηθή αξλεηηθή γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο εμέιημε, πνηα απάληεζε έρνπλ λα ηνπο δψζνπλ, γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα θξνχδσλ ειπίδσλ θαη ηελ ηφζν νδπλεξή δηάςεπζε; Γηα ηα δηακεξίζκαηα πνπ ζα 

αγφξαδαλ κε ηα επηδηθαδφκελα δήζελ πνζά; Πνηα ζπγλψκε ζα θαιχςεη ηε καθξφρξνλε 

πξνζκνλή θαη αγσλία ηνπο; 

 Δκείο ιππνύκαζηε αθάληαζηα γηαηί νη ζπλάδειθνη απηνί αδηθήζεθαλ απφ ηελ 

Σξάπεδα θαη δελ δηθαηώζεθαλ απφ ηε δηθαηνζχλε. 

 Λππνχκαζηε, γηαηί ίζσο θάησ απφ δηαθνξεηηθή θαζνδήγεζε θαη κεζνδνινγία ίζσο λα 

κελ ήηαλ ηφζν δπζάξεζηε απηή ε εμέιημε. 

 Λππνχκαζηε επίζεο γηαηί θαίλεηαη φηη θάπνηνη απνπνηνύληαη ηηο επζχλεο ηνπο 

επηθαινχκελνη «αφξαηνπο» ερζξνχο θαη ζθνηεηλέο ζπλνκσζίεο. Να ζπκίζνπκε φηη ην Γ.. ηνπ 

πιιφγνπ δελ κπφξεζε λα εληάμεη ζηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ ηνπο νησλεί ζπληαμηνχρνπο, 

γηα ηππηθνχο ιφγνπο (θαηαζηαηηθφ) παξά ηε ζέιεζή ηνπ. Όκσο, παξ’ φια απηά, κε νκφθσλε 

απφθαζή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Νν 3/7.5.1997 ζπλεδξίαζή ηνπ, απνθάζηζε λα ηνπο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηαθηηθά κέιε, ρνξεγψληαο ηνπο δψξα – βνεζήκαηα θαη θάλνληαο ηηο ίδηεο 

κε ηα ηαθηηθά κέιε εμππεξεηήζεηο. Όηαλ εμέιεηπαλ νη ηππηθνη ιφγνη ηνπο ελέηαμε ζηε δχλακε 

ηνπ.  Ννκίδνπκε φηη είλαη θαηξφο φζνη ηνπο πίζηεςαλ λα ηνπο δεηήζνπλ ην ιφγν ηεο απνηπρίαο. 
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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Δίλαη γεγνλφο φηη νη καθξνζθειείο αλαθνηλψζεηο δελ είλαη θαη ηφζν επράξηζηεο, φηαλ 

κάιηζηα δελ ζπλνδεχνληαη κε επράξηζηα λέα, είκαζηε φκσο ππνρξεσκέλνη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο λα απαληάκε ζε θάζε ηη πνπ ε αληηπνιίηεπζε κεζνδεπκέλα 

δηαζηξεβιψλεη.  

 

ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ 

 Γηακαξηχξεηαη ινηπφλ ν ζπληάθηεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Αλαγελλεηηθήο Πξσηνβνπιίαο 

φηη δηεθφπε ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ πιιφγνπ θαη γηα απηφ δελ ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Πξάγκαηη ε δηαθνπή θξίζεθε αλαγθαία γηα πνιινχο ιφγνπο: 

Α) γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο 

Β) γηα ιφγνπο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο. Σα λέα έθηαλαλ ζην ζπληαμηνχρν κεηά ηξεηο κήλεο. 

Γ) γηα ιφγνπο εθζπγρξνληζκνχ ε ελεκέξσζε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ 

φπνπ έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ζπλάδειθνη θαη φρη κφλν νη «θνιιεηνί» ηνπ «εθδφηε». 

 Απφ ηα παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη φηη θαη ελεκέξσζε ππάξρεη θαη πην έγθαηξε θαη έγθπξε 

είλαη, εμάιινπ νη παξαηάμεηο ζπλερίδνπλ λα βγάδνπλ αλαθνηλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ Γ... 

 

ΚΔΡΑΠΡΔΓΑΠΖ ΓΟΑΦΔΗΩΛ ΠΙΙΝΓΝ 

 Άιιν ζεκείν ζηξεβιήο ελεκέξσζεο είλαη φηη αθνξά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πιιφγνπ καο 

απφ ηα γξαθεία ηεο τλα 16, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ παξάηαμε ηνπ ζπλαδέιθνπ 

Πεηξφπνπινπ. Γελ πιεξνθνξεζήθακε ζπλάδειθνη απφ «αλαθνίλσζε ηνπ ΤΣΔ ην πξφβιεκα 

ζηαηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ζηε τλα 16» φπσο ςεπδψο αλαθέξεη ζηελ αλαθνίλσζή ηνπ ν 

ζπλάδειθνο Πεηξφπνπινο, αιιά ν ΤΣΔ έζηεηιε επηζηνιή ζην Γ ηνπ πιιφγνπ καο 

επηζεκαίλνληαο ηνπο θηλδχλνπο παξακνλήο θαη ιεηηνπξγίαο καο ζ’ απηφ, κε βάζε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ κεραληθψλ ηεο Σξάπεδαο. Σν γεγνλφο απηφ θαζψο θαη νη επαλεηιεκκέλεο πηψζεηο ηθαλψλ 

ηκεκάησλ ησλ ζνβάδσλ ηεο νξνθήο ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην χιινγφ καο 

κε θίλδπλν ην ζνβαξό ηξαπκαηηζκό φζσλ εξγάδνληαη ή επηζθέπηνληαη απηφλ ηνλ ρψξν, 

καο ππνρξέσζε λα απνθαζίζνπκε ηε κεηαθίλεζή καο αιινχ. Όζν γηα ηε δήζελ «αλέμνδε» 

πξφηαζε ηνπ ΤΣΔ γηα λα ζπλεγθαηαζηαζνχκε ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν απφ ηελ ΣΔ ζηελ 

νδφ Λέθθα πξψηνλ, πνηέ δε καο έγηλε επίζεκε πξφηαζε, θάπνηνη ζχκβνπινη ηνπ ΤΣΔ δηέδηδαλ 

φηη απηφ ήηαλ επηζπκία ηνπο. Πφηε; Όηαλ ζα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο θαη 

δηαξξπζκίζεηο ηνπ θηηξίνπ πνπ αθφκε δελ άξρηζαλ ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρψξνο είλαη πξνζβάζηκνο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, αλ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο καο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πιιφγνπ, πφηε ζα κπνξνχκε λα κεηαθεξζνχκε θαη κέρξη ηφηε πνηνο ζα έθεξλε ηελ επζχλε 
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γηα έλα πηζαλφ αηχρεκα ζηε ίλα 16; ηα εξσηήκαηα απηά δελ είρακε θακία απάληεζε νχηε 

επίζεκα νχηε αλεπίζεκα.  

 Όζνη, ηψξα πξνζέξρνληαη ζε ζπλαληήζεηο ζην θηίξην ηεο ίλα 16 πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη 

απηνί θαη φζνη ηνπο πξνζθαινύλ θέξνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα φηη δπζάξεζην πηζαλφλ λα 

ηνπο ζπκβεί. 

 Δκείο ην θαζήθνλ καο ην επηηειέζακε ζην αθέξαην. πεχζακε ζηελ εμεχξεζε ρψξνπ 

ηθαλνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο καο ζεκεξηλέο θαη κέιινπζεο, ζηελ νδφ Υξ. Λαδά 1 φπνπ 

επειπηζηνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ θαη κηα Λέζρε φπνπ ζα παξέρνληαη 

αμηνπξεπώο ππεξεζίεο θαη είδε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο Αηηηθήο θαη φρη 

κφλν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ παξακνλήο ηνπο ζην «θιείλνλ άζηπ» ηδηαίηεξα ζήκεξα 

φηαλ κε απφθαζε ηεο ΣΔ απαγνξεχηεθε ε πξόζβαζε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ 

απφ ην θπιηθείν ηεο Σξάπεδαο. Δπίζεο ζεσξνχκε ζθόπηκν νηθνλνκηθά λα δεηήζνπκε μαλά ηελ 

έγθξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα αγνξά αθηλήηνπ ζηελ Αζήλα γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο 

(γξαθεία – Λέζρε). Σελ επνρή πνπ ην ραξηνθπιάθην ηνπ πιιφγνπ καο νπζηαζηηθά 

εμαλεκίζηεθε απφ ηελ θαηαβαξάζξσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ην θνχξεκα ησλ 

νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ θξίλνπκε αλαγθαίν θαη ζθφπηκν λα ηνπνζεηήζνπκε ηα ππάξρνληα 

ξεπζηά δηαζέζηκα ή έλα κέξνο ηνπο ζε κηα πιένλ ζίγνπξε ηνπνζέηεζε, ηελ αγνξά αθηλήηνπ.  

 Απηή ε πξφηαζε έρεη πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία: 

Α) ζήκεξα νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ είλαη ζην «λαδίξ» 

Β) εμαζθαιίδνληαη ηα ρξήκαηα ηνπ πιιφγνπ απφ πηζαλέο ππνηηκήζεηο 

Γ) ρξεζηκνπνηείηαη ην θηίξην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιιφγνπ θαη απαιιαζζφκαζηε απφ ηελ 

θαηαβνιή ελνηθίνπ   

Γ) ζηελ πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο ηεο τλα 16 επηζηξέθνπκε εθεί θαη ελνηθηάδνπκε ην 

αγνξαζζέλ θηίξην εμαζθαιίδνληαο έλα εηζφδεκα ζην χιινγν. 

 ηα πιαίζηα απηά ζα ζπγθαιέζνπκε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε φπσο πξνβιέπεη ην 

θαηαζηαηηθφ γηα λα ιεθζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε. 

 Απηή θαηά ηελ άπνςή καο είλαη ε ζσζηή ηαθηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

φρη νη ζπλερείο «γθξίληα» θαη «κηδέξηα».  

 ρεηηθά κεο ηνπο «θιαπζκπξηζκνχο» θαη ηηο «αλεζπρίεο» ηνπ ζπλαδέιθνπ Πεηξφπνπινπ 

φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία «αληηζπιιφγνπ». 

 Μαο είλαη αδηαλόεην λα δερζνχκε φηη ε Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία θαη ν πξφεδξφο ηεο 

δελ θαηάιαβε αθφκε ηνπο ιφγνπο ηεο θπνθνξνύκελεο δεκηνπξγίαο αληηζπιιόγνπ 

ζπληαμηνχρσλ. Αλ πξάγκαηη ζπκβαίλεη απηφ, αο επηθνηλσλήζεη κε ηνπο πξσηεξγάηεο απηήο ηεο 

θίλεζεο, κέιε ηεο παξάηαμεο ηνπο ήηαλ θαη κάιηζηα πξνβεβιεκέλα, απηνί ζα ηνπο δψζνπλ 

ηηο εμεγήζεηο, εκείο ηη άιιν λα πνχκε απφ ην «δείμε κνπ ην θίιν ζνπ λα ζνπ πσ πνηνο είζαη»! 
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  Τπάξρεη επίζεο έλα ζέκα εζηθήο ηάμεο γηα εκάο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά ηνπ 

πιιφγνπ, αλ δε καο απαηά ε κλήκε καο θάπνηεο παξαηάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εηήζηαο ηαθηηθήο καο πλέιεπζεο θαηαςήθηζαλ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ. Σν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη, κεηά απφ απηή ηνπο ηε ζέζε πξέπεη λα ηνπο ρνξεγνχληαη θνλδχιηα 

γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο π.ρ. έθδνζε αλαθνηλψζεσλ, πξνεθινγηθά έμνδα θιπ. νη 

απαληήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ επ’ απηνχ είλαη εππξφζδεθηεο. 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ εθηηκνχκε φηη θάπνηνη ζα πξέπεη λα μαλαζθεθηνχλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην χιινγφ καο, νη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο, ηα παξειζνληνινγηθά 

απσζεκέλα, νη εκκνλέο, νη βεξκπαιηζκνί, θαη φηη άιιν αξλεηηθφ κπνξεί λα ππάξρεη πξέπεη λα 

παξακεξηζηνχλ, γηαηί ηα πξνβιήκαηα είλαη θνηλά θαη δεηνχλ ιχζε, ιχζε απφ εκάο πνπ επηιέμακε 

λα αζρνιεζνχκε κ’ απηφ ην «ιεηηνχξγεκα». Διπίδνπκε ε πξφζθιεζή καο απηή λα βξεη «επήθνα 

φηα» θαη ζ’ απηνχο πνπ πξέπεη, κέζα θαη έμσ απφ ην χιινγν πληαμηνχρσλ.   

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Δίρακε ζπλεζίζεη λα γηλφκαζηε κάξηπξεο, θαηά θαηξνχο, επηζέζεσλ θαηά ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, απφ ζπγθεθξηκέλνπο δεκνζηνγξαθηθνχο θχθινπο, ηψξα 

ηειεπηαία κπήθαλ ζην ρψξν θαη κάιηζηα κε δξακαηηθά έληνλν ηξφπν θαη πνιηηηθνί 

παξάγνληεο, πηνζεηψληαο απαξάδεθηεο ζέζεηο θαη πξνηείλνληαο επηθίλδπλα ζελάξηα. Οη 

αληζηφξεηνη, αδαείο θαη επηθίλδπλνη απηνί θχξηνη αο αλαηξέμνπλ ζηελ ηζηνξία ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο, ζην ξφιν πνπ έπαημε ζηηο δχζθνιεο γηα ην έζλνο επνρέο θαη ίζσο θαηαιάβνπλ ην 

κέγηζην νιίζζεκα ηνπο λα δεηνχλ ηελ απαμίσζή ηεο. 

 Δκείο ζαλ ζπληαμηνχρνη ηεο ΣΔ πνπ ππεξεηήζνπκε πηζηά γηα πνιιά ρξφληα απηφ ηνλ 

ζεζκφ ζιηβφκαζηε θαη αλεζπρνχκε γη απηφ θαη απνξνύκε γηαηί ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο δε 

απαληά επίζεκα, ζηαζεξά θαη ππεχζπλα ζ’ απηέο ηηο πξνθιεηηθέο θαη απαξάδεθηεο ζέζεηο θαη 

πξνηάζεηο. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Οη θαηξνί είλαη δχζθνινη, νη θίλδπλνη ειινρεχνπλ παληνχ γχξσ καο. Απηφ καο  

«ππνρξεψλεη» λα ζπζπεηξσζνύκε αθόκε πεξηζζόηεξν γύξσ από ην Πύιινγό καο πνπ 

είλαη ε κνλαδηθή αληδηνηειήο νκπξέια πξνζηαζίαο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο Σξαπεδνειιαδίηεο.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ Ο   ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΔΛΔΝΗ ΚΛΗΣΟΡΑΚΗ ΠΟΤΛΙΑ   ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΝΓΡΟΤΛΑΚΗ 

 


