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πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη ,  

 Ο ..Σ.Ε. ην κνλαδηθό ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν εθπξνζώπεζεο ησλ ζπληαμηνύρωλ ηεο 

Σ.η.Ε. είλαη από ηα ειάρηζηα ζεζκηθά όξγαλα ζηε ρώξα πνπ θξάηεζε αηαιάληεπηα ζηαζεξή 

ζπλδηθαιηζηηθή πνξεία κε κνλαδηθό γλώκνλα ηα ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηνπ θαη ΜΟΝΟ. 

Απνθύγακε ζπζηεκαηηθά ηηο «έλζελ θαθείζελ» δειεαζηηθέο θαηά θαηξνύο πξνηάζεηο θνκκαηηθνπνίεζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο καο θαη ζηαζήθακε δίπια ζην ζπλάδειθν ρωξίο δηαθξίζεηο. Η ζηάζε καο 

απηή, καο επέηξεπε θαη καο επηηξέπεη λα θξίλνπκε ηηο πξάμεηο θαη ηηο παξαιήςεηο εθείλσλ πνπ νδήγεζαλ 

ηε ρώξα ζην έζραην ζεκείν ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο, ηεο θνηλσληθήο απνζύλζεζεο θαη ηεο εζηθήο 

ραιάξσζεο. 

 Η θξίζε πνπ καζηίδεη ηε ρώξα καο θαη αιινηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιανύ καο είλαη πξώηα 

απ’ όια εζηθή θαη πνιηηηθή θαη έρεη ζαλ ζύκα ηελ νηθνλνκία. Όινη εθείλνη νη «παξάγνληεο» (πνιηηηθνί, 

νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί), δει. ην ιεγόκελν πνιηηηθννηθνλνκηθνθνηλσληθό θαηεζηεκέλν, πνπ είραλ 

δηαρξνληθά ηελ επζύλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεηεκάησλ ηεο ρώξαο θέξνπλ βαξηά επζύλε γηα ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ειπίδνπκε, επρόκαζηε θαη ζα επηδηώμνπκε όζν πεξλάεη από ην ρέξη καο λα 

ιάβνπλ ηα «επίρεηξα» ησλ πξάμεώλ ηνπο. 

 Είλαη θαλεξό όηη ε πνιύκνξθε «ιαίιαπα» πνπ ζαξώλεη ηε ρώξα επεξεάδεη άκεζα θαη ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ηεο Σ.η.Ε. Η κείωζε ηεο αγνξαζηηθήο καο δύλακεο αξρίδεη από ην 30% θαη θηάλεη ζην 

40% ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Ο θίλδπλνο, κε ηηο επηρεηξνύκελεο από ηελ θπβέξλεζε «ζεζκηθέο» 

αιιαγέο, ζα επεξεάζεη αξλεηηθά αθόκε πεξηζζόηεξν ηε δσή καο, είλαη νξαηόο θαη άκεζνο. Θεσξνύκε 

όηη είλαη θαηξόο λα ππάξμνπλ έζησ θαη ηώξα νη βαζηθνί θαλόλεο κηαο επλνκνύκελεο πνιηηείαο, 

θπξίαξρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ΘΡΞΗΑ όιωλ ησλ πνιηηώλ έλαληη ησλ λόκσλ. Απηό ζα είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο «απζαηξεζίαο», ηεο «ξεκνύιαο», ηεο «θνξνδηαθπγήο», ηεο 

«εηζθνξνδηαθπγήο» θαη ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ πνιίηε.  

 Καη ελώ ζπκβαίλνπλ όια απηά θαη πξννησλίδνληαη θαη άιια ε εγεηηθή νκάδα δηνίθεζεο ηνπ 

Ρ.Σ..Ε. ζπλερίδεη ην «ζεάξεζην» έξγν ηεο, ηεο ππνλόκεπζεο όζσλ δπλαηνηήηωλ έρεη ν ύιινγόο 

καο, κε ηηο επηζηνιέο πξνο ηα κέιε καο (πξσηνθαλέο θαη απαξάδεθην) νη νπνίεο βξίζνπλ 

αλαθξηβεηώλ θαη ελζπείξνπλ ηελ ακθηζβήηεζε ζηα κέιε καο, παξαιείπνληαο λα ζίμνπλ θαη λα 

πηνζεηήζνπλ ηα ζνβαξόηαηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπληαμηνύρνη εμαληιώληαο ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε «ξεηνξηθή» ηνπο ζε ζέκαηα «ειαρίζηνπ» ελδηαθέξνληνο π.ρ. κεηαζηέγαζε ησλ 

γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ε πξώηε εληύπωζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

όηαλ έιαβαλ απηό ην γξάκκα ήηαλ έθπιεμε θαη ειπίδα, επηηέινπο, ζθέθηεθαλ, ν .Τ.Σ.Ε. απνθάζηζε 

λα αζρνιεζεί θαη κε καο, ε έθπιεμε ηνπο κεγάισζε θαη ε ειπίδα ηνπο έγηλε ζπκόο θαη αγαλάθηεζε 

όηαλ δηαπίζησζαλ όηη ην κνλαδηθό ζέκα πνπ αλαθεξόηαλ ζηελ επηζηνιή απηή ήηαλ ηα «ΚΕΦΑ» θαη 

όρη ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

 Εκείο ζπλάδειθνη δε ζα αθνινπζήζνπκε απηά ηα επηθίλδπλα κνλνπάηηα ηεο αληηϋπνλόκεπζεο 

ησλ ζεζκώλ. Σηκνύζακε θαη ηηκνύκε ην όξγαλν .Τ.Σ.Ε., μέξνπκε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη, ειπίδνπκε 

θαη επηδεηνύκε ηε ζπλεξγαζία ζε ΘΡΞΘΛΗ βάζε, είκαζηε όκσο ππνρξεσκέλνη απέλαληί ζαο, λα 

παξνπζηάδνπκε πάληνηε ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα «ρσξίο θόβν θαη πάζνο». Είλαη γεγνλόο 

αλακθηζβήηεην όηη νη ζπληαμηνύρνη ρξεκαηνδνηνύζαλ επί δεθαεηίεο αγόγγπζηα ζπλερώο θαη 

αδηαιείπηωο ην Ρ.Σ..Ε. ζε κεληαία βάζε (θξαηήζεηο από ηε ζύληαμε) κε πνζό πεξίπνπ 80.000€ 

εηεζίσο. 



 Είλαη επίζεο γεγνλόο όηη πέξαλ απηώλ ησλ πνζώλ ν ύιινγόο καο ελίζρπε νηθνλνκηθά κε 

ηαθηηθέο κεληαίεο θαηαβνιέο ην .Τ.Σ.Ε. γηα ηε ρξήζε ηνπ θπιηθείνπ, αιιά θαη κε έθηαθηεο εληζρύζεηο 

π.ρ. γηα ηνλ απεξγηαθό αγώλα ηνπ 2008 κε 100.000€, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνξωδίαο θιπ. δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε αλακόριεπζε όισλ απηώλ κόλν θαθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη, όκσο «νπδέλ 

θαθόλ ακηγέο θαινύ» θαηά κηα εθδνρή θαη ε γλώζε ηεο αιήζεηαο είλαη πάληνηε θαιό.  

 Δπζηπρώο ε πξαγκαηηθόηεηα καο πξνζγείωζε αλώκαια, ε άκεζε παξέκβαζε ζηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ καο από εμσζεζκηθνύο γηα ην ζθνπό απηό παξάγνληεο καο βάδεη ζε βαζηά 

πεξηζπιινγή θαη δνθεξέο ζθέςεηο. Όζν γηα ηελ κεηαζηέγαζε ησλ γξαθείσλ καο ζηε Υξήζηνπ Λαδά 1 

(δίπια ζηελ Σξάπεδα) ηζηνξηθά ε ρξνληθή ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ είλαη ε εμήο: 

  Έξρεηαη ζην ..Σ.Ε. επηζηνιή από ηνλ .Τ.Σ.Ε. κε εκεξνκελία 19/12/2011 κε ηελ νπνία καο 

ελεκεξώλεη, ν .Τ.Σ.Ε., όηη νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Σ.η.Ε. είραλ ήδε θξίλεη όηη ην θηίξην ηεο νδνύ Ρϊλα 

16, όπνπ ζην δεύηεξν όξνθν ζηεγαδόληνπζαλ ηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ καο, είλαη «ΕΟΘΙΘΜΔΣΜΞ». 

 ην Δ.. Νν 9 ηεο 21/11/2011 ηνπ πιιόγνπ καο, κε βάζε ην παξαπάλσ έγγξαθν ιακβάλεηαη 

ΡΣΛΦΩΜΗ απόθαζε γηα επηινγή κεζίηε πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θαηάιιεινο ρώξνο γηα κεηαζηέγαζε. 

 Μεηά από ζρεηηθή έξεπλα αξθεηώλ εκεξώλ ιόγσ θαη ησλ εηδηθώλ όξσλ πνπ έκπαηλαλ σο πξνο 

ηε ρσξνηαμηθή ζέζε ηνπ αθηλήηνπ (λα είλαη θνληά ζηελ Σξάπεδα) καο πξνηάζεθε ρώξνο ζηελ νδό 

Κνινθνηξώλε πνπ θξίζεθε αζύκθνξνο θαη έηζη θαηαιήμακε ζην αθίλεην ηεο Τξήζηνπ Καδά 1 γηα ην 

νπνίν ππνγξάςακε ζπκθσλεηηθό ελνηθίαζεο ηελ 21/3/2012. 

 Ελησκεηαμύ, δελ είρακε θακία ΕΟΘΡΗΛΗ ελεκέξωζε ή λύμε από ηνλ Ρ.Σ..Ε. ζρεηηθά κε ηηο 

όπνηεο ελέξγεηεο ελδερνκέλσο έθαλε γηα ηε κεηαζηέγαζή ηνπο θάπνπ αιινύ. Καη ελώ όια απηά είραλ 

ζπκβεί θαη εκείο ζπδεηνύζακε ζην Δ.. ηεο 5/6/2012 ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ γξαθείσλ 

καο ζηνλ ήδε ελνηθηαζκέλν θαη δηαξξπζκηζκέλν ρώξν θαη ελ κέζσ ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Δ.. 

παξαδόμσο, πώο, απνρσξεί από ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ έλαο ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ζε 

κηζή ώξα καο παξαδίδεηαη κηα επηζηνιή ηνπ Ρ.Σ..Ε. όπνπ γίλεηαη αόξηζηνο ιόγνο γηα 

παξαρώξεζε από ηελ Σ.η.Ε. ρώξνπ ζηελ νδό Κέθθα γηα ηε κειινληηθή κεηαζηέγαζε .Τ.Σ.Ε. θαη 

..Σ.Ε. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 θαη κέρξη ζήκεξα δει. γηα έλα ρξόλν ν ρώξνο απηόο δελ έρεη 

παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κέρξη ηόηε πνπ ζα ζηεγαδόηαλ ν ύιινγόο καο; ηε ίλα 16; Καη πνηνο 

ζα είρε ηελ επζύλε γηα πηζαλνύο ηξαπκαηηζκνύο ππαιιήισλ, επηζθεπηώλ θαη ζπκβνύισλ από ηε 

ζπλερή πηώζε ηεξάζηησλ ηκεκάησλ από ηα ηαβάληα ηνπ θηηξίνπ; Όπνηνη ινηπόλ ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην 

γεγνλόο (ηεο κεηαζηέγαζεο) γηα λα ρηππήζνπλ γηα άιιε κηα θνξά ην ύιινγν πληαμηνύρσλ, λα μέξνπλ 

όηη ζα καο βξνπλ απέλαληί ηνπο. Η αζθάιεηα θαη ε αμηνπξέπεηα ησλ ζπληαμηνύρωλ είλαη γηα καο 

θνξπθαία δεηήκαηα. 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,  

 Επεηδή νη θαηξνί είλαη πνλεξνί θαη νη θάζε ινγήο «ελδηαθεξόκελνη» γηα ην κέιινλ καο, 

κάιινλ πξνζβιέπνπλ ζε «ίδηνλ όθεινο», ζαο πξνηείλνπκε λα είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη 

«δύζπηζηνη» ζε ειθπζηηθέο πξνηάζεηο ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ην ύιινγό καο.          

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΣΟΡΑΚΗ ΠΟΤΛΙΑ   ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ 

 
 
Σ.Γ.  Ραο ελεκεξώλνπκε όηη ε κεληαία ελεκεξωηηθή ζπγθέληξωζε ηνπ κελόο Μνεκβξίνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εηάξηε 21/11/12 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηε Τξ. Καδά 1, 3νο όξνθνο. 
 


