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 Καζώο ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε βαζαίλεη, εξγαδόκελνη, 
ζπληαμηνύρνη, λενιαία είλαη ζπλέρεηα ζην ζηόραζηξν κηαο πην 
βάξβαξεο επίζεζεο από ηε Κπβέξλεζε, ηελ Σξόηθα (δειαδή 
ηελ Δ.Δ., ηελ ΔΚΣ, ην ΓΝΣ) γηα ινγαξηαζκό, πξνο όθεινο ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ηεο πινπηνθξαηίαο. Σα κέηξα πνπ πξόθεηηαη λα 
αλαθνηλσζνύλ θαη ηα επόκελα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ δελ 
είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο θαθήο δηαρείξηζεο, αληθαλόηεηαο 
ησλ δηαρεηξηζηώλ (Τπνπξγώλ θιπ), θάπνησλ «ιακόγησλ». Σα 
ίδηα κέηξα παίξλνληαη θαη ζ’ άιιεο ρώξεο είηε εληόο ηεο 
επξσδώλεο είηε εθηόο. ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΦΤΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ – ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΤ. Γπζηπρώο δελ έρνπλ 
ίρλνο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο. Κακία ζπδήηεζε ζηα όξγαλά 
ηνπο ζηηο ζπλόδνπο ηνπο, θαλέλα κέηξν γηα όινπο εκάο αλ θαη 
απμάλεη ζπλερώο ε θηώρεηα, ε αλέρεηα θαη ε αλεξγία. Μπαίλεη 
ινηπόλ αλνηρηά ην δίιεκκα ζ’ όινπο καο: ΤΠΟΣΑΓΖ ζηηο 
επηδηώμεηο ηνπο πνπ νδεγνύλ ζε παξαπέξα ρεηξνηέξεπζε ηεο 
θαηάζηαζεο ε ΡΖΞΖ ΤΓΚΡΟΤΖ κ’ απηή ηελ πνιηηηθή, 
αλαηξνπή απηήο ηεο εμνπζίαο θαη ράξαμε δξόκνπ αλάπηπμεο 
ΠΟΤ ΘΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΝΑΓΚΔ ΜΑ. 
Όζν πην γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηεζεί όηη δελ ππάξρεη άιινο 
δξόκνο, όζν ζα μεπεξληέηαη ε εηηνπάζεηα ζα θαηαθηηέηαη θαη ε 
δπλαηόηεηα παξεκπόδηζεο ησλ λέσλ κέηξσλ, ζα 
δηακνξθώλεηαη θίλεκα πνπ ζα βαδίδεη ην δξόκν ηεο 
αλαηξνπήο απηήο ηεο βάξβαξεο αλειέεηεο πνιηηηθήο. 

Σνπνζεηήζεηο κειώλ καο ζηε Γ.. Ζ ΔΑΚ- θαηαςήθηζε 
ηνλ Γηνηθεηηθό Απνινγηζκό ηεο πιεηνςεθίαο. 

  

 Αίζζεζε πξνθάιεζε θαη ζεηηθά ζρόιηα γηα κηα αθόκε 
θνξά ε ζηαζεξή παξέκβαζε ηεο ΔΑΚ- ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ πιιόγνπ. Θπκίδνπκε όηη ζηε Γ.. από ηελ 
ΔΑΚ- παξελέβεζαλ ν ΓΗΑΝΝΖ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ πνπ αθνύ 
επηζήκαλε, αλέιπζε ηε βαξβαξόηεηα ησλ κέηξσλ, ηηο επζύλεο 
ησλ θνξέσλ πνπ ζηεξίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο, θάιεζε ηηο 
άιιεο παξαηάμεηο επηηέινπο λα ηνπνζεηεζνύλ ππεύζπλα θαη 
δήηεζε λα παξζνύλ κέηξα δξάζεο (παξέκβαζε εθείλε ηε 
ζηηγκή ΟΛΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ) θαηά ηεο αληεξγαηηθήο 
πνιηηηθήο πνπ έρεη ζπξξηθλώζεη θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ 
ζπληαμηνύρσλ Σξαπεδνειιαδηηώλ . Ο ΓΖΜΖΣΡΖ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ αλαθέξζεθε ζηηο ζέζεηο ηεο παξάηαμεο γηα 
ζέκαηα όπσο: ε κείσζε ησλ εηζθνξώλ, ηα πνιηηηζηηθά, ηα 
δάλεηα. Ζ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΚΟΣΔΝΟΤ γηα ηα ζέκαηα Σακείνπ 
Τγεηάο θαη γπλαηθώλ. Ο ΑΓΓΔΛΟ ΚΑΦΗΓΑ από ηελ 
Καιακάηα θάιεζε ην Γ.. λα πάξεη κέηξα θαιύηεξεο 
ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ Τπνθ/ησλ θαη θάιπςεο 
όισλ ησλ απόςεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Γ.. Zήηεζε ηελ 
επαλέθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ πιιόγνπ. Σέινο ν ΣΑΚΖ 
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ αλαθέξζεθε θαη αλέιπζε ηελ εμαζιίσζε θαη 
εμαρξείσζε. Εήηεζε λα αληιήζνπκε παξαδείγκαηα από ηελ 
ηζηνξία καο γηα λα έρνπκε ζαλ ιαόο κηα αλάηαζε.  

 Οη εθπξόζσπνη ηεο ΔΑΚ- δε αλαιώζεθαλ ζηηο 
γλσζηέο αλνύζηεο «θνθνξνκαρίεο» γηα δεπηεξεύνληα θαη 
ηξηηεύνληα δεηήκαηα πνπ αλαιώλνληαη νη εθπξόζσπνη ησλ 
άιισλ παξαηάμεσλ αιιά έδσζαλ κε ζνβαξόηεηα ην ζηίγκα 
ηεο δξάζεο πνπ πξέπεη λα δηαπεξλάεη ην ζύιινγν ησλ 
ζπληαμηνύρσλ ζηνπο ζεκεξηλνύο θξίζηκνπο θαηξνύο. 

 

 

πλερίδνληαη πάληα νη θηλεηνπνηήζεηο από ην ηαμηθν ζ.θ. ην 
Π.Α.ΜΔ. Μεγαιεηώδεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηε Γ.Δ.Θ. Tν 
επόκελν δηάζηεκα ην Π.Α.ΜΔ. θαιεί ζε μεζεθσκό γηα λα 
ζσζεί ν ιαόο από ηελ εμαζιίσζε θαη εληείλεη ηελ 
πξνεηνηκαζία γηα γεληθή απεξγία ζηηο 26 επηέκβξε.

Δθείλνο πνπ κέλεη ζην ζπίηη όηαλ αξρίδεη ε πάιε  

 

Εκείνος ποσ μένει ζηο ζπίηι όηαν  

αρτίζει η πάλη κι αθήνει άλλοσς να  

αγφνίζονηαι για ηη δική ηοσ σπόθεζη  

ασηός πρέπει να προζέτει: διόηι  

όποιος δεν μοιράζηηκε ηην πάλη  

θα μοιραζηεί ηην ήηηα.  

Ούηε καν ηην ήηηα αποθεύγει  

όποιος θέλει να αποθύγει ηην  

πάλη: διόηι παλεύει για ηην  

σπόθεζη ηοσ ετθρού εκείνος ποσ  

δεν πάλευε για ηη δική ηοσ σπόθεζη. 

Μπέξηνιλη Μπξερη 

ην site www.syte.gr/esak κπνξείηε ηαθηηθά λα ελεκεξώλεζηε γηα 
γεληθόηεξα θαη εηδηθόηεξα ζέκαηα, λέα πνπ αθνξνύλ θάζε 
Σξαπεδνειιαδίηε ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρν. 

Ζ επίζεζε ζπλερίδεηαη. 

Ώξα γηα απνθάζεηο. 

http://www.syte.gr/esak
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΖ 

 πλέληεπμε ηύπνπ ζηελ Γ.Δ.Θ. παξαρώξεζε ην 
Π.Α.ΜΔ. δεκνζηνπνηώληαο ην πιαίζην πάιεο ηνπ γηα ην 
επόκελν δηάζηεκα. Μεηαμύ άιισλ εηζεγεηηθά αλαθέξεη… « 
Καινύκε ηα ζσκαηεία, ηηο νκνζπνλδίεο, ηα εξγαηηθά θέληξα, 
θάζε εξγαδόκελν θαη εξγαδόκελε μερσξηζηά. Ούηε ώξα ρακέλε: 
Ζ εξγαηηθά ηάμε ηεο ρώξαο καο, ηα ιατθά ζηξώκαηα έρνπλ ηε 
δύλακε λα ζηακαηήζνπλ ηελ επίζεζε, λα παξεκπνδίζνπλ, λα 
θαζπζηεξήζνπλ, λα καηαηώζνπλ πξνζσξηλά θαη ζηελ πνξεία 
λα αλαηξέςνπλ ζπλνιηθά ηελ αληηιατθή βαξβαξόηεηα. Να ηα 
θέξνπλ όια ηνύκπα. Να αλνίμνπλ ην δξόκν πξνο κηα άιιε 
θηινιατθή αλάπηπμε. Με εληαίν κέησπν πάιεο απέλαληη ζηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή.» πλερίδνληαο αλαθέξεη όηη … «νη 
εξγαδόκελνη – ζπληαμηνύρνη δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό ζπκθέξνλ 
κε ηνλ ΔΒ, ηελ πινπηνθξαηία…» αζθεί θξηηηθή ζηελ ΓΔΔ 
όηη … «αζσώλεη ηνπο θαπηηαιηζηέο … θαη πξναζπίδεηαη ηελ 
ΔΔ κε ηηο ιεγόκελεο αληηκλεκνληαθέο δπλάκεηο» παιεύεη γηα 
θίλεκα εληαίν θαη απνθαζηζκέλν ελάληηα ζηα κνλνπώιηα θαη 
πξνηείλεη αθνύ θαηαδηθαζηνύλ ηα κέηξα λα πξνεηνηκαζηνύλ 
όινη νη θιάδνη γηα παλειιαδηθή Γεληθή απεξγία. Καιεί ζηε 
δηεθδίθεζε (κεηαμύ άιισλ): 

 Κακία κείσζε κηζζώλ. Αλάθιεζε όισλ ησλ κεηώζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ. Πάιε γηα αμηνπξεπείο κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, 
κε απμήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ. 

 Πξνζιήςεηο ζηνπο ηνκείο Τγείαο, Πξόλνηαο, Δθπαίδεπζεο 
θαη άιισλ έξγσλ θνηλσληθώλ ππνδνκώλ. 

 Άκεζε αλάθιεζε όισλ ησλ κεηώζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ 
ζηηο θύξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ηα ηειεπηαία 2,5 
ρξόληα. Καηώηεξε ζύληαμε 1.120€. 

 Δπαλαθνξά ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ ζπληάμεσλ κε 
όζα ίζρπαλ πξηλ από ην Νόκν 3863/2010. 

 Καλέλαο εξγαδόκελνο αλαζθάιηζηνο 

 Κάιπςε από ην θξάηνο ησλ θεθάιαησλ πνπ ιεειαηήζεθαλ 
από ην ρξεκαηηζηήξην θαη ην θνύξεκα ησλ νκνιόγσλ.  

 

ΝΔΟ ΔΞΔΤΣΔΛΙΜΟ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΖ 
Σ.Δ. 

 Ζ Σ.Δ. πάληα εθάξκνδε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ δίλνπκε 
ζηνπο ζπιιόγνπο ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ πιιόγσλ. Γηα 
παξάδεηγκα παξαθξαηνύζε 1 θνξά ην ρξόλν εηζθνξά ππέξ ΟΣΟΔ 
(γηα ελε ελεξγεία), ΟΣΟΔ (γηα ζπληαμηνύρνπο), πξόζθαηα γηα ην 
πλεηαηξηζκό, 9 επξώ ζ’ όζνπο είλαη ζπλέηαηξνη, ζηνπο παιαηνύο 
ζπληαμηνύρνπο (ρσξίο λα έρνπλ θάλεη αίηεζε) θιπ. αθόκα εθαξκόδεη 
ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιιόγσλ όηαλ αιιάδνπλ ην εθάζηνηε πνζνζηό 
θξάηεζεο. ΓΔΝ ΕΖΣΑΓΔ ΓΖΛΑΓΖ ΑΗΣΖΔΗ από θάζε ζπληαμηνύρν 
ή ελ ελεξγεία ππάιιειν. Μεηά ηελ ελνηθίαζε ησλ λέσλ γξαθείσλ 
από ην Γ ηνπ πιιόγνπ πληαμηνύρσλ θαη ηε δηακάρε ησλ 2 
ζπιιόγσλ ε Γηνίθεζε ελεπιάθεη ζηε δηακάρε θαη ζπκήζεθε λα 
δεηάεη ΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΤ. Δθεί ζηνλ 2ν όξνθν 
πνπ παίξλνπλ ηέηνηεο απνθάζεηο ΓΔΝ ΝΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΚΑΘΟΛΟΤ; 
Γελ ληξέπνληαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηέηνηα δνπιηθόηεηα ζηελ 
πιεηνςεθία ηνπ ΤΣΔ γηα ηέηνηα κηθξά δεηήκαηα;  

Τ.Γ. Γηα άξζε θάζε παξεμήγεζεο ηζρύνπλ πάληα νη ζέζεηο ηεο 
ΔΑΚ- γηα ηηο εηζθνξέο θαη γηα ηελ ελνηθίαζε ησλ λέσλ γξαθείσλ. 
Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη θάλνπκε «ηα ζηξαβά κάηηα» ζηηο 
αζιηόηεηεο νξηζκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο.   

   

Λεηηνπξγία γξαθείσλ 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζηα λέα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ έρεη 
ήδε γίλεη. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα 
ηε βειηίσζε ηνπ ρώξνπ θαη δαπαλώληαη ζνβαξά πνζά. 
Κξηηηθή έρνπκε ήδε θάλεη γη’ απηέο ηηο απνθάζεηο. Θα 
μαλαπνύκε όκσο όηη ζα πξέπεη  άκεζα, όπσο έρνπκε 
επαλεηιεκκέλα δηαηππώζεη, λα εμππεξεηεζνύλ ηα θύηηαξα ηνπ 
ζπιιόγνπ, νη παξαηάμεηο, κε ηε ρνξήγεζε  όισλ ησλ 
απαξαίηεησλ πιηθώλ. Ννκίδνπκε όηη ζε ηέηνηα ζέκαηα  πξέπεη 
λα ππάξρεη ζπλελλόεζε. Γηαθνξεηηθά νδεγνύκαζηε ζε 
ππνβάζκηζε ησλ εθιεγκέλσλ ζπκβνύισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ 
ηνπ πιιόγνπ. 

 

 

 

 

Ζ  εληππσζηαθή ζπλέιεπζε  θαη νη ξεμηθέιεπζεο  
αξηζηεξέο… πξνηάζεηο. 

 Ήηαλ πξάγκαηη εληππσζηαθή ε Γελ. ζπλέιεπζε ηνπ 
ζπιιόγνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 27/6 , όρη κόλν  γηα ηε κεγάιε 
ζπκκεηνρή όπσο ραηξεηίζηεθε από ηελ  πξόεδξν ( άιιν αλ ζηα 
πεγαδάθηα εθηνμεύνληαλ θαηεγνξίεο γηα θνπβάιεκα 
ςεθνθόξσλ) 
 Αιιά: 
 Ήηαλ εληππσζηαθή, γηαηί αθνξνύζε έλα δήηεκα 
(αγνξά γξαθείσλ) πνπ ήδε είρε θξηζεί κόιηο πξν ηξηκήλνπ 
( δείγκα ζεβαζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ) ζηελ εηήζηα Απνινγηζηηθή 
πλέιεπζε. 
 Ήηαλ εληππσζηαθή, γηαηί ιίγν έιεηςε λα γίλεη 
πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο Βαζηίιεο… ζπγλώκε ηεο ηξάπεδαο  
αλ ε ζπλέιεπζε έπαηξλε ζηα ζνβαξά ηελ πξόηαζε ηνπ 
πεπεηξακέλνπ ζπλδηθαιηζηή- ζπλαδέιθνπ, πνπ όζν ήηαλ ελ 
ελεξγεία πξσηνζηαηνύζε ζηελ ηνξπίιεζή ηνπο ή δελ 
αζρνιηόηαλ θαζόινπ κε ηα δεηήκαηά καο. Φαίλεηαη πσο ν 
ιατθηζκόο ησλ επξσιάγλσλ δελ έρεη όξηα. 
 Ήηαλ εληππσζηαθή, γηαηί άιινο  αλεμάξηεηνο 
αγσληζηήο πξόηεηλε λα πξσηνπνξήζνπκε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 
επαγγεικαηηθνύ ηακείνπ . 
 ηγά ζπλάδειθνη γηαηί βηάδεζηε ηόζν λα εθαξκόζεηε 
ην κλεκόλην; Ξερλάηε ηηο θνξόλεο ζαο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ 
ηακείσλ καο;  
 Σέινο ήηαλ εληππσζηαθή γηαηί θάλεθε όηη κεγάιν 
κέξνο ησλ ζπλαδέιθσλ δεη κε ηηο απηαπάηεο ηνπ παξειζόληνο. 
 Αμίδεη λα ζπκίζνπκε όηη ηηο ίδηεο απηαπάηεο είραλ θαη νη 
ζπλάδειθνί ηεο ΑΣΔ . 

Γεσξγία Σζαβδάξε Θεζ/λίθε 
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Γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ θνηλνπνηνύκε 2 αλαθνηλώζεηο 
ηεο ΔΑΚ- πνπ δελ ηηο απνζηείιακε ηαρπδξνκηθά. Ζ 
πξώηε αθνξά ηηο δηεθδηθήζεηο καο θαη ε δεύηεξε ηε ζέζε 
καο γηα ην ζέκα ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ. 

1ε ΜΑΪΟ 2012 πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 25/4/2012 ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ πληαμηνύρσλ, 
απνθαζίζηεθε: 

 Να δηεθδηθεζεί κείσζε ηνπ επηηνθίνπ γηα όια ηα δάλεηα 
όπσο ξπζκίζηεθε γηα ηνπο ελ ελεξγεία ζπλαδέιθνπο (Σα ηειεπηαία 
ρξόληα, όηαλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαθαλ νη ελ 
ελεξγεία ππήξραλ ξπζκίζεηο γηα ηα δάλεηα, απηέο απηόκαηα 
εθαξκόδνληαλ θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο) θαζώο θαη ε θαηαβνιή ελόο 
15ζεκέξνπ γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

 Να πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο θηλεηνπνηήζεηο, αλ ε 
Γηνίθεζε επέκελε ζην δηαρσξηζκό ελ ελεξγεία – ζπληαμηνύρσλ θαη 
ζηα ζέκαηα ησλ δαλείσλ, 15ζεκέξνπ, θαζώο πξόθεηηαη γηα ζέκαηα 
ίζεο κεηαρείξηζεο. Γελ κπνξεί λα γίλεηαη ππνρώξεζε ζε έλα ηέηνην 
ζέκα αξρήο. 

ηηο 2 Μαΐνπ 2012 (θαη αθνύ ν θ. Γηνηθεηήο απαμίσζε λα ζπδεηήζεη 
κε ην εθιεγκέλν Γ.. ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο ΣηΔ), ν Γηεπζπληήο 

Γηνηθεηηθνύ επέκελε ζηηο πξνηάζεηο ηνπ. Γηα ηα δάλεηα δελ 
πξνέβιεπε θακηά κείσζε επηηνθίνπ νύηε θπζηθά 15ζήκεξν. Σν Γ.. 
ηνπ πιιόγνπ καο, ακέζσο κεηά ηε ζπλάληεζε, ζπλεδξίαζε ηελ ίδηα 
κέξα, θαη, θάλνληαο ζηξνθή 180ν, ζεώξεζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηο 
απαληήζεηο θαη αλέζηεηιε ηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

Αληίζεηα, ε ΔΑΚ- ζην Γ.. επέκεηλε ζηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνεγνύκελσλ απνθάζεσλ θαη πξόηεηλε: 

 Άκεζε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Γηνηθεηή 

 Μαδηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζπληαμηνύρσλ ζηηο 15 Μαΐνπ θαη 
θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε πεξίπησζε αδηαιιαμίαο από ηελ 
πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο. 

Γπζηπρώο, γηα κία αθόκε θνξά απνδείρζεθε όηη ην Γ.. (ΟΛΔ ΟΗ 
ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΣΑΞΔΗ) δελ έρνπλ θακηά δηάζεζε δηεθδίθεζεο 
δίθαησλ αηηεκάησλ θαη επαηηνύλ, όηαλ ηα πιήγκαηα ζηηο ζπληάμεηο 
καο είλαη πνιιά θαη δπζβάζηαθηα. 

2ε ΗΟΤΝΗΟ 2012 πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Αληί ε πιεηνςεθία ηνπ πιιόγνπ καο λα νξγαλώλεη ηελ 
αληίζηαζε θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ ηεο Σ.Δ. ελάληηα ζηελ αληεξγαηηθή 
πνιηηηθή πνπ ζπξξηθλώλεη εηζνδήκαηα, ζπληάμεηο (θαη όρη κόλν), 
αληί λα πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ απόθξνπζε ησλ λέσλ θαη 
ζπλερηδόκελσλ αληηιατθώλ πνιηηηθώλ (πνπ επεθηείλνληαη ζε όιεο ηηο 
ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο σο απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο) 
ΑΠΟΦΑΗΔ !!! ΜΔ ΑΓΗΑΦΑΝΔΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ηελ ελνηθίαζε 
γξαθείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ζε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 
ηελ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ!!!! 

 Οη απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ζπλέρεηα κηαο: 

 παξαηεηακέλεο ζηήξημήο ηνπο ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ 
όια ηα ηειεπηαία ρξόληα 

 άλεπ πξνεγνπκέλνπ αδξάλεηάο ηνπο αιιά θαη 

 πξνζπάζεηα θίκσζεο θάζε αληίζεηεο άπνςεο 

 ζπκίδνπκε: 

 ζηακάηεζαλ νη κεληάηηθεο ζπγθεληξώζεηο  

 δελ εθδίδνπλ ηελ εθεκεξίδα ηνπ πιιόγνπ κε ηηο απόςεηο 
θαη ησλ παξαηάμεσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ 

 νη παξαηάμεηο έρνπλ δηθαίσκα 2-3 αλαθνηλώζεσλ κόλν 
θάζε ρξόλν 

 νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη θιεηζηέο (δελ κπνξνύλ λα 
ηηο παξαθνινπζήζνπλ νύηε νη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ 
εθιεγκέλσλ ζπκβνύισλ θ.ι.π.)  

 Ζ ΔΑΚ- θαηαςήθηζε ηελ πξόηαζε απηή ζην Γ.. θαη 
πξνηείλεη ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πξάμνπλ ην ίδην ζηε 
Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιόγνπ ζηηο 27/6/2012. 

 Θεσξεί όηη είλαη πην ζσζηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ πιιόγνπ 
ζην θηίξην πνπ παξαρώξεζε ε Σ.Δ. (νδόο Λέθθα) αθνύ: 

α. Ηθαλνπνηεί ζε θαιύηεξν βαζκό ηηο αλάγθεο καο 
β. ζα ‘λαη ζηνλ ίδην όξνθν κε ηνπ ελ ελεξγεία ζπλαδέιθνπο καο, έηζη 
ζα ππάξρεη θαιύηεξε πιεξνθόξεζε θαη ζπληνληζκόο ηπρόλ 
παξεκβάζεσλ θαη ελεξγεηώλ 
γ. ε αίζνπζα εθδειώζεσλ είλαη πην άλεηε, πην κεγάιε από ηηο 
ππάξρνπζεο γηα ηηο ζπλειεύζεηο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 
δ. θαιύπηεηαη ε αλάγθε λα έρνπλ όιεο νη παξαηάμεηο γξαθεία 
ε. ν ρώξνο θπιάζζεηαη ζε 24σξε βάζε (ζπξσξόο, ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο) 
ζη. είλαη πνιύ θνληά ζηελ Σ.Δ. ζε απόζηαζε πεξίπνπ 200 κέηξα 
δ. ζα έρνπκε κεδέλ (0) έμνδα γηα ελνίθηα ( έηζη δελ ζα ππάξρεη θαη 
δηθαηνινγία γηα ηε κείσζε ησλ ζπλδξνκώλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ 
όπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλα πξνηείλεη).   

ΕΣΑΚ-Σ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1. 

 Γηα άιιε κηα θνξά ηαιαηπσξείηαη ε ιέμε ΔΝΟΣΖΣΑ. Απηή 
ηε θνξά από ηελ «Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία». ηελ αλαθνίλσζή 
ηεο (επηέκβξηνο 2012) θαιύπηεη πιήξσο ηε Γηνίθεζε θαη ην ΤΣΔ. 
Ούηε ιίγν, νύηε πνιύ ζεσξεί όηη: 

α) νη ζπληαμηνύρνη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα πιεξώλνπλ εηζθνξά 
ζην ΤΣΔ γηαηί δηαθνξεηηθά ηνλ … ηηκσξνύλ!!!! θαη είλαη δηαζπαζηηθή 
θίλεζε 

β) ζεσξνύλ όηη θαιώο ε Σξάπεδα δελ ζηακάηεζε ηελ παξαθξάηεζε 
ησλ εηζθνξώλ ππέξ ΤΣΔ γηαηί δηαθνξεηηθά εκπιέθεηαη ζηα 
ζπλδηθαιηζηηθά ηνπ ρώξνπ!!! νβαξά;  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2.    

 Αιήζεηα ζπλάδειθνη ε πξνζπάζεηα ηνπ ΤΣΔ πξηλ ιίγν θαηξό 
λα πξνρσξήζεη ζε ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ 
ΑΦΖΝΟΝΣΑ ΔΞΩ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΤ ΖΣΑΝ ΔΝΩΣΗΚΖ 
ΚΑΗ δελ ηελ θαηάιαβαλ νη εθαηνληάδεο ζπληαμηνύρνη πνπ 
πέηαμαλ έμσ από ηε ζπλέιεπζε ηνπο Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα 
ηνπ ΤΣΔ; 

 Ζ ζπκθσλία ηνπ ΤΣΔ κε ηε Γηνίθεζε γηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ 
Γαλείσλ κόλν ζηνπο ελ ελεξγεία (γηα πξώηε θνξά) ήηαλ ελσηηθή; 

 Σν θόςηκν ηνπ ηζνινγηζκνύ ρσξίο ν ΤΣΔ λα θάλεη λύμε έζησ 
ζε κηα αλαθνίλσζή ηνπ δείρλεη ζπκπαξάζηαζε θαη ελόηεηα 
πξνο ηνπο ζπληαμηνύρνπο; 

 Ζ πξόζθαηε δεκηνπξγία πξσηνβάζκηνπ αληηζπιιόγνπ (θαηά ηα 
πξόηππα ηνπ «Δπηζηεκνληθνύ» ζηνπο ελ ελεξγεία) όρη κόλν δελ 
απνδνθηκάζηεθε από ηνπο ελ ελεξγεία (θαη ηελ Αλαγελλεηηθή) 
άιια δήηεζε γηα ηνλ ηδξπηή ηεο θαη ηε ζπκπάζεηά καο. Ήηαλ θαη 
απηή ελσηηθή θίλεζε; Γηαηί δελ ζρνιηάζηεθε, δελ γξάςαηε ηίπνηα 
ζηελ αλαθνίλσζή ζαο; Μήπσο επεηδή ήηαλ θαηά ζύκπησζε 
ππνςήθηόο ζαο ζε ζρεηηθά πξόζθαηέο αξραηξεζίεο; 

πλάδειθνη ε ΔΝΟΣΖΣΑ έρεη πεξηερόκελν. Πξέπεη λα είλαη ε 
Αγσληζηηθή δηεθδίθεζε όισλ όζσλ καο αλήθνπλ κε βάζε ηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο καο. αο ραξίδνπκε ηελ ΔΝΟΣΖΣΑ γηα λα 
ππνθιηλόκαζηε ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο. Ή έλνρα λα 
ζησπνύκε γη απηέο. αο ραξίδνπκε ηελ ΔΝΟΣΖΣΑ κε βάζε θαη 
όια ηα παξαπάλσ.  
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Ζ παξαθάησ πξόηαζε ςεθίδεηαη από εθαηνληάδεο ζσκαηεία, 
νκνζπνλδίεο εξγαηηθά θέληξα θαη ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ 
πληαμηνύρσλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Νν21/12.9.12 ηελ έθαλε 
απνδεθηή. Απνκέλεη λα δνύκε ζηε Βνπιή αλ νη ππνζρέζεηο 
ηνπιάρηζηνλ θάπνησλ, είραλ βάζε ή ήηαλ ζθέηεο θνξντδίεο. 

Αζήλα, 10/9/2012 

 

Γηα ηηο πξόζθαηεο ξπζκίζεηο 

 Ζ ΔΑΚ- πνηέ δελ ππνηίκεζε ζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαηά 
θαηξνύο γίλνληαλ είηε γηα ηα αζθαιηζηηθά Σακεία είηε γηα ηα δάλεηα 
είηε γηα νηηδήπνηε άιιν ζέκα. Απηέο νη ξπζκίζεηο δελ κπνξνύλ λα 
επηζθηάζνπλ ηε βάξβαξε πνιηηηθή πνπ όινη βηώλνπκε από ηα 
ραξάηζηα, ηνπο θόξνπο, ηελ αθξίβεηα, ηηο κεηώζεηο ζηηο ζπλάμεηο καο, 
ηα πιαθόλ θιπ. νύηε κπνξνύκε λα επαλαπαπόκαζηε βιέπνληαο 
γύξσ καο ηη ζπκβαίλεη. Αληίζεηα πξέπεη λα είκαζηε αλήζπρνη θαη 
ελεξγνί ζηελ απόθξνπζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Απηό είλαη ην θύξην. 
Όζνλ αθνξά ηηο ζξηακβνινγίεο θάπνησλ γηα ηηο πξόζθαηεο 
ξπζκίζεηο μαλαιέκε. Γελ ηηο ππνηηκάκε. Να αλαθέξνπκε όκσο όηη θαη 
ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζην Μεηνρηθό ηνπο δελ έρνπλ ππνζηεί κέρξη 
ζήκεξα νύηε 1 επξώ θξάηεζε!!! Σν θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πάληα 
ζέιεη λα θξαηάεη ηκήκαηα εξγαδνκέλσλ – ζπληαμηνύρσλ 
παξνπιηζκέλα, λα καο δηράδεη έηζη ώζηε ν θάζε θιάδνο, ν θάζε 
έλαο λα «κάρεηαη» από ην δηθό ηνπ κεηεξίδη. ΑΤΣΟ ΠΑΝΣΑ 
ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΔ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΑΛΟ ΠΛΔΤΡΑ. Αο κελ ην μερλάκε. 

Γηα ηηο ζπλδξνκέο ηεο ΟΣΟΔ 

 ην επηθείκελν ζπλέδξην ηεο ΟΣΟΔ πξόθεηηαη λα 
παξζεί απόθαζε γηα ηηο εηζθνξέο (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 
κειώλ θάζε ζπιιόγνπ). Ζ ΔΑΚ- ζεσξεί όηη απηέο πξέπεη λα 
είλαη πνιύ κηθξόηεξεο θαη λα ηηο πιεξώλεη ν ύιινγνο θαη όρη 
ν θάζε ζπληαμηνύρνο. Δπίζεο ζπκίδνπκε ηε δεκνζηεπκέλε 
πξόηαζε καο γηα κείσζε ησλ κεληάηηθσλ εηζθνξώλ (ζε 
αληίζεζε κε ηηο άιιεο παξαηάμεηο). Πξόηαζε πνπ εμαθνινπζεί 
λα ηζρύεη. 

 

Οη εθθξεκόηεηεο παξακέλνπλ 

 πλερίδνπλ ζηνλ 2ν όξνθν, λα ππνβαζκίδνπλ ηηο 
ζπλαληήζεηο κε ην ύιινγν. Απ’ ηε κηα θαζπζηεξνύλ λα 
απαληήζνπλ ζε ζέκαηα ξνπηίλαο (ρνξήγεζε γηα ηα δάλεηα 3 
κηζζώλ, γηα ηα πνιηηηζηηθά, ηε κείσζε επηηνθίσλ δαλείσλ). Απ’ 
ηελ άιιε αξλνύληαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ην 15ζήκεξν (όηαλ 
άιιεο Σξάπεδεο όπσο ε ΑΛΦΑ, ε ΔΣΔ αθόκα θαη ε ΑΣΔ είραλ 
πάξεη είηε όιν είηε κέξνο ηνπ). Απηό πνπ δηαρέεηαη είλαη όηη 
εθηόο ηεο απαξάδεθηεο ζηάζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ν ΤΣΔ 
ζθπξίδεη αδηάθνξα γηα απηή ηελ πεξηθνπή αλ δελ έρεη βάιεη 
θαη ην «ρεξάθη ηνπ»…  

 Αθόκα, εξσηεκαηηθά πξνθαιεί ε ζηάζε ηεο 
Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γηνηθεηή λα κε ζπλαληηέηαη κε ην ζύιινγν. 
Έλα εθιεγκέλν όξγαλν πνπ εθπξνζσπεί 4500 
αζθαιηζκέλνπο. Γηαβάδνπκε ζηνλ ηύπν όηη ζηελ Δζληθή 
Σξάπεδα (θαη πξνθαλώο θαη ζηηο άιιεο) νη ζπλαληήζεηο 
ζπιιόγνπ – Γηνηθεηή γίλνληαη θαη ζπδεηνύληαη ηα ζνβαξά 
δεηήκαηα πνπ θάζε θνξά αλαθύπηνπλ. Αο ειπίζνπκε όηη απηό 
ζ’ αιιάμεη. Δίλαη θαλεξό όηη ε Γηνίθεζε αμηνπνηεί ηε ραιαξή 
ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξέπεη επί ηέινπο λα βγάιεη 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη… 

 

ΥΡΔΙΑΕΔΣΑΙ ΜΑΕΙΚΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 

 Ζ ΔΑΚ- ζ’ αληίζεζε κε ηηο άιιεο παξαηάμεηο ζεσξεί όηη 
θαλέλαο θιάδνο, θακία νκάδα εξγαδνκέλσλ ΑΠΟ ΜΟΝΟΗ ΣΟΤ δελ 
κπνξνύλ λα αλαθόςνπλ ηε βάξβαξε πνιηηηθή πνπ πιήηηεη κηζζνύο – 
ζπληάμεηο – δηθαηώκαηα, δεηώληαο λα εμαηξεζνύλ από ηα γεληθεπκέλα 
κέηξα. Ζ επίζεζε πνπ γίλεηαη είλαη εληαία. Πηζηεύνπκε όηη νη 
δηεθδηθήζεηο θάζε θιάδνπ έρνπλ ειπίδα λα θέξνπλ θάπνην 
απνηέιεζκα κόλν κε θνηλό αγώλα, θνηλέο ζέζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο. 
Γελ πξέπεη λα δερζνύκε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν αγώλαο ελόο θιάδνπ 
ζε βάξνο ελόο άιινπ, λα ζπθνθαληνύληαη νη κνξθέο πάιεο, νη 
θηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθαζίδνληαη από ηα θάησ θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνβιήκαηά καο. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ν θάζε 
ζύιινγνο δελ δηεθδηθεί θαη ηα επηκέξνπο αηηήκαηά ηνπ. Όκσο ηα 
ραξάηζηα, νη θόξνη, νη κεηώζεηο ζπληάμεσλ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΟΒΑΡΑ 
ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ 
ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΝΣΑΗ ΟΒΑΡΑ ΜΟΝΟ ΔΝΗΑΗΑ ΜΔ ΘΔΔΗ ΚΑΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΔΣΑΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΜΑ.   

Πξνο ηα Γ..  
α) πιιόγνπ Τπαιιήισλ Σξαπέδεο Διιάδνο (ΤΣΔ) 
β) πιιόγνπ πληαμηνύρσλ Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 
(ΣΔ) 

 
 

 
Οη εθπξόζσπνη ηεο ΔΑΚ θαη ΔΑΚ –  ζηα Γ.. 

ησλ πιιόγσλ ΤΣΔ θαη ΣΔ, ΒΑΗΛΖ ΥΑΜΟ θαη 
ΓΗΑΝΝΖ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ θαηαζέηνπλ γηα ζπδήηεζε θαη 
ςήθηζε ζηα Γ.. ηελ εμήο πξόηαζε: 

“Σα Γ.. ηνπ ΤΣΔ θαη ΣΔ θαινύλ ηε Βνπιή, 
ηα θόκκαηα λα ςεθίζνπλ ηελ πξόηαζε λόκνπ πνπ 
θαηέζεζε ην ΚΚΔ γηα ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΩΝ ΜΝΖΜΟΝΙΩΝ, 
ΣΩΝ ΓΑΝΔΙΑΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ, ΣΩΝ 
ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΔΦΑΡΜΟΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ”. 

Συνάδελφοι, ζυναδέλφιζζες, 
Όινη καο έρνπκε θάζε ζπκθέξνλ λα πηέζνπκε γηα 

λα ςεθηζηεί ε πξόηαζε Νόκνπ πνπ εμππεξεηεί ηα 
ζπκθέξνληα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. 

Δπίζεο, είλαη αλάγθε λα ιεθζεί απόθαζε γηα 
Γεληθή Παλειιαδηθή Απεξγία ελάληηα ζηνλ πόιεκν πνπ 
έρεη θεξπρζεί θαηά εξγαδνκέλσλ – ζπληαμηνύρσλ – 
λενιαίαο θαη πνπ πξέπεη λα ζηεξηρηεί θαη από ηηο 
ζπληαμηνπρηθέο νξγαλώζεηο. 
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