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7. ∆ιάφορα θέματα  

 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι είναι έξω να μπουν μέσα και να 

έρθει το Προεδρείο, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο οι πρόεδροι εδώ. Παρακαλώ τα 

μέλη της ∆ιοίκησης να ανέβουν στο βήμα.  

  Συνάδελφοι τώρα με πληροφόρησαν ότι υπάρχει απαρτία ό,τι 

προβλέπει το Καταστατικό επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν κηρύξω 

την έναρξη του 31ου Συνεδρίου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας 

ευχαριστήσω -βέβαια υποχρέωσή μας είναι μια φορά το χρόνο- για την 

παρουσία σας, αλλά ιδιαίτερα τους συναδέλφους που είναι από την 

Περιφέρεια.  

  Γιατί ξέρουμε την ταλαιπωρία που υφίστανται προκειμένου να 

έρθουν εδώ και μπορώ να σας πω ότι είναι οι πιο συνεπείς. Γιατί εδώ οι 

Αθηναίοι από ό,τι θα δείτε, βάζουν υποψήφιοι για την ΟΣΤΟΕ και δυστυχώς 

δεν έρχονται στο Συνέδριο μια φορά το χρόνο. ∆εν ξέρω, αυτό κάποια στιγμή 

πρέπει να δημοσιοποιηθεί για να ξέρουν ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι όχι. 

  Πληροφορήθηκα πριν από λίγο συνάδελφοι τον θάνατο ενός 

εκλεκτού συναδέλφου, φίλου συναγωνιστή από την Ενιαία της Εθνικής και 

είναι και σύνεδρος, του συναδέλφου Ξηρόκωστα.  

  Θα παρακαλούσα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για το 

θάνατό του, αντιπροσωπεία από την Εθνική που προέρχεται, θα πάει να 

καταθέσει στεφάνι και θα παρευρεθεί στην κηδεία του. 

 

Τηρείται ενός λεπτού σιγή 

 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Αιωνία του η μνήμη.  

  Πριν κηρύξω την έναρξη του Συνεδρίου επίσης να σας 

ενημερώσω ότι στο σημερινό Συνέδριό μας, τιμά με την παρουσία της η 

συνάδελφος σύνεδρος στην ΟΤΟΕ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κα Χαρά 
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Καφαντάρη, η οποία βέβαια θα απευθύνει στη συνέχεια ένα χαιρετισμό στο 

Συνέδριό μας.  

  Τη συγχαίρουμε και της ευχόμαστε καλή επιτυχία όπως και στον 

συνάδελφο που προέρχεται πάλι από τον χώρο των Τραπεζών τον 

Τσουκαλά, ο οποίος δεν είναι σύνεδρος βέβαια, στο δύσκολο έργο που έουν 

αναλάβει στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει η χώρα μας και βέβαια 

είναι αυτονόητο ότι ζητάμε να μας συμπαρασταθούν στα δίκαια αιτήματά μας, 

τα οποία φυσικά και γνωρίζουν. 

  Επίσης τιμά με την παρουσία του το Συνέδριό μας ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος της  ΑΓΣΣΕ, συνάδελφος σύνεδρος της ΟΣΤΟΕ και συνταξιούχος 

της ΕΤΒΑ Νικόλαος Μουλίνος. Τον καλωσορίζουμε στο Συνέδριό μας και θα 

του ζητήσουμε να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. 

Επίσης είναι μαζί μας και μας τιμά με την παρουσία του ο 

αναπληρωτής Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ ο συνάδελφος ∆ημητρόπουλος Γιώργος 

ο οποίος είναι σύνεδρος και προέρχεται από το χώρο της Εθνικής. 

Κοντά μας επίσης είναι ο Α' Αντιπρόεδρος της ΟΤΟΕ ο 

συνάδελφος Κωνσταντινόπουλος και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του 

θα πάρει τον λόγο κι εκείνος.  

Συνάδελφοι ξεκινώντας θα παρακαλούσα την συναδέλφισσα και 

σύνεδρο κα Καφαντάρη να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό στο Συνέδριό 

μας. 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι βρίσκομαι στο χώρο των 

Τραπεζών και στο Συνδικαλιστικό Κίνημα των Τραπεζών είτε ως εν ενεργεία, 

είτε ως συνταξιούχος, 30 χρόνια. Όλοι μας λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Το ότι 

ανέλαβα να εκπροσωπήσω ένα χώρο, ή τέλος πάντων εκλέχτηκα στη Βουλή 

δεν αλλάζει ότι είμαι ένα κομμάτι, ένα μέρος αυτής της συλλογικότητας των 

τραπεζοϋπαλλήλων εργαζομένων και εν ενεργεία. 

  Αυτό βέβαια που είναι ότι τώρα υπάρχουν περισσότερες 

ευθύνες, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες και για 
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κάποια αιτήματα – προβλήματα του κλάδου να προωθηθούν ίσως πιο εύκολα, 

να προβληθούν. Το να λυθούν, είναι άλλο θέμα γιατί έχει να κάνει με τις 

γενικότερες πολιτικές, οικονομικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. 

Τρεις μήνες συναδέλφισσες και συνάδελφοι από τις εκλογές της 

17 του Ιούνη επιβεβαιώθηκε πλέον ότι αυτή η τρικομματική Κυβέρνηση δεν 

είναι τίποτε άλλο από μια συντηρητική Κυβέρνηση για την εφαρμογή του 

Μνημονίου. Ακολουθούμε και ακολουθείται μια σκληρή πολιτική λιτότητας, η 

ανεργία καλπάζει, ενώ συγχρόνως έχουμε το ξεπούλημα της δημόσιας 

περιουσίας. 

Στο χώρο των Τραπεζών όλοι ξέρουμε τι έγινε πρόσφατα, το 

ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας, το χάρισμα της καλής λεγόμενης 

Αγροτικής Τράπεζας στον Σάλλα και από την άλλη μεριά αυτό που ετοιμάζεται 

τώρα, το ξεπούλημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο βρίσκεται προ 

των πυλών. 

Συνάδελφοι να μην ξεχνάμε ότι εκτός από το χώρο των 

Τραπεζών μια σειρά άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, δημόσιοι Οργανισμοί όπως 

είναι ο ΟΠΑΠ, καθώς και φιλέτα ∆ημοσίου και δημόσιας περιουσίας είναι 

έτοιμα για ξεπούλημα. 

Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μην πούμε για την 

κατάρρευση των κοινωνικών δομών που λίγο πολύ όλοι βιώνουμε. Για το 

χτύπημα του τομέα της υγείας, πάντα τα συνήθη υποζύγια είναι οι μισθωτοί 

και οι συνταξιούχοι. Την πολιτική αυτή την βιώνουμε καθημερινά, είτε σαν 

συνταξιούχοι των Τραπεζών που βλέπουμε τη σύνταξή μας κάθε μήνα να 

μειώνεται, είτε από τα παιδιά μας τα οποία βρίσκονται περισσότερα στην 

ανεργία. Να μην ξεχνάμε ότι γύρω στο 1.300.000 είναι οι επίσημα 

καταγεγραμμένοι άνεργοι. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι θα έρθει δύσκολος χειμώνας. 

Αυτός ο χειμώνας που θα έρθει και με τις περικοπές και με τα μέτρα που αν 

περάσουν θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο το εισόδημά μας και το 

βιοτικό μας επίπεδο, μπορεί σε αυτό το χειμώνα –και δεν είναι λαϊκισμός αυτό 

που λέω- να θρηνήσουμε και θύματα από έλλειψη θέρμανσης, από το κρύο. 



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 5

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλα αυτά βέβαια και 

όπως όλοι ξέρουμε και από αυτά που ακούγονται και από τις τηλεοράσεις και 

δημοσιεύονται τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται και θα ψηφιστούν, θα 

προσπαθήσει η Κυβέρνηση να τα ψηφίσει, έχουν κλειδώσει μόνο σίγουρα τα 

7 δις που αφορούν τη μείωση των μισθών και των συντάξεών μας. 

Αντί αυτής της πολιτικής όμως η οποία ακολουθείται, πρέπει να 

ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική. Μια άλλη πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, χτύπημα ουσιαστικό της 

φοροδιαφυγής, στήριξης των αδύναμων καθώς και αναδιανομή φυσικά των 

εισοδημάτων υπέρ των αδυνάτων, καθώς και λύση στο χρέος το οποίο από 

την αρχή τονίσαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, έχει ευρωπαϊκή 

διάσταση. Να διαγραφεί ένα μέρος του χρέους και το υπόλοιπο να 

αποπληρωθεί με ρήτρα ανάπτυξης όπως έχει γίνει τρεις φορές στη Γερμανία.   

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι εβδομάδες συζητάνε για τα νέα 

μέτρα, συζητάνε στην Ευρώπη, συζητά η Κυβέρνηση με την Τρόικα. Πρέπει 

όμως να ξέρουμε ότι αυτά τα μέτρα, κατά δήλωση του Πρωθυπουργού, θα 

συζητηθούν στην ελληνική Βουλή μόνο μια μέρα και μάλιστα σε ένα μόνο 

άρθρο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. 

Όσον αφορά και να προσπαθούν να αλλάξουν την πολιτική 

ατζέντα η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε είναι τραγική μέσα σε αυτούς 

τους 29 μήνες από την έλευση της Τρόικας. Τα ασφαλιστικά Ταμεία από το 

κούρεμα συνάδελφοι και μας αφορά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, έχασαν 

γύρω στα 13 δις. Νομίζω πλέον ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι οι 

εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στις Τράπεζες οι προνομιούχοι πια, είμαστε 

όλοι μαζί με τους εργαζόμενους τους άνεργους, θύματα μιας συγκεκριμένης 

πολιτικής. 

Γι' αυτό απαιτείται και η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Να μην 

περάσουν τα νέα μέτρα, να συμμετάσχουμε μαζικά στην απεργία που γίνεται 

μεθαύριο στις 26 του μηνός, εργαζόμενοι – συνταξιούχοι – άνεργοι, να πούμε 

ένα πρώτο όχι σε αυτά τα μέτρα, να τους φρενάρουμε.  

Να υπερασπιστούμε –και αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό και για 

μας τους τραπεζοϋπάλληλους- τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. 18 
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ασφαλιστικοί νόμοι από την έλευση του πρώτου Μνημονίου έχουν περάσει και 

η κατάσταση την οποία βιώνουμε είναι συγκεκριμένη.  

Να υπερασπιστούμε τον κλάδο της υγείας, διότι όπως ξέρουμε η 

υγεία θίγεται θανάσιμα αυτή τη στιγμή. Κλείνουν Νοσοκομεία, συγχωνεύονται 

Νοσοκομεία, κλείνουν Κέντρα Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει. 

Συνάδελφοι, όσο και να μην αρέσει είναι πραγματικότητα την 

οποία ακούμε κάθε μέρα. Ζούμε μια ιστορική στιγμή …  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Συνάδελφοι καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, νομίζω ότι 

είμαστε όλοι θύματα μιας πολιτικής, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ 

και πέρα: να αγωνιστούμε και να τονίσω κλείνοντας ένα πράγμα. Οι 

τραπεζοϋπάλληλοι και το τραπεζοϋπαλληλικό Κίνημα έχει ιστορία στον τομέα 

της αλληλεγγύης αυτό το έδειξε και την περίοδο της κατοχής. Να λοιπόν ένα 

ζήτημα για το οποίο και η ΟΣΤΟΕ πραγματικά πρέπει να δραστηριοποιηθεί, 

να βοηθήσει στη δημιουργία αυτών των δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ μας και 

στον κλάδο μας γενικότερα, γιατί όπως είπα πριν αν περάσουν αυτά τα μέτρα, 

το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. 

  Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι εκτός από τα θέματα των 

συντάξεων, εκτός από τα θέματα της υγείας που όσο και να λέμε όλοι 

αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, θα ήθελα να πω και το εξής είναι για τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά και πάρα πολλοί από εμάς είμαστε 

υπερχρεωμένοι.  

  Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο κατέθεσε σχέδιο νόμου για νέα 

Σεισάχθεια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ήμουν παρούσα στην 

αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής την προηγούμενη Παρασκευή που 

συζητήθηκε και η απάντηση ποια ήταν από την πλευρά της Κυβέρνησης; 

Πόσο κοστίζει αυτό; Οι Τράπεζες πως θα πληρώσουν; Πρέπει να τα ξέρουμε 

αυτά ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για όλους μας και ποιος ενδιαφέρεται για 

τις Τράπεζες.  

  Συνάδελφοι η λύση είναι μία: ενότητα, αλληλεγγύη και αγώνας. 

Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Σαν συνάδελφος συνταξιούχος της Εθνικής 
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Τράπεζας και σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλη η Κοινοβουλευτική 

Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστεί για παρεμβάσεις 

στη Βουλή, για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Ευχαριστώ. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστούμε την συναδέλφισσα σύνεδρο και βουλευτή. 

Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ ο 

συνάδελφος Μουλίνος από την ΕΤΒΑ. Ήταν σύνεδρος της ΟΣΤΟΕ και 

εξελέγην Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ. 

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: Θέλω να σας καλωσορίσω και θέλω να πω ότι θα πρέπει με 

περισσότερη δυνατότητα και υπομονή να ακούμε και πράγματα 

εξωπραγματικά, ή αν θέλετε διαφορετικά από αυτά που πιστεύουμε. ∆εν 

αποτελεί προτροπή, αλλά είναι δεοντολογία την οποία οι συνάδελφοι 

τραπεζικοί την έχουμε από χρόνια. 

Συνάδελφοι αν η γοητεία του συστήματος κατά πως φαίνεται 

αρχίζει να ξεθωριάζει, νομίζω πως δεν είναι ούτε ηθικό ούτε ∆ίκαιο οι δαπάνες 

του λίφτινγκ να πληρωθούν μόνο από τους μισθωτούς και κυρίως από τους 

συνταξιούχους. 

Οι συνταξιούχοι ήδη έχουμε πληρώσει 9,7 δις. Το νέο πακέτο 

είναι περίπου άλλα 5 δις, φτάνουμε αισίως στα 15 δις. Έχουμε υποστεί 72 

νέους φόρους – χαράτσια και 21 μειώσεις των συντάξεων. Τραγική κατάσταση 

ορίζεται αδιέξοδο. 

Θέλετε και το χειρότερο; Έχουν αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για 

τις επόμενες μειώσεις του ’13 αν το πακέτο των 11,5 δις δεν βγει θετικά, 

δηλαδή δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα δηλαδή σε ένα πρόγραμμα που 

λειτουργεί χωρίς πρόγραμμα. 

Σε αυτή την τραγική συγκυρία σε αυτή τη συγκλονιστική περίοδο 

που η ζωή μας κυριολεκτικά στραγγαλίζεται και τα όνειρά μας με ταχύτητα 

μποζονίου αυτό που έγινε στην Ελβετία ξεθωριάζουν, το μόνο όπλο που 

έχουμε είναι η αντίσταση σε μια διαφορετική συνδικαλιστική προσέγγιση 

χωρίς όμως τις νοοτροπίες, τις πρακτικές και τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. 

∆ιότι για πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει κι εγώ -αρκετοί θα με 

ξέρετε- κινηθήκαμε εντελώς διαφορετικά οι περισσότεροι. Το βιώσαμε όλοι 
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είτε θετικά, είτε αρνητικά. Είχαμε άλλα κριτήρια. Ανάμεσα σε αυτά και το 

περίφημο και πολύ γνωστό «ανήκω». Αυτό το «ανήκω» έδρασε τότε στο 

παρελθόν πρωταγωνιστικά. Αυτό το «ανήκω» θεμελίωσε κουλτούρα 

επιλογών, έγινε τρόπος ζωής, οριοθέτησε σοβινιστικές επιλογές, μοναδικό 

κριτήριο σε πάρα πολλά θέματα, γνώμονας προτεραιότητας.  

Είναι αυτό το «ανήκω» που ακύρωνε τις κριτικές μας ικανότητες 

και απέτρεπε τις όποιες δυνατότητές μας αξιολόγησης της πραγματικής 

κατάστασης και κυρίως σήμερα πολλοί από εμάς -δεν θα έλεγα οι 

περισσότεροι ή οι λιγότεροι δεν είμαι εγώ αυτός που θα προσδιορίσω την 

ποσότητα- λένε ή λέμε σε στιγμές μιας διαφορετικής εσωτερικότητας ότι ήταν 

το απόλυτο λάθος. ∆ιότι αυτό το «ανήκω» αντικατέστησε πολλά άλλα 

σημαντικά ρήματα όπως το «επιλέγω», όπως το «κρίνω», όπως το 

«αξιολογώ». 

Τι πρέπει να γίνει; Να το αφήσουμε εν τόπω χλοερώ και εν 

τόπω αναψύξεως! Στο πλαίσιο της τωρινής μας συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας, κυρίες και κύριοι πάντα υπάρχει –και ευτυχώς που υπάρχει- 

μια διαφορά εκτίμησης ή αξιολόγησης των όσων συμβαίνουν από τον καθένα 

μας και αυτό δεν είναι μόνο λογικό. Είναι απαραίτητο, είναι χρήσιμο, είναι 

ουσία αφού ενισχύει την πολυφωνία για την αναγκαιότητα της σύνθεσης και τη 

λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. 

Όμως αυτή η διαφορετικότητα οπτικής που έχει τα δικά της 

υποκειμενικά και αντικειμενικά κίνητρα, δεν πρέπει ιδιαίτερα τώρα, αυτή τη 

συγκεκριμένη περίοδο, τούτη την τραγική στιγμή, την ώρα της σκληρής 

δοκιμασίας όλων μας, να ακολουθεί και μάλιστα υστερόβουλα με μια ιδιαίτερη 

πορεία ή να λειτουργεί ετσιθελικά ή από αντίδραση αρνητικά, ή ακόμη να 

οριοθετείται χαρακτηριστικά από συνδικαλιστικές τάσεις μοναχισμού. 

∆ιότι τότε εύκολα μπορεί κανείς να υποθέσει και μάλιστα 

περισσότερο από ενδεχόμενα ίσως, ότι λειτουργούμε κάτω από προσωπική 

ιδιοτέλεια ή συνδικαλιστική ιδιοτέλεια ή εξυπηρετούμε άλλου είδους 

σκοπιμότητες και να μην το κρύψουμε… κομματικά. 

Κυρίες και κύριοι αυτή η διαφορετικότητα οπτικής και 

προσέγγισης των γεγονότων οφείλει να την εντάξουμε μέσα από θεσμικές 
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διαδικασίες, μέσα δηλαδή από αυτά που έχουμε από την ΟΣΤΟΕ και από την 

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος θεσμικά, προκειμένου αυτά 

εδώ να καταστούν περισσότερο αποδοτικά. 

Και θέλω να πω κάτι. Αυτές οι σκέψεις που καταθέτω δεν 

αποτελούν για κανέναν –το τονίσω όσο πιο εμφατικά γίνεται- ούτε αιχμή ούτε 

ιδιαίτερη αναφορά και μακριά από εμένα τέτοιου είδους προθέσεις. Όμως 

περισσότερο από κάθε τι πρέπει να εκφράζουν ή να προσπαθούν να 

εκφράσουν την ανάγκη μιας διαφορετικής συνδικαλιστικής επιλογής απόψεων 

που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να ορίσουμε τα επόμενα βήματά 

μας, διότι οι στιγμές –ποιος το αμφισβητεί;- είναι κρίσιμες, οι καιροί τραγικά 

επικίνδυνοι, οι προοπτικές δυστυχώς για μας ξεθωριασμένες.  

Βιώνουμε τραγική επαναλαμβάνω πραγματικότητα γι' αυτό και η 

ενωτική δράση είναι επιβεβλημένη ανάγκη. Το όλοι μαζί που λέμε, πρέπει να 

αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και η συμπόρευση πρέπει να γίνει 

αναγκαιότητα αλλά και όπλο μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης εμβέλειας. 

Πρέπει να το πούμε κι αυτό ότι τελείωσαν οι κομματικές άκρες 

είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε σε επίπεδο προοπτικής, είτε σε επίπεδο 

παρελθόντος. Όπως επίσης και οι συνδικαλιστικές ηγεμονίες έχουν αρχίσει να 

διαφοροποιούνται, ενώ οι περιούσιες μεταχειρίσεις κάποιων Οργανώσεων είτε 

λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω αριθμού έχουν διαφοροποιηθεί. 

Αγαπητοί συνάδελφοι δεν τα επικαλούμαι όλα αυτά από 

υστεροβουλία ή από σκοπιμότητα, ή υπό την έννοια ότι εγώ ξέρω 

περισσότερα από εσάς. Απεναντίας, ίσως είμαι ο ελάχιστος. Όμως πρέπει να 

σας πω ότι από την ημέρα που ανέλαβα την προεδρία της Ανωτάτης Γενικής 

Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας διαπίστωσα κάτι: αυτή η 

Τριτοβάθμια Οργάνωση δεν αναγνωρίζεται πουθενά.  

∆εν μπορεί να είναι –τουλάχιστον έτσι μου είπαν- ισότιμος 

κοινωνικός εταίρος, δεν μπορεί να κάτσει σε τραπέζια διαπραγματεύσεων, δεν 

μπορεί να έχει φωνή στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στον ΕΟΠΥΥ ή στο ΙΚΑ. ∆ιότι 

απλούστατα εμείς είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε χύμα. Μια από γιουβέτσι 

είμαστε, επιτρέψτε μου το νεολογισμό και την υπέρβαση. 
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Εμείς όμως θέλω να σας πω και δεν είναι ώρα να 

περιαυτολογήσω αύριο έχουμε ∆ιοικητικό Συμβούλιο στην ΕΓΣΣΕ θα 

συζητήσουμε διάφορα θέματα, προσπαθούμε να δρομολογήσουμε ενέργειες 

για τη θεσμική  ή de facto ή de jure αναγνώριση της Τριτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής Οργάνωσης και αυτό ενδιαφέρει όλους μας και αυτό είναι το 

όπλο μας, αυτή είναι η προοπτική μας. Αλλιώς δεν μας δέχονται. 

Εάν πάτε σαν Σωματείο δεν σας αναγνωρίζουν και ας είστε 

50.000. Εμείς εκπροσωπούμε 150.000 έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες 

για να βρούμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και παρ' όλα αυτά δεν μας 

δέχονται. 

Ωστόσο καταφέραμε να δούμε όλα τα Κόμματα εκτός από το 

ΚΚΕ. Καταφέραμε να δούμε αρκετούς φορείς το ΤΑΥΤΕΚΩ, έχουμε ραντεβού 

με τον ΕΟΠΥΥ και επίκειται του ΙΚΑ. Είχαμε ιδιαίτερη ουσιαστική σύσκεψη για 

θέματά μας στο Υπουργείο Εργασίας με τον Υπουργό, μετά από μια πορεία 

διαμαρτυρίας στην οποία συμμετείχαμε. Για να διαπιστώσουμε το 

ατελέσφορο: η σημερινή πολιτική είναι πολιτική διαχείρισης και όχι πολιτική 

πολιτικών επιλογών. «Κάνουμε ό,τι μας λένε» μότο τραγικό. 

Αν δεν ανατραπεί, δεν μπορούμε να ελπίζουμε όχι για καλύτερες 

μέρες, αλλά απλώς για το σταμάτημα του κατήφορου. Και που πάμε; Ίσως το 

γνωστό ανέκδοτο θα σας το μεταφέρω, να τα λέει καλύτερα και από εμένα. 

Εγώ λοιπόν συνάδελφοι λέω το γνωστό ανέκδοτο «και που πάμε» θρηνεί ο 

απαισιόδοξος και λέει τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα 

και ο αισιόδοξος απαντά και βεβαίως θα μπορούσαν. 

Εμείς βρισκόμαστε ανάμεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη. 

Περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη για ενωτική επιλογή και απόφαση με 

συνολική κεντρική δράση. Και θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να γίνει η 

λειτουργία ανάλογα με το ρόλο που έχει ο καθένας.  

Άλλο ρόλο έχει η ΟΣΤΟΕ, άλλο έχει η ΑΓΣΣΕ άλλο τα 

Πρωτοβάθμια. Πρέπει ο καθένας στο ρόλο του στο συγκεκριμένο πλαίσιο να 

λειτουργήσει κατά πως πρέπει. ∆ιότι τα ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

όργανα, δεν έχουν τη δυνατότητα θεσμικά τουλάχιστον να παρέμβουν και να 

πουν τι πρέπει να κάνετε, τις επιλογές. Έχουν ρόλο συντονιστή και τα λοιπά. 
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Εγώ από εδώ, από τούτο το συνέδριο και θέλω να ζητήσω 

συγνώμη αν σας κούρασα πολύ, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ακριβώς 

χαιρετισμός αλλά ας κάνουμε μια διασταλτική ερμηνεία. Στις ανάσες που μας 

ζητούν, έχουμε να τους πούμε ότι απαιτούμε το αυτονόητο: τη δυνατότητα 

κανονικών αναπνοών.  

Όσον αφορά για την επιμήκυνση η οποία λέει θα έχει περίεργα 

και παράξενα χαρακτηριστικά, κάνουμε μια ευχή: να μην αποκτήσει τις 

ιδιότητες οπωροκηπευτικού προϊόντος των Καλυβίων.  

Τέλος για την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, θέλω να σας πω ότι 

ας την αρχίσουν από μόνοι τους. Από αλλού και χωρίς τους συνταξιούχους. 

∆εν θα τους κάνουμε τη χάρη να συμβάλλουμε ως πελάτες στη δουλειά των 

γραφείων κηδειών. Καλή δύναμη και ευχαριστώ. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ανωτάτης Γενικής 

Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων. Καλώ στο βήμα τον Αντιπρόεδρο της ΟΤΟΕ 

τον συνάδελφο Κωνσταντινόπουλο. 

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα κουράσω θα είμαι 

πολύ σύντομος, γιατί άλλωστε τα θέματα είναι κοινά και για τους εν ενεργεία 

και για τους συνταξιούχους.  

  ∆εν ήρθε ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ γιατί έχει αυτή τη στιγμή 

συνάντηση με τον Σταϊκούρα τον Υπουργό. Και έχει τη συνάντηση αυτή 

αγαπητοί συνάδελφοι διότι έχουμε απολύσεις όπως γνωρίζετε στις 

Συνεταιριστικές Τράπεζες και υπάρχει ο Πρόεδρος των εργαζομένων στις 

Τράπεζες σε απεργία πείνας και θα παρευρεθεί στη συνάντηση αυτή με τον 

Σταϊκούρα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι τα προβλήματα είναι κοινά, τα 

προβλήματα είναι τα ίδια. Το τραπεζικό σύστημα δεν είναι το ίδιο όμως όπως 

το ξέρατε εσείς, σήμερα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα σχέδια και τα πλάνα 

τα έχουν φτιάξει κάποιοι στα γραφεία. Έχουν σχεδιάσει, τα ντόπια 

συμφέροντα και οι τραπεζίτες και έχουν πει ότι δεν χρειάζονται τόσες 

Τράπεζες, δεν χρειάζονται τόσοι εργαζόμενοι, πρέπει να μειωθούν, να 

απολυθούν είτε με εθελουσία έξοδο είτε αλλιώς. 
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∆εν χρειάζονται 60.000 εργαζόμενοι, χρειάζονται 30-40 χιλιάδες. 

∆εν χρειάζονται τόσες πολλές Τράπεζες, αυτό λέει η Τρόικα και αυτό λέει και 

το ντόπιο κατεστημένο. Χρειάζονται δυο, το πολύ τρεις Τράπεζες. 

Άρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα θα είναι 

απολύσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι τα πράγματα στους εργασιακούς χώρους στις 

Τράπεζες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τελείως διαφορετικά. Και αν κρίνουμε 

μετά το τέλος του Οκτώβρη μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις, θα έχουν αλλάξει 

τελείως δραματικές οι αλλαγές, που όλες θα είναι εις βάρος των εργαζομένων. 

Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση και να εκφράσω την ΟΤΟΕ και 

να πω ναι, μαζί, χέρι – χέρι στον αγώνα. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν είναι 

θέμα των συνταξιούχων, είναι θέμα και των εν ενεργεία. Τα εργασιακά 

δικαιώματα που καταργούνται και καταπατούνται σήμερα, από τους 

τραπεζίτες και όχι μόνο από το ντόπιο κατεστημένο, από την Τρόικα είναι 

κοινά προβλήματα. Τα βλέπουμε, τα ζούμε ήδη εδώ και αρκετό χρονικό 

διάστημα.  

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί πιο πολύ. ∆εν θα είναι ο χειμώνας 

δύσκολος, έχει αρχίσει και έχει γίνει και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και η 

άνοιξη για τους εργαζόμενους. ∆υστυχώς θα περάσουμε ένα μακρύ δρόμο ο 

οποίος θα είναι πολύ άσχημος και με άσχημες εξελίξεις για τους 

εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και τους Έλληνες πολίτες. 

Αγαπητοί συνάδελφοι κινδυνεύει σήμερα το Ταμείο Υγείας. Με 

αγώνα της ΟΤΟΕ καταφέραμε να μην ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να 

δούμε όμως και ήδη προχωράμε σε μελέτες για να φτιάξουμε ένα ενιαίο 

Ταμείο υγείας όλων των τραπεζοϋπαλλήλων και συνταξιούχων. 

Το Ταμείο σύνταξης βάλλεται και μειώνονται οι συντάξεις το 

γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς, κάθε μήνα και περισσότερο. Ήδη από ό,τι 

γνωρίζω έχουν φτάσει στα επίπεδα του 40-45% οι μειώσεις στις συντάξεις 

μας. Εφ' άπαξ σε πολλούς εργαζόμενους στις Τράπεζες δεν δίνεται. Άρα ο 

αγώνας, όπως είπα και στην αρχή, είναι κοινός. ∆εν γεύεστε εσείς, θα 

γευτούμε κι εμείς αύριο το πρωί: δεν θα πάρουμε σύνταξη, δεν θα έχουμε 

υγεία, δεν θα έχουμε Ταμείο πρόνοιας. 
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Στις 26 του μήνα έχει αποφασιστεί μια κινητοποίηση. Ένας 

απεργιακός αγώνας πανελλαδικός, πανεργατικός, σε κοινούς αγώνες, σε 

κοινές συγκεντρώσεις να δώσουμε το μήνυμα ότι εδώ δεν μπορούμε πλέον να 

αντέξουμε την καταπίεση αυτή της Τρόικας και των εντολοδόχων της Τροίκας, 

της σημερινής Κυβέρνησης. 

Αυτή η πολιτική αγαπητοί συνάδελφοι θέλει ανατροπή. ∆εν 

μπορεί πλέον να καθόμαστε παθητικά στους καναπέδες μας στο σπίτι μας και 

να δεχόμαστε όλη αυτή τη συνολική επίθεση, που εντολοδόχοι είναι η Τρόικα. 

Άλλοι είναι αυτοί που δίνουν τις εντολές για διάλυση των εργασιακών 

σχέσεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι τα 

ντόπια συμφέροντα.  

Γιατί έτσι θέλουν να ισοπεδώσουν τον εργαζόμενο, να 

ισοπεδώσουν τον συνταξιούχο για να μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή 

και να ρίξουν το χρήμα που συσσώρευσαν τόσα χρόνια στην αγορά με φτηνό 

εργατικό κόστος. 

Καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, στο μαζικό αυτό Συνέδριο που 

πρέπει όπως είπε ο Πρόεδρος προηγούμενα, να παίζετε καθοριστικό ρόλο. 

Είστε η δύναμη πολυάριθμη που μπορεί να προσδιορίζετε μαζί με τους εν 

ενεργεία το μέλλον των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ και 

καλή επιτυχία Πρόεδρε. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της ΟΤΟΕ συνάδελφο 

Κωνσταντινόπουλο.  

 

Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι ξεκινάμε την κανονική διαδικασία.  

  Σαν 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης είναι να προτείνουμε Πρόεδρο 

της Συνέλευσης και δυο Γραμματείς. Ακούγοντας κάποιες φωνές προχθές ότι 

κάποιος Σύλλογος θέλει να προτείνει κάποιο Πρόεδρο, πήρα τη γνώμη όλων 

των Προέδρων που συμμετέχουν στην ΟΣΤΟΕ να προτείνω για Πρόεδρο 

ενωτικό για όλους τον συνάδελφο που μας τιμά με την παρουσία του και είναι 

και σαν σύνεδρος πλέον, τον Πρόεδρο της ΑΓΣΣΕ τον συνάδελφο Μουλίνο. 
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Συνάδελφε σε προτείνω για Πρόεδρο, είναι πρόταση όλων των Συλλόγων 

εκτός από την Εθνική βέβαια, που άκουσα ότι θέλει να προτείνει κάποιο άλλο 

Πρόεδρο, μπορεί να τον προτείνει δικαίωμά της είναι. 

  ∆ηλαδή ακούστηκε χτες εγώ ήμουν παρών και αν θέλετε να μου 

το διαψεύσεις, να μου το διαβεβαιώσουν άλλοι. Είπαν, είναι μεγάλη δύναμη η 

Εθνική και να προτείνει δικό της Πρόεδρο και μάλιστα ο συνάδελφος 

Μαυροφόρος μου είπε ότι θα προτείνει κάποιον συνάδελφο… δεν είναι 

ανάγκη να τα πω. Λοιπόν από την Εθνική, για να μην ταλαιπωρούμε τους 

συναδέλφους σας παρακαλώ την πρότασή σας.  Συνάδελφε Μουλίνο θα 

ήθελα να σε ρωτήσω αν αποδέχεσαι … 

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Το θέμα είναι αρκετό 

σοβαρό … αν είναι ομόφωνη η απόφαση και πείτε ναι, ανεβαίνω. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφε Μουλίνο, η διαδικασία δεν προβλέπει ομόφωνη 

απόφαση, η διαδικασία προβλέπει κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ τους 

συναδέλφους που έχουν διαφορετική πρόταση… Ο συνάδελφος Μαυροφόρος 

έχει τον λόγο. 

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: Συνάδελφοι να συμφωνήσουμε στη διαδικασία για να 

πάμε στην ουσία.  

  Από μέρους του ∆ικτύου Συνδικαλιστών στην ΟΣΤΟΕ 

προτείνουμε μια ενωτική πρόταση στην οποία δεν θα συμμετέχουμε εμείς. 

Προτείνουμε ένα τριμελές ισότιμο Προεδρείο που θα απαρτίζεται από τον 

συνάδελφο Βαγγέλη Μαύρο, τον συνάδελφο Γιώργο Χασαπόπουλο και ο 

τρίτος συνάδελφος Ανδρέας Μπεκιάρης. Αυτοί οι τρεις συνάδελφοι ως ισότιμα 

μέλη του Προεδρείου πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία 

για να περάσουμε στην ουσία. 

  Σημειώνουμε ότι δεν εκφράζουμε Συλλόγους. Εκφράζουμε 

ρεύμα στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και στην πρόταση αυτή η δική μας τάση δεν 

εκπροσωπείται. Ευχαριστώ. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μαυροφόρο, μόνο να του 

υπενθυμίσω ότι το Καταστατικό δεν το προβλέπει. 
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Γ. ΡΗΓΑΣ: Εκπροσωπώ το Αγωνιστικό Μέτωπο. Η διαδικασία αυτή περί 

Συνέλευσης, εδώ συνάδελφοι είμαστε σύνεδροι της ΟΣΤΟΕ που 

εκπροσωπούμε συνδικαλιστικές Παρατάξεις. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας 

αρέσει κατεβαίνετε υποψήφιοι με κάποιες Παρατάξεις. Αυτά να τα ξεχάσετε. 

  Εάν είστε δυσαρεστημένοι και έχετε πρόβλημα και με τις 

Παρατάξεις και με τους πολιτικούς σας φορείς, θα πάτε εκεί να τα λύσετε. Εδώ 

είναι Συνδικαλιστικό Κίνημα … 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Πρόταση συνάδελφε. Την πρόταση περιμένουμε. 

Γ. ΡΗΓΑΣ: Η πρόταση είναι: εδώ δεν εκπροσωπούνται οι Πρόεδροι των 

Συλλόγων, εδώ το Συνέδριο και η Συνέλευση αποφασίζει για Προεδρείο. Οι 

διαδικασίες να σηκώνεται ο συνάδελφος Μουλινός και να λέει ότι «αν πείτε 

ομόφωνα ανεβαίνω», είναι εκτός λογικής Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

∆εύτερον, στηρίζουμε την πρόταση του ∆ικτύου αυτή που ανέφερε για 

εναλλασσόμενους Προέδρους. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Χασαπόπουλος έχει τον λόγο. 

Γ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, ας χαλαρώσουμε λίγο να ηρεμήσουμε να 

προχωρήσουν και οι διαδικασίες. Όμως κάνω ξεκάθαρο επειδή προέρχομαι 

από την Εμπορική σαν Χασαπόπουλος ότι δεν έχω κάνει καμία συμφωνία με 

τον συνάδελφο Πλιάκο και σας πληροφορώ ότι ούτε η Παράταξη την οποία 

εκπροσωπώ, δεν έχω κανένα Πρόεδρο εγώ. Ο Πρόεδρος δεσμεύει μόνο τον 

εαυτό του. Άρα ξεκαθαρίζω, τονίζω και πάλι ότι δεν έχω συμφωνήσει σε 

τίποτε με τον Πρόεδρο και στηρίζω την πρόταση του συναδέλφου 

Μαυροφόρου. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Μπίσκινας από την Εθνική έχει τον λόγο. 

κ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ: Συνάδελφοι ας μην μπούμε στη διαμάχη τι έχει συμφωνήσει ο 

Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ με τους Προέδρους των Συλλόγων. Το να λέει όμως ότι 

η απόφαση για γραμματέα της σημερινής Συνέλευσης της ΟΣΤΟΕ προτείνεται 

από τους Προέδρους των Συλλόγων και τον Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ, είναι 

προσβολή για όλους μας, είναι προσβολή για όλους τους συνέδρους. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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κ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ: Η πρότασή μας είναι: ενωτική πρόταση το τριμελές Προεδρείο 

από τον συνάδελφο Μαύρο, Χασαπόπουλο και Μπεκιάρη. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Η συναδέλφισσα Κλητοράκη έχει τον λόγο. 

κα ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ: Συνάδελφοι, η ατμόσφαιρα είναι πολύ φορτισμένη και 

έχουμε να συζητήσουμε σοβαρότατα θέματα υπαρκτά και μέχρι στιγμής 

είμαστε στη θεωρία. Φανταστείτε να περάσουμε σε προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας.  

  Κατανοώ την ένταση που υπάρχει, οικονομικά όλοι είμαστε 

πιεσμένοι αλλά για το Θεό ας βρούμε μια κοινή θέση, ούτε απόφαση των 

Προέδρων ούτε κανενός ενός εκάστου. Ας γίνει ένα αντιπροσωπευτικό 

Προεδρείο ίσως για πρώτη φορά παραβιάζοντας τα έθιμα, για να 

εκπροσωπηθούν οι τρεις μεγάλες Τράπεζες. 

  Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα ούτε με τον 

συνάδελφο Μαύρο, ούτε με τον Μουλίνο. ∆εν είναι θέαμα όμως αυτό, 

σηκώνεται ο ένας σηκώνεται ο άλλος, πέφτουν ονόματα, χωρίς καμία 

συνεννόηση. Ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ είναι ένα ουδέτερο πρόσωπο αυτή τη 

στιγμή, όμως και ο ίδιος να μην είναι και να είναι ο συνάδελφος Μαύρος, 

συνάδελφος είναι από την Εθνική. Ας αποφασίσουμε, αλλά θα τσακωθούμε 

για το πρόσωπο και θα χάσουμε την ουσία. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Βογιατζάκης από την Εμπορική έχει τον λόγο. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Συνάδελφε Ιγνάτιε δεν επιτρέπεται να βάζεις τον Πρόεδρο 

της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας σήμερα σε διελκυστίνδα στο Συνέδριο 

το δικό μας. Σου είπε ο άνθρωπος ότι δεν δέχεται αν δεν είναι απόλυτα 

ομόφωνη η απόφαση. Από τη στιγμή που υπάρχει άλλη πρόταση, παρακαλώ 

το Νίκο Μουλίνο να αποσυρθεί. Είναι Συνέδριο που έχει κι άλλη πρόταση και 

δεν επιτρέπεται ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ να είναι σε διελκυστίνδα. Ευχαριστώ. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι επειδή μένω εκτεθειμένος. Κατ' αρχήν ο 

συνάδελφος Μουλίνος δεν είπε ότι δεν δέχεται. Του είπα εγώ και μου λέει ναι, 

κατά πλειοψηφία δέχεται, πρώτον.  



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 17

  ∆εύτερον, είχα συνεννοηθεί είχα πει και στον κ. Βογιατζάκη και 

στην κα Κλητοράκη και σε όλους και είχαν συμφωνήσει. Σας παρακαλώ 

βοηθήστε, δεν θα πάθουμε εγκεφαλικό σήμερα συνάδελφοι. Είπαν κάποιοι για 

Κόμματα να αναλάβουν κάποιοι από Παρατάξεις….   

  Η ΟΣΤΟΕ δεν προέρχεται από Παρατάξεις, δεν εξελέγη το 

ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας από Παρατάξεις, ήταν ένα ανεξάρτητο 

ψηφοδέλτιο και το ξέρετε όλοι. Ποτέ δεν κατεβήκαμε με κομματική χροιά και γι' 

αυτό και λειτούργησε.  

  Σας παρακαλώ πάρα πολύ μπαίνουν δυο προτάσεις σε 

ψηφοφορία.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Θέλετε να πάρουμε κι άλλες προτάσεις; Ωραία, ο συνάδελφος 

Κωνσταντέλος έχει τον λόγο. 

Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε της ΟΣΤΟΕ μην ταλαιπωρείς το 

Σώμα. Μπήκαν δύο προτάσεις, μία πρόταση μπήκε από σας για τον Πρόεδρο 

της ΑΓΣΣΕ και μπήκε μία πρόταση από όλες τις Τράπεζες. ∆εν είναι από 

παρατάξεις, από όλες τις τράπεζες, Μαύρος, Εμπορικής και αυτή που έβαλε ο 

Μαυροφόρος.  

  Να μπουν οι δυο αυτές προτάσεις σε ψηφοφορία, να μην 

ταλαιπωρείς το Σώμα. Αν υπάρχει άλλη πρόταση να μπει και να μπει σε 

ψηφοφορία, έτσι λέει το καταστατικό και να μην ταλαιπωρείς το Σώμα, όχι να 

πάθεις εγκεφαλικό, έτσι θα λειτουργήσουμε σωστά και ωραία.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Καραγεώργος, ο οποίος είναι Πρόεδρος της 

Γενικής Τραπέζης, έχει το λόγο και μετά συνάδελφοι εσείς.  

Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ: Συνάδελφοι δεν ξέρω αν έχει σημασία ποιος θα είναι 

Πρόεδρος σε ένα συνέδριο, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα 

διχαστικά και σε λίγο οι μισοί θα φύγουν κι εμείς καθόμαστε και λέμε το ποιος 

θα είναι Πρόεδρος. Ας αναλάβει ο Μπεκιάρης, ο Μουλίνος κι άλλος ένας να 

τελειώσουμε, είναι ντροπή.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Γαζέτας έχει το λόγο.  
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Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Συνάδελφοι σύνεδροι της ΟΣΤΟΕ, προέρχομαι από το χώρο 

της Εμπορικής Τράπεζας, είμαι ιδρυτικό μέλος μιας κίνησης των 

συστεγασμένων συνταξιούχων.  

  Θέλοντας να αποφύγουμε τους όρους του παρελθόντος και να 

πάμε με όρους μέλλοντος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της 

διαδικασίας και θεωρώ ότι ο Πρόεδρος, σεβόμενος την ιστορία του 

προσωπικά και τους αγώνες του,  ότι έχει ήδη ξεκινήσει με κάποια λάθη.  

Θεωρώ ότι το συνέδριο, οι σύνεδροι είναι αυτοί που θα 

καθορίσουν τη διαδικασία και θα επιλέξουν και τα πρόσωπα. Εάν δεν είναι 

ένας που θα μπορούσε να είναι θεσμικός, κακά τα ψέματα συνάδελφοι, 

είμαστε από τόσες τράπεζες, υπάρχει κι ένας αριθμός συνέδρων και όπως 

ξέρετε η ∆ημοκρατία έχει και νούμερα και εκεί μπερδεύονται λίγο τα 

πράγματα.  

Θα πρέπει να καθοριστεί ένας θεσμικά υπεύθυνος για τη 

διεξαγωγή του συνεδρίου και αν δεν μπορούμε να πάμε στην επόμενη λύση, 

που δε με βρίσκει καθόλου σύμφωνο, των παρατάξεων. Συνάδελφοι ας 

καταλάβουμε καλά ότι δεν είναι συνέδριο των παρατάξεων, αν θέλαμε 

παρατάξεις να γίνει ένα παραταξιακό να λύσουν τα προβλήματα όπως μας τα 

έχουν λύσει μέχρι σήμερα. 

Νομίζω ότι δεν μας καλύπτει αυτή η προοπτική, κάτι καινούριο 

θέλουμε, κάτι καινούριο αναζητάμε κι αφού όλα άλλαξαν γύρω μας πρέπει να 

αλλάξουμε κι εμείς. Εάν λοιπόν δεν είναι ένας που τι μπορεί να είναι; 

Πρόεδρος θα είναι. Να είναι τρία άτομα από το συνέδριο που θα εκτεθούν και 

εφόσον εκτεθούν μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι ικανοί να 

διεξαγάγουν το συνέδριο.  

Να είναι τρία άτομα, για να μπορεί να διεξαχθεί το Συνέδριο να 

είναι εναλλάξ και γραμματεία, μην εκλέξουμε και γραμματέα δηλαδή, μην πάμε 

στη διαδικασία να εκλέξουμε και γραμματέα και πρακτικογράφο και ότι άλλο. 

Τα τρία άτομα, που δεν είναι ανάγκη να είναι οι ίδιοι των παρατάξεων ∆ΑΚΕ 

ΠΑΣΚΕ και δεν ξέρω τι άλλο.  

Εντάξει συνάδελφοι, προσωπικά είμαι διατεθειμένος να εκτεθώ 

για τη δουλειά αυτή.  
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Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι, επειδή όλοι μιλάνε για την ενότητα, αλλά αλλιώς την 

καταλαβαίνει ο καθένας την ενότητα, εγώ θα πω το εξής τότε: Να αναλάβει ο 

συνάδελφος Μουλίνος Πρόεδρος, με δύο Γραμματείς στο Προεδρείο από 

αυτούς που προτείνανε.  

  Εάν κι αυτή η πρόταση δε γίνει αποδεκτή, προσέξτε, εάν αυτοί 

που κάνουν τις προτάσεις δεν την αποδέχονται, το βάζω σε ψηφοφορία, αν 

θέλουμε να φύγουμε από δω και να μην ταλαιπωρούμεθα. Και το είπα, εμείς 

δε θέλουμε παρατάξεις στο Προεδρείο, εμείς θέλουμε άνθρωπο ο οποίος να 

είναι από μικρή Τράπεζα, είναι ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής 

Συνομοσπονδίας, τον ακούσατε προηγουμένως, θέλουμε να τον τιμήσουμε με 

αυτό και να αναλάβει.  

Λοιπόν βάζω σε ψηφοφορία τις προτάσεις αν δεν την 

αποδέχεστε.  

ΜΕΛΟΣ: Σε παρακαλώ, όταν λες εμείς, ποιοι εμείς; Όταν λες εμείς βάζουμε.. 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Εγώ συνάδελφοι από την πρώτη μου ομιλία εξήγησα και θα 

ήθελα να το αναφέρουν οι συνάδελφοι, ρώτησα όλους τους Προέδρους των 

Συλλόγων, οι οποίοι και δεν είχαν αντίρρηση για την υποψηφιότητα του κ. 

Μουλίνου. Λοιπόν συνάδελφοι μπαίνει σε ψηφοφορία η πρότασή μου, αν 

θέλετε να τελειώσουμε.  

ΜΕΛΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία, βάλε σε ψηφοφορία τις προτάσεις.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι εγώ εγκεφαλικό δε θα πάθω, ούτε κι εσείς.  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι επειδή δεν αποδέχεστε την πρόταση να 

είναι ο συνάδελφος Μουλίνος Πρόεδρος και άλλοι δύο Γραμματείς, 

επαναφέρω την πρόταση μου για Πρόεδρο του συνεδρίου τον σύνεδρο της 

ΟΣΤΟΕ και Πρόεδρο της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας κ. Μουλίνο. 

Πρόεδρος, ποιοι τον ψηφίζουν; Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ συνάδελφοι 

στην ενωτική αυτή πρόταση. Συνάδελφοι θα γίνει μετά η καταμέτρηση, 

κατεβάστε τα χέρια σας. Ενδεικτικά βάζω και την άλλη πρόταση..  
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ΜΕΛΟΣ: Όχι Πρόεδρε μετά, να γίνει καταμέτρηση τώρα.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Θα το κάνουμε κι αυτό συνάδελφε, θα το κάνουμε. Συνάδελφοι 

παρακαλώ μπαίνει η άλλη πρόταση, που λέει από τρεις παρατάξεις να μπουν 

στο Προεδρείο, τρεις παρατάξεις είπανε, ποιοι το ψηφίζουν; Λοιπόν 

συνάδελφοι φαίνεται εδώ.. ποια πρόταση περνάει. Η πρώτη πρόταση 

περνάει. Συνάδελφε Μουλίνο, σας παρακαλώ ελάτε να πάρετε τη θέση σας.  

Α. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ: Συνάδελφοι επί της διαδικασίας. Προηγουμένως είπα 

στον Πρόεδρο να ορίσει καταμετρητάς για να γίνει η καταμέτρηση των ψήφων 

για την εκλογή Προεδρείου. Ο Πρόεδρος δεν δέχθηκε, αλλά έκανε δική του..  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: ∆ε δέχθηκα;  

Α. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ: Όχι, τι είπατε τώρα;  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Κάναμε ψηφοφορία. Συνάδελφοι αμφισβητείται η κρίση μου, που 

την είδατε κι εσείς.  

Α. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ: Μα ότι θέλεις θα κάνεις εσύ εδώ πέρα; Είσαι Πρόεδρος.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Κάνε μου τη χάρη, κατέβα κάτω σε παρακαλώ.  

Α. ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ: Τι κατέβα κάτω; Εσύ να κατέβεις.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Κάθισε κάτω σε παρακαλώ, καθίστε κάτω.  

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: Συνάδελφοι θα παρακαλέσω να καθίσετε κάτω και θα ήθελα.. 

ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε θέλω το λόγο επί της διαδικασίας.  

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: Τώρα επί της διαδικασίας; ∆εν μπορεί να γίνει.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφε σε παρακαλώ κάτσε κάτω, δεν παίρνεις το λόγο, 

κάτσε κάτω. Είναι ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ παρακαλώ  σεβαστείτε το. Καθίστε 

κάτω.  

ΜΕΛΟΣ: Όχι, δεν κάθομαι κάτω.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ, διευθύνω μέχρι να βγει ο Πρόεδρος, μάθετε να 

λειτουργείτε.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: Ένα λεπτό συνάδελφοι, πρέπει να σας πω και πρέπει να το 

κατανοήσουμε εδώ ότι το Προεδρείο έχει κάνει μια παράλειψη πολύ 

σημαντική, δεν έχει φέρει ασθενοφόρο και αυτό πρέπει να το ξέρετε όλοι. 

Ηρεμία λοιπόν και κάλμα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  

Εγώ έκανα ακριβώς μία αποδοχή της πρότασης, διότι είμαι 

ουδέτερο πρόσωπο και αιφνιδιάστηκα. Και δε σας κρύβω ότι το να διευθύνει 

κανείς τη συζήτηση φασαρία και μανούρα είναι, έτσι; Και σύνεδρος είμαι, 

λοιπόν τελείωσε η ιστορία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε και να τελειώσει η 

ιστορία.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΑΣΤΑΣ: Ζητώ το λόγο επί της διαδικασίας. Εδώ είναι συνέδριο, δεν 

είναι τσίρκο εδώ πέρα. Όταν γίνονται οι ψηφοφορίες, πρέπει κάποιοι να 

διαπιστώνουν τον αριθμό αυτών που ψηφίζουν και τι ψηφίζουν. Λοιπόν, αυτό 

δεν έγινε εδώ πέρα. Να τεθούν οι προτάσεις και να οριστούν καταμετρητές για 

να πουν ότι για τη μία πρόταση τόσοι, για την άλλη τόσοι και μετά ας βγει 

όποιος θέλε 

Α. ΜΕΛΙΣΙΝΑΚΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σύνεδροι, βλέπετε την 

εικόνα μας και παραξενεύεστε γιατί μας πηδάνε -συγνώμη για την έκφραση- οι 

κάθε λογής νταβατζήδες. Να γιατί μας πηδάνε, ένα συνέδριο δεν μπορούμε να 

κάνουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ποιος θα διευθύνει, λες και είναι 

αυτό το ουσιαστικό.  

  Είμαστε ανίκανοι να προεδρεύουμε, είμαστε ανίκανοι να 

λύσουμε τα προβλήματά μας, να λοιπόν ποιος φταίει. ∆εν μπορούμε να 

βρούμε έναν άνθρωπο να κάνει τι; Να μοιράζει το λόγο συνάδελφοι, αυτοί 

είμαστε, με γεια μας με χαρά μας.  

∆. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ: Συνάδελφοι το θέμα έγινε πολύ περίπλοκο. Συνάδελφοι 

για σας μιλάω, είμαι από το Βόλο σύνεδρος. Λοιπόν, το θέμα έγινε περίπλοκο 

και έμπλεξε πάρα πολύ. Είναι αστείο πράγμα να πούμε ότι πάσχουμε από 

ανία ή από ύποπτες σκοπιμότητες. Εδώ ήρθαμε να διεξαγάγουμε ένα 

συνέδριο, το καταστατικό στο άρθρο 8 παράγραφος 6 λέει ότι «κατά τη Γενική 

Συνέλευση εκλέγεται ένας Πρόεδρος και δύο Γραμματείς».  
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ΜΕΛΟΣ: Εκλέγεται από το Σώμα.  

∆. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ: Σωστό, από το Σώμα εκλέγεται. Το θέμα έμπλεξε διότι οι 

παρατάξεις υπέδειξαν πρόσωπα, εδώ έμπλεξε το θέμα και τώρα για να λήξει 

παρακαλώ το εξής: Κάνω πρόταση, όσοι συνάδελφοι-σύνεδροι θέλουν να 

εκλεγούν ως Πρόεδροι, ας δώσουν στο Προεδρείο σημείωμα με το όνομά 

τους να τεθεί σε ψηφοφορία και έληξε η ιστορία κατά τη διαφάνεια και τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος από την περιφέρεια με κάλυψε απόλυτα, το 

καταστατικό το ξέρω πολύ καλά και το είπα από την αρχή της τοποθέτησής 

μου, είναι να εκλέξουμε Πρόεδρο και δύο Γραμματείς.  

  Οι τριμελείς Επιτροπές οι κομματικές ή μη κομματικές ή 

οτιδήποτε, αυτές δεν ισχύουν, διότι εμείς δεν έχουμε εκλεγεί με τέτοια 

κριτήρια. Επομένως λοιπόν αν κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει 

υποψηφιότητα για Πρόεδρος, να το δηλώσει. Εμείς έχουμε προτείνει κι η 

πρόταση αυτή από εμένα ισχύει για τον συνάδελφο.  

  Μόνο αυτό θα δεχθώ, δε θα δεχθώ πρόταση και κακώς τη 

δέχθηκα, έκανα ένα λάθος που δέχθηκα την τριμελή που μου προτείνανε γιατί 

νόμιζα ότι θα απεμπλακεί η κατάσταση, αλλά από τη στιγμή που το 

καταστατικό ορίζει και να το διαβάσετε, θα μοιράσουμε τα καταστατικά να σας 

τα φέρω που τα έχω απέξω, όσοι δεν έχετε, που λέει «εκλέγεται Πρόεδρος και 

δύο Γραμματείς», αυτό θα το τηρήσω με ευλάβεια, πρώτα θα εκλέξουμε τον 

Πρόεδρο και μετά τους δύο Γραμματείς.  

Επομένως ποιος Πρόεδρος θέλει να βάλει υποψηφιότητα από 

τους συνέδρους, να έρθει να το αναφέρει εδώ σε μένα, για να μπουν σε 

ψηφοφορία και λήγει εδώ αυτό κι είναι το τελικό, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. 

Άλλη διαδικασία δεν υπάρχει κι εγώ σαν Πρόεδρος αναλαμβάνω την ευθύνη. 

Πέστε μου συνάδελφοι αυτή τη διαδικασία να την ακολουθήσουμε, την 

ψηφίζετε ή όχι;  

ΜΕΛΗ: Ναι, ναι. Σηκώνοντας τα χέρια τους.  

κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προέρχομαι από την 

περιφέρεια, βλέποντας τα πράγματα αυτά είναι ντροπή για μας να 
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ασχολούμαστε ποιος θα μπει Πρόεδρος να εκλεγεί βάσει του καταστατικού και 

να προχωρήσουμε ομαλά να κάνουμε το συνέδριο για να λύσουμε τα 

προβλήματά μας. Όχι τις συντάξεις θα μας πάρουν και τις γυναίκες θα μας 

πάρουν.  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Συνάδελφοι ένα λεπτό, γι΄ αυτούς που δε με ξέρουν είμαι ο 

Βαγγέλης Μαύρος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Εθνικής Τράπεζας.  

  Λοιπόν συνάδελφοι, εάν θέλετε λιγάκι, ήρθαμε εδώ σε ένα 

συνέδριο πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω πραγματικά ότι κάποιοι δεν 

έχουν καταλάβει τη σημασία του κι εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι 

θα πρέπει να αποφασίσουμε για τον Πρόεδρο και το Προεδρείο κι εγώ 

πιστεύω ότι αυτή η ενωτική πρόταση η οποία μπήκε από την ομάδα που 

ανέφερα πιο πριν είναι ότι το καλύτερο. 

  Γιατί δεν είναι οι παρατάξεις, εδώ αυτό που πρέπει να τονίσω 

δεν είναι οι παρατάξεις, εγώ το θεσμό του Προέδρου της ΑΓΣΣΕ τον σέβομαι 

όσο τίποτε άλλο και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως θεωρώ ότι 

αυτό που είπε ο συνάδελφος Βογιατζάκης είναι σωστό, δεν πρέπει να μπει 

στην κρίση, ας τον αφήσουμε, είναι καινούριος που προσπαθεί και φαίνεται 

ότι πάει την ΑΓΣΣΕ σε ένα σωστό δρόμο. Ας τον στηρίξουμε σε αυτή τη φάση, 

γιατί εγώ πιστεύω ότι η ΑΓΣΣΕ έχει να δώσει πολλά και πρέπει να τη 

στηρίξουμε και τουλάχιστον όλοι μέσα στην Εθνική τη στηρίζουμε την ΑΓΣΣΕ.  

Από κει και πέρα εγώ αυτό που θεωρώ σωστό και τον 

παρακαλώ το συνάδελφο Μουλίνο ότι δεν πρέπει να μπει, γι΄ αυτό λοιπόν η 

πρόταση η οποία γίνεται νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει το συνέδριο αφού 

γίνει καταμέτρηση. Είναι συγκεκριμένοι, ένα Προεδρείο με τρεις Μαύρος 

Μπεκιάρης και..  

Συνάδελφοι είμαστε όλοι παλιοί εδώ και ξέρουμε πολύ καλά 

πόσο είναι το συνέδριο. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πολλά συνέδρια, λοιπόν 

ας προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά.  

Γ. ΡΗΓΑΣ: Συνάδελφοι, εκ μέρους του Αγωνιστικού Μετώπου ακούστε με, είτε 

σας αρέσει είτε δε σας αρέσει, θα με ακούσετε. Εμείς καταγγέλλουμε το 

συνέδριο, αποχωρούμε για να πάμε στους συναδέλφους που είναι στο γκισέ 
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να τους στηρίξουμε και να τους ενθαρρύνουμε για την απεργία μεθαύριο. Αυτό 

δεν είναι συνέδριο.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: ∆εν τον παίρνεις το λόγο συνάδελφε, τον έχεις πάρει το λόγο, 

έχεις κάνει πρόταση; Σας παρακαλώ, ταλαιπωρείς το συνέδριο. Σε παρακαλώ 

πάρα πολύ όχι, δε δίνω το λόγο.  

κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ επί της διαδικασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, 

η εμπειρία μου, γιατί συμπίπτει κι εγώ να είμαι Πρόεδρος σε ένα πολύ μεγάλο 

Σύλλογο, ο οποίος ασχολείται με τα πολιτιστικά την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Θρακικών Σωματείων, τα καταστατικά όλα προβλέπουν το εξής:  

  Ότι για να συμμετάσχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση θα 

πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένος. Στην έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής διαπιστώνεται ότι ο Σύλλογος της Εμπορικής Τράπεζας χρωστάει 

λεφτά η δε Εθνική χρωστάει κι αυτή ένα μέρος. Άρα αυτοδίκαια πρέπει να 

αποκλειστούν από τη Γενική Συνέλευση.  

ΜΕΛΟΣ: Όχι συνάδελφε, εμείς πληρώνουμε κανονικά, δεν ξέρω τι κάνει η 

Εμπορική Τράπεζα.  

κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ αυτό προκύπτει από την έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Εφόσον δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικονομικά τους, αυτοδίκαια 

αποκλείονται, εκτός κι αν τα έχουν καταβάλλει αυτή τη στιγμή.  

Και θέλω να επισημάνω ότι η αρχική τοποθέτηση του Προέδρου 

ήταν λάθος να υποδείξει. Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία εξελέγεται από το 

σύνολο των συνέδρων, ευχαριστώ πολύ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοί μου αφαιρούν το δικαίωμα να κάνω πρόταση, 

εντάξει συγνώμη.  

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Συνάδελφοι λυπάμαι πάρα πολύ, η μαζική συμμετοχή 

όλων σήμερα δείχνει το ενδιαφέρον όλων μας να μάθουμε κάτι για το 

κατάντημά μας, που πάμε, που θα πάμε. Και σήμερα κάνουμε διαδικασίες 

παράλογες. Πολύ απλά, τι προβλέπει το καταστατικό; Προτάσεις, 

αυτοπροτάσεις και να αποφασίσουμε. Η ∆ημοκρατία δεν έχει αδιέξοδο. Αν 

θέλετε ας έρθουμε σε μια λογική απλή, όλοι μας ασχολούμαστε με τα κοινά, 

έλεος. Ξέρετε τι λένε έξω οι συνάδελφοι που φύγανε και φεύγουνε; Αν είναι 
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δυνατόν. Προτάσεις, τι λέει το καταστατικό Πρόεδρε; Πρόταση αυτοπρόταση 

και τελείωσε.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι το είπα από την πρώτη στιγμή που ανέβηκα στο 

βήμα. Το καταστατικό θέλετε να σας το διαβάσω για να δείτε τι λέει;  

  Το ξέρετε όλοι και σε όλα τα καταστατικά των Συλλόγων. Είδατε 

ποτέ στο καταστατικό των Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που τώρα 

προτείνει τριμελή Επιτροπή να βάλει ποτέ τριμελή Επιτροπή να προτείνει; 

Προτείνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ο συνάδελφος Μαύρος στη Γενική 

Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Συνέλευση.  

  Για πρώτη φορά στα χρονικά έρχονται εδώ στην ΟΣΤΟΕ και 

από την Εμπορική και από την Εθνική, από αυτές τις δύο Τράπεζες, για να 

πούνε τι; Ότι αμφισβητούν το Καταστατικό, ότι θέλουν τριμελή Επιτροπή. Όχι 

συνάδελφοι, θέλουνε να το διαλύσουν το συνέδριο; Ας το πουν ότι θέλουν να 

το διαλύσουμε, αλλά θα τηρήσουμε το Καταστατικό. ∆εν μπορεί να πάει 

κάποιος και να πει κάνουμε ένσταση γιατί το Καταστατικό δεν προβλέπει 

τριμελή Επιτροπή.  

Λοιπόν συνάδελφοι σας παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω αν 

συμφωνείτε να τελειώσει εδώ και να μπει σε ψηφοφορία ποιοι συνάδελφοι, αν 

θέλουν να μπουν σε ψηφοφορία που θέλουν να αναλάβουν Πρόεδροι να 

προταθούν. Έναν συνάδελφο όμως, έναν όχι τριμελείς Επιτροπές για να 

υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων και να πάρουν Πρόεδρο για να ελέγξουν τη 

Συνέλευση, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Λοιπόν συνάδελφοι το καταστατικό του Συλλόγου που λέει 

Γενική Συνέλευση μιλάει καθαρά. Στο άρθρο παράγραφος 8 λέει: Η Συνέλευση 

συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή του Προέδρου και δύο Γραμματέων. Αν 

δε θέλουμε να τηρούμε τα καταστατικά, τότε για τι είμαστε; Και να μου πουν οι 

Πρόεδροι που θέλουν να κάνουν τριμελή Επιτροπή πότε έγινε τέτοιο πράγμα; 

Γιατί θα το βρούνε μπροστά τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να το ξέρετε αυτό, 

θα βρεθούν να λένε τριμελή Επιτροπή από τις παρατάξεις, γιατί δεν είναι 

Πρόεδροι.  

Μη μου τα βάζετε αυτά εμένα, συνάδελφε Μαύρο, εχτές ήμουνα 

στη συγκέντρωση, που πραγματοποίησες σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο, των     
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Συνέδρων που προέρχονται από την Εθνική, και  άκουσα που τους 

προτρέπατε στην σημερινή ψηφοφορίας για Πρόεδρο, ότι Πρόεδρος της 

Συνέλευσης  της  ΟΣΤΟΕ  θα πρέπει να εκλεγεί από τη μεγαλύτερη δύναμη 

που είναι η Εθνική και αυτό θα στηρίξετε στο Συνέδριο. Εγώ αυτά δεν τα 

υιοθετώ. Πρόεδρος πρέπει να εκλέγεται από όλους τους Συνέδρους όλων των 

Τραπεζών. Και αν προσωπικά θέλεις να βάλεις υποψηφιότητα  για Πρόεδρος 

συνάδελφε Μαύρο είναι δικαίωμά σου να βάλεις υποψηφιότητα αλλά όχι να 

προτείνεις τριμελή επιτροπή, η οποία είναι αντίθετη με το Καταστατικό  και 

ουδέποτε έχει προταθεί κάτι τέτοιο στις Γενικές Συνελεύσεις της Εθνικής.  

Συνάδελφοι σας παρακαλώ εδώ να τελειώσει η ιστορία, έχουμε 

σοβαρά προβλήματα, θέλουμε την ενότητα όπως λέμε, να πούμε για τα 

προβλήματά μας και το μόνο που δεν διαπράττεται αυτή τη στιγμή είναι η 

ενότητα αλλά η διάσπαση, θέλουν την Ομοσπονδία να τη διαλύσουν και το 

καταγγέλλω.  

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Συνάδελφοι επειδή πρέπει να πρυτανεύει πάντα η λογική, 

ξαναλέω συνάδελφε Ιγνάτιε ότι δεν μπορεί εδώ να πάμε σε ένα συνέδριο και 

να είμαστε σκοτωμένοι μεταξύ μας. Παρακαλώ λοιπόν το συνάδελφο Νίκο 

Μουλίνο, ο οποίος είπε ότι μόνο εάν υπάρχει ομοφωνία εδώ θα μπορούσε να 

κάνει τον Πρόεδρο.  

Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Συγνώμη, άφησέ με να τελειώσω Νίκο μου σε παρακαλώ. 

Κατά την άποψή μου συνάδελφοι ξαναλέω, κακώς μπαίνει ο συνάδελφος 

Νίκος Μουλίνος σε αυτή την αντιπαράθεση, το ξαναλέω σαν Αρχηγός σαν 

Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ.  

  Λέω λοιπόν, έγινε μια πρόταση, Πρόεδρος ξέρω ΄γω ο Μαύρος 

και Γραμματείς ο Μπεκιάρης με το Χασαπόπουλο, οι οποίοι είναι από το χώρο 

το δικό μου. Από τη μεριά του κ. Μουλίνου, Μουλίνος Πρόεδρος, ποιοι άλλοι 

για Γραμματείς, πέστε μου.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι βλέπω ότι και ο Αντιπρόεδρος της ΟΣΤΟΕ θέλει το 

καταστατικό να καταστρατηγηθεί.  
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  Σας παρακαλώ πάρα πολύ ή τηρούμε το καταστατικό ή να το 

πούνε δεν το λογαριάζουμε, να το ξέρουμε και να το ξέρουν και οι άλλοι 

Σύλλογοι μεθαύριο. Το βάζω έτσι συνάδελφοι, είμαι σκληρός, μπορεί να πάθω 

εγκεφαλικό, αλλά την αδικία δεν τη θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν.  

  Λοιπόν ζητάω ποιος θέλει να κάνει πρόταση για Πρόεδρο, έχει 

κανένας να κάνει πρόταση για Πρόεδρο; Έχει κάνει ένας συνάδελφος εδώ 

ήδη.  

ΜΕΛΟΣ: Ναι, αυτοπροτείνομαι εγώ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Αυτοπροτείνεται ο συνάδελφος και θα γίνουν ψηφοφορίες. Σας 

παρακαλώ δεν πάει άλλο το συνέδριο, δε θα πάμε μέχρι το βράδυ.  

ΜΕΛΟΣ: Όλες οι υποψηφιότητες να ακουστούν.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ο κ. Γαζέτας προτείνεται για Πρόεδρος. Ο Μαύρος από την 

Εθνική μόνος του προτείνεται. Λοιπόν είναι ο συνάδελφος Μαύρος και ο 

συνάδελφος Γαζέτας και όταν είπα τον Πρόεδρο της ΑΓΣΣΕ τον είπα με την 

ιδιότητα του συνέδρου από μικρή τράπεζα, το είπαμε και το ξεκαθαρίζω, είναι 

σύνεδρος.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Πρόεδρε θέλω το λόγο..  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι, δε δίνεται ο λόγος σε κανέναν, τελείωσε.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Θέλω πρόταση να κάνω.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι δεν υπάρχει άλλο, τελείωσε.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Θέλω να αιτιολογήσω.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι. Συνάδελφοι έβαλε για Πρόεδρος ο Μαύρος, έχει βάλει ο 

συνάδελφος Μουλίνος και έχει βάλει και ο συνάδελφος Γαζέτας. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ..  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Τι είναι αυτά, εγώ δεν έχω βάλει; Σου έδωσα χαρτάκι.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ναι είναι και το χαρτί κι έχει βάλει από την Εθνική..  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Αλλά θέλω να την αιτιολογήσω.  
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Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Έχει βάλει κι από την Εθνική και θέλει να αιτιολογήσει την 

πρότασή του ένας υποψήφιος για Πρόεδρος, είναι από το χώρο της 

Κτηματικής και από την Εθνική. Λοιπόν συνάδελφε μπορείς να πάρεις το λόγο 

να αιτιολογήσεις.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Συνάδελφοι, είμαστε για κλάματα. Είναι ντροπή για όλους 

αυτό που συμβαίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να λήξει μέσα σε τρία λεπτά 

αυτό το μπάχαλο που επικρατεί εδώ, είναι ντροπή. Έχουμε τόσα σοβαρά 

προβλήματα..  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφε πρόταση είπες θα κάνεις, δε θα μιλήσεις, πρόταση 

θα κάνεις. Έχεις κάνει αυτοπρόταση, πες την.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: ∆ε θες να την αιτιολογήσω;  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Πες την, την πρόταση.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: ∆ε σε αναγνωρίζω. ∆εν αναγνωρίζω τον Πρόεδρο με την 

τακτική που ακολουθεί σήμερα, τον ήξερα εντελώς διαφορετικά. Λυπάμαι 

Πρόεδρε, λυπάμαι. Και σε στήριζα τόσα χρόνια και το ξέρεις, αλλά δεν είναι 

αυτή η τακτική που ακολουθείς.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Πρόταση κάνε.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Αυτό κάνω και δε με αφήνεις. ∆ε με αφήνεις, έχεις καταργήσει 

όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες, τι είναι αυτά;  

  Λοιπόν συνάδελφοι, εγώ προέρχομαι από το χώρο της 

Κτηματικής, είμαι στην Εθνική πλέον και στους Συλλόγους και ο λόγος που 

έβαλα υποψηφιότητα δεν είναι διότι αξιώνω να είμαι Πρόεδρος στη 

Συνέλευση, αλλά θέλοντας να διαμαρτυρηθώ γι΄ αυτό που γίνεται εδώ μέσα.  

  Κάτι πρέπει να γίνει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Με αυτή την 

έννοια λοιπόν εγώ λέω για πέντε λεπτά να γίνει διακοπή και να καθίσουν να 

μας φέρουν μια κοινή πρόταση.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι ζητώ συγνώμη, έχετε κουραστεί πάρα πολύ, 

σέβομαι και την κούραση και την υπομονή σας, αλλά εγώ περισσότερο αυτό 

που αισθάνομαι είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Θέλω να τηρήσω 

το καταστατικό και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το αμφισβητούν. Αυτό 
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τουλάχιστον εγώ σαν Πρόεδρος δεν πρόκειται να το υιοθετήσω. Λοιπόν 

μπήκαν οι προτάσεις, συνάδελφε από την Κτηματική βάζεις υποψηφιότητα για 

Πρόεδρος μου έχεις δώσει και χαρτάκι.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Είπα την πρότασή μου.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι έχεις πει για Πρόεδρος, μου έχεις δώσει χαρτάκι, εντάξει. 

Υπάρχουν τρεις προτάσεις λοιπόν για Πρόεδροι.  

Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Πρόεδρε θέλω να αυτοπροταθώ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ δεν υπάρχουν δέκα προτάσεις, μία πρόταση 

υπάρχει.  

Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Και είπε να κάτσουμε πέντε λεπτά για να τα βρούμε.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι και πέντε λεπτά να κάτσουμε και δυο ώρες να 

κάτσουμε, όταν βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί δεν πρόκειται να βρεθεί 

λύση. Επομένως σας παρακαλώ ας προχωρήσουμε στις τρεις αυτές 

προτάσεις που έχουν γίνει κι ας αποφασίσουμε να βγει ένας Πρόεδρος, γιατί 

έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να κουβεντιάσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

εσύ την έκανες την πρότασή σου, δεν την έκανες;  

Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Ναι αλλά επί της διαδικασίας θέλω.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι, συνάδελφε έχεις κάνει μια πρόταση. Ο συνάδελφος έχει 

βάλει για υποψήφιος Πρόεδρος, λέγεται Γαζέτας, ποιοι τον ψηφίζουν;  

Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Όχι, δεν μπαίνει έτσι Πρόεδρε. Με συγχωρείς, έχω κάτι άλλο να 

πω. Ακούστε συνάδελφοι, το λόγο έχουν οι σύνεδροι, το λόγο έχει το 

συνέδριο. Σεβαστές οι απόψεις όλων μας, αλλά η πλειοψηφία θα καθορίσει τη 

διαδικασία.  

  Προσωπικά είμαι ο Γαζέτας Γιάννης, με εμπειρία σε αυτές τις 

διαδικασίες, εκτίθεμαι για Πρόεδρος, νομίζω ότι θα εκπροσωπήσω το 

συνέδριο επαξίως, αλλά επειδή έχουν μπει δυο προτάσεις ήδη, να σεβόμαστε 

και κάποια πράγματα. 

  Εάν ο κ. Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, που εγώ προσωπικά δεν τον 

γνωρίζω, εάν λοιπόν εγκριθεί και ομόφωνα αποδεχθούμε τον Πρόεδρο της 

ΑΓΣΣΕ που είναι η μία πρόταση και η άλλη πρόταση την τριμελή Επιτροπή 
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παρότι έχω αντιρρήσεις πολλές, προσωπικά εάν η τριμελής κάνει και χρέη 

Γραμματείας εναλλάξ μεταξύ τους τότε κανένα πρόβλημα, εγώ να αποσύρω 

τη δική μου υποψηφιότητα.  

Ειδάλλως θα ψηφιστεί πως θα πάμε στην εκλογή και εγώ 

εκτίθεμαι γι΄ αυτή τη δουλειά.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι το καταστατικό που προβλέπει για εκλογή 

Προέδρου η εκλογή γίνεται δεν λέει με απόλυτη πλειοψηφία αλλά κατά 

πλειοψηφία. Επομένως σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας επικρατήσει λίγο 

ηρεμία, θα βάλουμε τις τρεις υποψηφιότητες σε ψηφοφορία και όποια 

επικρατήσει δημοκρατική διαδικασία θέλουμε κι αυτό θα γίνει.  

  Η πρόταση λοιπόν η μία είναι, γιατί η άλλη πιστεύω δεν μπορεί 

να μπει η τριμελής Επιτροπή, δεν μπαίνει. Εγώ είχα πει αν θέλουν για δύο 

Γραμματείς να μπούνε μαζί με το συνάδελφο Μουλίνο. Οι συνάδελφοι που 

προτείνονται για Πρόεδροι ευχαρίστως να διευθύνουν, αλλά από τη στιγμή 

που δεν περνάει…  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Το συνάδελφο Γαζέτα που μίλησε προηγουμένως πόσοι τον 

ψηφίζουν; Τελείωσε.  

  Λοιπόν, ο συνάδελφος Καραγεωργόπουλος ορίζεται 

ψηφολέκτης, άλλον ποιον θέλετε να βάλετε συνάδελφοι ψηφολέκτη; Έναν 

ψηφολέκτη θέλω. Ο συνάδελφος Κατσιρούλης ψηφολέκτης, δύο.  

ΜΕΛΟΣ: Εγώ έχω ένσταση.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Έχετε ένσταση, ποιον προτείνετε; Και ο συνάδελφος Μαράντος 

από την Αγροτική. Το συνάδελφο Μελισινάκη από την Τράπεζα της Ελλάδος 

τον προτείνετε για ψηφολέκτη;  

ΜΕΛΗ: Ναι, ναι.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Έχουμε λοιπόν δύο ψηφολέκτες, παρακαλώ να σηκώσετε τα 

χέρια σας και να καταμετρηθούν οι ψήφοι.  
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∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Μπαίνει σε ψηφοφορία, το συνάδελφο-σύνεδρο, σαν σύνεδρο 

τον προτείνω και τιμής ένεκεν, τυχαίνει να είναι και Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, το 

συνάδελφο Μουλίνο ποιοι τον ψηφίζουν;  

  Παρακαλώ να μετρηθούν οι ψήφοι. Συνάδελφοι σας παρακαλώ 

σηκώστε τα χέρια σας, εδώ δεν υπάρχουν άνθρωποι που νομίζω ότι μπορούν 

να σας πουν ποιοι είστε και τι κάνετε και αν ψηφίζετε ή όχι. Μην το 

φοβόμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

  Συνάδελφοι σηκώστε τα χέρια σας για να διευκολύνετε τους 

ψηφολέκτες, γιατί θα πάμε μέχρι το βράδυ για εκλογή Προέδρου μόνο. Από 

δω από το Προεδρείο ψηφίσατε παιδιά; ∆εν ψήφισε κανένας; Μπράβο. Μόνο 

ο συνάδελφος Βουτυράς ψήφισε και ο συνάδελφος Γιώργος, δύο ψηφίσανε. 

Ογδόντα επτά (87) ψήφισαν το συνάδελφο Μουλίνο. 

Το συνάδελφο Μαύρο ποιοι τον ψηφίζουν; Παρακαλώ να 

μετρηθούν οι ψήφοι. Συνάδελφοι ψηφολέκτες, από δω δε μετρήσατε πριν 

τρεις, τέλος πάντων εντάξει δεν πειράζει.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Κάνε μου τη χάρη, άσε, αυτά τα ξέρετε μόνο εσείς. Νίκο μην 

κάνεις κουβέντα, σε εξέλεξε η Συνέλευση, σε παρακαλώ μην κάνεις κουβέντα 

με κανέναν. Ο συνάδελφος Τσόπελας απέσυρε την υποψηφιότητά του. Νίκο, 

τι είπατε;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι βοηθήστε, δε θα τελειώσουμε έτσι. Για το 

συνάδελφο Μαύρο ξαναγίνεται ψηφοφορία, ο συνάδελφος Τσόπελας απέσυρε 

την υποψηφιότητά του. Από δω δε μετρήθηκαν προηγουμένως, παρακαλώ να 

μετρηθούν οι ψήφοι.  

  Συνάδελφοι, όπως είναι τα πράγματα μου φαίνεται μέχρι μυστική 

ψηφοφορία θα γίνει σήμερα, σας το λέω εγώ και για να εκφραστούν οι 

συνάδελφοι ελεύθερα.  
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Συνάδελφε σε παρακαλώ, που υποδεικνύεις να κάτσουν οι 

συνάδελφοι, δάσκαλος είσαι; Σε παρακαλώ άσε τις παρεμβάσεις, είναι 

ντροπή. Είναι ντροπή, μετράνε δέκα.  

ΜΕΛΟΣ: Είναι 120..  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Τι είναι αυτά που λες, τι 120; Θα γίνει μυστική ψηφοφορία.  

ΜΕΛΟΣ: Είναι 87 Μουλίνος, 83 Μαύρος.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ογδόντα (87) ο συνάδελφος Μουλίνος, ογδόντα τρεις (83) ο 
συνάδελφος Μαύρος. Τελείωσε, ο συνάδελφος Μουλίνος να έρθει στην 

έδρα. Και δε μετρηθήκανε συνάδελφοι κι εδώ τρεις ψήφοι, που δεν τους 

μετρήσατε από δω, το συνάδελφο Μυλωνά, το συνάδελφο Βουτυρά και το 

συνάδελφο Ζορμπά, οπότε θα αυξηθούν κατά τρεις ψήφους.  

 

Εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Νικόλαος Μουλίνος 

 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι παρακαλώ ησυχία, ξεκινάει η Γενική Συνέλευση, ο 

συνάδελφος Πρόεδρος έχει το λόγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ): Θα παρακαλέσω να καθίσετε κάτω, να 

σταματήσει επιτέλους αυτή η φασαρία. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Σώμα 

και ξεκινάμε.  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι και δύο γραμματείς να εκλεγούν, που δεν εκλέξαμε. 

Ποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα; Ο συνάδελφος Καραγεωργόπουλος 

προτείνουμε και ποιον άλλο θέλετε; Και Γραμματέας εσείς συνάδελφε. ∆εκτοί, 

ελάτε να γράψετε τα ονόματά σας και να κάτσετε εδώ μπροστά. Λοιπόν 

εξελέγη ο συνάδελφος Καραγεωργόπουλος και ο συνάδελφος Γαζέτας ως 

Γραμματείς του συνεδρίου. Τους ευχαριστούμε.  
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Εκλέγονται γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης  
οι κ.κ. Ν. Καραγεωργόπουλος και Γ. Γαζέτας 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάμε τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Τι θέλετε;  

ΜΕΛΟΣ: Επί της διαδικασίας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν έχετε το λόγο.  

  Ακούστε να δείτε, κάθε δυο και τρεις και κάτω από 

προσχηματικό πρόσχημα επί της διαδικασίας και τα λοιπά, είναι τραγικό 

τώρα, γιατί κι εμείς παροικούμε στην Ιερουσαλήμ. ∆ε θα ταλαιπωρήσετε άλλο 

τους συναδέλφους.  

  Παρακαλώ να ξεκινήσουμε με τα θέματα ημερησίας διατάξεως, ο 

συνάδελφος Πρόεδρος έχει το λόγο για το ∆ιοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι με νηφαλιότητα σας παρακαλώ πάρα πολύ να 

ξεκινήσουμε επιτέλους. Η ώρα είναι δώδεκα και είδατε πόση ώρα κάναμε για 

να εκλέξουμε Πρόεδρο και Γραμματείς. Σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να 

συντομεύσουμε..  

ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε δεν έγινε ψηφοφορία.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Ναι είπα συνάδελφε, δεν άκουσες φαίνεται, θέλει κανένας για 

Γραμματέας; Είπαν οι συνάδελφοι και τους βάλαμε.  

ΜΕΛΟΣ: Μα δεν είπαμε να ψηφίσουμε;  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Αφού δε σήκωσε κανένας το χέρι του τι να ψηφίσουμε; ∆ύο είναι. 

Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ, δύο ήταν όλοι-όλοι, τι να κάνουμε ψηφοφορία 

για τους δύο; Συνάδελφοι βλέπετε, δυστυχώς σας το λέω, ειλικρινά δεν 

μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν συνάδελφοι ήρεμα, ένας που θέλει την ενότητα 

είναι ο ομιλών και σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσετε προσεκτικά και 

από κει και πέρα μπορείτε να ψηφίσετε ότι θέλετε.  

ΜΕΛΟΣ: Απαρτία έχουμε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόεδρε ένα λεπτό..  
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Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Απαρτία είχαμε από την αρχή το είπαμε και παραπάνω από την 

απαρτία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόεδρε σε παρακαλώ ένα λεπτό τώρα, γιατί αν θέλετε να το 

διαλύσουμε είναι εύκολο. Όποιος θέλει να βάλει θρυαλλίδα μπορεί να το 

μετατρέψει σε βόμβα. Είναι δώδεκα η ώρα κι έχουμε καταφέρει τώρα να 

ξεκινήσουμε την ουσία.  

  Εγώ λέω λοιπόν το εξής, όσοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι πρέπει 

να συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε με ηρεμία, για να γίνει ότι πρέπει να 

γίνει. ∆ιαφορετικά, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το αλαλούμ. Μεγάλοι 

άνθρωποι είμαστε, έμπειροι είμαστε, όλοι έχουμε υπηρετήσει σε διάφορα 

θέματα, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, ας βρούμε μία λύση.  

Ξεκινάει λοιπόν ο Πρόεδρος τον διοικητικό απολογισμό που θα 

πει ή δεν ξέρω τι θα πει και μετά θα ανοίξουμε κατάλογο ομιλητών, για να 

δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, συγνώμη για το ύφος.  

ΜΕΛΟΣ: Πρόεδρε μου επιτρέπεις;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σου επιτρέπω, ορίστε.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε επιμέρους. Παρακαλώ μπορείτε να 

κάνετε γνωστό το πόσο χρόνο έχουμε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το ξέρω μέχρι τι ώρα.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι, δεν μπορεί, συνάδελφε Πρόεδρε απολογισμός είναι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάντως να ξέρετε ένα πράγμα, ότι δε θα φύγουμε από δω αν 

δεν τελειώσουμε, έστω αν χρειαστεί να επιβαρυνθεί η Ομοσπονδία με 

περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει;  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Λοιπόν είναι κατανοητό κι εγώ αυτό νομίζω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε παρακαλώ ξεκίνα για να τελειώσουμε.  

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

«∆ιοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2011 – Πορεία Θεμάτων» 
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Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι θα προσπαθήσω όσο μπορώ να 

είμαι πιο ήρεμος και θα σας παρακαλούσα να μη γίνει καμία διακοπή, ακούστε 

προσεκτικά.  

Οι συνταξιούχοι βρισκόμαστε υπό διωγμό, δε νομίζω να το 

αμφισβητεί κανένας αυτό. Οι συντάξεις μας, με τα βάναυσα μέτρα που έχουν 

ληφθεί έχουν μειωθεί πάνω από 50%.  

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους συνταξιούχους όλης 

της χώρας είναι συγκλονιστικά, έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική 

κατάσταση, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δεν 

μπορούν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, δεν μπορούν να 

σπουδάσουν τα παιδιά τους εάν βρίσκονται σε σχολή στην επαρχία, 

αδυνατούν να πληρώσουν τις κάρτες τους, το ενοίκιό τους, τα χαράτσια στη 

∆ΕΗ και την Εφορία, είναι σχεδόν τριπλή θα έχετε καταλάβει η επιβάρυνση 

από πέρσι.  

Στην κάθε οικογένεια υπάρχουν άνεργοι, παιδιά με οικογένεια 

που αδυνατούν να τα βοηθήσουν, οι οικογένειες έχουν παιδιά ανέργους και 

αδυνατούν να τα βοηθήσουν. Τέλος έχουν διαλύσει, προσέξτε το αυτό, τη 

μεσαία τάξη και τους χαμηλοσυνταξιούχους τους έχουν βυθίσει στα όρια της 

φτώχιας στην απελπισία και στην κατάθλιψη.  

Τα ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

και έχουν διαλυθεί εξ αιτίας του κουρέματος των ομολόγων και δυστυχώς 

αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση παραμένουν ατιμώρητοι. Η 

υγεία έχει υποβαθμιστεί, οι συνταξιούχοι αδυνατούν να πληρώσουν τα 

φάρμακά τους -θα το πούμε παρακάτω γι αυτούς που είναι στο ΕΟΠΥΥ και 

στο ΤΑΥΤΕΚΩ- και δυστυχώς οι συνάδελφοί μας στην ΟΤΟΕ δε 

συνεργάζονται μαζί μας.  

Άκουσα πολύ προσεκτικά το συνάδελφο Αντιπρόεδρο, δεν 

ήθελα ούτε να τον διακόψω, ούτε να τον προσβάλλω. Θέλω να σας πω 

συνάδελφοι ότι επανειλημμένα έχουμε κάνει ιώβειο υπομονή και το ξέρουν 

όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ιώβειο υπομονή.  

Καλούμε με έγγραφα πλέον, όχι με λόγια, τον Πρόεδρο της 

ΟΤΟΕ και το Προεδρείο της ΟΤΟΕ και τον Γραμματέα να συνεννοηθούμε να 
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πάμε μαζί να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Να πάμε μαζί στα Υπουργεία 

και να πάμε μαζί γιατί δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι εκεί που είναι αυτοί 

είμαστε κι εδώ που είμαστε θα έρθουν και θα είναι πολύ χειρότερη η 

κατάσταση γι΄ αυτούς.  

∆υστυχώς συνάδελφοι και το λέω με πίκρα και με παράπονο, 

κάποιοι συνάδελφοι εδώ που έχουν διασυνδέσεις με την ΟΤΟΕ, δεν άκουσα 

κανέναν ούτε στα Προεδρεία που κάνουμε ούτε πουθενά να πούνε για βάστα, 

τι συμβαίνει, γιατί δεν συνεργάζονται μαζί μας; Η ΟΣΤΟΕ είναι θεσμός, δεν 

είναι Πλιάκος, η ΟΣΤΟΕ είναι θεσμός και πρέπει να τον σέβονται όπως η 

ΟΣΤΟΕ πρέπει να σέβεται την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία 

Συνταξιούχων.  

Επομένως δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, τον Πρόεδρο όχι 

μόνο εδώ, τον έχουμε καλέσει και σε άλλα συνέδρια, τον έχει καλέσει ο 

Σύλλογος της Εθνικής στη Γενική του Συνέλευση, τον έχουν καλέσει όλοι και 

δεν έχει έρθει. Θα ήθελα οι συνάδελφοι που θα μιλήσουν μετά, να πουν ποιοι 

είναι οι λόγοι που η ΟΤΟΕ που μας μιλάνε για ενότητα δεν έρχονται.  

Κάπου συνάδελφε Μαύρο έγραψες σε ένα περιοδικό ότι κάλεσε 

την ΟΣΤΟΕ και τους Συλλόγους η ΟΤΟΕ προκειμένου να κουβεντιάσουν για 

τις περικοπές των συντάξεών μας. Σε πληροφορώ ότι την ΟΣΤΟΕ δεν την 

κάλεσαν, κάλεσαν επιλεκτικά κάποιους Συλλόγους. 

 Επομένως συνάδελφε Μαύρο κακώς το έγραψες αυτό ότι 

καλέσανε και την ΟΣΤΟΕ . Παρευρέθηκα από μόνος μου και μάλιστα την 

ενημέρωση την έκανε η Κα Βογιατζοπούλου,  η οποία είναι επί των θεμάτων 

του ασφαλιστικού.  Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ έλειπε.  

Και να σου πω και κάτι άλλο; Έκανα μια προσπάθεια σαν 

Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ να πάμε με τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Μυλωνά, στον 

Γενικό Γραμματέα πλέον της ΟΤΟΕ και να διαμαρτυρηθούμε  γιατί δε μας 

καλούν παρά τις επανειλημμένες επιστολές που τους έχουμε στείλει για 

συνεργασία. Συνάδελφε, ξέρεις τι μας είπε; ∆εν είμαι εγώ αρμόδιος, να 

απευθυνθείτε στη Βογιατζοπούλου. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι αρμόδιος 

για να μας κλείσουν ραντεβού με την ΟΤΟΕ.  
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Η υπομονή έχει εξαντληθεί. Να σας πω κάτι; Αυτό που έχω 

αντιμετωπίσει, θα σας πω παρακάτω, που είμαι εκπρόσωπος στο ΤΑΥΤΕΚΩ, 

τους συναδέλφους εργαζόμενους να μιλάνε για τους συνταξιούχους τόσο 

υποτιμητικά, που ούτε λίγο ούτε πολύ με νοήματα να τους λένε κλέφτες και για 

κάποιες λουτροθεραπείες που δικαιούνται και 1200 άτομα έκαναν αιτήσεις και 

τους εγκρίνανε τις 40.  

Έχω βάλει γράμμα μέσα, θα το διαβάσετε όλοι, έχω αντιδράσει, 

έχω καταγγείλει, αλλά μην ξεχνάτε ότι  ένα μέλος, εκπρόσωπος από την  

ΟΤΟΕ  είπε χαρακτηριστικά, ότι κοροϊδεύουν οι συνταξιούχοι, αντί για 

λουτροθεραπεία  κάνουν εκδρομές ή πάνε σε λουτροθεραπείες για να 

κοροϊδέψουν και να κάνουν μασάζ. Αυτά τα πράγματα σας τα λέω, για να 

καταλάβετε κάτι, για να καταλάβετε ότι δεν έχουμε καμιά συμπαράσταση από 

τους εν ενεργεία. 

Και να κάνω μια παρένθεση και να σας πω, ξέρετε κάτι 

συνάδελφοι; Το επικουρικό ταμείο ξέρετε πόσα χρόνια εκκρεμεί για να γίνει 

των τραπεζών; Εκκρεμεί ακριβώς 16-18 χρόνια. Σε αυτές τις Επιτροπές που 

είχε αναλάβει η ΟΤΟΕ με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες, συμμετείχα κι εγώ.  

Οι προηγούμενοι Πρόεδροι που ήταν και ο Τσουκαλάς και ο 

Κουσελάς, καλούσαν την ΟΣΤΟΕ θεσμικά και παρευρίσκονται και στα Γενικά 

Συμβούλια και όπου πηγαίνανε σε Υπουργεία. Η κατάσταση άλλαξε ξαφνικά, 

θα πούμε τους λόγους που άλλαξε και γιατί δεν μας καλούν.  

Επομένως λοιπόν τότε που οι τράπεζες πραγματοποιούσαν 

συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίων,  τότε που οι μετοχές ευημερούσαν  και το 

Χρηματιστήριο οργίαζε και οι τραπεζίτες μπορούσαν να εκταμιεύσουν και να 

δώσουν κεφάλαια, τότε που δίνανε τα μπόνους τα μεγάλα, και υπήρχαν πολύ 

πιο θετικές προτάσεις από αυτές που προσπαθούμε να αποκομίσουμε 

σήμερα, δυστυχώς  ξέρετε που κολλάγανε; Αν είναι το επικουρικό ταμείο 

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου.  

Και φτάσαμε στην κατάντια αυτή να βλέπουμε τι συμβαίνει και 

να θέλουν να τους πάνε όλους στο ΕΤΑΑ, το καινούριο επικουρικό ταμείο, 

που το απεύχομαι ειλικρινά αυτό να μη γίνει, διότι τότε οι επικουρήσεις μας θα 

φτάσουν στα 250 και τα 300 ευρώ, γιατί προς τα κει τα πάνε.  
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Μπροστά στη λαίλαπα που περιέγραψα, η ΟΣΤΟΕ για να πούμε 

τον απολογισμό της τώρα κι εσείς θα το εκτιμήσετε μέσα από τις δυνατότητες 

που έχουμε αν ήταν καλός ή όχι, κατ΄ αρχήν μέσα από την εφημερίδα που 

κυκλοφορεί και γι΄ αυτό ίσως και δεν έγινα αρεστός και έγινα κακός, 

κατήγγείλα τα δύο μεγάλα κόμματα Νέα ∆ημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κι είχα το 

θάρρος να γράψω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας που εγώ υπογράφω, 

να καταψηφιστούν τα δύο μεγάλα κόμματα που ήταν υπαίτια της 

καταστροφής. 

Υπάρχει κανένας εδώ να το αμφισβητήσει αυτό; Ότι αυτοί που 

μας κυβέρνησαν πενήντα χρόνια ήταν υπαίτιοι για την καταστροφή; Είναι 

αυτοί που έκλεψαν τα αποθεματικά, είναι αυτοί που βγάλανε τα λεφτά τους 

έξω, είναι αυτοί οι υπαίτιοι για το Χρηματιστήριο, είναι για τα ομόλογα, είναι 

για το Βατοπέδι, δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι;  

Επομένως πήρα την ευθύνη και το έγραψα κι από εκείνη την 

ημέρα έγινα εχθρός, δεν άρεσε αυτό σε κάποιους, να το πω κομματικούς, σε 

κάποιους που χρησιμοποιούν τους Συλλόγους σαν κομματάρχες, από όλες τις 

πλευρές. ∆εν τους άρεσε κι από τότε άρχισε ο πόλεμος.  

Εγώ είχα το θάρρος συνάδελφοι, το έγραψα και το είπα, τώρα η 

γνώμη των συνταξιούχων και όλου του ελληνικού λαού ήταν «καλά έκανες», 

αλλά είχα το θάρρος. Να μου πούνε ποιοι είχαν το θάρρος να πουν αυτό το 

πράγμα προεκλογικά; Εγώ το είπα και γι΄ αυτό ακόμα με καταγγέλλουν.   

Στείλαμε επιστολές προεκλογικά και μετεκλογικά σε όλα τα 

κόμματα και πριν να γίνουν οι πρώτες εκλογές και οι δεύτερες. Ξέρετε τι μας 

είπανε στα κόμματα που πήγαμε και βέβαια να ξέρετε κάτι, σας το λέω κι εδώ, 

μέλη του Προεδρείου όταν πήγαμε στα κόμματα ερχόταν μόνο στα κόμματα 

που ανήκουν, για να δείξουν ότι να ερχόμαστε κι αν θέλουν ας το διαψεύσουν. 

Οι άλλοι δεν ερχόταν, τα μέλη που ήταν της ΟΣΤΟΕ. Για να καταλαβαίνουμε τι 

λέμε, για να καταλάβουμε τι κάνουμε.  

Επομένως εμείς πήγαμε και ξέρετε γιατί πήγαμε; Πήγαμε όχι 

γιατί περιμέναμε για να πούμε ειλικρινά ότι μπορεί να μας λύσουν 

προβλήματα, αλλά για να τους εκθέσουμε γι΄ αυτά που θα μας πούνε. Πήγαμε 

λοιπόν στη Νέα ∆ημοκρατία, εδώ είναι να το πούνε, μας είπαν ότι ξέρετε, 
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εμείς δεν μπορεί να δεχθούμε να γίνουν οριζόντιες περικοπές, δεν μπορεί να 

δεχθούμε να μειωθούν οι επικουρήσεις, δεν πρόκειται να δεχθούμε τίποτα 

από αυτά και σας το λέμε υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές. Και λέω τα λέτε, 

ευχαριστούμε, βέβαια δε μας έδωσαν καμιά διαβεβαίωση έγγραφη, πρώτα 

μας τα είπαν προφορικά αλλά μπορούν να τα επιβεβαιώσουν όσοι ήτανε μαζί.  

Πήγαμε στο ΠΑΣΟΚ, τα ίδια το ΠΑΣΟΚ, το μνημόνιο το λέει και 

δε φταίμε εμείς για τα μέτρα που παίρνουμε, φταίει το μνημόνιο που πρέπει 

να το ψηφίσουμε γιατί θα χάσουμε, καήκαμε αν δεν το ψηφίσουμε, θα πάμε 

στη δραχμή, αυτά που λέγονται κι αυτά που ακούγονται και τα ξέρετε.  

Πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω την αλήθεια γιατί μου 

αρέσει να λέω την αλήθεια και δεν φοβάμαι. Το ΣΥΡΙΖΑ πράγματι στα 

αιτήματά μας, μας έδωσε έγγραφες υποσχέσεις και είπε να το βάλετε και στα 

email σε όλους τους Συλλόγους και να το βάλετε και στο διαδίκτυο, να λέμε 

την αλήθεια.  

Όπως και το ΚΚΕ πήγαμε και επισκεφθήκαμε και το ΚΚΕ έχει 

μια δική του άποψη, έχει μια δική του γνώμη, λέει αυτά που θέλει να πει και τα 

ξέρουμε όλοι, σεβαστή η γνώμη του, εγώ τους θεωρώ αγωνιστές δεν τους 

θεωρώ ότι δεν είναι αγωνιστές. Λοιπόν είπανε κι αυτά τα γράψαμε, μάλιστα 

μας έκανε και δήλωση η Παπαρήγα στο Ριζοσπάστη την οποία σας την 

έγραψα στον Τραπεζικό Κόσμο και μέχρι εκεί.  

Τα άλλα κόμματα τότε δεν είχανε βάλει υποψηφιότητα για να 

έχουν εκπροσώπους στη Βουλή και τα λοιπά, η αλήθεια είναι δεν τα 

επισκεφθήκαμε. Επισκεφθήκαμε μετά και το συνάδελφο Κουβέλη της ∆ΗΜΑΡ 

και η ∆ΗΜΑΡ κόκκινες γραμμές, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.  

Όλα αυτά συνάδελφοι ξέρετε τι υποδεικνύουν; Τι είπα στον 

Υπουργό όταν τον συναντήσαμε με τον Πρόεδρο της Ανωτάτης Γενικής 

Συνομοσπονδίας; Γιατί ξέρετε τι μας είπε; Πρόσφατα τον συναντήσαμε με το 

συνάδελφο Μουλίνο που σας το είπε και του τα έβαλε τα θέματα ο 

συνάδελφος Μουλίνος και λέει ξέρετε, εμένα μου λένε να πω πόσο κοστίζει το 

κάθε μέτρο, από κει και πέρα την απόφαση θα την πάρει λέει η τρικομματική 

Κυβέρνηση. 
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Και έρχονται μαύρα μαντάτα. Όταν μερικοί καταγγέλλουν, όπως 

ο συνάδελφος Πίσκοπος και άλλοι, ότι μπορεί να φτάσουν οι συντάξεις μαζί με 

την επικούρηση  κάτω των 1.500 ευρώ, αυτό είναι μια πραγματικότητα, το 

ξέρετε, προς τα κει βαδίζουνε! Προς διάλυση της μεσαίας τάξης. Επομένως 

λοιπόν αυτούς μπορείς να μην τους πεις  Πολιτικούς απατεώνες; Εγώ το λέω 

από αυτό το βήμα και να καταγραφεί και αναλαμβάνω την ευθύνη. Όταν άλλα 

σου υπόσχονται κι όταν γίνουν εκλογές άλλα κάνουν δεν είναι οι Πολιτικοί 

απατεώνες; Είναι κανένας να το αμφισβητήσει;  

Γιατί ακούσαμε κάποια συνάδελφο-σύνεδρο εδώ που ήρθε και 

μίλησε από το ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ όταν με πήρανε και μου είπανε θα έρθει να 

μιλήσει σαν ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είπα ακούστε, δεν μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε 

σαν ΣΥΡΙΖΑ συνάδελφοι γιατί δεν καλέσαμε άλλα κόμματα.  

Πλην όμως είσαι σύνεδρος και τιμής ένεκεν θα μπορούσαμε να 

σας δώσουμε το λόγο να απευθύνετε ένα χαιρετισμό. ∆ε φέρω καμιά ευθύνη 

γι΄ αυτό, γιατί έτσι την κάλεσα, να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά όταν είπε μερικές 

αλήθειες, είδα πολλοί εδώ που αντιδράσανε. Γιατί ήτανε ψέματα αυτά που 

είπε; Αν ήτανε ψέματα να αντιδράσουνε. Είπε αυτά που συμβαίνουν κι αυτά 

που λέω εγώ που τα λέω χειρότερα από τη συναδέλφισσα.  

Επομένως συνάδελφοι κάποιοι να βαστάμε κάποιες ισορροπίες 

και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να σεβόμαστε αυτούς που 

έρχονται, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε τη βοήθεια. Είναι κόμμα 

Αντιπολίτευσης, μην το ξεχνάτε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια είτε το θέλετε είτε 

δεν το θέλετε.  

Και να σας πω και κάτι άλλο, για να ξεφύγω λίγο από αυτό να 

σας πω κάτι. Ξέρετε κάτι συνάδελφοι, αν δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ Αντιπολίτευση 

ίσως να είχανε πάει οι μισθοί στα 300 και τα 500 ευρώ, από φόβο δεν το 

κάνουν. Έχω πολλές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ και το λέω και το ξεκαθαρίζω και 

δε συμφωνώ σε πολλά πράγματα που λέει όπως και εσείς δε συμφωνείτε, 

αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 

Αυτό που τους ταρακουνά και τους φοβίζει είναι το ποσοστό που 

πήρε το ΣΥΡΙΖΑ και γι΄ αυτό μας υπόσχονται κάποια πράγματα και φοβόνται 

να υιοθετήσουν δυσβάστακτα μέτρα,  γιατί τα μέτρα θα τα πάρουνε, να το 
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ξέρετε και τα μέτρα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Σημειώστε το αυτό που σας το 

λέω, για να ξέρετε ότι δεν πρέπει..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε, επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο θα σε 

παρακαλέσω να συμπυκνώσεις λιγάκι την ομιλία σου, για να μιλήσουν και 

άλλοι.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε όταν θα έρθουν να μιλήσουν εδώ άλλα 10-

15 άτομα και θα κάνουν κριτική στην Ομοσπονδία δεν μπορώ να πω τι έκανε 

η Ομοσπονδία;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα έχεις δευτερολογία.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Σας παρακαλώ όχι δευτερολογία, δεν υπάρχει κανένας, έχουν 

φύγει όλοι, σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, αλλά προσπάθησε να τα συμπυκνώσεις λιγάκι, γιατί δε 

γίνεται διαφορετικά.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Εντάξει δεν πρόκειται να αργήσω, απολογισμό το τι έκανα κάνω. 

Αν από αυτά που λέω είναι τίποτα ψέματα, να βγουν να με διαψεύσουν το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, πιο συμπυκνωμένα για να κερδίσουμε χρόνο.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι, μέσα από τη διεθνή αναγνώριση της ΟΣΤΟΕ δύο 

συναντήσεις κάναμε στο διάστημα του τελευταίου χρόνου. Κάναμε με τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σουλτς. 

  Σας πληροφορώ ότι στις συναντήσεις αυτές και τις δύο είχαν 

έρθει όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία που ανήκανε στο χρόνο της ΑΓΣΣΕ, 

δηλαδή είχαν έρθει από τη ∆ΕΗ, από τον ΟΤΕ, από τους δημοσίους 

υπαλλήλους που κανένας δεν μπορεί να τους συσπειρώσει και είναι και η 

μεγαλύτερη δύναμη, από τα ΕΛΤΑ, από τον ΟΣΕ και είχαμε καλέσει και όλο το 

Προεδρείο, όλο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ, άσχετα αν δεν ήρθανε 

μερικοί που θα κάνουν κριτική. Θα κάνουν κριτική, αλλά δεν ήρθανε.  

Τι αποκομίσαμε από αυτό; ∆εν πήγαμε εμείς να ζητήσουμε 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σουλτς, ήρθε 

στην Ελλάδα δυο φορές, είδε τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και είδε και 
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κάποιους Αρχηγούς κομμάτων και είδε εμάς την ΟΣΤΟΕ. Ήταν τιμή μεγάλη 

για μας αυτό που έγινε. Τώρα που μας βρήκανε; Είπαν ότι μας βρήκαν από τη 

FERBA και μας βρήκαν.  

Επομένως ήταν μεγάλη δουλειά αυτές οι δύο συναντήσεις, γιατί 

είπαμε τα προβλήματα αυτά που σας είπα σήμερα εκεί, είπαμε σε τι 

κατάσταση βρίσκονται οι συνταξιούχοι, είπαμε ότι η μεσαία τάξη έχει 

καταργηθεί στην ουσία και ξέρετε τι μας είπε ενώπιον όλων; Κύριοι, αν 

καταργήσουν τη μεσαία τάξη, ο ιστός της οικονομίας διαλύεται, είμαι εναντίον 

να διαλυθεί η μεσαία τάξη. Αυτοί μας τη διαλύσανε.  

Και είπε ότι θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα αυτά 

τα θέματα που του θέσαμε θα τα πει. Βέβαια είπε κι άλλα πράγματα, είπε ότι 

έχουν βγάλει έξω δισεκατομμύρια και αγοράζουν τα πιο ακριβά διαμερίσματα 

στη Γαλλία και στη Γερμανία οι δικοί μας και οι Πολιτικοί και οι μη Πολιτικοί 

αυτοί που κλέβανε τόσα χρόνια από εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, από όλα. 

Και είπα αυτοί αγοράζουν τέτοια σπίτια και λέει εκεί δεν μπορώ 

να κάνω τίποτα. Όταν ακούω ότι έρχονται από την Ελλάδα και αγοράζουν με 

εκατομμύρια και τα λοιπά τι μπορώ να πω; Να κοιτάξετε τι μπορεί να γίνει και 

με αυτούς, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτά όλα τα είπε ο Πρόεδρος και μας 

υποσχέθηκε στην πρώτη συνάντηση θα έρθω και σε δεύτερη.  

Έγινε και η δεύτερη συνάντηση και φέρανε όλοι αυτοί που σας 

είπα και μερικά παιδιά που ζούσαν της οικογενείας τους ή εγγόνια τους να 

πουν τα προβλήματά τους. Βέβαια βάστηξε πολύ η συνάντηση εκείνη και δεν 

προλάβανε να μιλήσουν τα παιδιά αυτά και μας κάλεσε και στο μέγαρο 

μουσικής, που είχε με άλλους επίσημους ομιλία και πήγαμε μερικοί σύνεδροι 

από την Ομοσπονδία και τον ακούσαμε.  

Αν αυτό δεν είναι τίποτα, όταν δεν κάθεσαι στην ΟΤΟΕ ή αν τα 

πρωτοβάθμια Σωματεία μπορούν να κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις, οι 

Σύλλογοι να κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις, να μας το πουν πότε κάνανε, για 

να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται ή αν είδαν Υπουργούς τι τους είπαν οι Υπουργοί 

και τα λοιπά. 

Άρα ο θεσμός της ΟΣΤΟΕ έχει ανοίξει τα φτερά του, έχει 

αναγνωριστεί παντού και εκτός από τον Σουλτς ήρθαν και το Ευρωπαϊκό 
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Συνδικάτο των Εγγλέζων εδώ που ήταν συνδικαλιστές που εκπροσωπούν 

εκατομμύρια Εγγλέζους και αυτοί ήταν από τη FERBA και αυτή είναι μια 

δουλειά που γίνεται και από το συνάδελφο Μυλωνά που είναι εκπρόσωπός 

μας στη FERBA που εκπροσωπεί εκατομμύρια συνταξιούχους και ήρθανε και 

είπαμε τα προβλήματά μας και είπαν ότι θα τα μεταφέρουν στις χώρες τους. 

Μας πήρανε κανάλια, το κανάλι που ήταν στον Σουλτς και 

μάλιστα από ότι είπανε το δημοσιεύσανε και έξω στη Γερμανία. Λοιπόν αν 

αυτό δεν είναι τίποτα, μέσα στη δραστηριότητα της ΟΣΤΟΕ, ας το 

μηδενίσουνε ότι δεν κάναμε τίποτα στο χρόνο που πέρασε και να πούνε 

εκείνοι που θα κάνουν αργότερα κριτική αν ήρθανε στον Σουλτς, αν ήταν την 

ημέρα εκείνη που  κάλεσε ο Σουλτς τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

ΟΣΤΟΕ.  

Πέρα από κει συνάδελφοι, συμπαρασταθήκαμε σε όλους τους 

Συλλόγους που ζήτησαν τη βοήθειά μας. Σας είπα προηγουμένως ότι αν 

κάποιος Σύλλογος έχει προβλήματα, το ξέρουν και μέσα, έρχεται στην ΟΣΤΟΕ 

τα εκθέτει κι αν η ΟΣΤΟΕ αρνηθεί να παρέμβει τότε να έρθουν να την 

καταγγείλουν.  

Συμπαρασταθήκαμε στην Εμπορική που θα έρθουν να κάνουν 

κριτική από την Εμπορική, όταν είχε το πρόβλημα του επικουρικού και βάλαμε 

και ∆ικηγόρο κι έκανε παρέμβαση, συμπαρασταθήκαμε στην Ιονική Λαϊκή 

όταν μας το ζήτησε, όταν είχε τους αγώνες η Τράπεζα της Ελλάδος πήγαμε 

μαζί τους, όταν είχε η Γενική Τράπεζα τους αγώνες πήγαμε μαζί τους και 

συμπαρασταθήκαμε στους δρόμους όταν δεν μπορούσαν να πάρουν την 

επικούρησή τους. 

Συμπαρασταθήκαμε σε όποιον ζήτησε τη βοήθεια από την 

ΟΣΤΟΕ, τι άλλο μπορούσε να κάνει η ΟΣΤΟΕ συνάδελφοι από πλευράς της; 

Συμπαρασταθήκαμε στους συναδέλφους της Τραπέζης Πίστεως που είχαν 

πάρα πολλά προβλήματα με το ΤΑΥΤΕΚΩ και θα κάνω μια αναφορά 

μεθαύριο. 

Γιατί βλέπετε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΟΣΤΟΕ είναι 

Πρόεδρος όλων των Συλλόγων και δεν είναι επειδή προέρχεται από το χώρο 

της Εθνικής μόνο Πρόεδρος της Εθνικής. Είναι Πρόεδρος όλων των 
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Συλλόγων και οι Σύλλογοι οι άλλοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα 

προβλήματα από ότι αντιμετωπίζουν στην Εθνική. Αυτό θα το λέμε και να το 

ξέρετε.  

Επομένως σαν Πρόεδρος που είμαι της ΟΣΤΟΕ, με πρότεινε η 

ΑΓΣΣΕ ως μέλος του ∆.Σ.  του ΤΑΥΤΕΚΩ.  Η κατάσταση είναι εκεί 

απελπιστική και εύχομαι να μη βρεθούν άλλοι στη θέση αυτή, γιατί αν πάμε 

στο ΕΟΠΥΥ θα είναι ακόμα χειρότερη.  

Τι κάναμε εκεί; Αποτρέψαμε στο να πάνε οι τράπεζες που 

ανήκουν  στο ΤΥΤΕΚΩ ως προς τον τομέα Υγείας  στον ΕΟΠΥΥ με 

παρέμβαση της ΟΣΤΟΕ και παρέμβαση δική μου προσωπικά στον Υπουργό 

τότε που ήταν υπηρεσιακός Υπουργός, τον Ρουπακιώτη.  

Πήγαμε δυο φορές, μαζί με τον συνάδελφο Ρούσσο από την  

ΟΤΟΕ στον τότε Υπουργό κ. Ρυμπακιώτη και ο Ρουπακιώτης παρά την 

επίθεση και του πρώην Υπουργού Υγείας και των εφημερίδων , μας απήντησε 

ότι έχουμε δίκιο, έκανε παρέμβαση και έδωσε την προθεσμία που του 

ζητήσαμε μέχρι 31/12 για να μπορέσουν να κάνουν όπως έλεγε η ΟΤΟΕ τις 

μελέτες, προκειμένου να αποφύγουν οι συνάδελφοι να πάνε στο ΕΟΠΥΥ. 

Από πλευράς μου αισθάνομαι ότι αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα, είναι 

από αυτά τα πεπραγμένα και το έκανα.  

Τώρα στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο τι αντιμετωπίζω. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ 

κάθε Πέμπτη φεύγω από το σπίτι μου το πρωί από τη Σαλαμίνα, πάω στην 

ΟΣΤΟΕ κι από εκεί από τις τρεις η ώρα και καμιά φορά μέχρι τις οκτώ-εννιά 

αν υπάρχουν θέματα ή ένα πάκο θεμάτων φεύγω και πάω σπίτι μου στις 

δώδεκα το βράδυ. 

Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν είμαι μέλος του ∆ιοικητικού 

συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ μόνο για τα προβλήματα της  ΟΣΤΟΕ, είμαι και για 

τη ∆ΕΗ, για τον ΟΤΕ, για τον ΟΣΕ, για όλα τα ταμεία κι όταν λέμε υποθέσεις 

είναι υποθέσεις.. Αυτό δεν αναγνωρίζετε μέσα στις αρμοδιότητες ότι πρέπει να 

βοηθήσουμε, αφού θέλουμε και συνεργασία κι αφού με εκλέξανε εκεί 

αντιπρόσωπο;  

Λοιπόν είναι συνάδελφοι στις δραστηριότητες της ΟΣΤΟΕ και 

πήγα και έλυσα και θέματα των συναδέλφων συνταξιούχων, που εκκρεμούν 
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να πάρουν τα λεφτά τους από τις αποδείξεις από την επαρχία μήνες 

ολόκληρους, επομένως είναι συνάδελφοι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.  

∆ώσαμε συνεντεύξεις συνάδελφοι στο BBC, ήρθε και μου πήρε 

συνέντευξη ∆ημοσιογράφος του BBC στην ΟΣΤΟΕ και είπε ότι τη μετέδωσε 

και στο BBC και είπαμε εκεί όλα τα προβλήματα που τα είπαμε 

προηγουμένως και δε θα τα ξαναεπαναλάβουμε των συνταξιούχων. Αν κι 

αυτό είναι λίγο.. 

Ήρθανε κανάλια ελληνικά, σωρεία καναλιών, τότε που ήταν το 

πρόβλημα με τις περικοπές, παίρνανε συνεντεύξεις και από είκοσι λεπτά δέκα 

λεπτά ένα τέταρτο μεταδίδανε ένα λεπτό, γιατί; Γιατί κατηγορούσαμε τα 

κόμματα τα μεγάλα, κατηγορούσαμε και λέγαμε ότι αυτοί είναι υπαίτιοι για όλη 

την καταστροφή.  

Και δεν μας βγάζανε στην τηλεόραση, κάναμε έγγραφα στα 

κανάλια και δε μας υπολογίσανε. Γιατί ξέρετε, για να πας να κατηγορήσεις τον 

∆ιοικητή της Εθνικής ή το ∆ιοικητή της Εμπορικής ή κάποιον άλλον από κει 

παίρνουν επιχορηγήσεις, παίρνουν λεφτά, χοντρά λεφτά. Επομένως δεν 

είχαμε καμιά ανταπόκριση.  

Τώρα για τη συμβολή μας στις εκλογές της ΑΓΣΣΕ. Συνάδελφοί 

μου ξέρετε, ήμουν Γενικός Γραμματέας τον τελευταίο καιρό στην ΑΓΣΣΕ. Εδώ 

εσάς, αν θυμάστε πέρσι στην τελευταία Γενική Συνέλευση σας είχα πει ότι δεν 

υπάρχει η ΑΓΣΣΕ δυστυχώς, ξεκινήσαμε με όνειρα, κάναμε ένα συνέδριο, 

ήρθε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, είχαν έρθει τα κόμματα, είχαν έρθει 

Υπουργοί, είχε έρθει το Αρχιεπίσκοπος και ξεκινήσαμε πραγματικά και 

πιστεύαμε ότι αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.  

Μόλις είδαν ότι ανοίγει τα φτερά της η ΑΓΣΣΕ εκ των έσω 

άρχισαν να φεύγουν ο ΟΤΕ, εκ των έσω δεν ερχόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, 

ούτε η Ολυμπιακή, εκ των έσω η ΓΣΕΕ προκειμένου να μοιράσει την πίτα 

στην ΑΓΣΣΕ όπως σας το είπε και ο Πρόεδρος εδώ της ΑΓΣΣΕ δεν μας 

πηγαίνανε, δεν μας δίνανε καμία ενίσχυση.  

Ξέρετε πως λειτουργούσε η ΑΓΣΣΕ; Με τα 500 ευρώ που έδινε η 

ΟΣΤΟΕ, γιατί εγώ ξέρω να σέβομαι τους θεσμούς. Όταν μου έστειλε έγγραφο 

η ΑΓΣΣΕ ότι έχει ανάγκη και πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα και 
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πρέπει να συνεισφέρει, δεν το έφερα το θέμα στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο εγώ 

για να πάω να το εγκρίνουν, είμαι υποχρεωμένος από το καταστατικό που 

υπέγραψα στην ΑΓΣΣΕ και έπρεπε να τα δώσω τα χρήματα αυτά και τα έδινα.  

Λειτουργούσαν μόνον με 500 ευρώ που έδινε η  ΟΣΤΟΕ και  

500 της ∆ΕΗ, οι άλλοι έδιναν πολύ λιγότερα και το ύψος των εισφορών 

έφθανε γύρω στα 1.300 ευρώ. Η υπάλληλος που είναι στην ΑΓΣΣΕ παίρνει 

περισσότερα, επομένως χωρίς  χρήματα, πέστε μου, αν μπορούσε να 

λειτουργήσει η ΑΓΣΣΕ. Και είπαμε σε σας, σημειώστε το να το έχετε υπόψη 

σας. Είπαμε συνάδελφοι, επειδή δεν πρέπει αυτό το όργανο να διαλυθεί, 

έκανα την  τελευταία θυσία και πήγα  συνέδριο της ΑΓΣΣΕ. 

Αλλάξαμε τη σύνθεση με ψήφους δικούς μας της ΟΣΤΟΕ και σε 

συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες καταφέραμε να εκλέξουμε Πρόεδρο και 

Αναπληρωτή Πρόεδρο μέσα από την  ΟΣΤΟΕ.  

Και να σας πω και κάτι; Εάν δεν ενωθούμε, όπως είπε ο 

Πρόεδρος εδώ, η ΑΓΣΣΕ και δεν δημιουργήσουμε πλέον κίνημα 

συνταξιούχων, που αυτό φοβούνται στις εκλογές και αυτό φοβούνται παντού 

και τρέμουν, κίνημα ανεξάρτητων συνταξιούχων όπως δημιουργείται, δεν 

πρόκειται να μας υπολογίσουν.  

Επομένως λοιπόν θα πρέπει ο Πρόεδρος που κατ΄ αρχήν του 

εύχομαι καλή επιτυχία και το ξέρει ότι όλοι του ευχόμαστε καλή επιτυχία, να 

μπορέσει να ενώσει όλες τις Ομοσπονδίες και να πετύχει την θεσμική 

αναγνωρισημότητα.  

Μας είχε εγκρίνει ο πρώην Υπουρφγός κ. Τσιτουρίδης κάποια 

χρήματα για να πληρώνουμε την υπάλληλο και μερικά λοιπά έξοδα και αυτά 

τα χρήματα συνάδελφοι δε μας τα δίνανε από την Εργατική Εστία, γιατί 

έπρεπε να υπογράψει η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΕ δεν υπέγραφε ο συνάδελφος 

Παναγόπουλος που προέρχεται από το χώρο των τραπεζών για να μας 

δώσουν τα χρήματα και μας βρίσκανε προσχήματα και δε μας δίνανε φράγκο. 

Σημειώστε ούτε για το συνέδριο που θέλαμε να κάνουμε, δεν μας κάλυψαν τα 

έξοδα.  

Λοιπόν εάν νομίζετε ότι με αυτές τις συνθήκες μπορούσε να 

λειτουργήσει η ΑΓΣΣΕ όσοι το πούνε είναι ψέματα. Ότι δε λειτουργούσε το 
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παραδέχθηκα και το παραδέχθηκα πολλές φορές, επομένως συνέβαλα εγώ 

σαν Γενικός Γραμματέας στην ΑΓΣΣΕ να παραιτηθώ  από το Προεδρείο κι 

από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και να συμπαρασταθούμε στον 

καινούργιο Πρόεδρο κι εγώ και ο συνάδελφος ο Πίσκοπος Νίκος το ίδιο είπε κι 

αυτός και το ίδιο είπαμε όλοι και φύγαμε κι ούτε υποψηφιότητα δεν έβαλε ο 

συνάδελφος Νίκος Πίσκοπος, είπαμε να φύγουμε πραγματικά όλοι.  

Κι αν παρέμεινα μέσα στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και στη 

∆ιοίκηση της ΑΓΣΣΕ είναι για να βοηθήσω τον καινούριο Πρόεδρο. Μόλις 

ενημερωθεί ει και δε με χρειάζεται άλλο πλέον και μπορέσει να 

πραγματοποιήσει το όνειρό του, δηλαδή την θεσμική αναγνώριση θα 

παραιτηθώ. 

Γιατί το όραμά του  είναι και είπαμε στον Υπουργό που 

επισκεφθήκαμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η ΑΓΣΣΕ σαν ισότιμο θεσμικό 

όργανο, όπως είναι και η ΓΣΕΕ. Εάν αυτό το πετύχει, θα είναι πραγματικά 

ιστορικά αναγνωρίσιμο και αυτός και ο αναπληρωτής Πρόεδρος ο 

συνάδελφος ∆ημητρόπουλος θα είναι πραγματικά στα υπέρ και δε θα τολμάει 

να πει κανένας τίποτα. 

Αυτά συνάδελφοι είναι μέσα στα πεπραγμένα, έτσι; Γιατί ήμουνα 

και Γενικός Γραμματέας και πολλά θα ειπωθούν για την ΑΓΣΣΕ, λες κι εγώ δεν 

το είχα πει ότι δε λειτουργεί η ΑΓΣΣΕ. Και τι κάναμε; Πήγαμε στο συνέδριο της 

ΑΓΣΣΕ μεταφέραμε τη δική σας ομόφωνη απόφαση που έλεγε  ότι εμείς θα 

συμμετέχουμε στο επόμενο Συνέδριο της  ΑΓΣΣΕ που θα είναι και 

καταστατικό με την προϋπόθεση ότι από το επόμενο Συνέδριο θα μετέχουν 

μόνο  ∆ευτεροβάθμια Σωματεία.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ:  Συνάδελφοι θα αναφερθώ στην κατηγορία τι δεν 

έκανε η  ΟΣΤΟΕ.  

Συνάδελφοι, κατηγορείται η ΟΣΤΟΕ ότι δεν έκανε Συλλαλητήρια. 

Συνάδελφοι είμαστε σοβαροί; Το είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος της  

ΑΓΣΣΕ. Η ΑΓΣΣΕ ως τριτοβάθμια οργάνωση και η ΟΣΤΟΕ ως δευτεροβάθμια 

τα συντονίζουν τα συλλαλητήρια και οι Σύλλογοι ως πρωτοβάθμια σωματεία 

τα υλοποιούν.  
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Η ΟΣΤΟΕ  κάλεσε τους Προέδρους των Συλλόγων, που σήμερα 

κάποιοι θα βγουν ν επαναστάτες,  όχι όλοι  φυσικά, και θα δείτε όταν θα 

βγουν να κάνουν την κριτική τους. Και τους είπαμε: Συνάδελφοι Πρόεδροι,  η 

ΟΣΤΟΕ προγραμματίζει ένα συλλαλητήριο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το 

εγκρίνετε και να το αποφασίσετε.  

Τι είπαν οι Πρόεδροι των Σωματείων; ∆ε θέλω να αναφερθώ 

προσωπικά στον καθέναν, υπάρχουν Πρακτικά, γιατί δε θέλω να 

δημιουργήσω αντιπαραθέσεις. Η ουσία είναι ότι απήντησαν ότι δεν μπορούν 

να κάνουν συλλαλητήριο γιατί δεν ανταποκρίνονται οι συνάδελφοι 

Και σας ερωτώ συνάδελφοι, όταν εμένα μου λέγανε ότι 

αδυνατούν τα πρωτοβάθμια να κάνουν συγκεντρώσεις, εγώ σαν ΟΣΤΟΕ 

μπορούσα να προκηρύξω συγκέντρωση; Ας έρθουν εδώ να το πουν οι ίδιοι, 

οι ίδιοι οι Πρόεδροι εκείνοι που το είπαν, δεν ήταν όλοι, εκείνοι που το είπαν 

ότι δε σηκώνει συλλαλητήρια.  

Είχα κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη στην Εθνική όταν έκανε τη 

Γενική Συνέλευση κι είχε 700-800 άτομα εδώ στο Τιτάνια κι είχα πει κύριοι 

εκείνη την ημέρα το πρωί μπορούμε να οργανώσουμε αφού καλέσουμε και 

όλους τους άλλους Συλλόγους σε ένα συλλαλητήριο, να πάμε να δώσουμε 

ένα έγγραφο διαμαρτυρίας, να διαμαρτυρηθούμε και τα λοιπά και να 

γυρίσουμε πίσω και να συνεχίσουμε τη Συνέλευση. Φωνή βοώντος εν τη 

ερήμω, τι λες λέει, να διαλύσουμε εμείς τη Συνέλευσή μας για να το κάνουμε;  

Επομένως λοιπόν σαν Πρόεδρος -σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

μιλάω ήρεμα κι έτσι θέλω να διεξαχθεί το συνέδριο- σαν Πρόεδρος μπορούσα 

να πω τίποτε άλλο, μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο, έκανα; Με πήρε ο 

συνάδελφος Μαυροφόρος, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους τα 

πράγματα και μου είπε συνάδελφε Πρόεδρε επειδή έχω εμπιστοσύνη σε σένα 

ότι εσύ μπορείς να τους καλέσεις όλους και να σε ακούσουνε από όλες τις 

οργανώσεις τις πρωτοβάθμιες, ζητώ να κάνεις συγκέντρωση.  

Συνάδελφοι έχει ξανακουστεί αυτό; Αυτό είναι παράνοια. ∆ηλαδή 

εγώ σαν Πλιάκος, γιατί λέει εσένα σε σέβονται, να κάνω συλλαλητήριο. Του 

λέω Μανώλη μου, επειδή είσαι χρόνια συνδικαλιστής ξέρεις ότι αυτό το 

πράγμα δεν μπορεί να γίνει, εγώ σέβομαι τους θεσμούς και ή θα το κάνουμε 
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για τους τραπεζοϋπάλληλους σαν ΟΣΤΟΕ ή θα το κάνει η ΑΓΣΣΕ 

συλλαλητήριο που θα καλέσει όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία. 

Όταν λοιπόν του το είπα αυτό ξέρετε τι έκανε συνάδελφοι; Πήγε 

στο Σύλλογο της Εθνικής και πήρε απόφαση ποιο; Το πρωτοβάθμιο Σωματείο 

της Εθνικής που έλεγε ότι δεν μπορούν να γίνουν συλλαλητήρια γιατί δεν 

αντέχουν οι συνάδελφοι, να μου κάνει έγγραφο κι εμένα, να κάνει έγγραφο και 

στην ΑΓΣΣΕ και έγγραφο στα πρωτοβάθμια Σωματεία ∆ΕΗ ΟΤΕ που ούτε τα 

ξέρει καθόλου, τουλάχιστον εμείς τα ξέρουμε γιατί τα ζούμε, μου κάνει 

έγγραφο και να λέει ότι "καλεί τα πρωτοβάθμια ο Σύλλογος της Εθνικής να 

έρθουν για συνάντηση". 

Συνάδελφοι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αντιδράσω έντονα, 

γιατί τέτοια τερτίπια συνδικαλιστικά  δεν τα ανέχομαι. Εγώ σέβομαι τους 

θεσμούς και αν έπρεπε να γίνει τέτοια συγκέντρωση έπρεπε να την 

διοργανώσει η  ΟΣΤΟΕ ή η ΑΓΣΣΕ όπως και τελικά έγινε.  Προσωπικά 

πιστεύω ότι ο συνάδελφος  Μαυροφόρος παρέσυρε τον Σύλλογο της Εθνικής 

γιατί είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της  ΑΓΣΣΕ. Ευτυχώς τελιοκά 

αναγνώρισαν το λάθος τους από την Εθνική και ανέβαλαν αυτή τη 

συγκέντρωση.   Και εδώ είναι ο συνάδελφος Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ κ. 

Μουλίνος  και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. ∆ημητρόπουλος  να σας 

βεβαιώσουν ότι η  ΑΓΣΣΕ  είχε προαποφασίσει για την συγκέντρωση.  

Εγώ θα ήθελα ένα πράγμα, τι ζητάω να ειπωθεί από αυτούς που 

θα μου κάνουν κριτική: Ζητάω να ειπωθεί από αυτούς που θα μου κάνουν 

κριτική και αντιπαράθεση πόσες φορές έχουν έρθει στην ΟΣΤΟΕ, την οποία 

λειτουργώ και το ξέρουν όλοι λόγω του ότι οι Πρόεδροι δεν μπορούν γιατί 

έχουν τις ασχολίες τους με τα Σωματεία τους, ποιοι έρχονται στην ΟΣΤΟΕ και 

βοηθάνε όλο το μήνα και πόσες ώρες έχουν έρθει.  

Μόνο μια φορά το μήνα στα ∆ιοικητικά Συμβούλια. Αν έχει έρθει 

ένας στην ΟΣΤΟΕ να βοηθήσει ή να συμπαρασταθεί ή να πει κάτι, αυτοί που 

θα κάνουν την κριτική πρέπει να το πούνε πρώτο-πρώτο και να πουν τους 

λόγους.  

Το ζούνε στο πετσί τους τα μέλη της ∆ιοίκησης, άσχετα αν 

θέλουν να μιλήσουν που μερικοί μπορούν να μιλήσουν ή μπορούν να μη 
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μιλήσουν, αυτοί όμως είναι αν μιλήσουν οι Πρόεδροι όλοι και των μικρών 

Συλλόγων, γιατί είπανε κάποιοι να κάνουμε τροποποίηση των καταστατικών 

και να βάλουμε λέει τους Προέδρους όλους μέσα.  

Σας πληροφορώ ότι στη ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ συμμετέχουν όλοι 

οι Πρόεδροι πλην της Εθνικής γιατί δεν ήθελε ο Πρόεδρος. ∆εν ήθελε να βάλει 

ο Πρόεδρος να εκλεγεί στην Εθνική κι έβαλε κάποιους άλλους συναδέλφους. 

Μήπως φταίω εγώ που δε συμμετέχει; Συμμετέχουν και μάλιστα οι Πρόεδροι 

των μικρών Συλλόγων, επειδή δεν μπορούν να εκλέξουν, συμμετέχουν εξ 

οφίτσιο και έρχονται και παίρνουν και το λόγο και έχουν την απόλυτο 

συμπαράστασή μου και τους αντιμετωπίζω ισότιμα.  

Επομένως να την κάνουν αυτή την κριτική για να μπορέσετε να 

δείτε κι εσείς και να μάθετε το πώς λειτουργεί η ΟΣΤΟΕ, πόσοι έρχονται, 

πόσοι δεν έρχονται, αυτοί που θα κάνουν κριτική αν είναι με τη συνείδησή 

τους αναπαυμένοι ή αν έρχονται στην ΟΣΤΟΕ για να τη διαλύσουνε.  

Γιατί τελειώνοντας θέλω να πω ότι υπάρχει μία σκέψη, σας το 

λέω καθαρά, μου την έχουν μεταφέρει από ΟΤΟΕ, κάποιος από το Σύλλογο 

της Εθνικής και κάποιος από το Σύλλογο της Εμπορικής να διαλύσουνε την 

ΟΣΤΟΕ και ως πρώτο στόχο είχανε βάλει από πλευράς Προέδρου εμένα και 

από πλευράς της Τραπέζης της Αγροτικής το συνάδελφο Μυλωνά.  

Συνάδελφοι εχθές, με κάλεσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου της 

Εθνικής, στη συνάντηση που πραγματοποίησε εδώ στο ξενοδοχείο με τους 

Συνέδρους της Εθνικής  προκειμένου να τους παροτρύνει να ψηφίσουν 

σήμερα εδώ κάποια πράγματα που αφορούν τις αποφάσεις του συνεδρίου 

μας. 

Είναι σωστό αυτό συνάδελφοι; ∆εν θα μπορούσα εγώ σαν 

Πρόεδρος  της ΟΣΤΟΕ να καλέσω όλους τους συνέδρους να κάνω διήμερο τρ 

συνέδριο, να πληρώσω τα έξοδά τους όλα; και να τους ζητήσω να ψηφίσουν 

τις θέσεις μου; Πήρα κανέναν από σας τηλέφωνο, να σας πω τι θα ειπωθεί 

σήμερα και τι θέση θα πάρετε, σχετικά με το δεύτερο θέμα; Εν τούτοις όμως οι 

παρεμβάσεις έχουν γίνει εκ των προτέρων.  

Και για να τελειώσω, ακούστε προσεκτικά. Πριν από δύο ημέρες 

μου έφεραν ένα γράμμα από τον Σύλλογο Συν/χων της Εθνικής (εγώ ήμουν 
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εκτός Αθηνών) υποδεικνύοντας κάποιες προτάσεις που πρέπει να μπουν 

σήμερα στο Συνέδριο.  Σας δηλώνω ότι για να μπει πρόταση βάσει του 

καταστατικού πάντα στο συνέδριο, πρέπει 15 μέρες πιο μπροστά να κάνουν 

πρόταση προς τη ∆ιοίκηση, η ∆ιοίκηση να πάρει απόφαση και να το φέρει στο 

συνέδριο. Θέματα λοιπόν που είναι τέτοιου είδους δυο μέρες πιο μπροστά, 

καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να τα κουβεντιάσω ούτε να τα λάβω υπόψη μου 

και το ξεκαθαρίζω.  

Και τελευταίο θέμα, επειδή συνάδελφοι δε θα απαντήσω σε 

μερικούς συνέδρους, ειλικρινά δε θα απαντήσω σε ορισμένους συνέδρους 

προκειμένου και να μην διαταράξω τη Συνέλευση, αλλά επειδή αυτά που λένε 

πραγματικά είναι εντελώς απαράδεκτα και θέλω να σας βλέπω στα μάτια, 

θέλω να βλέπω στα μάτια όλους τους συναδέλφους όχι εσάς μόνο αλλά 

όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους και εν ενεργεία.  

Και να διαβάσω και μια  ανακοίνωση, η οποία μοιράστηκε τώρα 

και  αναφέρεται στις δαπάνες της ΟΣΤΟΕ και ζητάει να μην τις εγκρίνετε για τι 

τάχα μου δεν υπάρχει διαφάνεια, δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε κάθε γενική 

Συνέλευση και οι συνάδελφοι αυτοί που το προτείνουν δεν αριθμούν πάνω 

από πέντε. Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμη, 

όποιος σύνεδρος επιθυμεί, όχι μόνο τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, να 

έρθει να ελέγξει τις δαπάνες της ΟΣΤΟΕ.  

Μου είπανε και το άλλο το τραγικό, ότι δεν μπορεί λέει εσύ να 

προϋπολογίζεις χρήματα και να μην τα χαλάς, πρέπει να ισοσκελίζεται ο 

ισολογισμός, δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην ΟΣΤΟΕ και τα 

λοιπά. Κι είπανε και το άλλο μερικοί, ότι σου δίναμε λέει τόσα χρόνια 

περισσότερα λεφτά, τόσα λεφτά και εξ αιτίας μας αγόρασες το ακίνητο.  

Συνάδελφοι, η ΟΣΤΟΕ αγόρασε ένα ακίνητο με τις εισφορές τις 

δικές σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε τι λέγανε οι προηγούμενες 

∆ιοικήσεις στην ΟΣΤΟΕ; Να αγοράσω μετοχές. Να αγοράσω μετοχές, να 

επενδύσω.  

Εγώ τα λεφτά σε μετοχές, είναι σαν τα ομόλογα και όλα, εγώ 

αρνήθηκα να τα επενδύσω και δε τα επένδυσα. Είναι λεφτά δικά σας, είναι 

λεφτά των συναδέλφων, προέρχονται από τους συναδέλφους και τα κατέθεσα 
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σε Τράπεζες. Εάν τα είχα κάνει μετοχές, σήμερα δε θα υπήρχε ούτε το 

ακίνητο, ούτε και φράγκο στην ΟΣΤΟΕ. Επομένως αν γι΄ αυτή τη διαχείριση 

θέλουν να καταψηφίσουν τον οικονομικό απολογισμό με γεια τους με χαρά 

τους. 

Υπάρχει όμως ένα θέμα δεύτερο που θα μας απασχολήσει και 

μπορεί να μας φάει και μέχρι το βράδυ, το λέω από τώρα προκαταβολικά και 

δε θα το θέσω σε ψηφοφορία μετά, πρέπει να το πω από τώρα, ότι είναι ένα 

πολύ σοβαρό θέμα.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν είναι διαδικασία αυτή.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Είναι διαδικασία, είναι μια πρόταση που κάνω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόεδρε σε παρακαλώ δε θα απευθύνεις το λόγο, εγώ έχω το 

λόγο.  

ΜΕΛΟΣ: Μα παραλήρημα είναι αυτό, είναι παραλήρημα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, παραληρηματικό δε θα τον χαρακτηρίσετε 

επειδή μιλάει παραπάνω.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε, σε ανθρώπους που έχουν διχασμένη 

προσωπικότητα δε θα απαντήσω. Σε παρακαλώ, κατάλαβα τι είπες, 

κατάλαβα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, όχι όλο γκρίνια, γκρίνια.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Επειδή συνάδελφοι υπάρχει το δεύτερο θέμα που είναι ο 

οικονομικός απολογισμός, νομίζω μετά που θα διαβάσει η Εξελεγκτική 

Επιτροπή την έκθεση θα μπορώ να τοποθετηθώ κι εγώ για τον οικονομικό 

απολογισμό και θα τοποθετηθείτε κι εσείς.  

Τελειώνω, εκείνο που θέλω είναι να επικρατήσει πραγματικά, 

γιατί είδα φύγανε πολλοί συνάδελφοι, δεν ξέρω το λόγο και μάλιστα φύγανε 

από ότι βλέπω και κάποιοι Πρόεδροι των Συλλόγων. ∆εν έχει σημασία, εγώ 

συνεργασία θέλω, συνεργασία ζητάω και θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, 

ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, έχει ανοιχτεί κατάλογος ομιλητών εδώ στον κ. 

Καραγεωργόπουλο και στον άλλο συνάδελφο. Τώρα θα διαβάσει ο κ. 
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Ανδρεαδάκης ∆ημήτρης την έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη 

χρήση του 2011 και θα γίνει συζήτηση μετά από αυτό συνάδελφοι, μην έχετε 

άγχος.  

 

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

«Ανάγνωση Έκθεσης Ελέγχου Εξελεγκτικής  
Επιτροπής για τη χρήση 2011»  
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∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ: Συνάδελφοι γεια σας, προέρχομαι από το χώρο της 
Αγροτικής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκε στο συνέδριο του 2011 και 
διενεργήσαμε τον έλεγχο της περιόδου αυτής.  
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Για να συντομεύσουμε το χρόνο κάνω την εξής δήλωση: «Στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα γραφτεί η έκθεση ως έχει, την οποίαν 

έχετε στα χέρια σας».  

Για να κερδίσουμε λοιπόν χρόνο θέλω να σας πω ότι στον 

διοικητικό απολογισμό το Συμβούλιο λειτούργησε στα πλαίσια των 

αποφάσεων του καταστατικού και του νόμου. Μια παρατήρηση έχουμε να 

κάνουμε, ότι τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Συνεδρίου και του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά χρήση να δένονται σε βιβλίο, γιατί το 

καταστατικό λέει ποια πρέπει να είναι τα διοικητικά βιβλία. Βέβαια στον 

διοικητικό έλεγχο οφείλω να παρατηρήσω ότι η γραμματειακή υποστήριξη 

ασκήθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια και με διαφάνεια.  

Στον διαχειριστικό απολογισμό να πούμε ότι είχαμε 

προϋπολογισθείσες δαπάνες 244 χιλιάδες και πραγματοποιηθείσες 161 

χιλιάδες, επομένως οι δαπάνες της Ομοσπονδίας στον παρελθόντα χρόνο 

υπολείπονται κατά πολύ των προϋπολογισθεισών. Οι εγγραφές, τα ταμειακά, 

το λογιστικό σύστημα, έχουν πλήρη δικαιολογητικά.  

Θέλω να συμπληρώσω ότι τα έσοδα της Ομοσπονδίας ενώ 

εμφανίζονται 228.595 στην πραγματικότητα είναι 232.841 οπότε είπαμε να 

γίνει διορθωτική λογιστική εγγραφή. Εδώ στους τόκους έγινε ένα λάθος, είναι 

1.714 και από δωρεές η Ομοσπονδία έλαβε 3.500, 1.500 από το Σύλλογο της 

Τραπέζης Ελλάδος και 2.000 από το Σύλλογο των Συνταξιούχων της 

Αγροτικής. Εξ αβλεψίας των ισολογισμών εμφανίζονται διάφορα έσοδα 1.500, 

όπου είχε γίνει ένα λογιστικό λάθος και τις 2.000 της Αγροτικής τις εμφάνισαν 

στις εισφορές, ενώ δεν ήταν από τις εισφορές ήταν δωρεά και θα γίνει 

διορθωτική εγγραφή στο 2012. 

Ιδιαιτέρως θέλουμε να επισημάνουμε τις προσπάθειες του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου και ορισμένων ιδιαιτέρως συναδέλφων του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου για την προβολή και την παρουσία της Ομοσπονδίας 

σε Οργανισμούς πανευρωπαϊκού επιπέδου, πράγμα το οποίο είχε σαν 

συνεπακόλουθο ο Σουλτς ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

επικοινωνήσει και να συνεδριάσει με την Ομοσπονδία μας δύο φορές στα 

γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Εδώ ήθελα να προσθέσω ότι προ πολλού θα έπρεπε η 

Ομοσπονδία να αλλάξει τον τρόπο της δραστηριότητός της -αυτό δεν το λέω 

στην έκθεση- και να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα προβολής και θέματα 

της οικονομίας και προτάσεις προς την Κυβέρνηση και όχι να αναλωνόμαστε 

σε συγκρούσεις και διαφορές.  

Επομένως οι δαπάνες οι οποίες έγιναν για το σκοπό αυτό και 

φαίνονται στον ισολογισμό είναι ελάχιστες για το θέμα δηλαδή της FERBA και 

απέδωσαν πολλαπλασιαστικώς περισσότερα αποτελέσματα. Κατά την ημέρα 

του ελέγχου η Εμπορική Τράπεζα όφειλε την εισφορά 54.940 και η Εθνική 

Τράπεζα είχε δώσει έναντι και όφειλε υπόλοιπο 33.500.  

Εξ΄ αυτού του λόγου έχω γράψει στην έκθεση ότι όποιος 

Σύλλογος δεν είναι τακτοποιημένος, βέβαια εκ των υστέρων ειδοποιήθηκα 

από την Ομοσπονδία, όταν πια είχε τυπωθεί και διανεμηθεί, ότι 

τακτοποιήθηκαν λογιστικά οι Σύλλογοι αυτοί. Επομένως η παρατήρηση του 

συναδέλφου που έγινε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν, έχει ένα τυπικό δίκιο, 

αλλά αυτό τακτοποιήθηκε πριν από τη Συνέλευση. 

Για να κερδίσουμε χρόνο δεν έχω τίποτα άλλο να πω, η έκθεση 

θα περαστεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ως έχει και να σημειώσω ότι 

όπως θα είδατε ο τρίτος της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχει υπογράψει, ο 

οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη ο κ. ΒΙολιτζής. Εμείς όταν εκλεγήκαμε και 

όταν είχε τελειώσει ο έλεγχος ειδοποίησε ότι δε θέλει να συμμετέχει, 

επομένως είχαμε απαρτία, διενεργήσαμε τον έλεγχο και έστειλε σχετική 

αίτηση παραίτησης μετά από τον έλεγχο.  

Για το μέλλον λοιπόν θα πρέπει ο Πρόεδρος να προτείνει για τη 

νόμιμο συγκρότηση για το μέλλον της Εξελεγκτικής Επιτροπής, επειδή από 

την παράταξη, που είναι αστείο βέβαια να είμαστε πάνω από 70 και να μιλάμε 

ότι μεταξύ μας έχουμε κομματικές παρατάξεις, αλλά αυτό είναι μια πραγματική 

κατάσταση, την προσωπική μου γνώμη λέω. Ήτανε ο μόνος υποψήφιος, αλλά 

δεν υπήρχε αναπληρωματικό μέλος. 

Άρα λοιπόν πρέπει να αποφασίσει το συνέδριο, θα προτείνει ο 

Πρόεδρος, γιατί υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει πάρα πολλούς ψήφους κι 

αυτός είχε πάρει έναν, εν πάση περιπτώσει επ΄ αυτού Πρόεδρε να 
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ενημερώσετε αν έχετε το πρακτικό της ψηφοφορίας και να προτείνετε τι θα 

γίνει.  

Λοιπόν με αυτά τα συνοπτικά ευχαριστώ πολύ που είχατε την 

καλοσύνη να με ακούσετε, σας χαιρετώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε το συνάδελφο Ανδρεαδάκη. Υπάρχουν 

κάποιες ερωτήσεις;  

∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ: Ναι, ναι, να πω εάν τώρα κάποιος θέλει να κάνει επί του 

απολογισμού παρατηρήσεις να καθίσω εδώ και να απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι, ωραία να κάνετε ερωτήσεις, αλίμονο, γι΄ αυτό δεν 

είμαστε εδώ;  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις.  

Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής: Θεωρεί δεδομένο ότι οι 

συνολικές εισφορές για το 2011 η Εθνική χρωστάει 107 χιλιάδες. Αν αυτό τον 

έλεγχο τον έχει κάνει και σε άλλες τράπεζες, πόσο χρωστάει η κάθε τράπεζα 

και τι έχει πληρώσει;  

Μάλλον ο κάθε Σύλλογος που ανήκει στην κάθε τράπεζα, να το 

ξεκαθαρίσουμε. Για την Εθνική είναι 107 χιλιάδες, τι έχουν οι άλλοι Σύλλογοι 

εισπράξει και πόσο πρέπει να πληρώσουν, ανάλογα με την απόφαση του 

συνεδρίου του 1996. Από την πλευρά μας εμείς λέμε ότι είναι αυτό, αλλά να το 

δούμε κι από την άλλη.  

Και γιατί το λέμε αυτό; Για να μη σας παίρνω το χρόνο για άλλη 

μια φορά, το 2010 η Εθνική Τράπεζα, ο Σύλλογος της Εθνικής Τράπεζας 

πλήρωσε για κάθε μέλος του 9,24, 107 χιλιάδες ευρώ. O Σύλλογος της Alpha 

Bank με 1328 πλήρωσε για κάθε μέλος 3,97. Θέλω δηλαδή να πω..  

ΜΕΛΟΣ: Συνάδελφε είσαι εκτός θέματος.  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Ένα λεπτό και θα το τελειώσω, εμένα με ξέρετε, δε μιλάω πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό συνάδελφε, έγινε τόση φασαρία για να βγει ένας 

Πρόεδρος και θα με καταργήσουν, αλλά δε θα το ανεχτώ. Λοιπόν λέω το εξής, 

αυτό που συζητάει είναι θέμα αυτόνομο, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.  
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Β. ΜΑΥΡΟΣ: Όχι, εγώ έβαλα το ερώτημα και θέλω συγκεκριμένες 

απαντήσεις, γιατί λέω πως είναι δυνατόν η Εθνική να πληρώνει 9,24 και ο 

άλλος πληρώνει 3,97; Έχει να μας πει για τα οικονομικά και πως ξέρει ότι η 

Εθνική χρωστάει 107 χιλιάδες ευρώ; Ακριβώς αυτό θέλω, γι΄ αυτό λέω από 

πού απορρέει το ερώτημά μου.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι για όλα υπάρχουν απαντήσεις. ∆εν μπορώ να 

καταλάβω, υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι εδώ μέσα..  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Πρόεδρε η Εξελεγκτική Επιτροπή θέλω να μου απαντήσει.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι η Εξελεγκτική, η Εξελεγκτική δεν ξέρει τις εισφορές που 

πληρώνει ο κάθε Σύλλογος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπεις μισό λεπτό; Στην Εξελεγκτική 

Επιτροπή ετέθη υπόψη μία κατάσταση των οφειλομένων και των 

πληρωθεισών εισφορών. Η κατάσταση αυτή ήταν πλήρης, εκτός σε αυτούς 

τους δύο Συλλόγους.  

  Από κει και πέρα η Εξελεγκτική Επιτροπή δε γνωρίζει κι ούτε 

προέκυψε από αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκτός από μία ρύθμιση 

που έγινε για έναν Σύλλογο στον οποίον αναφερόμαστε και οι παλιές 

εισφορές έχουν παγώσει με μια μηνιαία συνδρομή 500 ευρώ και από δω και 

πέρα θα γίνεται κράτηση.  

  Επομένως η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της μια κατάσταση που 

είχαν εξοφλήσει όλοι οι Σύλλογοι, πλην της Εθνικής, η οποία είναι και ο κύριος 

χρηματοδότης εν πάση περιπτώσει της Ομοσπονδίας και της Εμπορικής. Από 

κει και πέρα ο Πρόεδρος πρέπει να μας πει αν έχει κάνει κάποιες..  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Να συμπληρώσει μετά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μαύρο, ο Πρόεδρος οφείλει να εξηγήσει. Εμένα δε μου 

έθεσαν υπόψη μου αν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες κατά Σύλλογο, εάν 

υπάρχει κάτι διαφορετικό θα το εξηγήσει ο Πρόεδρος.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι, είμαστε χρόνια υπάλληλοι τραπέζης και ξέρουμε. 

Θέλω να σας πω μόνο δυο λόγια, όταν η εισφορά μπήκε στους Συλλόγους, 

δεν υπήρχε κεφαλική εισφορά που να λέει ο κάθε συνάδελφος τι θα 

πληρώσει.  
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  Ο συνάδελφος Μαύρος είναι νέος στο προεδριλίκι, έχει δυο 

χρόνια μόνο κι ίσως να μη γνωρίζει. Η απόφαση λοιπόν της ΟΣΤΟΕ όταν 

παραλάβαμε την ΟΣΤΟΕ που είχε ένα χιλιάρικο, χίλιες δραχμές είχε μέσα το 

ταμείο της και δεν υπήρχε ούτε εφημερίδα, δεν υπήρχε συντονισμός, δεν 

υπήρχε τίποτα, ήταν διαλυμένη και δεν την ήξερε κανένας ότι υπάρχει, κάναμε 

λοιπόν μία συγκέντρωση των Προέδρων κι είπαμε κύριοι, προκειμένου να 

επιβιώσει προτείναμε ότι πρέπει να μπει μία εισφορά.  

Επειδή την εποχή εκείνη δεν πλήρωναν στο δώρο 

Χριστουγέννων οι συνάδελφοι εισφορά υπέρ του Συλλόγου κι επειδή αυτό 

γινόταν και στην ΟΤΟΕ, ήρθε μία πρόταση και είπαμε ότι από το δώρο 

Χριστουγέννων θα κρατάνε το 0,50%, από τους συνταξιούχους όσα 

κρατάγανε δηλαδή στους Συλλόγους για τη  μηνιαία εισφορά που παίρνανε κι 

αυτό το ποσόν θα το καταβάλλουν στην ΟΣΤΟΕ.  

Αυτό είναι και δεν υπήρχε η τωρινή πρόταση που αναφέρεται 

κατ’ άτομο 0,60 λεπτά το μήνα, είναι μία σωστή ενέργεια που το είδε το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ επειδή υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 

Συλλόγων και για να υπάρχει μια ισοτιμία πήραμε την ομόφωνη απόφαση 

αυτή την οποία και φέρνουμε στο Συνέδριο για έγκριση.  

Και να σας πω κάτι συνάδελφοι; Αν ήθελα να διαλύσω την 

Ομοσπονδία, όπως πάνε και κάνουν μερικοί, μπορούσα να πάρω απόφαση 

βάσει του καταστατικού όσοι Σύλλογοι δεν είναι ταμειακώς εντάξει να μην 

συμμετέχουν στο συνέδριο. Προκειμένου όμως να μην διαλυθεί,  εξ αιτίας της 

Εμπορικής και  της Εθνικής ανεβλήθη  για δύο μήνες προκειμένου να βρεθεί 

λύση.  

 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ:  Συνάδελφοι, ξέρετε τι μου έλεγε η Εμπορική; "Εγώ δε δίνω τα 

χρήματα, θα κάνω ότι κάνει και η Εθνική". Και λέω ποιος τους είπε ότι η 

συνδρομή που δίνανε, δηλαδή η κα Κλητοράκη από την Τράπεζα της 

Ελλάδος ο Σύλλογος ο συνάδελφος Βουτυράς από την Alpha Bank, 

κατηγορηθήκανε όλοι οι Σύλλογοι και ο κ. Βογιατζάκης κατηγορήθηκε και όλοι 

ότι πληρώνανε τόσα χρόνια λιγότερα. 
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  Και σας πληροφορώ περάσανε τέσσερις ταμίες και οι δύο ταμίες 

ήταν από το χώρο της Εθνικής από το Σύλλογο, η άλλη ήταν από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, η άλλη ήταν από την Εμπορική και ο ίδιος ο 

Βογιατζάκης έκανε για μερικό διάστημα ταμίας. Άραγε λοιπόν δεν έπρεπε κάτι 

να πουν;  

  Θέλω να πω στο συνάδελφο δεν υπάρχει απάντηση συνάδελφε 

σε αυτό το ερώτημα που βάλατε, η ΟΣΤΟΕ κράταγε όσο είχε συμφωνήσει 

από τότε που οι τράπεζες βαστάγανε και για παράδειγμα σας φέρνω η Εθνική 

Τράπεζα κάποια στιγμή κατάλαβε επειδή τα δίνανε τα λεφτά από το Σύλλογο 

ότι ήταν πολλά τα λεφτά κι έπρεπε κάτι να κάνει και δίνει εντολή στο Ταμείο 

Συντάξεων της Εθνικής να κρατήσουν από το δώρο Χριστουγέννων στους 

συναδέλφους τα λεφτά που δίνουν στο ∆εκέμβριο και τους κράτησε 102 

χιλιάδες τόσα.  

Από κει και πέρα συνάδελφοι αυτά τα χρήματα αφού τους τα 

κράτησε, πάει να πει ότι αυτά έπρεπε να πληρώσουν, αυτά τα κρατάγαμε 

κάθε χρόνο. Μπορούσα εγώ σαν Πρόεδρος ή κανένας άλλος να αμφισβητήσω 

τους συναδέλφους Προέδρους των άλλων τραπεζών, γιατί με υπονοούμενα 

λένε ότι κοροϊδεύανε την ΟΣΤΟΕ, να βγούνε καθαρά και να πούνε ποιος τους 

κορόιδευε. Να βγει και ο συνάδελφος Μυλωνάς από την Αγροτική, να βγει ο 

συνάδελφος Βουτυράς, να βγούνε όλοι να πούνε, αλλά αυτό είναι δεύτερο 

θέμα που θα το κουβεντιάσουμε. 

Αλλά μπορούσατε να είχατε αποβληθεί, να μη γίνει το συνέδριο 

κι εγώ υποχώρησα για να λάβετε μέρος εδώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι ένα λεπτό, Βαγγέλη Μαύρο πήρες απάντηση; ∆εν 

πήρες απάντηση; Ο συνάδελφος Τζούλης έχει το λόγο.  

Α. ΤΖΟΥΛΗΣ: Απευθύνομαι σε συνέχιση αυτών που είπε ο Βαγγέλης Μαύρος 

στον κ. Ανδρεαδάκη και ρωτάω ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής αν έχει 

ελέγξει τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και αν έχει δει ότι υπάρχει μία 

ανομοιομορφία. Και αυτό το γνωρίζω ότι δεν υπάρχει, εντελώς συμπτωματικά 

ανακαλύφθηκε.  

  ∆ηλαδή δεν λέω σε αυτό το πράγμα ότι ευθύνεται ο Πρόεδρος ή 

οποιοσδήποτε άλλος, αλλά η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι βέβαιο ότι ευθύνεται 



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 64

που σημαίνει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Λυπάμαι πάρα πολύ που το 

λέω αυτό. Οφείλει η Εξελεγκτική Επιτροπή να ερευνήσει πάνω στα οικονομικά 

αν όλοι οι Σύλλογοι καταβάλλουν αυτό που λέει το καταστατικό και μιλάει 

συγκεκριμένα, δηλαδή το ΄96 που αποφασίστηκε ειπώθηκε τότε τόσο 

ποσοστό το κάθε μέλος.  

Τώρα έρχεται μια άλλη πρόταση συγκεκριμένο ποσόν για το 

κάθε μέλος, που δεν έχουμε αντίρρηση βέβαια, αλλά αυτό δεν ετηρήθη ποτέ. 

Ποιοι είναι λοιπόν υπεύθυνοι γι΄ αυτό; Κάποιοι πρέπει να είναι. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουμε το συνάδελφο. Τώρα και ο συνάδελφος κ. 

Βογιατζάκης θέλει κι αυτός να υποβάλλει μια ερώτηση, παρακαλώ.  

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να υποβάλλω ένα ερώτημα για το δεύτερο 

θέμα που αφορά τα οικονομικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπράβο, ο συνάδελφος από εκεί τι θέλετε να πείτε;  

ΜΕΛΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο για τη φράση που είπε "εγώ φταίω 

που σας άφησα να έρθετε να ψηφίσετε".  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Όχι, δεν το είπα έτσι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν συνάδελφοι ακούστε να δείτε, εκείνο 

που ήθελα να πω λοιπόν είναι το εξής: Το γεγονός ότι αναφέρεται στην 

εισήγηση εδώ ότι κάποιοι Σύλλογοι χρωστάνε, έχει τις εξής δύο όψεις, η μία 

είναι εάν είναι αλήθεια ή όχι. Από ότι φαίνεται και ο συνάδελφος Μαύρος δεν 

το διέψευσε, άρα υπάρχει και για την Εμπορική υπάρχει.  

Τώρα, όσον αφορά εάν υπάρχουν και άλλοι Σύλλογοι, εγώ το 

παίρνω επαγωγικά, για να μην αναφέρεται δεν υπάρχει κάποιος άλλος 

Σύλλογος, είτε μικρός, είτε μεγάλος. Υπάρχουν άλλοι Σύλλογοι;  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Υπάρχει.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν, ωραία λοιπόν.  

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Συνάδελφοι η απόφαση του Συνεδρίου του 1996 ήταν να 

επιβληθεί εισφορά 0,50 % λεπτά στις συντάξεις των Χριστουγέννων. Αυτή 

ήταν η απόφαση. Ανάλογα με τα έσοδα ανάλογα με τις συντάξεις που έπαιρνε 

κάθε Σύλλογος, πλήρωσε και την εισφορά. Άλλος έπαιρνε 100 εκ. και 
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πλήρωσε για τα 100 εκ., άλλος έπαιρνε 10 εκ. και πλήρωσε για τα 10 εκ. Αυτό 

ήταν ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα διαπιστώθηκε ότι πράγματι η Εθνική 

πλήρωνε παραπάνω. Γιατί πλήρωνε παραπάνω; Γιατί είχε μεγαλύτερες 

συντάξεις.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … και έκοψαν τις συντάξεις. 

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ναι – ναι εγώ είμαι εκείνος που έκοψε τις συντάξεις! Το λες κι 

εσύ αυτό; Ότι εγώ υπέγραψα; ∆εν ντρέπεσαι; Είσαι απαράδεκτος. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ανάλογα με τις συντάξεις που είχε ο καθένας, πλήρωνε 

εισφορές. ∆ιαπιστώθηκε ότι ήταν αδικία και φέραμε πρόταση να πληρώνετε 

0,60 ή τέλος πάντων πόσο θα αποφασιστεί δεν ξέρω πως θα αποφασιστεί, 

για κάθε μέλος του Συλλόγου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 300-

500 ευρώ κι άλλοι  παίρνουν 3.000. Παρ' όλα αυτά είπαμε να είναι ενιαία η 

εισφορά. 

  Και μην λέτε ότι πληρώσαμε λιγότερα εμείς ή περισσότερα εσείς, 

έτσι ήταν η απόφαση έτσι πλήρωναν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ένα λεπτό γιατί εγώ αρχίζω και 

προβληματίζομαι. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή; Που πάμε; Μιλάει ένας, 

φωνάζει ο άλλος, διακόπτει ο άλλος, λες και είμαστε παιδιά. Θα δώσω τον 

λόγο σε δυο συναδέλφους και μετά θα ανοίξει κατάλογος ομιλητών, επιτέλους 

έχουμε αδικήσει πολλούς συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν 

συνολικότερα και πρέπει να σας πω το εξής: 

  Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ποιες πρέπει να είναι οι 

επόμενες ενέργειες της ΟΣΤΟΕ της ΑΓΣΣΕ και των Συλλόγων, εγώ περιμένω 

να το ακούσω από τους ομιλητές αμέσως τώρα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα 

το τραγικό. Το τραγικό δεν είναι οι μεταξύ μας διενέξεις, αν θέλετε μπορούμε 

να ερίζουμε μέχρι 500 χρόνια αν μας παίρνει. Παρακαλώ λοιπόν και 

συγχωρήστε μου και τον τόνο, διότι κάπου εγώ ανέλαβα καλοπροαίρετα και 

καλοδιάθετα να βοηθήσω υπό την ιδιότητα του συνέδρου, αλλά δεν θα βγω 

κιόλας με πίεση από εδώ μέσα.  



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 66

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Προς διευκρίνιση. Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της ΟΣΤΟΕ 

δεν πρέπει να κάνει τέτοιες αστοχίες, δηλαδή να λέει πράγματα που δεν 

ισχύουν, θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει το Καταστατικό πέντε σειρές, πόροι 

δηλαδή τι αποτελούν πόρους για την Ομοσπονδία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανδρέα ένα λεπτό. Εγώ νόμιζα ότι θα ανέβεις πάνω για να πεις 

για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό. Επαναλαμβάνω ότι για το θέμα 

των εισφορών (μικρή, μεγάλη, αναλογική) υπάρχει ξεχωριστό αυτόνομο θέμα. 

Να τα λέμε είκοσι φορές; 

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, λέω ότι το 

θέμα συζήτησης τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι το 2ο θέμα που αφορά την 

παρέμβαση ενός μέλους ή Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και το 

διάβασμα ότι «Ξέρετε, αυτά είναι τα έσοδα και τα έξοδα της Ομοσπονδίας». 

  Ταυτόχρονα άφησες χρονικά περιθώρια να παρέμβει ο 

συνάδελφος Μαύρος ο οποίος έβαλε ερωτήματα, τα οποία όμως είχαν να 

κάνουν με το 3ο θέμα. Παρενέβην όμως ο συνάδελφος Τζούλης ο οποίος 

έβαλε συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με όσα ακούγονται και για την εισφορά 

που θα έπαιρνε να πληρώνει το Σωματείο της Εθνικής, αλλά λανθασμένα για 

μερικά χρόνια πλήρωνε παραπάνω. 

  Κατόπιν τούτου διευκρινιστικά μετά τα όσα είπε ο Γραμματέας 

της Ομοσπονδίας αστόχως διαβάζω: «… Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των 

Σωματείων της δύναμης που ορίζονται με απόφαση της ∆ιοίκησής της είναι 

πόροι της Ομοσπονδίας. Η απόφαση του ∆.Σ. για τον ορισμό των συνδρομών 

επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την απόφαση του ∆.Σ. 

της ΟΣΤΟΕ».  

  ∆ιαβάζω λοιπόν την απόφαση του ’96 είναι έγγραφο της 

Ομοσπονδίας και υπογράφεται από τους ίδιους, τον κ. Πλιάκο και από τον κ. 

Μυλωνά το 1996 και απευθύνεται στο Σωματείο το δικό μου της Εμπορικής 

δηλαδή αμέσως μετά από αυτό έκανε Γενική Συνέλευση και λέει: «… Όπως 

γνωρίζετε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας έχει 

καθοριστεί το ύψος και ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς των φυσικών μελών 

της (0,50%) επί του συνόλου του ∆ώρου Χριστουγέννων». Εδώ εγγράφως το 

έχω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Για το ίδιο θέμα ο συνάδελφος 

Πρόεδρος της Alpha Bank θέλει να προσθέσει κάτι.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι έχουμε την τιμή να έχουμε τους 

ομιλητές και εκτός από το χρόνο θα πρέπει να δούμε, έχουμε μια πρόταση η 

οποία λέει να προηγηθούν οι Πρόεδροι … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιτάξτε, αν με διακόπτεις εσύ, μετά με διακόπτει ένας άλλος 

συνάδελφος γιατί δεν το είπες σωστά, ένας τρίτος που το βρίσκει και δεν το 

βρίσκει σωστό κι ένας τέταρτος που θέλει να κάνει αυτό, δεν θα τελειώσουμε.  

ΜΕΛΟΣ: Κράτα σειρά των ομιλητών, γράψτε το και στον Καραγεωργόπουλο 

που είναι ο Γραμματέας του Συνεδρίου. Μην καπελώνεις το Συνέδριο άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σταμάτα τους χαρακτηρισμούς γιατί εγώ ξέρω τι μπορώ να 

κάνω. Μπορώ να αρχίσω κι εγώ τους χαρακτηρισμούς και να δούμε που θα 

καταλήξουμε. Και την έκφραση να την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Γιατί η 

μόνη απάντηση που σου πρέπει, είναι να μην σου απαντήσω.  

  Λοιπόν, κάνω πρόταση επειδή κακά τα ψέματα οι Πρόεδροι 

εκφράζουν περισσότερο, να προηγηθούν οι Πρόεδροι. Εάν το Σώμα δεν το 

εγκρίνει, θα πάμε στη λογική που είπε ο συνάδελφος Καραγεωργόπουλος. 

Ποιοι συνάδελφοι εγκρίνουν να προηγηθούν οι Πρόεδροι; 

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Εγκρίνεται, προηγούνται οι Πρόεδροι. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Συγνώμη, τι γνώμη έχετε για 

την ισηγορία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα θα μου βάλετε και όρους επιστημονικούς. 

Σιγά! Ρώτησα, ψηφίστηκε και τώρα πρέπει να ξανακάνουμε νέο γύρο. Είναι 

τραγικό!  
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ΜΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι συνάδελφε, όχι. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Μαύρος έχει τον λόγο. 

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι ένα Συνέδριο που διεξάγεται τον Σεπτέμβρη 

του 2012 που τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία 

θα έρθει να τελειώσει όλους τους συνταξιούχους της Ελλάδας και μέσα σε 

τρία λεπτά θα πρέπει να μιλήσει ένας εκπρόσωπος 11.500 συνταξιούχων εγώ 

νομίζω ότι πραγματικά δεν μου φτάνει. ∆εν μιλάω πολύ. Όμως εάν έχετε 

καταλάβει ότι εδώ δεν ήρθαμε να πιούμε καφέ, ήρθαμε να δούμε τι θα 

κάνουμε τις επόμενες ώρες και όποιος δεν θέλει, μπορεί να φύγει. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ έχω υποχρέωση να προστατεύσω τον ομιλητή. Θα ήθελα 

να μην φωνάζετε και να μην χάνουμε κι άλλο χρόνο. 

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Άκουσα τον Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ που εγώ δεν έχω τίποτε να 

χωρίσω με τους συναδέλφους, να λέει στην αρχή και να ζητάει από το Σώμα 

να κάνουμε ενός λεπτού σιγή για το μεγάλο ταξίδι που έκανε ένας 

συνάδελφός μας. Είναι ένας συνάδελφος αγωνιστής που ήταν στους κόλπους 

της Εθνικής Τράπεζας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο γραφείο μου και 

ξέρετε τι μου έλεγε; «∆εν τα βγάζω πέρα» και μου έλεγε «κάνε κάτι» και 

πραγματικά πιστέψτε το την επόμενη μέρα ο άνθρωπος επειδή δεν είχε να 

πληρώσει τη ∆ΕΗ του, εγώ πιστεύω έπαθε εγκεφαλικό και πήγε στην Κλινική. 

Εκεί θα καταντήσουμε όλοι! Εάν δεν καταλάβουμε ότι πλέον δεν μας παίρνει 

να είμαστε χωρισμένοι. 

  Εδώ άκουσα τον Πρόεδρο να τα βάζει συνέχεια με τον Σύλλογο 

της Εθνικής. Μα αυτό είναι το πρόβλημα; Ο Σύλλογος της Εθνικής; Εμείς αυτή 

η πρόταση που κάναμε είναι όλοι να είμαστε μια γροθιά. Είναι δυνατό τώρα να 

βγαίνει κάποιος άνθρωπος να θέλει να πει πέντε πράγματα την ανησυχία του 

και να υπάρχουν αυτές οι κραυγές; ∆εν βλέπετε από τους 300 σύνεδροι ότι 

έχουμε μείνει 70-80; Αυτό δεν μας προβληματίζει; Πάμε να διώξουμε και τους 

άλλους; 
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Εγώ λέω καλό ταξίδι στον συνάδελφο αυτό και πραγματικά 

επέλεξα να είμαι εδώ και δεν πήγα στην κηδεία του να του ευχηθώ καλό 

ταξίδι, γιατί ξέρω ένα σε μεγάλο μέρος είχε την αγωνία, το άγχος που έχουμε 

όλοι μας για το αύριο, αν μπορούμε να είμαστε αξιοπρεπείς όπως ήμασταν 

μέχρι χτες και δυστυχώς δεν θα είμαστε άμα υπάρχει αυτή η λογική ότι όλα 

εμείς τα έχουμε κάνει τέλεια και υπάρχουν οι άλλοι που φτάνε για οτιδήποτε 

δεν έχει γίνει. 

Αυτό πάμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε οι τέλειοι, έχουμε κάνει τα 

πάντα και κάποιος άλλος φταίει. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή επειδή η Εθνική 

έχει μια άλλη πρόταση –πρόταση, δεν έχουμε κόντρες εμείς, πρόταση έχουμε- 

γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει το Συνδικαλιστικό Κίνημα πάει ένα βήμα 

μπροστά. 

Πρέπει το Συνδικαλιστικό Κίνημα να πείσει τους συναδέλφους, 

σε κάθε γωνιά ότι πλέον δεν έχουμε άλλα περιθώρια εφησυχασμού. ∆εν μας 

παίρνει, να το πω έτσι απλά  που λέει και η κόρη μου. Πρέπει να κοιταχτούμε 

στον καθρέφτη και να πούμε: Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε.  

Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί που μπορούν και φωνάζουν και 

βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πιστέψτε το ότι 

τους ακούν και τους υπολογίζουν. Εμείς που είμαστε στο περιθώριο και θα 

παραμείνουμε στο περιθώριο δεν θα έχει δυνατότητα ούτε ο Πρόεδρος της 

ΑΓΣΣΕ αν έχει τις καλές προθέσεις, αν θέλει να αγωνιστεί. Εάν πραγματικά 

κάνει απεργία πείνας, δεν υπάρχει πιθανότητα να τον παίξει κανένα κανάλι, 

γιατί θα λέει πράγματα που δεν τους συμφέρει. Αυτό να το ξέρουμε πολύ 

καλά. 

Άρα δηλαδή ποιος πρέπει να τους κάνει; Όλοι μαζί. Ας 

μαζευτούμε όπως μαζευόμαστε στη Σίνα 16 τις καλές εποχές του ’70-’80-’90 

μαζί με τους εν ενεργεία και ήμασταν πέντε ή δέκα χιλιάδες, τότε θα δείτε 

πραγματικά πόσο θα τους πονέσει. Όταν όμως κάνουμε μια προσυγκέντρωση 

και μαζευόμαστε 50 άτομα, δεν μας υπολογίζει κανένας. ∆εν θέλω να 

απαντήσω σε όλα αυτά τα οποία… δεν ξέρω τι τον έπιασε τον συνάδελφο 

Ιγνάτιο, σε τρία λεπτά τι να απαντήσω, έχουν περάσει τα δυόμιση. 
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Αλλά η Εθνική Τράπεζα όταν κάποιος τόλμησε να πει ότι στους 

συνταξιούχους θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, κάναμε Γενική Συνέλευση και 

μαζέψαμε 1.000 άτομα και πήγαμε στο κεντρικό. Και να ξέρετε πολύ καλά ότι 

η ∆ιοίκηση είχε πανικοβληθεί και είχε κλείσει όλο το κατάστημα. Ήταν κλειστό 

το κατάστημα της Αιόλου της Εθνικής Τράπεζας όταν μαζευτήκαμε όλοι και 

πήγαμε απ' έξω να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη απάντηση της 

∆ιοίκησης της Εθνικής Τράπεζας ότι θα πειράξει το επικουρικό. Αυτό πρέπει 

να κάνουμε κάθε φορά. Τότε μας υπολογίζουν. 

∆εν υπάρχει πιθανότητα να μας υπολογίσει κανένας άλλος όταν 

μας βλέπει ότι είμαστε αραχτοί στο σπίτι μας μπροστά στην τηλεόραση και 

χαζεύουμε αυτούς τους δημοσιογράφους που είναι παπαγαλάκια 

συμφερόντων, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα δικά τους. Εμείς 

τα δικά μας; Ποιος πρέπει να μας τα υπερασπιστεί; Εμείς δεν έχουμε τίποτε 

να χωρίσουμε ούτε με την ΑΓΣΣΕ ούτε με την ΟΣΤΟΕ. Ίσα - ίσα τους θεσμούς 

όχι μόνο τους σεβόμαστε, αλλά τους υπερασπιζόμαστε και πιστέψτε ότι 

θέλουμε να βοηθήσουμε. Αλλά πως; Σήμερα αποφασίζουμε και αύριο λέμε 

«Ελάτε να κάνουμε συγκέντρωση»; Είναι δυνατό αυτό; Αυτό το ξέρουμε από 

την προηγούμενη ότι είναι αποτυχία. 

Εδώ για να κάνεις μια συγκέντρωση ξέρετε πολύ καλά ότι η 

ΓΣΕΕ θέλει ένα μήνα πιο πριν. Πρέπει να το μάθουμε αυτό, γιατί οι 

περισσότεροι από εδώ πέρα από ό,τι βλέπω έχουμε ασχοληθεί με τον 

συνδικαλισμό πάρα πολλά χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πάμε σε 

μια κινητοποίηση σε μια συγκέντρωση και θα την αποφασίζουμε το βράδυ και 

την άλλη μέρα θα την ανακοινώνουμε. 

Η Εθνική πήρε πρωτοβουλία όπως όλα τα Πρωτοβάθμια 

Σωματεία έχουν το δικαίωμα να κάνει ένα διάλογο και εγώ το είπα και χτες στη 

συνάντηση που είχαμε με τους συναδέλφους μας από το χώρο της Εθνικής, 

θα το πω και σήμερα. Θα κάνω διάλογο, θα κάνω συνεργασία με το διάολο, 

αρκεί να υπερασπίσω τη σύνταξή μου και τη σύνταξη του συναδέλφου. Αυτό 

τουλάχιστον είναι αρχή σε όλο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής. Εκεί δεν 

μιλάμε για Παρατάξεις. 

Όμως θέλω να πω δυο πράγματα για τα οικονομικά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι τώρα, θα ανοίξουμε καινούργιο θέμα. Το οικονομικό, επειδή 

είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα θα το βάλουμε αυτόνομα, οπότε θα 

ξαναπάρεις τον λόγο για να πεις.  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Κλείνω. Συνάδελφοι εμείς σαν Εθνικάριοι αλλά πιστεύω και 

γενικότερα στείλαμε το μήνυμα στην προηγούμενη ∆ιοίκηση και τους στείλαμε 

σπίτι τους. Θέλω να πιστεύω ότι και η ΟΣΤΟΕ θα καταλάβει αυτό το πνεύμα 

το ίδιο και η ΑΓΣΣΕ και πραγματικά με οργάνωση. Όχι με τουφεκιές στον 

αέρα, όχι δηλαδή τρικ επικοινωνιακά για να πούμε ότι σε ένα Συνέδριο κάναμε 

τρία πράγματα και θα πρέπει να παρουσιάσουμε και πέντε συγκεντρώσεις οι 

οποίες δεν οδήγησαν πουθενά. Με οργάνωση. Συγκεκριμένες ημερομηνίες σε 

όλη την Ελλάδα να βγούμε και να πείσουμε τον κόσμο να βγει στο 

πεζοδρόμιο.  

  Και εγώ πιστεύω ότι εάν το καταφέρουμε αυτό και πείσουμε τον 

συνάδελφο να βγει στο δρόμο, θα έχουμε κερδίσει. Εγώ θυμάμαι την ΟΤΟΕ 

ότι ήταν αυτή που απειλούσε. Σήμερα ό,τι έχουμε εμείς και απολαμβάνουμε, 

ήταν οι αγώνες των τότε. Ας πείσουμε τον συνάδελφο εργαζόμενο να βγει μαζί 

μας και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Αλλιώς του χρόνου που θα είμαστε 

εδώ, θα είναι πολύ χειρότερα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ο συνάδελφος Βογιατζάκης έχει 

τον λόγο. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Μιλάμε για τα οικονομικά τώρα στην ομιλία ή θα κάνουμε 

πάλι άλλο κατάλογο; Αν κάνουμε άλλο κατάλογο, θα πω άλλα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και εγώ ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Και εγώ είμαι κάθε μέρα στον Σύλλογο, σε παρακαλώ 

πολύ! Αν είμαι ανάγωγος εγώ, να έρθεις να το πεις εδώ. Σε παρακαλώ! 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Μα σας παρακαλώ, εγώ έκανα τρεις ώρες; Τι με νοιάζει 

εμένα για το Προεδρείο; Να απολογηθεί το Προεδρείο, εγώ θα απολογηθώ; 

Ήμουν εγώ στο Προεδρείο; Εγώ εξέλεξα το Προεδρείο; Εν πάση περιπτώσει 

τι να πω! Σας παρακαλώ θα μιλάμε με κλισέ εδώ πέρα;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να καθίσουν κάτω, 

Μανώλη δεν μπορούμε μια κυρία να την αντιμετωπίζουμε έτσι. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Έκανα μόνο μια ερώτηση για τα οικονομικά. Θέλεις να 

τοποθετηθώ τώρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι θα μιλήσεις επί του απολογισμού τρία λεπτά. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Εντάξει. Επειδή πρέπει να πούμε πάρα πολλά πράγματα 

και επειδή πραγματικά βλέπω ένα κλίμα που δεν έχει ξαναγίνει σε δικό μας 

Συνέδριο και επειδή βλέπω ανθρώπους που πραγματικά τους έχω δει πρώτη 

φορά εδώ, παραξενεύομαι με κάποιες λογικές, εν πάση περιπτώσει. 

Θεωρώ απαράδεκτο να είναι 350 σύνεδροι και να έχουν μείνει 

70, ένα το κρατούμενο. Τα χρήματα που οφείλουμε –είπατε- σαν Εμπορική, 

εμείς δεν οφείλουμε χρήματα, σας είπαμε ότι τα χρήματα ό,τι αποφασίσει ο 

μεγαλύτερος Σύλλογος της χώρας και κατά συνέπεια ο δεύτερος Σύλλογος 

στα ποσοστά που θα συμφωνήσει και στο ποσό θα συμφωνήσουμε κι εμείς.  

Πήραμε μια απόφαση στην Ομοσπονδία όπως λέτε κ. Πλιάκο, 

όμως η απόφαση αυτή είπαμε ότι είναι υπό αίρεση εφόσον συμφωνήσουν 

όλοι οι Σύλλογοι μαζί. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή δεν θέλω να ξαναμιλήσω, 

σας λέω ότι εμείς προτείνουμε 4 ευρώ κατά κεφαλήν από τους συνέδρους. 

Είπατε εσείς 0,60 εμείς λέμε 4 ευρώ το χρόνο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι το επόμενο θέμα. 

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: ∆εν πειράζει, δεν θα ξαναμιλήσω Πρόεδρε. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάμε για τον απολογισμό; Ό,τι θέλουμε θα λέμε;  

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Αφού θέλεις να πούμε για τον απολογισμό μόνο, εγώ είδα 

τώρα ένα πρακτικό το οποίο είναι στις 4/4/2012 εγώ είμαι στο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΤΑΤ αναπληρωματικός και βλέπω τώρα –ακούστε, που 

έπρεπε να το είχαμε αυτό από τις 4/4 και το πήρα σήμερα εγώ που είμαι 

αναπληρωματικός- και τι λέει; Θέματα ΤΕΑΠΕΤΕ: «… Πριν από την έναρξη 

της εξέτασης των εισηγήσεων των συνταξιοδοτικών θεμάτων του ΤΕΑΠΕΤΕ ο 

κυβερνητικός Επίτροπος θέτει το θέμα της εφαρμογής των αναδρομικών 
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παρακρατήσεων από το ΤΕΑΠΕΤΕ, σημειώνει ότι πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι νέες κρατήσεις και οι παρακρατήσεις των αναδρομικών, 

τα μέλη ενημερώνονται ότι δεν έχουν γίνει ακόμη παρακρατήσεις…» και λέει: 

«… Αποφασίζει κατά πλειοψηφία κατ' αρχήν και πρέπει να γίνουν οι κρατήσεις 

και ο διοικητικός σύμβουλος κ. Μυλωνάς Γεώργιος επίσης δηλώνει ότι το θέμα 

της ανακοίνωσης του Προέδρου για την περικοπή των συντάξεων σύμφωνα με 

το νέο νόμο, δεν ψηφίζει την περικοπή με το αιτιολογικό ότι ο νόμος είναι 

αντισυνταγματικός γιατί σύμφωνα με την απόφαση 270/2001 της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να περικόπτονται συντάξεις, ούτε 

να αλλάζει το συνταξιοδοτικό καθεστώς». 

  Και λέω συνάδελφε Πρόεδρε και της Συνέλευσης και της 

Ομοσπονδίας: έπρεπε να έρθει στα χέρια μου αυτό σε εμένα σήμερα; Σήμερα, 

που έχει 24 Σεπτεμβρίου του 2012 από τις 4 Απριλίου; ∆εν λέω τίποτε άλλο 

ευχαριστώ, θα μιλήσουν οι δικηγόροι αργότερα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Η συζήτηση πρέπει να έχει 

χαρακτηριστικά ακαδημαϊκά, δεν μπορεί να έχει αυτό το «μού ‘πες – σού ‘πα» 

είναι τραγικό. Εγώ θα ήθελα επειδή ο Μανώλης ήταν λίγο παραπάνω από 

όσο έπρεπε απέναντι στην κυρία, να θεωρήσουμε και να πούμε ότι δεν είναι 

από πρόθεση το αντιλαμβάνεστε όλοι, ήταν λίγο εκνευρισμένος επομένως να 

ζητήσουμε συγνώμη για την κυρία γιατί λογικό το βρίσκω ότι δεν θα έπρεπε 

να τη δυσαρεστήσουμε όχι μόνο γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά για 

λόγους δεοντολογίας. 

  Η συναδέλφισσα Κλητοράκη από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει 

τον λόγο. 

Ε. ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ: Συνάδελφοι θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κάνετε λίγο 

ησυχία γιατί εγώ έχω δυνατή φωνή και διαπιστώνω ότι προσπαθούμε με τον 

τόνο της φωνής μας και με την ένταση, να καλύψει ο ένας τον άλλον, πιστεύω 

ότι από κακή πρόθεση, ίσως από τη φόρτιση που είπα και στην αρχή της 

Συνέλευσης, η οποία προκύπτει από τα οικονομικά μέτρα. 

Με λύπη μου όμως διαπιστώνω ότι αντί να καταθέσουμε 

προτάσεις ουσιαστικές εφαρμόσιμες ρεαλιστικές για την ανακούφιση των 

συναδέλφων μας μέσα από τους Συλλόγους με ορθόδοξο και ενιαίο τρόπο, 
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σκοτωνόμαστε μεταξύ μας χωρίς κανένα λόγο. Ο καθένας ομιλητής δείχνει 

σαν να έχει και μια ομάδα, η οποία αισθάνεται την ανάγκη μόλις κάτι δεν 

ακούγεται καλά κάτω στο ακροατήριο, να σηκωθεί να αβαντάρει. 

Συνάδελφοι δεν είναι διαδικασία αυτή. Ντρέπομαι για 

λογαριασμό μας γιατί είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Έχουμε περάσει χρόνια 

από τη ζωή μας την προσωπική και την κοινωνική. Λίγη σεμνότητα και λίγη 

αυτοσυγκράτηση. Θέλω να δηλώσω βέβαια, επειδή πλανιέται στον αέρα ότι η 

Τράπεζα της Ελλάδος εξαιρείται, ότι δεν εξαιρούμεθα από κανένα οικονομικό 

μέτρο και παρακαλώ πάρα πολύ επειδή ακούγεται δεξιά και αριστερά, να το 

κρατήσετε αυτό. 

Έχουμε μόνο μια διαφορά, εμείς τη σύνταξη την εισπράττουμε 

από την Τράπεζα και όχι από το ΙΚΑ. Επίσης ότι το Ταμείο Υγείας το δικό μας, 

δεν είναι ελλειμματικό. Αυτά, προς ενημέρωσή σας και ευχαριστώ για την 

υπομονή σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ σύντομη και ουσιαστική. Ο 

συνάδελφος Βουτυράς έχει τον λόγο. 

Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι η σημερινή μαύρη και 

εφιαλτική κατάσταση στη χώρα μας, γεννά καθημερινά θύματα ως 

αποτέλεσμα μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και της επιλογής μιας 

διεξόδου, που δυστυχώς καθημερινά όχι μόνο είναι λαθεμένη αλλά κυρίως 

άδικη και που οδηγεί νομοτελειακά σε μια αποσαρθρωμένη οικονομία. 

Η παραγωγική βάση της χώρας μας έχει διαλυθεί. Κλάδοι 

ολόκληροι διαλύονται, επιχειρήσεις που είχαν στηθεί και καθιερωθεί στην 

αγορά με ιδρώτα και πολλές φορές με αίμα, κλείνουν. Πολλές κοινωνικές 

ομάδες όπως μικροεπαγγελματίες, μικροβιοτέχνες, μικροέμποροι, 

καταστρέφονται και περιθωριοποιούνται χρέη συσσωρεύονται και δυστυχώς 

εξ αιτίας αυτών των αιτιών έχουμε και τις αυτοκτονίες των συνανθρώπων μας, 

που πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. 

Με μια χιονοστιβάδα φόρων και καταστρατήγηση κάθε 

δικαιώματος, με επίθεση σε κάθε παρακράτηση του εργαζόμενου και του 

συνταξιούχου, η ισοδυναμεί ψήφιση από τη Βουλή του νέου νόμου που 

συνοδεύει τη νέα δανειακή σύμβαση των 130 δις ευρώ. Βίαιες ανατροπές, 
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επώδυνα μέτρα και επιδίωξη να σαρωθεί κάθε δικαίωμα που κέρδισε με πολύ 

κόπο, ιδρώτα και αγώνα τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο συνταξιούχος στη 

χώρα μας. 

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι εισέπραξαν όλη τη μανία 

μιας στυγνής και ανάλγητης νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έκοψε μισθούς, 

επιδόματα και αποδοχές, έκοψε συντάξεις κύριες και επικουρικές, έκοψε 

αποζημιώσεις, κλείνει Οργανισμούς στεγνώνοντας την αγορά ακόμη 

περισσότερο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε συγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θα 

ήθελα να είμαστε συγκεκριμένοι επί του απολογισμού. Υπάρχει μια θητεία, 

έκανε λάθη ή δεν έκανε λάθη, αυτοί οι οποίοι διοικούν την ΟΣΤΟΕ. Εκεί θέλω 

να εστιάσουμε. Γεγονότα όπως τα αναφέρει με τόση σαφήνεια και 

γλαφυρότητα ο συνάδελφος είναι θετικά, τα έχουμε ακούσει, τα τρώμε στην 

τηλεόραση, θα παρακαλέσω λοιπόν να πάμε λίγο πιο γρήγορα και να πείτε σε 

συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ. 

Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να πιστεύω ότι το Προεδρείο και ιδιαίτερα ο 

Πρόεδρος έχει δείξει μεγάλη οικονομία και σωστό διαχειριστικό έλεγχο, γι' 

αυτό ακριβώς φτάσαμε και στο σημείο να αγοράσουμε το ακίνητο με δικά μας 

λεφτά χωρίς να καταφύγουμε σε δάνειο. Θεωρώ ότι ο απολογισμός όπως τον 

έχει ελέγξει και η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν καταμαρτυρεί καμία κατάχρηση 

και καμία ατασθαλία και νομίζω ότι θα πρέπει να δικαιωθεί η οικονομική 

πολιτική του Προέδρου και κατ’ επέκταση και του Προεδρείου. 

  Τώρα όσον αφορά τη θέση του Προέδρου πάνω στα θέματα τα 

δικά μας και ιδιαίτερα της Τράπεζας Πίστεως στο ΤΑΥΤΕΚΩ που κατά ευτυχή 

σύμπτωση είναι και μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μας έχει βοηθήσει 

αφάνταστα. ∆ιότι έχουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας και γίνεται μετά 

φορτικότητας γνωστό στη ∆ιεύθυνση του Ταμείου Υγείας και προσπαθεί να 

επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ιδιαίτερα μετά την 

πυρκαγιά των εγκαταστάσεων και των γραφείων και όλων των 

δικαιολογητικών στο Ταμείο Υγείας. 

  Εμείς σαν Σύλλογος Συνταξιούχων τον ευχαριστούμε πάρα 

πολύ για τη βοήθεια την οποία μας προσφέρει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Πρόεδρο, τον λόγο έχει ο 

συνάδελφος Μυλωνάς επί του απολογισμού. Όσον αφορά αυτό που είπε ο 

συνάδελφος Βογιατζάκης, δεν είναι ώρα να ανοίξουμε διάλογο θέλω να 

τηρήσουμε αυστηρά και θα ήθελα να παρακαλέσω να το παρακάμψουμε αυτό 

και να το πούμε στο επόμενο θέμα που έχει την ουσία. Θα παρακαλέσω μόνο 

επί του απολογισμού. Εάν δεν έχουμε, δεν λέμε.  

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να πω για τον απολογισμό τον οποίο έχουμε 

κάνει εμείς οι ίδιοι; Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ που έχει κάνει τον 

απολογισμό θα πω αν με καλύπτει ο απολογισμός ή όχι; Εμείς τον κάναμε, 

εμείς λέμε για τον απολογισμό από εκεί και πέρα το Συνέδριο θα αποφασίσει 

αν τον εγκρίνει ή όχι. 

  Εκείνο το οποίο θέλω να πω όμως επειδή πέφτει λάσπη 

συνεχώς εναντίον μου ως προς το ΕΤΑΤ, εγώ ουδέποτε πήρα απόφαση και 

να μου τη φέρουν εναντίον της Εμπορικής Τράπεζας, είτε για μέλη της 

Εμπορικής Τράπεζας είτε για το σύνολο των συναδέλφων. Ουδέποτε έχω 

πάρει απόφαση. Αυτό είναι λάσπη καθαρά λάσπη, συκοφαντία, το λένε το 

ξαναλένε και δεν θέλουν τίποτε άλλο, παρά να τους κάνω μια μήνυση για 

συκοφαντία να τελειώνουμε. Αλλά δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο και στο 

επίπεδο αυτών των ανθρώπων.  

  Το έχω πει πεντακόσιες φορές στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

ΟΣΤΟΕ, έχω βάλει τις θέσεις μου, έχω υποστηρίξει το Καταστατικό της 

Εμπορικής παρ' ότι πολλές φορές δεν συμφωνούσα, το στήριξα όμως διότι 

όταν έρχεται το Καταστατικό και λέει ότι μπορούν να αναγνωρίζουν τη 

στρατιωτική θητεία να την πληρώσει το ΕΤΑΤ για να επιβαρυνθεί το ΙΚΑ, αυτό 

για εμένα ήταν απαράδεκτο παρ' όλα αυτά το ψήφιζα συνεχώς και έλεγα «ναι, 

αφού το λέει το Καταστατικό». 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Παρ' ότι ήξερα ότι είναι απάτη σε βάρος του ΙΚΑ, το ψήφιζα. 

Είναι απάτη σε βάρος του ΙΚΑ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι δόθηκαν οι εξηγήσεις. 
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Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Ουδέποτε στράφηκα εναντίον των συναδέλφων της Εμπορικής 

και στο 90% των συνεδριάσεων ήταν ο κ. Βογιατζάκης τον έστελνα εκεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. ∆άσκαλος από την Αττικής έχει τον λόγο. 

κ. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ: «Ψηλά βουνά, βαθιές χαράδρες» λέει μια παροιμία και από 

ό,τι φαίνεται τα μεγάλα Ταμεία και οι μεγάλες Τράπεζες έχουν τεράστια 

προβλήματα. Αυτό όμως ισχύει και για τις μικρές Τράπεζες, η Τράπεζα 

Αττικής είναι μια κλασική περίπτωση. Πρέπει να θυμάστε λίγο – πολύ ότι τη 

δεκαετία του ’80 έγινε ένας λογαριασμός στην Τράπεζα Αττικής ο λεγόμενος 

ΛΑΚ, ο οποίος ήταν ένας λογαριασμός ασφαλιστικών καλύψεων 

προσυνταξιοδοτικός.  Είχε τα όρια της Εμπορικής, της Εθνικής και της Alpha 

και συγχρόνως λειτουργούσε σαν επικουρικό Ταμείο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και 

υπήρξε μεταξύ τους ένας συμψηφισμός.  

Η πεποίθηση όλων τότε ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοούσε 

τέτοια ασφαλιστικά μορφώματα τέλος πάντων λογαριασμούς, σαν τρίτο 

πυλώνα ασφάλισης. ∆υστυχώς όμως το 2007 καταργήθηκε. Πήγαμε στο 

ΕΤΑΤ και από τότε ακολουθούμε τη μοίρα όλων των μεγάλων Ταμείων, χωρίς 

αυξήσεις από το 2007 με περικοπές και μειώσεις και από τα δυο Μνημόνια και 

την τελευταία μείωση 30% από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οι περισσότερες συντάξεις δεν 

θα αρκούν πλέον ούτε για επιβίωση. 

Ήδη έχουμε κάνει αγωγή και για τη μείωση του επιδόματος 

ισολογισμού και ετοιμάσαμε αγωγή για τη μη καταβολή των αυξήσεων σαν 

αντισυνταγματική. Μία αγωγή για τις μειώσεις και τις κρατήσεις που δεν 

έπρεπε να μας κάνουν γιατί η Τράπεζα Αττικής δίνει 70 εκ. σε 10 χρόνια για 

να μας καλύψει τις συντάξεις και είμαστε για νέα αγωγή εάν το ΕΤΑΤ δεν μας 

καλύψει τη αναπλήρωση των μειώσεων από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Βρισκόμαστε βέβαια στην καρδιά της κρίσης και είναι αλήθεια ότι 

έρχονται χειρότερα μέτρα. Βλέπαμε όμως ότι όλο αυτό τον καιρό δεν υπήρχε 

κάποιος φορέας κάποιο όργανο που να μας καλύψει. Μόνο η ΟΣΤΟΕ. Αυτή 

μας εκπροσώπησε και μας αντιπροσώπευσε όλο αυτό τον καιρό και στα 

προβλήματα με το ΕΤΑΤ και ο συνάδελφος Πλιάκος και ιδιαίτερα ο 

συνάδελφος Βογιατζάκης.  
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Κατάφεραν να κόψουν λίγο πολύ η ΟΣΤΟΕ έτσι φαίνεται τον 

ομφάλιο λώρο με τα Κόμματα και αυτό ίσως δώσει το κύρος να είναι ο φορέας 

ο οποίος θα πάει μπροστά. Σχετικά με την ΑΓΣΣΕ όλο αυτό τον καιρό δεν 

υπήρχε, ελπίζουμε τώρα που έγινε ένα νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να ξεκινήσει. 

Εμείς είμαστε συμπαραστάτες. 

Για το θέμα του ύψους και της παρακράτησης της εισφοράς κ. 

Πρόεδρε είναι στο επόμενο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους ομιλητές έτσι όπως έχουν 

καταγραφεί, συνολικά είναι 17.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μανώλη, το ότι έχεις διασπαστικές τάσεις και μας φέρνεις εδώ 

κομματικό πρόγραμμα να εγκρίνουμε, πάει πολύ. ∆εν θα ήθελα να μιλήσω 

παραπάνω, γιατί είμαι και σύνεδρος κι έχω δικαίωμα να μιλήσω και μπορώ να 

κάνω και κριτική και μπορώ να αποδείξω πράγματα τα οποία δεν τα είπα στην 

πρωτομιλία μου. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ως Πρόεδρος μιλάτε τώρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την ευαισθησία να τη δείχνετε και στο Μανώλη. Λοιπόν, 

επαναλαμβάνω είναι 17 ομιλητές από τρία λεπτά. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: Συνάδελφοι όσοι μείνατε ακόμη εδώ που σας σέβομαι 

απόλυτα πάνω στη διαδικασία, καταλάβατε πολύ καλά ότι έγινε όλη αυτή η 

διαδικασία του εκφυλισμού για να μην υπάρχει η δυνατότητα να μιλήσουμε για 

τα κύρια ζητήματα που έχουμε. Θεωρώ φίμωση του Συνεδρίου να λέει «δύο ή 

τρία λεπτά ομιλία», όταν με συγκεκριμένη διαδικασία επί τρεις ώρες για να 

εκλέξουμε Προεδρείο επειδή δεν πλειοψηφούσε η δική του πρόταση, έστειλε 

το περισσότερο Συνέδριο να φύγει και τώρα λέει να μιλήσουμε για δυο ή τρία 

λεπτά. Νομίζω ότι προσβάλλει την παρουσία του Συνεδρίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόταση. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πόση ώρα θέλεις να μιλήσεις; 15 λεπτά. Ωραία να το βάλουμε 

σε ψηφοφορία. 

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: Συνάδελφοι, δεν μπορεί σε δυο λεπτά ένας να εκφράσει 

την άποψή του και η πρότασή μου είναι τουλάχιστον πέντε λεπτά. Αλλά να 

ξέρετε πολύ καλά ότι οδηγούν σε εκφυλισμό το Συνέδριο, για να μην ψηφίσει 

την πρόταση για συνδρομή της ΟΣΤΟΕ για συγκεκριμένο ποσό. Όλη αυτή η 

ιστορία είναι στημένη από μια συγκεκριμένη παρέα, που ελέγχει τη ∆ιοίκηση 

της ΟΣΤΟΕ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Θα προτείνει και ο συνάδελφος 

Μπεκιάρης. 

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Εγώ προτείνω λοιπόν στο Συνέδριό μας και εφόσον θέλετε 

να ακουστούν απόψεις για όλα τα ζητήματα προκειμένου να βγάλουμε 

χρήσιμα συμπεράσματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε ως Ομοσπονδία και 

Σύλλογοι, προκειμένου να γλιτώσουμε τις συντάξεις μας. Προτείνω 15 λεπτά 

από εδώ και πέρα κάθε ομιλητής. Όποιος δεν θέλει δεν πάει με το ζόρι να 

ψηφίσει, ούτε λέω σε κανέναν με το ζόρι να ψηφίσει, όποιος θέλει να ακούσει 

χρήσιμα πράγματα προκειμένου να βγουν συμπεράσματα τέτοια που θα 

βοηθήσουν την από εδώ και πέρα πορεία, προτείνω 15 λεπτά ανά ομιλητή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πείτε το όνομά σας και 

από ποιο χώρο είστε. 

∆. ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ: Είμαι από την Τράπεζα Ελλάδος από τα Γιάννενα. Λυπάμαι 

πάρα πολύ γιατί οι δυο τελευταίοι ομιλητές εξανίστανται, όταν ήταν 

πρωτοστάτες στο να αναλωθεί ο χρόνος για την εκλογή του Προεδρείου. Και 

το λέω αυτό γιατί το Καταστατικό είναι σαφές. Η Ομοσπονδία εκλέγει 

Πρόεδρο, όχι Προέδρους, και δυο Γραμματείς. 

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Πάλι τα ίδια; 

∆. ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ: Σταματήστε! Να έχει υπόψη του λοιπόν … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

∆. ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ: Ξέρω να φωνάζω κι εγώ, και φωνάζω και πολύ περισσότερο 

από εσένα άμα χρειαστεί. Θα πρέπει οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν υπόψη 

τους ένα πράγμα: ήρθαμε εδώ με μια διανυκτέρευση και μέχρι το απόγευμα ή 
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το βράδυ πρέπει να αναχωρήσουμε για τους τόπους από τους οποίους 

ήρθαμε. Αν θέλετε να μιλήσετε για 15 λεπτά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα 

και μισή ώρα αν θέλετε και μία ώρα αν θέλετε, όμως λυπάμαι αλλά δεν θα σας 

ακούσουμε όχι γιατί δεν θέλουμε, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούμε. Λάβετέ το 

λοιπόν υπόψη σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Υπάρχουν δυο προτάσεις: ο 

συνάδελφος Μπεκιάρης είπε 15 λεπτά, ο συνάδελφος Μαυροφόρος είπε 5 

λεπτά, να πάμε στη λογική του συναδέλφου Μαυροφόρου. Υπάρχει άλλη 

πρόταση;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν έχω πρόταση, προσπαθώ να συγκεράσω έτσι ώστε να 

είμαστε στο μεγαλύτερο μέρος ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνω 3 λεπτά λέει ο 

συνάδελφος Μαύρος, μίλησαν οι Πρόεδροι λογικό ακούγεται, οι άλλοι να 

μιλήσουν 5; Εγώ πάω στη λογική του τριλέπτου. Το ψηφίζουμε; 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δια βοής 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ ο πρώτος ομιλητής είναι ο συνάδελφος 

Ανδρεδάκης. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα λεπτό, γιατί λέει ότι δεν τήρησα τις διαδικασίες. Υπέρ της 

πρότασης του συναδέλφου Μπεκιάρη πόσοι είστε; Ένας. Υπέρ της πρότασης 

του συναδέλφου Μαυροφόρου πόσοι είστε; ∆υο.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την πρόταση του συναδέλφου Μπεκιάρη για 15 λεπτά πόσοι 

την ψηφίζουν; 

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τρεις. Του συναδέλφου Μαυροφόρου για 5 λεπτά πόσοι την 

ψηφίζουν;  
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∆ιεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 18. Άρα πάμε στο τρίλεπτο. Ο συνάδελφος Ανδρεαδάκης έχει 

τον λόγο. 

∆. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και ξαφνικά ακούστηκε η Πόλις 

Εάλω, η Πόλις κυριεύτηκε. Οι καλόγεροι βυζαντινολογούσαν και τσακώνονταν 

για το φύλο των αγγέλων, αν είναι θηλυκοί ή αν είναι αρσενικοί, ή αν είναι 

ουδέτεροι.  

Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Συνέδριο. Το Συνέδριο έπρεπε να 

είναι μια γροθιά στο πλευρό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει και αντί να το 

στηρίξουμε, τσακωνόμαστε μεταξύ μας.  

Είμαστε οι άνθρωποι των εμπειριών και της φρόνησης λόγω 

ηλικίας, δεν ξέρω αν ήταν τα παιδιά μας εδώ αν ήταν  υπερήφανα, δηλαδή τα 

παιδιά μου και τα εγγόνια μου αν ήταν εδώ και με έβλεπαν θα έλεγαν «Εσείς 

είστε οι άνθρωποι που έχετε εμπειρία και φρόνηση;». Κάποτε στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες ένας γέρος σαν εμάς πέρασε από εκεί που ήταν οι 

νεολαίες των Σπαρτιατών, των Αθηναίων και σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, διότι 

ένιωθαν σεβασμό στους ηλικιωμένους. 

Και έρχομαι τώρα επί της ουσίας. Μιλάμε για αγώνες, μιλάμε για 

να ανατρέψουμε την κατάσταση, κάτι, που είναι σχεδόν δύσκολο ή αδύνατο. 

∆εν βλέπω όμως από την πλευρά του Συνεδρίου να γίνουν προτάσεις ότι ενώ 

η εκάστοτε Κυβέρνηση προβάλλει συνεχώς δημοσιονομικά μέτρα, ουδέποτε 

μας έθεσε προ των οφθαλμών μας ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. 

Το είπα και στο Συνέδριο της ΑΓΣΣΕ γιατί η Ομοσπονδία μας να 

μην συντάξει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο να το προβάλλει. ∆εν 

είναι κατάσταση αυτή να είμαστε τόσο διχασμένοι. Άλλωστε ο διχασμός, αν 

ανατρέξετε 20-30 χρόνια πίσω και φτάσουμε μέχρι εδώ, είδατε που έφτασαν 

οι κομματικοποιήσεις και μας οδηγούν σε απόλυτη ένδεια, μέχρι να 

αυτοκτονούν συνάδελφοι. 
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Εγώ τελειώνοντας θέλω να πω ότι και σαν Εξελεγκτική 

Επιτροπή χωρίς να αβαντάρω κανέναν, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έκανε την 

περίοδο αυτή ένα τιτάνιο αγώνα για να παρουσιάσει την Ομοσπονδία με τις 

δράσεις της και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

Εγώ προτείνω ότι θα πρέπει η Ομοσπονδία το έχει κάνει ο 

Σύλλογος της Αγροτικής, να συντάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο παράλληλα 

με τις προτάσεις τις οποίες έκανε ο συνάδελφος Μαύρος, να το προβάλλουμε. 

∆εν είναι ότι δεν έχουμε δύναμη, έχουμε μεγάλη δύναμη αλλά δεν ξέρουμε 

πώς να κινηθούμε. 

Όλη η Ελλάδα είναι δικτυωμένη με Συλλόγους με γραφεία και τα 

λοιπά. Αν είχαμε προσεταιριστεί ορισμένους δημοσιογράφους και από τα 

διαθέσιμα τα οποία έχουμε να αναλώναμε ένα μέρος από αυτά να πληρώναμε 

δημοσιογράφους και να διαλέγαμε ορισμένους συναδέλφους και όχι να τους 

έχουμε γλάστρες, οι οποίοι έχουν ικανότητα να μιλήσουν και να 

παρουσιάσουν, έχουν γνώση και εμπειρία, θα είχαμε τη δυνατότητα και να 

μας καλούσαν μέσω των δημοσιογράφων στην τηλεόραση και θα 

μπορούσαμε σε ένα Συνέδριο να είχαμε και την παρουσία της τηλεόρασης. 

Άρα δεν νομίζω εγώ ότι εμείς οι συνταξιούχοι μπορούμε να 

λύσουμε το πρόβλημά μας μόνο με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Μπορούμε να 

κάνουμε κινητοποιήσεις οι οποίες θα έχουν ένα επίπεδο, παράλληλα όμως θα 

πρέπει να εξασφαλίσουμε πάση θυσία και την  υποστήριξη των Μέσων 

Ενημέρωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θα πρέπει το Προεδρείο 

της Ομοσπονδίας μας να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Θέλω να διευκρινίσω ότι ο κατάλογος έχει 

γραφτεί έτσι τον πήρα από τον συνάδελφο Καραγεωργόπουλο, όπως πήγαινε 

ο καθένας και ανήγγειλε την επιθυμία του να μιλήσει, δεν έχουμε κάνει καμία 

παρέμβαση. Το λέω αυτό, για άρση οποιωνδήποτε παρεξηγήσεων. 

  Ο συνάδελφος Χατζηνεοφύτου έχει τον λόγο. 

Γ. ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ: Από το ∆ίκτυο συνδικαλιστών της ΟΣΤΟΕ. Το 

πραγματικό και κύριο δίλημμα: θα επιβιώσουμε εμείς (δηλαδή οι ανάγκες της 

κοινωνίας) ή αυτοί (δηλαδή οι πολιτικές των Μνημονίων) σε αυτή την 
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αναμέτρηση και η ΟΣΤΟΕ βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα αλλάξει 

ριζικά και θα καταστεί πραγματική συνδικαλιστική Οργάνωση συμβάλλοντας 

στη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής αυτής της ανακατάληψης βασικών 

στόχων του Εργατικού Κινήματος, ή αυτοί που τη διοικούν χρόνια τώρα 

φεύγοντας θα κλείσουν και τις πόρτες των γραφείων της ΟΣΤΟΕ; 

Όλη η κοινωνία, οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εν ενεργεία 

και των συνταξιούχων βρισκόμαστε αντιμέτωποι από τον Απρίλιο του 2010 με 

το πρωτοφανές καθεστώς που διαμορφώνεται από την πολιτική υπαγωγή στα 

δεσμά της Τρόικας και της ασκούμενης ∆εξιάς νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Θα 

αρκούσε η απεικόνιση της ανεργίας που ξεκίνησε με 8,4% και έφτασε στο 

24,5% μέχρι τώρα, αρκεί η νέα ληστεία σε βάρος των διαθεσίμων των 

ασφαλιστικών Ταμείων με βάση τις ρυθμίσεις του PSI, για να φανεί η 

δραματικότητα αυτής της πολιτικής.  

Αρκούν όλα όσα επιβάλλει η εξουσία του χρηματοπιστωτικού 

κεφαλαίου, εξαγορές συγχωνεύσεις Τραπεζών, ανακεφαλαιοποίηση  με όρους 

αποικιοκρατικούς, αρκεί το γενικό ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου με τις 

ιδιωτικοποιήσεις των ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΣΕ και τα λοιπά, αρκεί ο 

εκφυλισμός του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που οδηγεί 

τους εν ενεργεία συναδέλφους σε καθεστώς γαλέρας, αρκεί η ανάγνωση των 

νόμων που αναφέρονται στα μηνιαία εκκαθαριστικά των συντάξεών μας με τις 

αλλεπάλληλες περικοπές, αρκεί το πρόσφατο τελευταίο τάχα πακέτο Σαμαρά 

των 11,5 δις ευρώ που όλα φορτώνονται πάλι στην κοινωνία, αρκούν όλα 

αυτά για να πούμε: αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. 

Η ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ να απευθύνει από αύριο κιόλας 

πρόσκληση προς όλες τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις των συνταξιούχων 

όλες χωρίς εξαίρεση, η ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ αν δεν θέλει να αυτοκαταργήσει 

την ΟΣΤΟΕ, έχει καθήκον να αναπτύξει αξιόπιστη δράση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε, αν μπορείτε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας 

επί του απολογισμού, για να έχουμε μια … 

Γ. ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ: Ο απολογισμός θα αναφερθεί από άλλο συνάδελφο, 

εγώ θα πω την πρότασή μου. 



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 84

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη εγώ δεν λέω να πείτε άλλα για να μην θεωρείτε ότι 

παρεμβαίνω … 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Θα πει αυτά που θέλει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς γιατί μου υποδεικνύετε τι πρέπει να κάνω κυρία μου; 

Έχετε την εντύπωση ότι δεν ξέρω να κάνω τη δουλειά μου; Εγώ προσπάθησα 

να το κάνω με ευγενικό τρόπο να το γυρίσω εκεί. 

Γ. ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ: Λοιπόν να συνεχίσω. Για το συντονισμό δράσης με 

τις άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις των συνταξιούχων η πρότασή μας, η 

πρόταση του ∆ικτύου Συνδικαλιστών στην ΟΣΤΟΕ ως προς τους στόχους 

δράσης και τη διαδικασία είναι η ακόλουθη, ως προς το περιεχόμενο, τους 

στόχους του αγώνα διατυπώνουμε τους ακόλουθους άξονες: 

√ Να ματαιωθεί η ψήφιση των εφιαλτικών νέων μέτρων 11,5 δις ευρώ 

√ Να υπερασπίσουμε το ρόλο και τους θεσμούς της δημόσιας κοινωνικής 

ασφάλισης 

√ Να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των ασφαλιστικών Ταμείων από 

τη νέα ληστεία των διαθεσίμων, λόγω PSI 

√ Να υπερασπίσουμε τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, τις 

συντάξεις 

√ Να διεκδικήσουμε την επαναχορήγηση όλων των ∆ώρων  

√ Να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μετώπου για την αναβάθμιση της 

δημόσιας παιδείας 

√ Να διεκδικήσουμε ∆ίκτυο ουσιαστικής προστασίας για τους ανέργους, 

τους κοινωνικά αποκλεισμένους καθώς και άμεσα μέτρα για τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 

√ Άμεση χρηματοδότηση ΕΟΠΥΥ για να τερματιστεί η αιχμαλωσία των 

ασφαλισμένων. 

√ Ματαίωση των σχεδίων για νέα εφεδρεία δηλαδή απολύσεις 

√ Να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μετώπου κατά της διαφθοράς. 
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  Ως προς το σχήμα – φορέα προτείνουμε για το συντονισμό 

δράσης να αξιοποιήσουμε την πείρα του Εργατικού Κινήματος. Στις σημερινές 

συνθήκες η πρότασή μας μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα: 

  Όσες συνδικαλιστικές Οργανώσεις Πρωτοβάθμιες ή 

∆ευτεροβάθμιες δέχονται να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν τους 

στόχους, την τακτική και τα μέτρα του αγώνα να αποτελέσουν ένα ανοιχτό 

συντονιστικό σχήμα. 

  Ένα πρώτο έργο του σχήματος αυτού, να απευθυνθεί σε όλες 

τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΣΕ, ∆ΕΗ) επιδίωξη 

είναι να διευρυνθεί όσο γίνεται το μέτωπο των δυνάμεών μας και με την έννοια 

αυτή το σημερινό σχήμα είναι ανοιχτό για όλες τις δυνάμεις που θέλουν να 

συνδράμουν στον κοινό αγώνα. 

  Μια πρώτη μορφή αγώνα μπορεί να συζητηθεί και από σήμερα, 

είναι η διοργάνωση παναττικού συλλαλητηρίου των συνταξιούχων. Ως 

επόμενο βήμα μπορεί να εξεταστεί και η οργάνωση ανάλογων συλλαλητηρίων 

και στην επαρχία. Αναπτύσσοντας την αναγκαία αξιόπιστη διεκδικητική δράση 

ως προς τα παραπάνω προβλήματα, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων η δράση 

μας να αποκτά και πολιτικά και όχι κομματικά χαρακτηριστικά. 

  Να συμβάλλει δηλαδή στη διαμόρφωση γενικότερου Κινήματος, 

με στόχο την ανατροπή της αντεργατικής αδιέξοδης μνημονιακής πολιτικής. 

Ευχαριστώ. Καταθέτω την πρότασή μου για να μπει σε ψηφοφορία και να 

αποτελέσει –αν ψηφιστεί- απόφαση του Συνεδρίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, φέρτε γραμμένη την πρότασή σας, να τη 

βάλω σε ψηφοφορία. Ο επόμενος συνάδελφος είναι συνάδελφος 

Χασαπόπουλος. 

Γ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, δυστυχώς όπως και στο περασμένο 

Συνέδριο, σήμερα βέβαια φάνηκε πιο καθαρά το πλάνο του Προέδρου όπως 

το είχε προγραμματίσει που ήταν ξεκάθαρο, ποιο; Να φτάσουμε σε αυτή την 

κακομοιριά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα και από 351 

σύνεδροι που έπρεπε να είμαστε εδώ να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε 

και να προγραμματίσουμε τους αγώνες μας του αύριο, έχουμε μείνει καμιά 

60ρι που από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι είναι ταμπουρωμένοι πίσω από 
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μια παρέα, δεν θέλουν να ακούσουν κανένα άλλο έστω κι αν αυτός ο άλλος 

δεν λέει σοβαρά πράγματα. Όμως έχουν υποχρέωση να τον ακούσουν, 

δυστυχώς ούτε αυτό δεν γίνεται. 

Θέλω συνεχίζοντας να πω τα εξής: ο απολογισμός ο οποίος 

ακούστηκε από τον συνάδελφο Πρόεδρο, ήταν ένας απολογισμός του 

«ευλογάω τα γένια μου» χωρίς να αναφερθεί ούτε μια φορά κουβέντα για το 

Προεδρείο αυτό. Και δυστυχώς αυτό το Προεδρείο δεν πήρε τον λόγο να πει 

ότι «αυτός ο απολογισμός είναι δικός μας απολογισμός Πρόεδρε, δεν είναι 

δικός σου». 

Αλλά επειδή είναι πάμφτωχος σαν απολογισμός γι' αυτό και 

κανείς δεν παίρνει την ευθύνη να τον φέρει και να τον στηρίξει. Σεβόμενος τον 

εαυτό μου και την Παράταξη την οποία εκπροσωπώ, θέλω να τονίσω σε 

όλους σας να προγραμματίσουμε τη δράση μας καταψηφίζοντας αυτό τον 

απολογισμό. 

Γιατί μας είπε ο κ. Πρόεδρος τι. Ότι δεν πήγαμε κάποιοι –λέει- να 

συναντήσουμε τον κ. Σουλτς σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε μια Πρεσβεία σε 

ένα καφενείο δεν ξέρω που, που είπε τι ο κ. Σουλτς. Προσέξτε συνάδελφοι 

δεν με ενδιαφέρει το που ήταν, το κυρίαρχο με τον κ. Σουλτς ποιο ήταν; 

Ανεξάρτητα αν τον εκτιμούμε κάποιοι ναι ή όχι. Προσωπικά εγώ σαν 

προσωπικότητα ευρωπαϊκή τον εκτιμώ. 

Τι μας είπε όμως αυτός ο κύριος; «Συμπονώ και κατανοώ τα 

προβλήματά σας των συνταξιούχων και των εργαζομένων, αλλά τα μέτρα τα 

μνημονιακά πρέπει να εφαρμοστούν. Θα σας ισοπεδώσουμε, αλλά σας 

αγαπάμε». Ε σε τέτοιες συγκεντρώσεις εγώ δεν έχω θέση.   

Και εν πάση περιπτώσει για να κλείνω εάν κάποιοι από εσάς 

προσέξατε το πανό το οποίο έπεσε και αναφερόταν στο 31ο Συνέδριο το 

οποίο γίνεται σήμερα, θα βλέπατε ότι είχε τίτλους της προηγούμενης 

πενταετίας. Και τι έλεγε; «Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις μας», «Κάτω τα 

χέρια από τις επικουρικές μας συντάξεις». Κάποιοι από αυτούς τους κυρίους, 

δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι εμείς παίρνουμε τη μισή σύνταξη από ότι 

παίρναμε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Πίσκοπος έχει τον λόγο. 
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Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 31ο Συνέδριο. Το 31 κερδίζει! 

Αντί να κερδίσουμε εδώ σήμερα, να είμαστε όλοι, όλοι λέμε για ενότητα, 

κάνουμε κριτική για τα μέτρα που παίρνει ή που δίνουν να πάρει η Κυβέρνηση 

–όποια κι αν είναι και δεν με ενδιαφέρει και τι ρόλοι παίζουν κι άλλοι που δεν 

είναι στην Κυβέρνηση- να αντιμετωπίσουμε τι.  

Προχθές έφυγαν οι Τροϊκανοί και συμφώνησαν, εάν δεν 

αποδώσουν τα μέτρα, θα πληρώσουν οι συντάξεις και οι μισθοί και τα 

κοινωνικά επιδόματα. Σαρώνεται το σύμπαν! Που είναι το Συνδικαλιστικό 

Κίνημα; ∆εν μιλώ των συνταξιούχων, των εν ενεργεία. Αυτοί είναι απ' έξω; ∆εν 

θα γίνουν συνταξιούχοι; Αυτοί δεν σκέφτονται τι γίνεται με τις συντάξεις και με 

τα κοινωνικά επιδόματα;  

Επιχαίρουν κάποιοι διότι κατόρθωσε ο εργοδότης να τους κόψει 

8% και όχι 40 και 50% που έκοψε στους συνταξιούχους. Επιχαίρουν κάποιοι 

άλλοι διότι δεν υπέστησαν αυτό που έχουμε υποστεί εμείς οι συνταξιούχοι και 

που έρχονται ακόμη χειρότερες μέρες. 

Συνάδελφοι ό,τι συμβαίνει στο χώρο της Εθνικής συμβαίνει και 

σε άλλους χώρους. ∆εν υπάρχει ενότητα ΟΤΟΕ – ΟΣΤΟΕ. ∆εν υπάρχει 

ενότητα των Συλλόγων των συνταξιούχων με τους Συλλόγους των εν 

ενεργεία. Μας έχουν στη γωνία και μας χτυπάνε. Όπου υπήρξε πρόβλημα στα 

Ταμεία που είχαν προωθήσει οι συνταξιούχοι οι εκπρόσωποι των εν ενεργεία 

καταψήφιζαν και δεν πέρναγε κανένα θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση; Αυτό το 

φαινόμενο;  

Κατ' αρχήν να σας δηλώσω κατηγορηματικά: εγώ δεν είμαι 

κομματόσκυλο. ∆εν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο σατράπης ο οποίος μου 

παίρνει το πορτοφόλι και με οδηγεί στη δυστυχία. Άλλοι μισθοδοτούνται από 

τον κομματισμό, εγώ ποτέ δεν μισθοδοτήθηκα από τον συνδικαλισμό ή από 

τον κομματισμό. 

Θα πρέπει να καταλάβουν κι αυτοί ότι πονάει ο κόσμος. Η 

τακτική που εφαρμόζουμε εδώ, δεν μας ωφελεί. Ήμουν μέλος της 

προηγούμενης ∆ιοίκησης της ΟΣΤΟΕ, κατ’ επανάληψη είχα προτείνει να 

αλλάξει το Καταστατικό για να γίνει μια νέα διάρθρωση για να μπορεί η 

λειτουργία της να καλύπτει όλους τους συνταξιούχους. ∆ιότι συμβαίνει το 
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παράξενο, εάν δεν μετέχεις σε κάποια συνωμοσία κάποιων Παρατάξεων, δεν 

εκλέγεσαι εκεί έστω κι αν είσαι Πρόεδρος ενός Συλλόγου. ∆εν με ενδιαφέρει 

αν ο Πρόεδρος αυτός εκπροσωπεί 50 ή 100 ή 200. Αυτός ξέρει τα 

προβλήματα του χώρου του κι αυτός θα τα μεταφέρει στην ΟΤΟΕ.  

Συμβαίνει το εξής στην Εθνική: να μετέχουν τέσσερις ή πέντε 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. ∆εν μετέχει κανένα μέλος του Προεδρείου και δεν 

έχει εκλεγεί κανένας από τους συναδέλφους αυτούς στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου της Εθνικής. Και ρωτώ: εάν κάποιος συνάδελφος της Εθνικής 

που μετέχει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο σωστά βάλει ένα θέμα που απασχολεί 

τους συνταξιούχους της Εθνικής, θα πάει η ΟΣΤΟΕ και θα πει «Πρόεδρε έλα, 

γιατί θα πάμε εκεί στον Τουρκολιά να συζητήσουμε το θέμα»; ∆ηλαδή τι; 

Φτωχός συγγενής θα πάει ο Πρόεδρος του Συλλόγου; 

Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η τροποποίηση του 

Καταστατικού και το επόμενο Συνέδριο να είναι Καταστατικό. 

Εισφορές. Μας λένε το ’96. Το ’96 είχαμε ∆ώρα, είχαμε 

επιδόματα αδείας, είχαμε ισολογισμό, είχαμε τα πάντα. Και τότε με ένα 

Καταστατικό γίνονταν οι κρατήσεις από τα ∆ώρα. Σήμερα που δεν έχει ∆ώρα 

που δεν έχει επιδόματα και τα λοιπά, θα συνεχιστεί  ποια τακτική; Και είπαμε 

εμείς της Εθνικής ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ενιαίο τρόπο καταβολής των 

εισφορών. Κάποιοι συμφωνούν κάποιοι διαφωνούν. Όχι κύριοι. Είναι λάθος 

να στεκόμαστε στο 66 το οποίο είχε προσδιορίσει τότε με εκείνα τα δεδομένα.  

Όπως είπα, στεγαστικά δάνεια πήραμε προ 8-10 έτη. Τα 

οικονομικά δεδομένα εκείνα ήταν η βάση υπολογισμού του ύψους του δανείου 

και της κράτησης. Σήμερα που έχουν ανατραπεί τα πάντα, που δεν ισχύει το 

ποσό που παίρναμε τότε και είμαστε 50-60% κάτω και θα πάμε ακόμη 

παρακάτω, παρακαλάμε τις ∆ιοικήσεις να μας κάνουν κάποια ρύθμιση. Όχι να 

μας χαρίσουν, να μας επιμηκύνουν το χρόνο εξόφλησης και τα λοιπά.  

Και γιατί γίνεται αυτό; ∆ιότι αν είμαστε μια μπουνιά από διετίας 

από το 2010, μια μπουνιά εργαζόμενοι – συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι – 

μικροεπαγγελματίες διότι μόνο αυτοί οι κλάδοι υφίστανται την απώλεια των 

δισεκατομμυρίων τα οποία διοχέτευσαν κάποιοι με προστασία των πολιτικών 

καταστάσεων στο εξωτερικό. ∆εν φταίνε αυτοί.  
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Φταίνε εκείνοι, που τους έδιναν το δικαίωμα τη δυνατότητα και 

τους άφηναν ανεξέλεγκτους και έστελναν τον πλούτο της Ελλάδας στο 

εξωτερικό και σήμερα οι συνταξιούχοι, οι πιο ανεύθυνοι οι άνθρωποι εκείνοι οι 

οποίοι δεν έβαλαν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη, σήμερα θα καλύψουν τα 

δισεκατομμύρια των κλεμμένων. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Μαυροφόρος έχει τον λόγο. 

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: Συνάδελφοι επειδή σας σεβόμαστε από το ∆ίκτυο 

Συνδικαλιστών στην ΟΣΤΟΕ προετοιμαστήκαμε, συνεδριάσαμε, διατυπώσαμε 

κείμενο που πιάνει τα ζητήματα του απολογισμού, της αδράνειας αυτής της 

πλειοψηφίας της ΟΣΤΟΕ, το κύριο ζήτημα ποιο είναι για όσους ακόμη 

νοιάζονται. Γιατί αυτή η πλειοψηφία της ΟΣΤΟΕ ούτε θέλει ούτε μπορεί να 

κάνει απολύτως τίποτε. Επομένως απευθυνόμαστε αλλού. 

  Το τρίτο ζήτημα, επιδίωξε ο συνάδελφος Χατζηνεοφύτου να 

περιγράψει ποια είναι τα κύρια ζητήματα του τι κάνουμε εμείς σήμερα 

επιγραμματικά στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Σημειώνω την ευθύνη 

της ομάδας που ελέγχει την ΟΣΤΟΕ για το σημερινό εκφυλισμό του 

Συνεδρίου.  

∆εύτερον, προτείνω στο Συνέδριο την καταψήφιση αυτής της 

αδράνειας. Σημειώνω συνάδελφοι: 29 μήνες μνημονιακής πολιτικής και η 

δράση αυτής της πλειοψηφίας ήταν να βγάλει δέκα φυλλάδες. Κυριολεκτικά 

φυλλάδες του λεγόμενου «Τραπεζικού κόσμου» που διαφήμιζε εκδρομές και 

πώληση οικοπέδων. Αν αυτό συνάδελφοι λέγεται απολογισμός δράσης 

συνδικαλιστικής Οργάνωσης κρίνετέ το εσείς. 

Τρίτον, από τη δική μας πλευρά αντικειμενικά απευθυνόμενοι σε 

άλλους ακροατές όχι στην πλειοψηφία της ΟΣΤΟΕ, λέμε ότι τα μέτωπα 

δράσης που μπορούμε να αναπτύξουμε είτε στο Συνδικαλιστικό Κίνημα είτε 

στα μέτωπα δράσης κατά της διαφθοράς κατά του φασισμού κατά του 

ρατσισμού, που στις σημερινές συνθήκες συνάδελφοι σηκώνει επικίνδυνα το 

κεφάλι και ορισμένοι δεν θέλουν να το δουν και ασχολούνται με τα επιμέρους 

και στρέφουν τον κόσμο να φεύγει από το Συνέδριο, να διαλύουν την 

συνδικαλιστική οργάνωση η δική μας ευθύνη είναι ακόμη και με αυτές τις 

δυσκολίες να επιδιώξουμε οπουδήποτε υπάρχει κοινωνική δράση στα μέτωπα 
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αλληλεγγύης, στα μέτωπα κατά του φασισμού στα μέτωπα κατά της 

διαφθοράς στα μέτωπα για την ανοικοδόμηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος 

που αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει με τρόπους και πρακτικές που 

ακολουθεί αυτή η ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ. 

Σημειώνω συνάδελφοι, σας βασάνισε για το θέμα της εκλογής 

του Προεδρείου και διαβάστε το Καταστατικό. Το Συνέδριο σύμφωνα με ρητή 

διάταξη του Καταστατικού πρέπει να γίνεται στο 2ο τρίμηνο του κάθε έτους. 

Έχουμε Σεπτέμβρη. Είναι 3ο τρίμηνο, αν είχαμε την επιλογή των ∆ικαστηρίων 

είχαμε την απόλυτη δυνατότητα να πάμε στα ∆ικαστήρια και να βρούμε τη 

λύση που πρέπει. 

Εμείς ακολουθούμε το δρόμο το συνδικαλιστικό. Αξιώνουμε από 

αυτή τη ∆ιοίκηση να προκηρύξει νέο εκλογικό Συνέδριο. Η αρχή είναι: Ο 

τρώσας και ιάσεται. Όταν παραβιάζεται το Καταστατικό, δεν είναι μέτρο του 

Σαμαρά ή του Βενιζέλου να το επιμηκύνει. Η διάταξη του Καταστατικού είναι 

σαφέστατη, δεν μπορεί να την αλλάζει και να λέει «κάνω Συνέδριο τον 

Σεπτέμβρη». Είναι ωμή παραβίαση του Καταστατικού και σε αυτή την πλευρά 

θα μας βρει απέναντί της. 

Τέλος σημειώνουμε συνάδελφοι για να κάνουμε καθαρούς 

λογαριασμούς: διαφάνεια στα οικονομικά της ΟΣΤΟΕ θα δοθεί, είτε το θέλει 

αυτή η παρέα είτε δεν το θέλει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Πέττας έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΕΤΤΑΣ: Ευχαριστώ συνάδελφοι, είμαι από τα Τρίκαλα έχω εκλεγεί ως 

σύνεδρος με την Πρωτοβουλία Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το σκηνικό που ζούμε σήμερα ποιο είναι; 

Μειώσεις, μειώσεις, συνεχείς μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και τελειωμό 

δεν έχουν. 

  Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. ∆εν πρόκειται να σταματήσουν, 

κανείς δεν θα μας λυπηθεί ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο 

Κουβέλης. Τι πιστεύετε δηλαδή; Όταν ο μισθός ενός νεοεισερχόμενου 

τραπεζοϋπαλλήλου είναι 600 ευρώ, εμάς θα μας αφήσουν με 2.000 ή με 

2.500 ή με 1.500 ακόμη και με 1.000 ευρώ σύνταξη;  
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  Αγαπητοί συνάδελφοι σίγουρα όλους μας διακατέχει 

απογοήτευση γι' αυτό που βιώνουμε. Όμως αυτή η απογοήτευση δεν πρέπει 

να γίνει παραίτηση. Γνωρίζουμε το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι οι κάτοχοι του 

υπερσυσσωρευμένου χρηματικού κεφαλαίου, δηλαδή οι Έλληνες και ξένοι 

δανειστές του ελληνικού κράτους οι κερδοσκόποι και τοκογλύφοι, οι λεγόμενες 

αγορές δηλαδή προκειμένου να εισπράττουν απρόσκοπτα τα τοκοχρεολύσια 

μέσω των πολιτικών τους εκπρόσωπων Νέα ∆ημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ 

και τα λοιπά, επιτείνουν την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, 

συρρικνώνουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων, μειώνουν 

δραματικά τις συντάξεις, αποσπούν βίαια εισοδήματα από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία αντί πινακίου φακής και 

εξωθούν εγκληματικά στη συνεχή υπερχρέωση του κράτους. 

  Σήμερα όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, όλες οι 

ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας αφαιμάζονται. Μέγιστη προτεραιότητα της 

ιθύνουσας Τάξης είναι ο φαύλος κύκλος της εξυπηρέτησης του δημόσιου 

χρέους. Τα εισοδήματα του ελληνικού λαού υπεξαιρούνται υπέρ των 

τοκογλύφων δανειστών. 

  Η Ελλάδα συνάδελφοι πεθαίνει! Εμείς πεθαίνουμε, τα παιδιά 

μας πεθαίνουν. Η παύση πληρωμών σε τοκογλύφους δανειστές είναι πλέον 

έκτακτη ανάγκη. Η θανατηφόρα αιμορραγία του προϋπολογισμού από τα 

τοκοχρεολύσια πρέπει άμεσα να σταματήσει. 

  Αγαπητοί συνάδελφοι βρισκόμαστε προ των ευθυνών μας. Η 

ενότητα των εργαζομένων και των συνταξιούχων στον αγώνα για το κοινό 

συμφέρον πάνω από τις σημερινές κομματικές και συνδικαλιστικές 

περιχαρακώσεις και ανεξαρτήτως κομματικής ή πολιτικής ταυτότητας, είναι 

άμεση. 

  Ας γίνει η σημερινή κόλαση που προετοιμάζουν για μας, η αιτία 

για τη δημιουργία ενός ενωτικού λαϊκού Κινήματος, η αιτία να βγούμε στους 

δρόμους και να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τα 

παιδιά μας. 

  Τελείωσα συνάδελφοι και προτείνω να υπάρξει ψήφισμα για 

συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μεθαύριο την Τετάρτη. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ο συνάδελφος Μπεκιάρης έχει 

τον λόγο. 

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Συνάδελφοι, θα ήθελα να περιμένω τον Πρόεδρο του 

συνεδρίου διότι ο κύριος που πήρε την πρωτοβουλία να τον αντικαταστήσει 

θα είναι μεροληπτικός. Όμως εδώ, στο συνέδριο, δεν ήρθα εγώ για πλάκα, 

ήρθα επί της ουσίας. Και ήθελα να πω πολλά και όσο το δυνατόν διαφορετικά 

από αυτά που θα πω τώρα, αναγκαζόμενος μετά από τις συγκεκριμένες 

ενέργειες, όπως έκανα την καταγγελία, πέτυχε ο κ. Πλιάκος τους σκοπούς 

του: ∆ηλαδή να θυμώσει  επί της ουσίας ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να 

προσφέρουν σε μια διαλογική συζήτηση που μπορεί να γίνει σ’ ένα συνέδριο 

συνταξιούχων.  

  Να κάνουμε λέει κριτική στον Απολογισμό. Ποιον Απολογισμό; 

Υπήρξε Απολογισμός; Εγώ λέω, αυτούς τους ανθρώπους να ρωτήσουμε τους 

συνέδρους, που έβγαλαν ∆ιοίκηση  τον κ. Πλιάκο. Και αν αυτοί είναι 

ευχαριστημένοι τους καλώ και την επομένη φορά να κάνουν το ίδιο.  

Εγώ όμως ζώντας από πολύ κοντά τα πράγματα και όντας 

μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ, κατάλαβα διαφορετικά 

πράγματα. Ενώ μπήκα με θέρμη και με πολλή δύναμη, προκειμένου να έχω 

μια προσφορά στα κοινά, δυστυχώς δε μας αφήνει όσους θέλουμε να 

προσφέρουμε. Βλέπω πολλούς συναδέλφους  γιατί προέρχομαι και από τους 

εν ενεργεία ως συνδικαλιστής, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν.  

Για τον α’ ή β’ λόγο η συγκεκριμένη παρέα δεν αφήνει αυτούς 

τους ανθρώπους να προσφέρουν στο κίνημα και κατ’ επέκταση σε όλους τους 

συνταξιούχους. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή 

όπως είναι τα πράγματα, εδώ ζούμε δραματικές στιγμές. Οι μειώσεις, οι 

περικοπές στις συντάξεις μας, η ακρίβεια, η φοροεπιδρομή, δεν αφήνουν να 

πάρουμε ανάσα.  

Ταυτόχρονα από δυο πλευρές, πέρα από τις περικοπές και τις 

μειώσεις, δημιουργούνται καινούργιοι νόμοι οι οποίοι αυθωρεί και 

παραχρήμα, ακριβώς αμέσως προσδιορίζουν όπως αυτός που θέλουν να 

φτιάξουν, ότι και καλά αλλάζουν πολλά πράγματα και χάνουμε κεκτημένα, 

βεβαίως οικονομικά αλλά όχι μόνο.  
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Και ενώ μας δινόταν η δυνατότητα σήμερα να κάνουμε μια 

εποικοδομητική συζήτηση με συγκροτημένους ανθρώπους όμως, με 

ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν συζητήσεις, που έχουν σχέση με τα 

θέματα, γιατί εδώ, πέραν του ότι ανέβηκα προηγούμενα και είπα ότι ο Γενικός 

Γραμματέας όντας Γενικός Γραμματέας δε μπορεί να κάνει τέτοιες αστοχίες, 

όπως π.χ. σας λέω ότι το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ μιλάει για εξαγορά 

στρατού και όχι μόνο. Μιλάνε και οι νόμοι.  

Και έκρινε και το ΤΕΑΠΕΤΕ αλλά και το ΕΤΑΤ, δηλαδή ο 

διάδοχος φορέας, ότι συμφέρει να γίνεται εξαγορά των χρόνων του στρατού 

γιατί έχει συμφέρον, έχει όφελος χρηματικό τέτοιο που του επιτρέπει να 

μακροημερεύσει στη συγκεκριμένη φάση μιλάω για το ΕΤΑΤ. ∆εν το ξέρει 

αυτό; Που είναι αντίθετο λέει με την απάτη που γίνεται στο ΙΚΑ. Πόσο απάτη 

είναι όταν καταγράφεται από το νόμο και τα καταστατικά και εδώ και αρκετές 

δεκάδες χρόνια  τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας γίνεται εξαγορά του 

στρατού; 

Κι έρχεται εδώ και λέει πράγματα προκειμένου να συκοφαντήσει 

ας πούμε και το καταστατικό αλλά και τους ανθρώπους της Εμπορικής 

Τράπεζας. Απευθύνεται δηλαδή σε ανθρώπους που δεν ξέρουν και 

συκοφαντεί. ∆εν είναι σωστό. Και λέω για αστοχία. Θα μπορούσα να πω και 

άλλα.  

Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Χωρίς ν’ ανέβει στο βήμα πήρε το 

λόγο αυθαίρετα και είπε συγκεκριμένα πράγματα. ∆ηλαδή ότι δεν έχει 

υπογράψει περικοπές και τέτοια πράγματα και βέβαια έχει ψηφίσει υπέρ των 

περικοπών και της εφαρμογής των νόμων, όντως ως Αντιπρόεδρος του 

ΕΤΑΤ. Τρία πρακτικά έχω κ. Μυλωνά που προσδιορίζουν τη δική σου τη θέση 

κατά των συνταξιούχων της Εμπορικής.  

  Και βεβαίως, όχι μόνο αυτό, εδώ έχεις υπογράψει εκατοντάδες 

επιστολές οι οποίες προσδιορίζουν ως Αντιπρόεδρος, εγώ δε λέω ότι ήταν 

παράνομο, αλλά ήταν αντιδεοντολογικό, να κάνεις ό,τι λένε αυθαίρετα και 

καταχρηστικά άνθρωποι που ήταν εντεταλμένοι της κυβέρνησης, όπως είναι ο 

κ. Φράγκος  και η λοιπή παρέα. 
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Λοιπόν, θέλουμε αλήθειες. Ωραία, να τις πούμε, για να βγουν 

συμπεράσματα. ∆ε θέλετε να βγουν καλά συμπεράσματα, σωστά; Αυτό δε 

θέλουν. Ν’ ακουστούν όλες οι αλήθειες, να βγουν σωστά συμπεράσματα. Η 

αλήθεια είναι ότι φερόμενος αντιδεοντολογικά έκανες αυτό που έκανες. Κι έχω 

και τρία πρακτικά τα οποία θα φέρω στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ. 

Λοιπόν, να τ’ αφήσεις αυτά. Και μη νομίζεις ότι με αυτή την πρακτική μπορείς 

να επιβληθείς. Τίποτε δεν κάνεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντρέα, ολόκληρο συνέδριο για μια διαφορά τέτοια; Εσύ μιλάς 

γενικά.  

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Όχι, το βάζω ως αστοχία ότι ο συγκεκριμένος δε μπορεί να 

είναι Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων. ∆ε μπορεί! Να 

κρίνεις εσύ, το αφήνω στη δική σου ευχέρεια. Όταν θ’ ακουστούν όλες οι 

αλήθειες. Το αφήνω στη δική σου ευχέρεια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανδρέα σε παρακαλώ, κλείσε.  

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Ακούστηκε από τον κ. Πρόεδρο ότι μας άφησε να 

συμμετέχουμε λέει στο συνέδριο. Μιλάω για το χώρο της Εμπορικής. Μας 

έκανε χάρη ο κ. Πλιάκος... 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι επί του Απολογισμού Αντρέα αυτό το πράγμα.  

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Έτσι είπε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορεί να το είπε, αλλά δεν έκανε Απολογισμό.  

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Ο Απολογισμός ήταν «εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα το άλλο». 

Του Πλιάκου είναι  ο Απολογισμός προσωπικά ή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

της Ομοσπονδίας;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, πες την άποψή σου να το κλείσουμε.  

Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ: Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει ∆ιοικητικός 

Απολογισμός. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και επειδή το μηδέν είναι θετικός 

αριθμός, επειδή απευθύνομαι σε τραπεζοϋπαλλήλους, είναι αρνητικός και 

καθίστε να σκεφτείτε. Εδώ έχουμε 12 Συλλόγους. Έχουμε δυο θέματα: Το 

Ασφαλιστικό και την Υγεία.  
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  Λέει για ενιαίο επικουρικό φορέα και άρες μάρες κουκουνάρες. 

Άλλα λέει η Εμπορική, άλλα η Εθνική, άλλα η Αγροτική, άλλα η Αττικής, άλλα 

η Πίστεως και ούτω καθ' εξής. Και δε μπόρεσε σε ένα ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

παρ’ ότι επισημάνθηκε κατ’ επανάληψη από πολλούς συναδέλφους 

διοικητικούς συμβούλους, δεν κατάφερε να το βάλει το θέμα να συζητηθεί, να 

πάρει μια απόφαση έστω και κατά πλειοψηφία, τι διεκδικεί η Ομοσπονδία: 

Ενιαίο φορέα επικουρικής ασφάλισης ή αυτές τις κουταμάρες, να μην πω 

τίποτε άλλο, που λέει ο Πλιάκος;  

  Τελειώνω λέγοντας ότι η Ομοσπονδία χρειάζεται καλύτερη 

οργάνωση, καλύτερη λειτουργία και ανθρώπους συγκροτημένους οι οποίοι θα 

καθοδηγήσουν το κίνημα προκειμένου να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και ως 

συνταξιούχοι. Ευχαριστώ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Επί προσωπικού σε παρακαλώ θέλω το λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι συγνώμη, ειλικρινά δηλαδή είναι εξαιρετικά επίπονο 

και δύσκολο να μπορεί κανείς να κρατά ισορροπία. Τόσα νεύρα, αναρωτιέμαι 

αν χρειάζονται. Και κάτι ακόμα: Αναρωτιέμαι εάν αυτά τα προβλήματα 

προέκυψαν με αφορμή του συνεδρίου ή υπήρχαν. Εγώ δε μπορώ να 

διανοηθώ ότι σήμερα εδώ μπορεί να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα.  

Εδώ χαράσσεται μια πολιτική, κρίνεται η προηγούμενη και 

ορίζεται ένα αύριο διαφορετικό, αν θεωρήσουμε ότι αυτό που κάναμε μέχρι 

σήμερα ήταν αναποτελεσματικό. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω και κρατάω 

σημειώσεις, ποιοι από τους ομιλητές είναι σε αυτό το πλαίσιο. Είναι τραγικό.  

Έχεις το λόγο επί προσωπικού Πρόεδρε για ένα λεπτό.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι προηγούμενα θα είδατε ότι πήγε να επιτεθεί στον 

Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ, εδώ πέρα το είδατε, πέταξε τα νερά, τα πέταξε όλα. 

Αυτό έχει συμβεί και στην ΟΣΤΟΕ. Ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος, το λέω 

και ας βγουν να το πουν, επιτέθηκε μέσα  στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

Επομένως δεν του απαντώ, την  ποιότητα του καθενός την καταλαβαίνετε 

εσείς. Το τι έκανα εγώ θα τα πω μετά, όταν τελειώσετε, θα κάνω απολογισμό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γαζέτας έχει το λόγο.  
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Γ. ΓΑΖΕΤΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κατάγομαι από την ορεινή Βίνιανη 

Ευρυτανίας που έχει μια ιδιαιτερότητα, επιτρέψτε μου τη φωνή και επιτρέψτε 

μου λίγο να μπορώ να διαθέτω το λόγο μου όπως εγώ νομίζω ότι αρμόζει σε 

ελεύθερους ανθρώπους. Όποιος δεν έχει πάει, να το επισκεφθεί, ιδιαίτερα οι 

γυναίκες. Θα τους κάνει  καλό να μάθουν και λίγο Ιστορία.  

Συνάδελφοι συνταξιούχοι, επειδή όλοι έχουμε εμπειρία 

συνδικαλιστική απ’ ό,τι φαίνεται, αλλά αυτό δε μας έχει βγει σε καλό πάλι απ’ 

ό,τι αποδεικνύεται, καλό είναι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, μια άλλη 

γλώσσα, μια γλώσσα συναινετική, να δεχθούμε τον καθέναν με τις 

ιδιαιτερότητές του, ας είναι παράταξη, ας απολογείται για το κόμμα του, για 

την παράταξή του, για ό,τι θέλει, αρκεί να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα 

προβλήματα που βιώνουμε σήμερα είναι κοινά και δεν έχουν ούτε κόμμα ούτε 

χρώμα. Προσωπικά δε μπορώ να τα ερμηνεύσω.  

Η παράταξή  μας, η κίνησή μας πείτε το, είμαστε οι 

συστεγασμένοι συνταξιούχοι που προερχόμαστε από το χώρο της Εμπορικής 

Τράπεζας γιατί αποφασίσαμε κάποτε να κινηθούμε κάποτε  επιτέλους, όχι 

όπως ήμαστε ως εργαζόμενοι γιατί δεν έχουμε τους ίδιους λόγους 

φαντάζομαι. Οι συντάξεις δεν έχουν χρώματα. Οι περικοπές αφορούν όλους 

και στις κύριες και στις επικουρικές.  

Κακό είναι να κόβονται οι συντάξεις.  Κακό έ να υπάρχουν 

οριζόντιες περικοπές. Πολύ χειρότερο είναι να κόβονται απ’ αυτούς που δε 

μπορούν να ζήσουν. Να μην ορίζουν ούτε τα κάτω ούτε τα άνω. Προσωπικά 

δε θα λυπηθώ αν ένας παίρνει 10.000, 8.000, 5.000 και του κόψουν ένα 

χιλιάρικο, δε θα λυπηθώ. Κακό είναι, συμφωνώ, αλλά θα λυπηθώ αυτόν που 

παίρνει το χιλιάρικο, γυναίκες που δούλεψαν  20 χρόνια, και δεν παίρνει 

σήμερα τίποτα κι έχει να πληρώσει και τα δάνειά της και δε μπορεί να 

επιβιώσει. Και δεν έχει ούτε Ταμείο Υγείας ούτε σύνταξη και έχουν ένα κάρο 

προβλήματα.  

Εγώ είμαι μ’ αυτούς, το δηλώνω ξεκάθαρα και προς αυτή την 

κατεύθυνση θα κινηθώ. ∆εν απολογούμαι για κανένα κόμμα ούτε και μ’  

ενδιαφέρει γιατί θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός ξεπουλήθηκε από όλους όσους 

συμμετείχαν στις κυβερνήσεις. Στη Βουλή των Ελλήνων, όχι στις κυβερνήσεις. 

Στη Βουλή των Ελλήνων  τα τελευταία 30 χρόνια. 
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Γιατί λίγο πολύ υποθηκεύθηκε η δημοκρατία η ίδια και τώρα 

κινδυνεύουμε να είμαστε κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο μόρφωμα που δεν 

ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Θεωρώ συνάδελφοι ότι εχθρός του καλού είναι το 

καλύτερο. Εγώ δε θα μηδενίσω την παρουσία του Προέδρου, του Προεδρείου,  

καλό βέβαια θα είναι τα Προεδρεία ν’ απολογούνται συλλογικά και να 

εκφράζεται μια ενιαία άποψη.  

Ο καθένας, επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έχει τη δική του 

ιστορία. Οι φωνές δε βγάζουν σε πολύ μεγάλα συμπεράσματα, πρέπει να 

μάθουμε κάποτε να μιλάμε. Με θέσεις, με απόψεις, με διαφορετικότητες. Και, 

το κυριότερο, το συνέδριο δε μπορεί να είναι συνέδριο 70 ατόμων και να 

λέγεται συνέδριο και να θέλουμε να έχει απήχηση.  

Πρέπει να είναι συνέδριο κάπως αλλιώς διαμορφωμένο, 

πιθανόν με περιφερειακές συνελεύσεις, πιθανόν με νομαρχιακές συνελεύσεις, 

κάπως διαφορετικά, να μην έρχονται οι συνάδελφοι όπως έρχονταν  στην 

παλιά εποχή των Συλλόγων που ήμαστε  σε άλλα καθεστώτα, που έρχονταν 

για βόλτα στην αγορά, για ψώνια κτλ. Πρέπει ν’ αλλάξουμε νοοτροπία.  

Προσωπικά συνάδελφοι πιστεύω ότι ένα έκτακτο συνέδριο  που 

θα έχει νόημα για να οριοθετήσουμε τη δράση μας με τα βάση τα νέα 

δεδομένα, ή έχει νόημα και ουσία και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό 

σαν πρόταση, όπως επίσης κι ένα καταστατικό συνέδριο, πιθανό να ήταν το 

ίδιο ή κάποιο άλλο. Έχουμε ανάγκη από ένα καταστατικό συνέδριο για να 

βάλουμε τις νέες βάσεις για να κινηθούμε καλύτερα.  

Έχω την τιμή ν’ ανήκω σ’ ένα ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Προμηθευτικού Συνεταιρισμού των Υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας και 

σας πληροφορώ ότι έχουμε αφήσει εδώ και κάποια χρόνια στην άκρη τις 

ταμπέλες μας και τις ιδιαιτερότητές μας, έχουμε πετύχει ένα ομαδικό 

νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας και θεωρώ ότι η συμμετοχή του Προέδρου 

Βογιατζάκη στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ να μεταφέρει το μήνυμα, ν’ 

αναλύσει και μπορούν, κάθε  συνάδελφος, γιατί κακά τα ψέματα, οι 

Συνεταιρισμοί διαλύθηκαν όλοι κακήν κακώς, με πολλά προβλήματα και 

οικονομικά, που μπορούμε να δούμε πώς αυτό το δικό μας συμβόλαιο που 

είναι ένα επικουρικό για μας συμβόλαιο υγείας, που μπορεί να γραφτούν 
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άπαντες και να ενεργοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι της ΟΣΤΟΕ εκτός αν 

κάποιος έχει ένα προνομιακό άλλο καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Γκαζέτα. Ο συνάδελφος Σιώκος 

έχει το λόγο.  

Σ. ΣΙΩΚΟΣ: Με αφορμή το ∆ιοικητικό Απολογισμό, κάποιες σκέψεις για το 

Ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων κι ένα σχόλιο αν προλάβω. 

Για το Ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων: ∆εν κομίζω κάτι 

καινούργιο να πω ότι η σχέση Τραπεζών και Ασφαλιστικών Ταμείων των 

τραπεζοϋπαλλήλων είναι μια σχέση ληστείας. Από τη δημιουργία των 

Τραπεζών που αξιοποίησαν για τ’ αποθεματικά τους την περιουσία των 

Ασφαλιστικών Ταμείων διανύσαμε πολλά χρόνια, φτάσαμε μέχρι την απώλεια  

των 4,5 δις με ομολογίες του 2009, ομολογίες υπεύθυνες και μέχρι το PSI που 

δεν ξέρω όλα τα μεγέθη της απώλειας όλων των Ταμείων, γνωρίζω ότι το 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχασε 115 εκατομμύρια ευρώ, το ΤΑΥΤΕΚΩ 300 εκατομμύρια 

ευρώ και είναι ένα θέμα βασικό και άξονας μιας αποτελεσματικής δράσης εάν 

θέλουμε να υπάρχει μια δράση με αιχμή την ουσία του προβλήματος.  

Επομένως, πρώτο θέμα στις προτάσεις για να συντομεύω: Ο 

«φάκελος» για τη λεηλασία των Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων δεν έχει 

αξιοποιηθεί και προς τη δικαιοσύνη και προς την κοινή γνώμη και προς τη 

∆ιεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Συνομοσπονδίας των 

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και γενικά στις ευρωπαϊκές συνταξιοδοτικές 

Οργανώσεις.  

∆εύτερον: Η συνεννόηση με κάποιους από τους 11.500 φορείς 

που προσέφυγαν εναντίον του PSI των Ταμείων, το οποίο εκδικάζεται από 

την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στο τέλος Σεπτέμβρη, θα έπρεπε με ηχηρό 

τρόπο, τουλάχιστον οι προσφυγές να αξιοποιηθούν πολιτικά, νομικά, 

συνδικαλιστικά, στην ελληνική κοινή γνώμη με διάφορους τρόπους.  

Προσφυγή και ενημέρωση πάλι μέσω της Συνομοσπονδίας 

Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την παραβίαση της ∆ιεθνούς Σύμβασης 

Εργασίας 102 που έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα και ανατρέπονται με τα 

17 ασφαλιστικά νομοσχέδια, στα δύο τελευταία χρόνια, η Αρχή της 

βεβαιότητας και της σταθερότητας των κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων. 
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Και δεύτερον, η Αρχή της ασφαλούς και εγγυημένης λήψης των 

προβλεπομένων παροχών πάλι σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Σύμβαση Εργασίας 

102 που έγινε Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Αυτός ο «φάκελος» θα πρέπει να εκλαϊκευθεί και να πάει στον 

Έλληνα συνταξιούχο εν ενεργεία και τραπεζικό υπάλληλο, στην ελληνική 

κοινή γνώμη. Με πλησίασαν νομικοί της Εταιρείας ∆ικαίου και Κοινωνικής 

Ασφάλισης οι οποίοι θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό τέτοιων 

πρωτοβουλιών και βέβαια θα πρέπει  εν γνώσει μας να υποστεί πολιτικό 

κόστος η κυβέρνηση της ασφαλιστικής, εργασιακής, κοινωνικής και 

συνταγματικής απορρύθμισης.  

Επίσης το συνταξιοδοτικό κίνημα θα πρέπει να πλευρίσει με την 

καλή έννοια, την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων, 

όχι μόνο Υγείας που  το έχει κάνει και των Επικουρικών, τα οποία εκφράζουν 

την αυτοδιαχείριση και την κοινωνική οικονομία. Απλώς είμαι πολύ περίεργος 

που αυτό δεν έχει γίνει δύναμη κρούσης. Και επιτέλους, όταν είμαστε 

μάρτυρες μιας λεηλασίας από το 1950 μέχρι σήμερα, γιατί αφήνουμε την 

Τράπεζα της Ελλάδος νομοθετικά να παίρνει και να κάνει διαχείριση της 

περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων κατά 70%;  

Επομένως και θυμούμενος την εργασία από τη δεκαετία του ’90 

του Σάββα Ρομπόλη και του Αντώνη Αρχοντάκη από την Εθνική Τράπεζα, θα 

πρέπει το συνταξιοδοτικό κίνημα να βάλει αιχμή του δόρατος τη διαχείριση 

περιουσίας και των αποθεματικών. 

Τέλος, για το σχόλιο: Άκουσα κραυγές εδώ μέσα για 

κατακρημνίσεις από την κυβέρνηση, τρόικα κτλ. Θυμίζω, για να μην εκτραπώ 

λεκτικά, τη φράση που μου είπε ο πρώην ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου  

Εργασίας: ∆ομικές αλλαγές απορρύθμισης του κοινωνικού και αλληλέγγυου 

χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.  

Αγαπητοί μου αυτό και σε πιο άγρια λεκτική μορφή σημαίνει 

Αρμαγεδώνας κοινωνικός. Εγώ δεν κατανοώ, σεβόμενος τη συνταγματική 

επιλογή και δικαίωμα των συνταξιούχων ως Έλληνες πολίτες να επιλέγουν το 

κόμμα που επιθυμούν. Μήπως όμως οι συνταξιούχοι αυτοχειριάζονται ή 
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αυτοϋπονομεύονται ψηφίζοντας οι συνταξιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα κατά 45,7% και 34,2% τα κόμματα που κάνουν αυτό τον Αρμαγεδώνα;  

Επειδή όμως δε θέλω να θίξω κανέναν και γνωρίζω ότι ο τρόπος 

γίνεται εμπόριο γιατί ένας που μόχθησε..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σωτήρη να το συνοψίσουμε να το τελειώσουμε γιατί τώρα τα 

κομματικά, εντάξει..  

Σ. ΣΙΩΚΟΣ: Για σένα είναι κομματικό, για μένα είναι κοινωνικό και εθνικό και 

ταξικό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, όταν είπα κομματικά ήξερα τι είπα. Είναι αυθαίρετο 

αυτό που ανέφερες.. Εγώ δεν ανέφερα να μην έχεις το δικαίωμα να πεις τα 

δικά σου διότι εκπροσωπείς κάποιους. Το είπα με την καλή έννοια του όρου 

και καλοπροαίρετα. Τα έχουμε ακούσει.  

Σ. ΣΙΩΚΟΣ: Η ανθρωπογεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μας οδηγεί 

να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να στραφούμε πρόσωπο με 

πρόσωπο στις αίθουσες των συνεδρίων και όχι στη γωνία και στον καφέ και 

στο παραμάγαζο.  

  Ότι πρέπει η τάξη των συνταξιούχων να ψηφίζει με βάση τα 

συμφέροντά της. Γιατί αυτό είναι αυτοχειριασμός. Αυτό λέμε και αυτό θα 

πρέπει να αναλύεται και από τα έντυπα της ΟΣΤΟΕ με βάση την κριτική 

σκέψη και όχι με βάση το ντοπάρισμα. Γιατί ο συνταξιούχος είναι θύμα 

τρόμου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκαβαλιζούδη έχει το λόγο.  

Φ. ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥ∆Η: Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι σχεδόν δυο χρόνια 

συνταξιούχος. Λυπάμαι που είναι λίγος ο χρόνος για το διάλογο, όχι επειδή 

εγώ έχω να πω κάτι σπουδαίοι αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό αν είχαν 

προσεχθεί καλύτερα οι διαδικασίες, να αφήναμε περισσότερο χρόνο για το 

διάλογο. Ακόμα και αν είναι διαφορετικές οι απόψεις,  έχουμε να πάρουμε 

μόνο από αυτό και να κερδίσουμε.  

Θα πω δυο λόγια για το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ σήμερα την 

κατάσταση και πώς πιστεύω εγώ ότι θα  έπρεπε να δράσει η Ομοσπονδία για 

να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ό,τι 
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σήμερα υπήρχε παραδεκτό σταθερό, σήμερα δεν υπάρχει. Ό,τι ήταν 

κατοχυρωμένο μέσα από τους αγώνες μας και μέσα από τη νομοθεσία που 

υποτίθεται ότι είναι ο πυλώνας της  δημοκρατικής λειτουργίας της πολιτείας 

μας, σήμερα έχει αλλάξει. 

Το ίδιο εργαλείο, οι νόμοι, που είναι εργαλείο ευνομίας, 

ισονομίας, χρηστής διοίκησης και δικαιοσύνης, σήμερα χρησιμοποιείται για να 

εκφράζει τα συμφέροντα των αγορών και ναι διασφαλίζει την ανάκαμψη των 

καπιταλιστικών κερδών. Όμως τα προβλήματα εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο 

σοβαρά από αυτό. ∆ηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα ή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω 

ότι το ρολόι του πολιτισμού  μας πάει πίσω.  

Ήδη το ρολόι, και λέγεται από πολλούς, βρίσκεται στον 19ο 

αιώνα. Νομίζω ότι πετιέται στα σκουπίδια σαν αρχαία σκουριά ό,τι μας έχει 

κληροδοτήσει η ανθρώπινη σκέψη. Η ανθρώπινη σκέψη η ελληνική, των 

Αρχαίων Ελλήνων  φιλοσόφων από την αρχαιότητα, που πρώτη έβαλε στο 

κέντρο του πολιτισμού τον άνθρωπο, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, πετιέται 

στα σκουπίδια.  

Ό,τι μας κληροδότησε ο διαφωτισμός, καταπατώνται τα 

κοινωνικά συμβόλαια, καταπατούνται όλοι οι αγώνες που έχουν γίνει τα 

τελευταία 100 χρόνια των εργατικών κινημάτων, που έφεραν  στο προσκήνιο 

τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη διεκδίκησή τους. Κινήματα ενός 

ολόκληρου αιώνα μας έφεραν στο 2000 να έχουμε ασφάλιση, να έχουμε 

8ωρο, σταθερή εργασία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

Κάποιοι, και ήμαστε  πολλοί μάλλον, έκαναν το λάθος να 

πιστέψουν ότι η χρονική συγκυρία της ύπαρξής τους πάνω σ’ αυτό τον 

πλανήτη ήταν ευτυχής, ότι μπορούν να παρακολουθούν την ιστορία, τους 

περασμένους αγώνες, τις συγκρούσεις και τις κατακτήσεις μέσα από 

αμφίβολης αξίας τηλεοπτικές ιστορικές σειρές, ή να διαβάζουν Ιστορία 

αναπαυτικά από τον καναπέ του σπιτιού τους.  

Όταν όμως άρχισε η λαίλαπα των μειώσεων των δικαιωμάτων, 

πρώτα από τους δημοσίους υπαλλήλους, επηρεασμένοι κάποιοι από τα 

λεγόμενα ΜΜΕ που δεν είναι ουσιαστικά αυτό αλλά Μέσα πλύσης εγκεφάλου 
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και μεταστροφής συνειδήσεων, είπαν «δίπλα καίει και  όχι στο δικό μου 

σπίτι». Βέβαια υπήρχαν κι άλλοι που είπαν ότι «δεν πειράζει, αφού δεν έχω 

εγώ κατσίκα ας ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα».  

Ώσπου φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα όμως δεν υπάρχει 

κανένας που να ξεχωρίζει. Ούτε εν ενεργεία, ούτε συνταξιούχος. Κανείς δεν 

έχει σωθεί, ούτε ιδιωτικός ούτε δημόσιος υπάλληλος, ούτε ρετιρέ ούτε 

χαμηλόμισθος που να μην έχει συντριβεί κάτω από το βάρος των μειώσεων, 

των μισθών και των συντάξεων.  

Η ασφάλεια στην εργασία πια θεωρείται όνειρο θερινής νυκτός. 

∆εν έχει σημασία αν είσαι ευέλικτα εργαζόμενος, αν καταπιέζεσαι, αν 

δουλεύεις ατέλειωτες ώρες, αν πληρώνεσαι άσχημα. Σημασία έχει να έχει 

απλά και μόνο εργασία να μπορείς να βγάζεις ένα πενιχρό μεροκάματο. Και 

όποιος το έχει αυτό θεωρείται τυχερός. Η ανέχεια και η απώλεια της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης χτυπάει την πόρτα όλων των εργαζομένων και των 

συνταξιούχων. Και κοντά σ’ αυτά  όλα έρχεται  κι ένα μεγαλύτερο κακό ακόμα: 

Ο κίνδυνος της δημοκρατίας.  

Όταν η φασιστική βία εξισώνεται με τους εργατικούς αγώνες, 

όταν οι φασίστες έχουν ονοματεπώνυμο που λέγεται Χρυσή Αυγή αλλά οι 

ελάχιστοι οι οποίοι μπορούν να πετροβολήσουν και να σπάσουν βιτρίνες 

εξομοιώνονται με όλο το κίνημα των εργαζομένων.. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

κα ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥ∆Η: Εγώ ξέρω τι είστε; Σας έκανα κριτική; Σας παρακαλώ 

πολύ ν’ αφήσετε τις ταμπέλες και να κρίνετε αυτά που λέω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συναδέλφισσα επί του Απολογισμού, θερμή παράκληση.  

Φ. ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥ∆Η: Ο Απολογισμός ενός ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων έχει να κάνει με  το πώς αντιμετωπίζει τα 

φλέγοντα ζητήματα τα οποία καταστρέφουν τη ζωή μας. Άλλος τ’ 

αντιμετωπίζει ότι «καλά κάνατε και φταίτε γιατί φάγατε τόσα χρόνια και καλά 

κάνατε» και άλλος τ’ αντιμετωπίζει όπως τ’ αντιμετωπίζω εγώ.  

  Επιτρέψτε μου λοιπόν, θα φτάσω εκεί αυτή τη στιγμή να δω πώς 

πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.  
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ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Φ. ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥ∆Η: Μια φορά το χρόνο νομίζω γίνεται το συνέδριο, δεν 

έχετε λίγο χρόνο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην ανοίγετε διάλογο συναδέλφισσα σας παρακαλώ.  

Φ. ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥ∆Η: Εν πάση περιπτώσει, εφ' όσον ενοχλούνται οι 

συνάδελφοι και βιάζονται ή έχουν πιο σπουδαία πράγματα να κάνουν από το 

να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας, προχωρώ την ομιλία μου.  

Ήθελα να μιλήσω για το τι γίνεται στον τραπεζικό χώρο αλλά 

έχουν ειπωθεί κι από αρκετούς, ξέρετε τι γίνεται στην Εμπορική σήμερα, 

ξέρετε τι γίνεται στην Αγροτική Τράπεζα, ότι ακόμα κι εκεί θα έρθει και θα 

υποθηκευθεί η γη της Ελλάδας στους ξένους Ευρωπαίους και μη 

κεφαλαιούχους φίλους μας, πάλι λοιπόν εμείς οι εργαζόμενοι θα έρθουμε και 

θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε μέσα από το δημόσιο χρέος την 

ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.  

Θέλω να πω λοιπόν για να καταλήξω στο τι πρέπει να κάνουμε, 

ότι όλοι αυτοί οι τραπεζίτες εφοπλιστές, βιομήχανοι και βαρώνοι των ΜΜΕ 

μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Θέλουν να συνεχίσουν να βγάζουν ανενόχλητοι τα 

κέρδη τους εις βάρος μας. Όλοι αυτοί επίσης που στήσανε τόσα χρόνια το 

κομματικό κράτος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ημοκρατίας. Οι υπηρέτες του 

κεφαλαίου και των δικών τους προσωπικών συμφερόντων.  

Πότε λοιπόν θ’ αντιδράσουμε εμείς; Μας τα παίρνουν όλα.  Τι 

κάνει η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ, οι μεγάλες Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν το 

σύνολο των εργαζομένων; Πού βρίσκονται εδώ και μήνες που εξευτελίζονται 

οι μισθοί, καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ξεπουλιούνται οι 

δημόσιοι Οργανισμοί, γονατίζουν τ’ Ασφαλιστικά Ταμεία μας από το PSI, 

ξεθεμελιώνονται όχι απλά τα δικαιώματά μας, αλλά και η ίδια μας η ζωή.  

Και να έρθουμε στα δικά μας, να δούμε τι κάνει η Ομοσπονδία 

Συνταξιούχων, η ΟΣΤΟΕ: Αγαπητοί συνάδελφοι δεν αμφιβάλλω ότι δεν 

υπάρχει κανένας εδώ μέσα που να μη βλέπει ότι αυτό που γίνεται σήμερα 

είναι αδικία και οπισθοδρόμηση. Πράγματι είναι γεγονός. Όμως δεν είμαστε 

στην εποχή των διαπιστώσεων. ∆εν είμαστε στην εποχή των ανακοινώσεων 
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και των απλών καταγραφών του προβλήματος. ∆εν είμαστε στην εποχή των 

καλών προθέσεων. ∆εν αρκούν. 

Στα δύο χρόνια που εγώ τουλάχιστον είμαι συνταξιούχος και 

παρακολουθώ επομένως και από πιο κοντά και το πρόβλημα των άλλων 

συναδέλφων μου, αλλεπάλληλες μειώσεις της σύνταξης, καταπάτηση 

ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή του εφάπαξ, υποβάθμιση των Υπηρεσιών 

Υγείας. είναι μια ληστεία αυτό που συντελείται.  

Εδώ λοιπόν και δυο χρόνια εγώ δεν έχω δει τίποτε άλλο, παρά 

μόνο μια περιοδική έκδοση εφημερίδας η οποία είναι συνήθως γεμάτη από 

διαφημίσεις και ανακοινώσεις παντός τύπου. Όμως η φύση της Ομοσπονδίας, 

το κύριο έργο της, είναι ο συνδικαλισμός. Αν λοιπόν η ΟΣΤΟΕ θέλει πράγματι 

ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών πρέπει να φροντίσει να συντονίσει. 

∆εν ξέρω κατά πόσο το κάνει, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα.  

Να συντονίζει τους υπόλοιπους Συλλόγους Συνταξιούχων, να 

συντονίζει τη δράση της μαζί με άλλες Ομοσπονδίες Συνταξιούχων ώστε να 

δημιουργηθεί ένα Κίνημα Συνταξιούχων. ∆ε γίνεται διαφορετικά με το να τα 

λέμε ή να ερχόμαστε μια φορά το χρόνο σ’ ένα γρήγορο συνέδριο. 

∆ιαφορετικά δεν υπάρχει ελπίδα. 

Καλή η κριτική, πιστεύω όμως ότι το τι θα γίνει, το πόσο θα 

προχωρήσει αυτή η υπόθεση και πώς θα μετατραπεί, έχει να κάνει από την 

προσωπική συνεισφορά του καθένα μας. Γι’ αυτό λοιπόν σας καλώ, ραντεβού 

την Τετάρτη στη μεγάλη απεργία που θα γίνει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Τσόπελας έχει το λόγο.  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι είναι λυπηρή η κατάντια που 

παρουσίασε σήμερα η Γενική μάς Συνέλευση.  

Η συνδικαλιστική ηγεσία μας φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί την 

κατάσταση που βρισκόμαστε και αρέσκεται σε ανούσιες αντιπαραθέσεις που 

δεν ωφελούν κανέναν, ούτε αυτούς που τις προκαλούν. 

Συνάδελφοι, από σεβασμό στους παλιότερους συνδικαλιστικούς 

αγώνες που ήταν γνήσιοι και γι’ αυτό είχαν και αποτελέσματα,  συμμετέχω 

στις διεργασίας και τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματός μας, 
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προσπαθώντας να στέκομαι στα προβλήματα  και να είμαι απέναντι στις 

κομματικές εξαρτήσεις και τις προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων που κάνουν 

τα πάντα για να διατηρήσουν τις καρέκλες τους.  

Στον Απολογισμό φαίνονται αρκετές προσπάθειες της ΟΣΤΟΕ 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αποτελέσματα όμως δεν υπάρχουν 

και οφείλουμε να το παραδεχθούμε ότι αυτά δεν οφείλονται στην τακτική της 

ΟΣΤΟΕ αλλά στη γενικότερη κατάσταση.  Στη γενικότερη κατάσταση που 

βιώνουμε και το μόνο που μπορεί να κάνει κάτι, είναι ο γενικότερος 

ξεσηκωμός.  

Κι εδώ θα πρέπει η ΟΣΤΟΕ να ρίξει όλο της το βάρος. Θα 

μπορούσε και οποιοδήποτε άλλο ∆ιοικητικό Συμβούλιο δε νομίζω ότι θα 

μπορούσε να κάνει σ’ αυτό τον τομέα κάποια περισσότερα. Βέβαια εκεί που 

θα πρέπει να δει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, είναι το οργανωτικό της ΟΣΤΟΕ. 

Εκεί ριζικά θα πρέπει να ν’ αντιμετωπισθεί το θέμα.  

Η τοποθέτηση του Προέδρου στις υποσχέσεις ενός κόμματος 

στο οποίο απένειμε εύσημα επειδή του έταξε λαγούς με πετραχήλια, δείχνει 

ότι δεν έχει διδαχθεί από τις χιλιάδες απραγματοποίητες  υποσχέσεις που έχει 

πάρει στο παρελθόν και εξακολουθεί να είναι ευκολόπιστος. Και πιστεύει ότι 

αυτές οι υποσχέσεις θα τηρηθούν.  

Πώς όμως; Γνωρίζεις σαν παλιός συνδικαλιστής ότι οι 

οικονομικές δυνατότητες δεν υπάρχουν, όταν δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ 

αφού τα έφαγαν οι καρεκλοκένταυροι πολιτικοί, οι εργατοπατέρες, οι 

μιζαδόροι και οι φοροφυγάδες. Ειδικά οι εργατοπατέρες που μετακινούνται 

από κόμμα σε κόμμα, ελπίζοντας σε καινούργιο πάρτι διαφθοράς, είναι από 

τους πρωτεργάτες αυτής της τραγικής κατάστασης.  

Και σήμερα εξακολουθούν να βγαίνουν στα κανάλια, να 

κηρύσσουν επανάσταση, σήμερα βέβαια από άλλους κομματικούς φορείς, 

αφού τους κομματικούς φορείς οι οποίοι ανήκαν στο παρελθόν, τους διέλυσαν  

με τη διαφθορά και την ασυδοσία. Όσον αφορά τη σημερινή κατάντια στη 

συνέλευση, δεν είναι άμοιρος ευθυνών και ο Πρόεδρος αφού προσπάθησε να 

περάσει την πρότασή του με το έτσι θέλω, επικαλούμενος συμφωνία μεταξύ 

των Προέδρων, που απ’ ό,τι φάνηκε δεν την είχε.  
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Τελειώνοντας, έχω πάντα την ελπίδα ότι οι σωστές μαζικές 

αντιδράσεις χωρίς σκοπιμότητες μπορεί να δώσουν έστω και ελάχιστο φως. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ –ο ∆ημήτρης Τσόπελας είναι ιστορία..  

∆. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Επιτρέψτε μου ένα ακόμα σχόλιο γιατί μου κακοφάνηκε, που 

αφορά τον Πρόεδρο. Όταν έβαλα υποψηφιότητα για Πρόεδρος, τόνιζε ειδικά 

ότι είμαι της Κτηματικής. Εγώ εδώ είμαι σύνεδρος του Συλλόγου της Εθνικής 

και είναι λίγο ρατσιστική η τάση αυτή. Και λυπάμαι που το έκανε ο Πρόεδρος.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Το είπα. κ. Τσόπελα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάμε παρακάτω: Ο κ. Χατζόπουλος, κάνω μια παράβαση, 

επειδή θα φύγει λέει, θα ταξιδέψει για Σέρρες, και βάζω στη θέση του τον κ. 

Χατζόπουλο. 

κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να 

πιστεύω ότι είναι θεσμός στα συνέδρια, τη στιγμή της έναρξης να είναι γεμάτες 

οι αίθουσες κι όταν πλησιάζουμε στο τέλος να μένουμε λίγοι. Αλλά μη σας 

διαφεύγει ότι οι λίγοι γράφουν ιστορία.  

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι φροντίζουν να εκλείψουν οι 

αρχές, οι αξίες και να στερέψει η δεξαμενή των ιδεών και των προτάσεων, 

εμείς αναλωνόμαστε στο «εγώ» και εθελοτυφλούμε για το δάσος. Θα κάνω 

δυο επισημάνσεις και δυο προτάσεις: 

Πρώτον: Η Εξελεγκτική Επιτροπή  πιστεύω ότι ανεπηρέαστα 

άσκησε τα καθήκοντά της, αλλά η εμπειρία μου, μου λέει ότι έπρεπε να κάνει 

επισημάνσεις, αλλά και προτάσεις.  

∆εύτερον: Ο συμπαθέστατος Πρόεδρος εξαιτίας, θέλω να 

πιστεύω, φραστικού λάθους αλλά και στην αγωνία του και στην προσπάθειά 

του να κυλήσει με ηρεμία και καλούς ρυθμούς το συνέδριο, προσπάθησε να 

εφαρμόσει τη θρακιώτικη παροιμία που λέει: «Πάτησε του διαβόλου το ποδάρι 

για να περάσει το γεφύρι». Και ίσως αυτό, μην ξέροντας το πλήρες νόημα της 

παροιμίας, να δημιούργησε τα όσα δημιουργήθηκαν για την εκλογή του 

Προεδρείου.  
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Από κει και πέρα, θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει ν’ αποβληθεί 

η εσωστρέφεια και ό,τι επετεύχθη ναι μεν, αλλά δεν.. Τι σημαίνει αυτό: Ότι 

είναι συλλογική προσπάθεια του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ, σας το είχα επισημάνει και στο 

προηγούμενο συνέδριο, σταματήστε το «εγώ».  Είμαστε σε μια εποχή που 

πρέπει να πρυτανεύει το «εμείς».  

Προτάσεις: Οφείλουν οι πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη της 

ΟΣΤΟΕ, να στείλουν το μήνυμα μια και δυο και τρεις φορές και όσες χρειαστεί 

και όσα λεφτά ας ξοδευτούν σε ταχυδρομικά, σε τηλέφωνα, ότι θα πρέπει τα 

μέλη να συσπειρωθούν γύρω από τους Συλλόγους και τα όργανα, πέρα από 

κόμματα και χρώματα. Και ότι θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμμετοχή μας 

στους Συλλόγους δεν είναι απλά δικαίωμα. Είναι υποχρέωση.  

∆εύτερον: Να σταματήσουν οι αντεγκλήσεις. Και πιασμένοι όλοι  

χέρι με χέρι, οι συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία συνάδελφοι, να φροντίσουμε να 

προστατεύσουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και ας γίνει κοινή πεποίθηση το 

«όλοι μαζί». Παλαιότερα, όταν είχε αναγγελθεί η κατάργηση του πενθημέρου, 

θυμάστε ότι την άλλη μέρα οι Τράπεζες ήταν κλειστές. Και ξέρετε γιατί; 

Υπήρχε ενότητα, ενότητα, ενότητα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος ∆ημήτρης Μπεχλιβάνης 

έχει το λόγο.  

∆. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι δεδομένο ότι σήμερα 

στο συνέδριό μας επικράτησε πλήρης σύγχυση, παραμόρφωση και 

διαστρέβλωση των πάντων. Και αυτό προκύπτει από τα γεγονότα κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.  

Όμως δε θ’ ασκήσω καμία κριτική. Θα τρέξω να προλάβω ένα 

θέμα που μας καίει. Είναι το θέμα του Επικουρικού. Όπως όλοι μας 

γνωρίζουμε, το 2005 ψηφίστηκε ο νόμος 3371 ο οποίος ενέτασσε όλες τις 

Τράπεζες στο ΕΤΑΤ. Ορισμένες Τράπεζες ανταποκρίθηκαν, προσέφεραν τις 

εισφορές τους που απαιτήθηκαν βάσει των αναλογιστικών μελετών, πλην 

όμως η Εθνική Τράπεζα δεν ενετάχθη διότι έπρεπε να πληρώσει σύμφωνα με 

την οικονομική μελέτη, 180 εκατομμύρια τα οποία δε φτάνουν πουθενά.  
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Έτσι λοιπόν εμείς ως Εθνική Τράπεζα, είμαστε ξεκρέμαστοι. 

Όμως και το ΕΤΑΤ αυτό δε βλέπω ότι έχει καλά αποτελέσματα. ∆ιότι 

δημιουργήθηκε ένα νέο Ταμείο, το ΕΤΕΑ και υπάρχει ο νόμος ο οποίος 

επιβάλλει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η  Εθνική Αναλογιστική 

Επιτροπή να κάνει αναλογιστικές μελέτες για να δει πώς θα προχωρήσει αυτό 

το θέμα.  

∆ιότι και το ΕΤΑΤ το υπάρχον σήμερα έχει ελλείμματα, ή δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με τα καταστατικά των Τραπεζών. Είπα 

θέλω να προλάβω. Θέλω να προλάβω να κάνω μια έκκληση στο Προεδρείο. 

∆ιότι το Προεδρείο έχει εκλεγεί για 3 χρόνια. Ο Σύλλογος της Εθνικής 

Τραπέζης, έχει εκλεγεί για 3 χρόνια. Συμβαδίζουν.  

Έτσι λοιπόν τώρα, το Προεδρείο με όλους τους Προέδρους των 

συνταξιούχων των Τραπεζών, με τους εν ενεργεία Συλλόγους και με την 

ΟΤΟΕ, η ΟΣΤΟΕ πρωτοπόρος, γιατί εμάς εκπροσωπεί η ΟΣΤΟΕ, δε μας 

εκπροσωπεί η ΟΤΟΕ, η ΟΤΟΕ είναι για τους εν ενεργεία, η ΟΣΤΟΕ 

πρωτοπόρος λοιπόν με τους Συλλόγους χέρι-χέρι να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξη του νέου Ταμείου ΕΤΕΑ. 

Να παρακολουθήσουν τις αναλογιστικές μελέτες που θα 

εκδοθούν, να προκαλέσουν συζήτηση, συγκέντρωση με τους τραπεζίτες, να 

προλάβουν αυτοί, να συνεισφέρουν αυτοί, για ένα ενιαίο Επικουρικό Ταμείο 

Ασφάλισης.  

Επειδή η ΟΣΤΟΕ θα πάρει τα πρακτικά αυτά, θα τ’ αναλύσει, θ’ 

ακούσει τις απόψεις, παρακαλώ να σταθεί στο επίμαχο αυτό θέμα του 

Επικουρικού. Όσον αφορά για τη σύνταξή μας, είμαστε στον Προκρούστη και 

προσπαθούν να μας φέρουν στα μέτρα τους. Ένα όμως έχουμε υπ' όψιν μας, 

ότι και το ΙΚΑ το οποίο μας πληρώνει τώρα, έχει προεισπράξει τις επιδοτήσεις 

κατά 74,4%. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γιανναδάκης έχει το λόγο.  

Γ. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κύριοι του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, εγώ θα μιλήσω μόνο για τον Απολογισμό. Θα μπορούσα κι εγώ 

να πω όσα ανέφεραν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, καθ’ όλα σωστά, κάνοντας 
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έτσι μια γενικότερη κριτική στο πολιτικό σύστημα που σήμερα 

αντιμετωπίζουμε όλοι αυτή την κρίση. 

Κύριε Πρόεδρε, καλοπροαίρετα θέλω να πάρετε υπ' όψιν αυτά 

που θα πω, έχω την αίσθηση ότι αυτό το συνέδριο θα μείνει μελανό στην 

ιστορία των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων. Αλήθεια, φεύγοντας από δω 

σκέφτομαι, τι θα πω στους συναδέλφους που με ψήφισαν στην Κρήτη που θα 

πάω, και σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσω; Θεωρώ ότι είναι κατώτερο των 

περιστάσεων κι εμάς των ίδιων. Ποιοι φταίνε; Εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. 

Κι εγώ φταίω κι εσείς. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του. Ευτυχώς 

που τα Μέσα Ενημέρωσης δεν ήταν εδώ.  

Συνάδελφε Πρόεδρε, είπα και στην αρχή, καλοπροαίρετα για τον 

Απολογισμό, έχω αντιληφθεί κι εγώ, εδώ και πολύ καιρό, η κόντρα που 

υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη αδικαιολόγητη μεταξύ των συναδέλφων 

εν ενεργεία σε όλες τις Τράπεζες και των συνταξιούχων. Αλήθεια, γιατί δεν 

ήρθε ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ σήμερα; ∆εν υποτιμώ την παρουσία του 

Αντιπροέδρου. Γιατί δεν ήρθε στο προηγούμενο συνέδριο; Γιατί δεν ήρθε στο 

πιο προηγούμενο; Υπάρχει πρόβλημα; Για ποιο λόγο;  

Πρέπει ν’ αντιληφθούμε ότι εκεί που ήμαστε  εμείς σήμερα θα 

έρθουν και οι άλλοι αύριο. ∆εν το έχουν καταλάβει. Κι εμείς στην ΑΤΕ την 

τέως, είχαμε αυτό ακόμα το πρόβλημα και δε μπορεί να ξεπεραστεί.  

Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο συνέδριο αναφερθήκατε για 

την περιφερειακή ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια. ∆εν είδα τίποτα πάνω σε 

θέματα οργάνωσης της Περιφέρειας που δεν είναι ιδεολογία μόνο, είναι μια 

αναγκαιότητα σημερινή. Είτε είναι πολιτιστικά, ανέφερε μια συνάδελφος 

προηγούμενα είτε είναι οικονομικά είτε είναι όλα αυτά που μας βασανίζουν 

σήμερα.  

Ανέφερε ο κ. Επίσκοπος προ ολίγου κάτι πολύ σοβαρό: Εμένα 

με απασχολεί έντονα εάν δεν αποδώσουν τα μέτρα, θα πέσει πάλι ο πέλεκυς 

στους συνταξιούχους εν ενεργεία. Μήπως αλήθεια πρέπει ν’ αναλάβουμε 

Πρωθυπουργός τέτοια εμείς οι συνταξιούχοι σήμερα μαζί με τη Γενική 

Συνομοσπονδία;  
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Κύριοι του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, δεν απασχολεί το 

συνταξιούχο συνάδελφο αν εσείς έχετε διαφορές σαν παρατάξεις, σαν 

πρόσωπα. Σήμερα θέλαμε μια πρόταση συγκεκριμένη για τα θέματα τα δικά 

μας  και έπρεπε να βρείτε την ισορροπία να μας φέρετε εδώ μια γενική 

πρόταση. ∆εν ξέρω αν έρθετε να την πείτε αργότερα, αλλά σ’ ένα ακροατήριο 

που ξεκίνησαν 380 άτομα και είναι 50, ίσως είναι αργά.  

Κύριοι του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, αναφερθήκατε στον 

Απολογισμό, ότι τις παρεμβάσεις που κάνατε σε όλες τις Τράπεζες, και πολύ 

καλά κάνετε, με το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο, μπράβο, συγχαρητήρια και σε όλα τ’ 

άλλα δεδομένα που υπήρχαν αρνητικά. Αλήθεια, γι’ αυτή την έρημη την τέως 

ΑΤΕ, δε μας είπατε τίποτα.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Γ. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ: Παρακαλώ, άλλο το αυριανό. Ξέρω κι εγώ τη διαδικασία, 

χρόνια ασχολούμην. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι εδώ ήθελαν ν’ ακούσουν, γιατί 

και η Εμπορική θ’ αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα και η άλλη Τράπεζα. Και 

να πάμε όλοι μαζί με μια γροθιά. Έτσι πρέπει να πάμε. ∆εν άκουσα τίποτα. 

Περίμενα κάτι ν’ ακούσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος  Κοτρωνάκης. 

Χ. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ: Συνάδελφοι συμμετέχω στο Προεδρείο της ΟΣΤΟΕ. 

Λυπάμαι πολύ για το κατάντημα αυτό του σημερινού συνεδρίου. Είχα πολλά 

να πω για τη συμμετοχή μου, το έργο που εγώ πιστεύω ότι επετέλεσα στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και τις θέσεις και τις αποφάσεις που πήραμε.  

∆υστυχώς όμως ο χρόνος είναι περιορισμένος και δε μου 

επιτρέπει άλλο να καταχραστώ το χρόνο ιδιαίτερα και την αγωνία των 

συναδέλφων μας που έχουν έρθει από την Περιφέρεια και αδημονούν να 

τελειώσει το συνέδριο για να προλάβουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγνώμη από μέρους μου, εάν το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ δε φρόντισε να έχει μια καλύτερη εικόνα αυτό το 

συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Καραγεωργόπουλος έχει το λόγο.  
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Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι Πρόεδρος των Συνταξιούχων της 

American Express.  

Συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω θα ήθελα να κάνω ένα μικρό μάθημα 

καλής συμπεριφοράς σε όλους μας. Ανεξάρτητα από ποιο Συνδυασμό 

προέρχεται, εάν έρχεται  μια Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου η οποία 

συμπίπτει να είναι και σύνεδρος, οφείλουμε να έχουμε τον κατάλληλο 

σεβασμό. ∆υστυχώς είδα συναδέλφους να τη διακόπτουν επανειλημμένως 

από το βήμα και κάποιους άλλους είδα ν’ αποχωρούν εις ένδειξιν 

διαμαρτυρίας.  

Αυτά δεν είναι σωστά, δεν είναι επιτρεπτά. ∆υστυχώς, το 

συμπέρασμα μέχρι τώρα, εάν κλείναμε τη συζήτηση και βγαίναμε έξω, ένα θα 

ήταν: Ότι οι πολλές κινήσεις μας έχουν εξοστρακίσει από το κυρίως θέμα που 

είναι μισθοί, κύριες και επικουρικές συντάξεις, υγεία και οι δυο Τράπεζες, 

Εμπορική και Αγροτική οι οποίες έχουν περιπέσει σε δίνη. Αυτά τα ανέφερε 

μόνο τουλάχιστον απ’ ό,τι έχω συγκρατήσει μόνο ο συνάδελφος Πίσκοπος. 

Εκεί έδωσε μεγάλη βαρύτητα. 

Οι άλλοι συνάδελφοι τι είχαν; Είχαν έναν καταγγελτικό λόγο 

εναντίον του Προεδρείου. ∆ηλαδή τι έγινε –γιατί είμαι κι εγώ μέλος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ: ∆ηλαδή η ΟΣΤΟΕ δεν είναι αγωνιστική, 

κοντολογίς αυτό ελέχθη επανειλημμένως, από πολλούς ομιλητές.  

Πρέπει όμως συνάδελφοι να γνωρίζετε ότι η ΟΣΤΟΕ δεν έχει 

στρατό να παρατάξει, οι Σύλλογοι είναι εκείνοι οι οποίοι παρατάσσουν στρατό 

και αυτοί ενεργοποιούνται για να μπορέσουμε εμείς, η Ομοσπονδία να 

καθορίσει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα.   

∆υστυχώς επανειλημμένως έχουν γραφεί στα πρακτικά 

προτάσεις του Προεδρείου να γίνουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Τη μια 

είμαστε πριν από τις εκλογές, την άλλη είμαστε μετά τις εκλογές να δώσουμε 

χάρη, την άλλη είμαστε πριν από τα μπάνια του λαού, μετά είμαστε μετά τα 

μπάνια του λαού και μετά καταλήγουμε ότι οι συνταξιούχοι αδυνατούν να 

κατεβαίνουν σε πορείες και συγκεντρώσεις, διότι προτιμούν τον καναπέ, γιατί 

έτσι τους έχουμε καλομάθει.  
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Μανόλη Μαυροφόρε, επειδή δεν έχω πολύ ώρα να μιλήσω στο 

βήμα, με την πρώτη σελίδα που αναφέρεις στην  ανακοίνωσή σου σχετικά με 

τα αιτήματα που στηρίζεις εσύ και η παράταξή σου, συμφωνώ απόλυτα.  

Εκείνο όμως στο οποίο δε συμφωνώ, είναι ότι έχεις πάρει την αποκλειστική 

αγωνιστικότητα, νομίζεις ότι μόνο εσύ μπορείς να εκφράζεις τους 

συνταξιούχους αγωνιστικά. 

Όλοι οι άλλοι, εμείς δεν είμαστε αγωνιστές. ∆ιότι συμμετέχεις στη 

Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), είσαι μέλος του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, πάρθηκε απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις 

και χάσαμε την παρουσία σου για τρεις τουλάχιστον μέρες. ∆ε σε είδα ούτε 

ανακοινώσεις να μοιράζεις αλλά τι ήταν: Η επίσκεψη και διαμαρτυρία στο 

Υπουργείο Εργασίας με πανό, με φέιγ βολάν κι έναν στρατό από πίσω, δεν 

ήταν εκδήλωση; ∆ηλαδή ποια θεωρείς εκδήλωση; Να κάψουμε το σύνταγμα; 

∆εν κατάλαβα καλά..  

Επειδή επανειλημμένως έχουμε ζητήσει από τα μέλη του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ να παρευρίσκονται σε επαφές που 

κάνουμε είτε είναι στο Σουλτς είτε είναι στην Παπαρήγα είτε είναι στο ΣΥΡΙΖΑ 

είτε είναι στη Νέα ∆ημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς αυτοί οι συνάδελφοι οι 

οποίοι κατήγγειλαν σήμερα το Προεδρείο της ΟΣΤΟΕ, λαμπρύνουν δια της 

απουσίας τους.  

Να μου πουν πότε ήρθαν μαζί μας να παρευρεθούν στα 

κόμματα και ναι εκθέσουν τις απόψεις τους. Και αλίμονο εγώ που πήγα 

προχθές με την ΑΓΣΣΕ γιατί ήμουν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, να 

πάω να λέω στον Υπουργό «ξέρεις κάτι; ∆εν είμαι στην παράταξη τη δική 

σου, είμαι στην αντίθετη παράταξη και κοίταξε κάτι, αυτά που μου λες είναι 

χύμα» κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά συνάδελφοι.  

Όταν πηγαίνουμε σαν ΑΓΣΣΕ  ή σαν ΟΣΤΟΕ κάπου 

εκπροσωπούμε τους συναδέλφους όλους και όχι τις παρατάξεις μας. Αυτά 

ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Πορτούλας έχει το λόγο.  
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Γ. ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ: Εγώ θα είμαι επιγραμματικός: Συνάδελφοι σήμερα ζήσαμε 

ένα συνέδριο του ανεξήγητου. Όλοι μιλάνε για ομοψυχία και την είδατε την 

ομοψυχία, ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη.  

Ο συνδικαλισμός που εκφράζεται με κραυγές χωρίς ουσία και 

αποτέλεσμα, έχει τελειώσει οριστικά πλέον. Συνάδελφοι, επί τρία χρόνια μας 

σώζουν οι κυβερνήσεις με τα μέτρα που παίρνουν και βεβαίως και εμείς οι 

συνδικαλιστές με τις προτάσεις που κάνουμε. Και δεν ξέρω πού τις κάνουμε 

και τι αποτέλεσμα έχουμε. Επί τρία χρόνια έχουμε πτωχεύσει συνάδελφοι. Και 

συνεχίζεται.  

Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει, το Ασφαλιστικό έχει καταρρεύσει. 

Είμαστε όλοι ομοϊδεάτες. Είμαστε όλοι αγανακτισμένοι κύριοι συνάδελφοι. 

Είμαστε περιπλανώμενοι σε μια απέραντη Οδύσσεια, μας μιλάνε για 

δημοσιονομική πειθαρχία μέχρι θανάτου (Τόμσεν). Μας λένε συνάδελφοι ότι η 

Ευρώπη αλλάζει, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι μέσα κι εμείς έξω. Μια 

κοινωνία ρακένδυτη.  

Εμείς άλλη Ευρώπη οραματιστήκατε κύριοι συνάδελφοι, την 

Ευρώπη της αλληλεγγύης. ∆εν οραματιστήκαμε την Ευρώπη των 

τοκογλύφων. ∆ε μπορεί ο νότος να πληρώνει 7% τόκο και οι άρχοντες Βόρειοι 

Γερμανοί και λοιποί συγγενείς να πληρώνουν μηδέν. Αυτές οι πολιτικές της 

Ευρώπης και των κυβερνήσεων εδώ είναι αδιέξοδες, τελείωσε, πάμε για 

θάνατο.  

Συνάδελφοι τα παιδιά μας ξέρετε τι λένε τώρα; Λένε κάτι 

καταπληκτικό: «Έβγαλα το Γυμνάσιο, έβγαλα το Λύκειο και τώρα  βγάζω 

διαβατήριο για το εξωτερικό». Όλα τα μυαλά της Ελλάδος θα πάνε στο 

εξωτερικό. Άρθρο 4 του Συντάγματος λέει, έχουμε γίνει όλοι Συνταγματολόγοι 

τώρα με την τηλεόραση: Σύμφωνα με το άρθρο 4, όλοι σύμφωνα με τις 

δυνατότητές τους πρέπει να συνεισφέρουν.  

Υπάρχει φορολογική ασυλία των εχόντων και κατεχόντων. ∆εν 

πληρώνει κανένας. ∆ικηγόροι δεν πληρώνουν, γιατροί δεν πληρώνουν, 

επιχειρηματίες δεν πληρώνουν, μικρομεσαίοι δηλώνουν 6.000 εισόδημα 

ετησίως και οι μόνοι που πληρώνουν είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

∆εν έχει τέλος αυτό;  
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Τέλος συνάδελφοι, μιλάμε για προτάσεις, να κάνουμε 

προτάσεις. Μια ζωή προτάσεις. Φτάσαμε στην πτώχευση με τις προτάσεις. 

Αυτή τη στιγμή μία είναι η πρόταση συνάδελφοι, αγωνιστική είναι η πρόταση, 

μία και μόνη: Να κατέβουμε στους δρόμους όλοι. Μεθαύριο την Τετάρτη θα 

πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αλλά όχι αλλού το ΠΑΜΕ και αλλού το ΕΛΑ. Όλοι 

μαζί συνάδελφοι. Είναι η μοναδική πρόταση σωτηρίας. Σας ευχαριστώ που με 

ακούσατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Ιγνάτιος Πλιάκος έχει το λόγο. Επιγραμματικά, 

γενικά και όχι σε προσωπικά επίπεδα. . 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι δεν πρόκειται  ν’ απαντήσω, ειλικρινά, σε συνέδρους 

των οποίων είδατε τη συμπεριφορά και αυτό δε μας τιμά, οπότε δεν απαντώ 

για να μην έχουμε ούτε αντεγκλήσεις ούτε τίποτε άλλο.  

Άκουσα πολύ προσεκτικά τον τελευταίο ομιλητή που είπε, 

νομίζω το είπα κι εγώ το είπε κι εκείνος, ότι η ΟΣΤΟΕ απλώς εξαγγέλλει 

κινητοποιήσεις και τις υλοποιούν οι Σύλλογοι. Από κει και πέρα αν οι Σύλλογοι 

που τους καλέσαμε δυο τρεις φορές είπαν όχι, δε μπορεί να τραβήξει η 

ΟΣΤΟΕ, δε μπορεί να κάνει συγκεντρώσεις. Το ξεκαθαρίζω μια για πάντα,  για 

να πάψουν πια τη σπέκουλα, τι έκανε η ΟΣΤΟΕ ως προς τις συγκεντρώσεις. 

Έκανα ανάλυση πλήρη. 

Κατ' αρχήν υπήρχαν άνθρωποι εδώ του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

που είπαν να καταψηφίσουν και τον Οικονομικό Απολογισμό και το ∆ιοικητικό. 

Είναι άνθρωποι από την Εμπορική Τράπεζα και Α’ Αντιπρόεδρος είναι ο 

συνάδελφος Βογιατζάκης. Που σημαίνει δηλαδή ότι καταψηφίζουν. ∆ε 

λειτούργησε ο συνάδελφος Βογιατζάκης όπως εγώ και όπως οι άλλοι, 

καταψηφίζουν τον Απολογισμό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε τι θέση έχουμε 

έρθει. Τέτοια γεγονότα τα έχουμε μέσα στην Ομοσπονδία, δεν πρόκειται  ν’ 

αναφερθώ, είπα και πάλι, για να μην διαταράξω την τάξη. 

Είπαν κάποιοι συνάδελφοι πολύ σωστά για περιφερειακή 

οργάνωση. Την περιφερειακή οργάνωση εγώ είμαι που την έφερα στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να γίνει περιφερειακή οργάνωση και πρέπει 

ν’ αλλάξει το καταστατικό. Σας παρακαλώ, λέω στα μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ φέρτε μου προτάσεις.  Αν θέλετε και αμφιβάλλετε, θα 
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κυκλοφορήσω σε εφημερίδα τα πρακτικά της ημέρας που είπα αυτή την 

κουβέντα.  

Εάν έφερε κανένας πρόταση  να μου το πει, να πει ότι «στην 

πρότασή σου Πρόεδρε ανταποκριθήκαμε, σου φέραμε προτάσεις απ’ αυτούς 

που μίλησαν κι έκαναν κριτική». Εγώ το έφερα και μάλιστα είμαι υπέρ της 

περιφερειακής οργάνωσης και υπέρ της τροποποίησης του καταστατικού. Την 

τροποποίηση λοιπόν του καταστατικού θα τη φέρω..  

Συνάδελφοι, αυτά που λέω μπορούν να τα επικυρώσουν οι 

συνάδελφοι Πρόεδροι που είναι εδώ πέρα.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ συνάδελφε, δε μιλάω μαζί σου, μου 

επετέθης και αυτό είναι μια μομφή που  πρέπει να σου επιβληθεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Πλιάκο, όχι επί προσωπικών.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: ∆εν είναι προσωπικό..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τελειώσουμε επιτέλους..  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Τελειώνω συνάδελφοι. ∆εν υπάρχει Πρόεδρος να μιλάει στο 

τέλος για δυο λεπτά σε ό,τι του είπαν όλοι οι άλλοι.  

Συνάδελφοι είπε κάτι ο Μαυροφόρος και έχουν κυκλοφορήσει 

και ανακοινώσεις. ∆εν έπρεπε να του απαντήσω καθόλου, γιατί πιστεύω ότι 

είναι διχασμένη προσωπικότητα, συγνώμη κιόλας που το λέω, αλλά όταν λέει 

θα καταψηφίσει για τη διαφάνεια, αυτό με προσβάλλει. Είμαι Πρόεδρος της 

ΟΣΤΟΕ κι όταν μιλάει για διαφάνεια να προσέχει τα λόγια του. Το είπα, 

όποιος σύνεδρος θέλει να έρθει να ελέγξει όλα τα παραστατικά όλων των 

χρόνων της ΟΣΤΟΕ.  

Αν το κάνει αυτό άλλος Σύλλογος να μου το πουν εδώ, αν δίνει 

το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να πάει να ελέγξει τα παραστατικά του. Εγώ το 

λέω συνάδελφοι και το πιστεύω αυτό που λέω και σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

ισχύει και για σας. ∆ε λέω τίποτε άλλο για να μη σας κουράζω. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι εδώ μπαίνουν συγκεκριμένα 

δυο θέματα: Το ένα είναι να εγκρίνουμε τον Ισολογισμό του 2011, τον 
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Προϋπολογισμό του 2012, το ∆ιοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό και ν’ 

απαλλάξουμε της ευθύνης το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. Το ένα πακέτο.. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σταματήστε να με διορθώνετε.. ∆εν 

καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη να μεταφράζετε αυτόν που μιλάει.  

ΜΕΛΟΣ: Αφού είπες «πακέτο». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άμα δεν καταλαβαίνεις από πακέτα δε φταίω εγώ.  

ΜΕΛΟΣ: Ξέρω Ελληνικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρεις Ελληνικά, μόνο να διαλύεις τις συγκεντρώσεις 

ξέρεις.. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι το εξής: Επειδή είμαστε πολλοί 

τώρα εδώ και σε λίγο μπορεί να φύγουν οι συνάδελφοι, για να έχουμε τη 

δυνατότητα να πάρουμε την απόφαση, μην πάρουμε μια απόφαση με 10 

ανθρώπους, κάνω πρόταση και λέω:  

  Αυτά τα τρία, το καθένα χωριστά, την έγκριση του Ισολογισμού 

2011, την έγκριση του Προϋπολογισμού 2012, το ∆ιοικητικό – Οικονομικό 

Απολογισμό και την απαλλαγή της Ελεγκτικής Επιτροπής, να τα βάλουμε 

τώρα να τα ψηφίσουμε να τελειώσουμε. Και αμέσως μετά να συζητήσουμε 

αναλυτικά την αλλαγή τρόπου είσπραξης της εισφοράς από τους Συλλόγους 

προς την Ομοσπονδία σύμφωνα με την υπ' αριθμόν απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. Εάν διαφωνείτε, εδώ είμαστε να τελειώσει η ιστορία.  

ΜΕΛΟΣ: Υπήρξαν ορισμένοι οι οποίοι όταν διαβάστηκε η Έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής είπαν μερικά πράγματα. Αυτό αφορούσε την Έκθεση 

και ορισμένα νούμερα του Ισολογισμού, όχι τον Προϋπολογισμό.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, εδώ δεν πρόκειται  να λύσουμε τα προβλήματα 

όλα, την ουσία με τον τρόπο τους μερικοί την έγραψαν στα παλιά τους τα 

παπούτσια. Εγώ ανέλαβα να διευθύνω τη συζήτηση και δε μίλησα σα 

σύνεδρος, μίλησα υπό την ιδιότητα του Προέδρου. Και σας κάλεσα να είμαστε 

ενωτικοί. Σας κάλεσα και σας ζήτησα, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Είπαμε, 
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απαρνησθήσω  τη χθεσινή σας, αν θέλετε, συνδικαλιστική ιδιότητα. Το έκανα 

εγώ, δυο φορές, άλλαξα δυο κόμματα, για να καταλήξω ότι τελικά έκανα 

λάθος.  

Εδώ δεν το διαπίστωσα αυτό το πράγμα. Αν κάνω αυτή την 

εισαγωγή την κάνω γιατί πονάει η καρδιά μου να φύγουμε από δω και να μη 

μπορεί κανείς να μεταφέρει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Προσωπικές 

αντεγκλήσεις, διαφορές από χτες, μεταφράσεις, «εγώ είπα ξείπα» και δε 

συμμαζεύεται. Αυτό είναι ένα αλαλούμ. Τώρα τους πειράζει μερικούς το ότι το 

∆ιοικητικό Απολογισμό  τον πήραμε αν θέλετε δια βοής.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγκριση Ισολογισμού 2011. Εγκρίνεται;  
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∆ιεξάγεται ψηφοφορία για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2011 

 

ΜΕΛΗ: Ναι. ∆ια ανατάσεως χειρώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός του 2011. 
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  Προϋπολογισμός του 2012. Εγκρίνετε συνάδελφοι; 
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∆ιεξάγεται ψηφοφορία για την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012 

 

ΜΕΛΗ: Ναι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του 2012.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία για την απαλλαγή των ευθυνών από τα μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απαλλαγή ευθυνών ∆ιοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Εγκρίνεται;  

ΜΕΛΗ: Ναι. ∆ια ανατάσεως  χειρώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα η απαλλαγή ευθυνών ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

  Ο ∆ιοικητικός Απολογισμός εγκρίνεται συνάδελφοι;  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία για την έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισμού  

 

ΜΕΛΗ: Ναι. ∆ια ανατάσεως χειρώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο ∆ιοικητικός Απολογισμός.  

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

«Αλλαγή Τρόπου Είσπραξης της Εισφοράς από τους Συλλόγους προς 
την Ομοσπονδία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147-7/15.5.2012 Αποφ. του 
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∆.Σ. μετά από ομόφωνη Εισήγηση του Προεδρείου (0,60 ευρώ μηνιαίως 
για κάθε μέλος)» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρότατο, το αφήσαμε γιατί 

ίσως πάρει χρόνο. Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο επιγραμματικά να θέσει το 

θέμα ή αν υπάρχει άλλη πρόταση να τη δούμε.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συνάδελφοι είναι πάρα πολύ  σοβαρό το θέμα, σας παρακαλώ, 

θα κάνω μια πρόταση. Υπάρχει μια πρόταση ομόφωνη, αυτό έχει  μεγάλη 

σημασία, του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΤΟΕ και του Προεδρείου για την 

αλλαγή και το λέει καθαρά, «αλλαγή τρόπου είσπραξης».  

Λέμε την απόφαση και έχουμε και τα πρακτικά αν θέλετε να 

δείτε. Ξέρετε τι πάει να πει μια απόφαση ομόφωνη; Εσείς έχετε εκλέξει τους 

συνέδρους, έχετε εκλέξει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, εσείς οι σύνεδροι το έχετε 

εκλέξει από τους Συλλόγους σας προκειμένου ν’ αναλάβουν την Ομοσπονδία. 

Αυτοί λοιπόν οι υπεύθυνοι που είναι στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο πήραν μια 

απόφαση και λένε: Για ν’ αλλάξει ο τρόπος, γιατί είπαν από δω ότι άλλος 

Σύλλογος πληρώνει λιγότερα, άλλος περισσότερα, μ’ αυτή την έννοια φέραμε 

την ομόφωνη απόφαση. 

Απ’ ό,τι βλέπω όμως αυτό έφερε μεγάλο διχασμό εδώ πέρα γιατί 

δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Μου έκαναν μια πρόταση, η Εθνική πριν από δυο  

μέρες που έλειπα στη Θεσσαλονίκη, ένα γράμμα προς τη ∆ιοίκηση που λέει 

«κύριοι να δεχθείτε να μειωθεί αντί για 60 στο 40». Αυτό δε μπορεί να γίνει 

αποδεκτό με την έννοια ότι οποιαδήποτε… 

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Σε παρακαλώ συνάδελφε Μαυροφόρε, δε μπορώ να κάνω μια 

πρόταση; Η πρότασή μου είναι η εξής: Επειδή για να κουβεντιάσουμε αυτό  το 

θέμα χρειάζονται πάνω δυο ώρες, όλοι μας να καθίσουμε δυο ώρες 

παραπάνω, η πρότασή  μου είναι –ακόμα και να καταψηφιστεί αυτή η 

πρόταση θα πρέπει να παραπεμφθεί πάλι στην ΟΣΤΟΕ: Ν’ αναβληθεί, να μην 

πάρουμε καμία απόφαση σήμερα, να εξουσιοδοτήσουμε το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ με όλους τους Προέδρους που θα καλέσουμε μέσα για 

άλλη μια φορά, να κουβεντιάσουμε με νηφαλιότητα, να δούμε τις ανάγκες της 

Ομοσπονδίας ποιες είναι, να δούμε τι χρειάζεται για να επιζήσει και να έρθει 
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σ’ ένα έκτακτο συνέδριο που θα κάνουμε και θα έρθετε κι εσείς για ν’ 

αποφασίσουμε.  Αυτή την πρόταση βάζω σε ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι υπάρχει μια πρόταση του Προέδρου η οποία λέει 

ουσιαστικά ν’ αναβάλλουμε το θέμα λόγω της σοβαρότητός του.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι ο χρόνος δεν είναι βολικός 

για να κάνουμε αναλυτική συζήτηση. Το δεύτερο είναι η αλήθεια και η ουσία. 

Πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα για το οποίο υπάρχουν διαφωνίες, 

υπάρχουν διαφορετικές οπτικές θεωρήσεις, υπάρχει αν θέλετε ακόμα και μια 

δυσκολία να υπάρξουν προσεγγίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα 

που πρέπει να λυθεί.  

  Η συγκυρία τώρα χρονικά δε μας βοηθάει να το λύσουμε. Θα 

πάμε σε περίπτωση διαφωνιών, εντάσεων, σ’ ένα νέο γύρο ο οποίος δε θα 

διευκολύνει καθόλου. Εγώ λοιπόν θέλω να βάλω σε ψηφοφορία την πρόταση 

του Προέδρου. 

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Υπάρχει άλλη πρόταση.. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βαγγέλης Μαύρος. Συνάδελφε 

Βαγγέλη ποια είναι η πρόταση, να τη γράψουμε.  

Β. ΜΑΥΡΟΣ: Όταν πήγα να τοποθετηθώ για τα οικονομικά, ο Πρόεδρος της 

ΑΓΣΣΕ που εγώ ξαναλέω, τον σέβομαι και σήμερα, και τώρα, αύριο δεν ξέρω, 

πρέπει σήμερα να τοποθετηθούμε αυτοί οι οποίοι θέλουμε πάνω στα 

οικονομικά.  

Αυτό που έγινε παράτυπα, που είπαμε να ψηφίσουμε γιατί εμείς 

θέλουμε να δώσουμε την ψήφο μας για την έγκριση του Ισολογισμού και του 

Προϋπολογισμού αλλά όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει 

να ειπωθούν και να τ’ ακούσετε, αν θέλετε. Αν δε θέλετε, ωραία.. Τότε αφήστε 

αυτούς που θέλουν να τ’ ακούσουν. ∆ε σας κρατάει κανένας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν κατάλαβα τι πρόταση έκανες, μπορείς να μου πεις; 

Εσύ λοιπόν προτείνεις να συζητηθεί. Ωραία. Πρώτη πρόταση, να τα βρούμε. 
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Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Μέχρι το βράδυ θα καθίσουμε εδώ για να καταλήξουμε. ∆εν 

το θέλει κανένας.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Συναδέλφισσα είσαι νέα ακόμα, θα έχεις κι άλλα μέτρα να 

φας, έρχονται κι άλλα πίσω. Θα μας κόψει η πείνα σε 5-6 μήνες.  

Λοιπόν, προτείνω: Προς την Εθνική να προσέξει, να δεχθούμε 

προσωρινά το 0,60, να γίνει μια Επιτροπή, να μελετήσει τα οικονομικά διότι 

συνάδελφε Πρόεδρε της συνέλευσης, έχω επιφύλαξη και για τον 

Προϋπολογισμό έτσι όπως έγινε η διαδικασία. Εκεί νομίζω ότι δεν έχει γίνει 

απαιτούμενη οικονομία.  

 Και στο άλλο συνέδριο που είναι μετά από 7 μήνες, έξι μήνες, 

Μάρτη-Απρίλιο, θα γίνει ο οριστικός προσδιορισμός της συνδρομής κατά 

μέλος και όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω θα συμψηφιστούν με τις εισφορές 

του 2013. ∆ηλαδή δε χαρίζουμε. Όπου καταλήξουμε του χρόνου τον Απρίλιο, 

θα ληφθεί υπ' όψιν και θα συμψηφιστεί. Ενδεχομένως να συμφωνήσουμε τότε 

στο 0,70 ή 0,50.  

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Συνάδελφε θα δώσουμε κάτι παραπάνω, θα δανείσουμε την 

ΟΣΤΟΕ, θα σταματήσει η γκρίνια και θα συμψηφιστούν μετά, διότι δε θα 

πάρουμε απόφαση σήμερα, θα τραβάει ο ένας το 4, ο άλλος το 5.. Το 0,60 θα 

είναι έναντι υποχρέωσης, για να είμαστε νομικά εντάξει, να είμαστε νόμιμοι. 

∆ιότι σήμερα δεν είμαστε νόμιμοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νίκο, για να καταλάβω, η πρώτη πρόταση ήταν του Βαγγέλη 

Μαύρου να γίνει συζήτηση. Η δεύτερη πρόταση του Ιγνάτιου, του Προέδρου 

της ΟΣΤΟΕ, να γίνει αναβολή και σε έκτακτο συνέδριο ν’ αποφασισθεί εν τω 

μεταξύ… 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: ∆ηλαδή τα παραπάνω λεφτά που πάμε να εισπράξουμε θα τα 

πληρώσουμε σε συνέδριο για να έρθουμε πάλι να φαγωθούμε εδώ. Άρα 

λοιπόν ανά δυο μήνες θα κάνουμε συνέδριο..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το κατάλαβα.  
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Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ως προσωρινή λύση, χωρίς αυτό να σημαίνει οριστική 

εισφορά το 0,60, μέχρι τον Απρίλη που θα γίνει το επόμενο συνέδριο, αυτοί 

που θα καθίσουν να το μελετήσουν να έρθει πρόταση για απόφαση και η 

απόφαση εκείνη να είναι οριστική και όσοι έχουν δώσει παραπάνω θα τα 

συμψηφίσουν με τις εισφορές του 2013 και όσοι έχουν δώσει λιγότερα να 

δώσουν τις διαφορές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μανόλη έχεις το λόγο επιγραμματικά..  

Μ. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ: Συνάδελφοι, αν πάμε σε διαδικασία αναβολής, 

ουσιαστικά αποφασίζεται με την αναβολή να παραμένει το σημερινό 

απαράδεκτο καθεστώς. Υπάρχει μια πρόταση. ∆εν υπάρχει δυνατότητα να 

πάς στο 2013 και να λες για τις συνδρομές του 2012. Για το 2012 θ’ 

αποφασίσουμε σήμερα. 

  Υπάρχουν δυο προτάσεις: Μια ομόφωνη απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, 

είναι ομόφωνη, που λέει: 4 ευρώ κατά φυσικό μέλος για το έτος 20012. 

Απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα  γιατί ούτε νέο συνέδριο χρειάζεται 

ούτε μπορούμε να πάμε το 2013 να λύνουμε τις διαφορές. Επομένως η 

πρόταση επί της ουσίας είναι συγκεκριμένη.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι δεν περίμενα από συνδικαλιστές 30 ετών 

να ερμηνεύουν το καταστατικό όπως θέλουν. Το καταστατικό λέει ξεκάθαρα 

την απόφαση για την εισφορά την παίρνει η ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ και τη 

φέρνει εδώ για επικύρωση. Εάν δεν την επικυρώσετε την απόφαση από κει 

και πέρα η απόφαση ξαναγυρνάει στην Ομοσπονδία, ξανασυνέρχεται η 

∆ιοίκηση με τους Προέδρους και φέρνει άλλη πρόταση σ’ ένα συνέδριο. 

  Αν θέλετε αυτή τη διαδικασία, ότι προτείνουν κάποιοι σήμερα 

χωρίς να το έχουν βάλει στη ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ κάποιο ποσό, αυτό είναι 

απαράδεκτο. ∆ηλαδή τι; Λένε «προτείνω κάτι λιγότερο» χωρίς να το έχουν 

φέρει θέμα ημερήσιας διάταξης για να το δει η ∆ιοίκηση και να το μελετήσει; 

Αυτό είναι απαράδεκτο και δε μπαίνει σε ψηφοφορία.  

  Αυτό που είπε ο συνάδελφος Πίσκοπος, η ΟΣΤΟΕ δε λέει ότι 

έκανε καμία παρατυπία, το ξαναλέω. Η ΟΣΤΟΕ λέει ότι εισέπραττε, και το 

ξαναλέω και θα το ξαναπώ, εισφορά που είχε αποφασισθεί το 1996. Για να 



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 24/9/2012 

 127

μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ, να συζητήσουμε το θέμα αυτό μέχρι το βράδυ 

θέλει, γιατί εγώ θα κάνω εισήγηση και θα πω τα πάντα. ∆ε γίνεται. Γι’ αυτό 

λοιπόν έβαλα την πρότασή μου σε ψηφοφορία, θα γίνει  ένα ειδικό συνέδριο 

που να είναι τροποποίηση καταστατικού και εισφορά. Αυτή είναι η πρότασή 

μου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει μέχρι εδώ. Κατ' αρχήν έχουμε υπ' ατμόν  μερικούς που 

θέλουν να φύγουν.  

  Ο Αλέκος Τζούλης έχει το λόγο.  

Α. ΤΖΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα διαμαρτυρηθώ έντονα σ’ εσένα. Είπε 

προηγουμένως ο Βαγγέλης Μαύρος ότι θα μιλήσουμε για τα οικονομικά και 

είπατε ακριβώς «αφήστε το για μετά, επί των οικονομικών θα κουβεντιάσουμε 

κάποια πράγματα». Γιατί εδώ ήρθαμε και ψηφίσαμε Προϋπολογισμούς, 

Ισολογισμούς, Απολογισμούς, εν ριπή οφθαλμού. Και είμαι ο τελευταίος που 

θα πω όχι στον Προϋπολογισμό και στα οικονομικά γενικότερα της ΟΣΤΟΕ. Ο 

τελευταίος. 

Ωστόσο όμως δε μπορούμε παρά να επισημάνουμε τα τρομερά 

λάθη που έχουν γίνει. ∆εν ξέρω αν είναι ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, έφερα 

προ των ευθυνών τους, δυο λεπτά που μίλησα, την Εξελεγκτική Επιτροπή  και 

είπα ότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. ∆εν είναι δυνατόν κύριοι 

συνάδελφοι να υπάρχουν ανόμοια πράγματα, ανόμοια στοιχεία στους 

διαφόρους Συλλόγους. Είναι απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί εδώ και τόσα 

χρόνια, 16 χρόνια, πόσα είναι..  

Και ήμουν και εγώ, διετέλεσα κι εγώ μέλος της ΟΣΤΟΕ, το 

επαναλαμβάνω, αλλά αυτά τα πράγματα κ. Πρόεδρε, τουλάχιστον εγώ 

δηλώνω ότι τα αγνοούσα, ότι δε συνέβησαν ποτέ τέτοια πράγματα. 

∆ιαφορετικά όμως κύριοι συνάδελφοι ενεργώ εγώ το απλό μέλος της ΟΣΤΟΕ, 

διαφορετικά το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ∆ιαφορετικά ελέγχει εκείνο. 

∆ε μπορεί κύριοι συνάδελφοι τυχαία εντελώς, από την καλή 

προαίρεση του σημερινού Ταμία, του Κώστα Ζορμπά, να δούμε τα στοιχεία 

και να εκπλαγούμε. Αυτό όφειλε να το δει η Εξελεγκτική Επιτροπή. Αυτά 

λοιπόν τα στοιχεία καταγράψτε τα, σημειώστε τα. ∆ιορθώστε τα. Γιατί όταν 
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φθάσουμε σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή στο πώς θα πληρώνει το κάθε 

μέλος, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. 

Γιατί δεν το είπε τρελά κάποιος ότι από τη στιγμή κατά την 

οποία, από το ’96 πληρώνω πολύ περισσότερα, γιατί να μην πω ό,τι θέλω, 

δηλαδή «γυρίστε μου τα πίσω»; ∆εν το λέω εγώ, υπάρχει και αυτή η άποψη. 

Εδώ μιλάμε για την πενταετία αν γυρίσουμε, να δούμε ότι εδώ ο Σύλλογος 

κατέβαλε ως αχρεωστήτως καταβληθέντα εν πάση περιπτώσει έδωσε, 

196.000 ευρώ.  Επιπλέον, την τελευταία πενταετία.  

Κοιτάξτε, γνωρίζω πολύ καλά τι λέω, σημειώστε τα και αν δεν 

είναι ακριβή τα στοιχεία που σας λέω, απαντήστε μου κάποια στιγμή. 

Επαναλαμβάνω, θα είμαι ο τελευταίος που θα πω όχι στα οικονομικά της 

ΟΣΤΟΕ. Γιατί σέβομαι και την ιστορία του Ιγνάτιου Πλιάκου και των άλλων 

συναδέλφων. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, δε μπορεί, είναι απαράδεκτο 

να συμβαίνει αυτό το σύστημα εδώ. Και εν πάση περιπτώσει, θα παρακαλέσω 

να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν σας αυτά και κυρίως της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, τουλάχιστον από δω και μετά, να ελέγξει  και να δει αν ο Τζούλης 

που  μιλάει αυτή τη στιγμή έχει λάθος ή όχι. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Τζούλη. Ο λόγος στο συνάδελφο 

Βογιατζάκη.  

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ: Πρόεδρε, όταν συζητήσαμε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας οι Πρόεδροι, σας είπα ότι εγώ δεν έχω εξουσιοδότηση από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο να συζητήσω οικονομικά. Σας είπα, επειδή έχει 

ανακύψει το θέμα αυτό, μίλησα με την Εθνική και θα συμφωνήσω σ’ αυτό το 

οποίο λέει η Εθνική.  

Με πήρες τηλέφωνο κάποια στιγμή στο Σύλλογο και μου λες 

«0,60 Πρόεδρε θα βάλουμε  στο συνέδριο». Και σου λέω, έχει συμφωνήσει η 

Εθνική Τράπεζα; Και μου απαντάς «ναι». Και μου απαντάει ο Μαύρος ότι δε 

συμφωνεί. Θα λέμε αλήθειες εδώ! Εγώ πήρα το Βαγγέλη Μαύρο –τι μου είπες 

Βαγγέλη; ∆ε συμφώνησες; Εγώ είπα, για να πάμε ήρεμα θα πρέπει να πάμε 

σ’ ένα μέσο όρο όλων των Τραπεζών. Και σταματάω εδώ. Μη συνεχίζεις τη 

συζήτηση.  
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κ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, μου’ ρχεται να βάλω τα γέλια, ξέρετε γιατί; Όλοι 

μας διαμαρτυρόμαστε για οριζόντιες περικοπές και μου λέτε εμένα που 

παίρνω 3.500 ευρώ να πληρώσω τα ίδια με τη συνταξιούχο που παίρνει 700 

ευρώ; Αυτά είναι καραγκιοζιλίκια. Ευχαριστώ.  

Γ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, λίγο παρακαλώ την προσοχή σας. 

Σήμερα που  μιλάμε, η συνδρομή εκάστου μέλους, εκάστου Φυσικού 

Προσώπου προς την ΟΣΤΟΕ είναι 0,50% στο δώρο των Χριστουγέννων. 

Σύμφωνοι; Και σήμερα έρχονται και ζητάνε να πάμε στην κατεύθυνση του 

0,60, λίγο πολύ ν’ αυξηθούν.  

  Εδώ λοιπόν κυκλοφόρησαν κάποια στοιχεία από τους 

συναδέλφους που αποδεικνύουν τι: Ότι ποσοστιαία, άλλες Τράπεζες, άλλα 

μέλη δηλαδή Συλλόγων, συναδέλφων μας της Εθνικής πληρώνουν 9,24, ένας 

άλλος από τους συνταξιούχους της Αγροτικής πληρώνει 4,65 ευρώ κατ’ έτος, 

άλλος της Κτηματικής 3 ευρώ, άλλος 8,92, άλλος 7.  

  ∆εν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσουμε με νηφαλιότητα; 

Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος, σε δυο μήνες, 

τρεις, θα έχουμε αλλαγή του χρόνου και θα πρέπει να καταβάλλουμε τις 

συνδρομές στην  ΟΣΤΟΕ, δεν πρέπει να πάμε σε έκτακτο συνέδριο και να 

πάμε σ’ ένα κόστος 40, 50 χιλιάδων ευρώ προκειμένου να γίνει αυτό το 

συνέδριο. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε σήμερα αποφάσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Πίσχινας.  

κ. ΠΙΣΧΙΝΑΣ: Συνάδελφοι, αυτό που μπήκε προηγουμένως προς δημιουργία 

εντυπώσεων ότι οριζόντιες διακοπές και δε μπορούμε να πληρώνουμε 

οριζοντίως όλοι οι συνταξιούχοι την εισφορά, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί τις 

εισφορές στην ΟΣΤΟΕ δεν τις πληρώνουν οι συνάδελφοι, τις πληρώνουν οι 

Σύλλογοι. Στους συναδέλφους γίνονται για τους Συλλόγου τους, αναλογικά με 

το ποσοστό της σύνταξής τους οι κρατήσεις.  

  ∆εύτερον: Το συνέδριο και το καταστατικό της ΟΣΤΟΕ, η 

νομιμότητά του δεν είναι ένα λάστιχο που κάποιος μπορεί να το τεντώνει 

όπως θέλει. Όταν το καταστατικό λέει ότι στο α’ τρίμηνο πρέπει να γίνεται το 

συνέδριο της ΟΣΤΟΕ και έχουμε μήνα Σεπτέμβριο και γίνεται και κάποιοι 

σφυρίζουν αδιάφορα σα να μην έγινε τίποτα για την καταπάτηση αυτή του 
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καταστατικού και προβάλλουν ότι θα έρθει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, θα φέρει 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ξέρουν: Κυρίαρχο όργανο σε 

οποιοδήποτε Σύλλογο ή Ομοσπονδία είναι η Γενική Συνέλευση και αυτή 

αποφασίζει.  

  Και είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος της συνέλευσης, εφ' όσον 

γίνει ψηφοφορία και η πλειοψηφία αποφασίσει ότι το θέμα πρέπει να 

συζητηθεί, να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ.  

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Συγνώμη, όταν λέγονται αναλήθειες δε μπορώ ν’ απαντήσω; 

Κατ' αρχήν να πω ότι εσύ ψεύδεσαι. ∆ε μπορώ να το πω; Σε πήρα τηλέφωνο 

συνάδελφε Μαύρε, αν δεν το κατάλαβες, το κατανοώ και να μου πεις «δεν 

κατάλαβα», μετά το συνέδριο της ΑΓΣΣΕ είχαμε πει να μαζευτούμε οι 

Πρόεδροι, εσύ μου το είχες κάνει πρόταση να μαζευτούμε στην ΟΣΤΟΕ 

προκειμένου να πούμε τις τελικές αποφάσεις.  

  Εγώ πήγα και περίμενα με δυο τρεις Προέδρους, τον κ. Βουτυρά 

και κάτι άλλους, οι Πρόεδροι μου είχαν υποσχεθεί και ο κ. Τζούλης μου είχατε 

υποσχεθεί ότι θα έρθετε στην ΟΣΤΟΕ να το κουβεντιάσουμε. Ήρθε ο κ. 

Βογιατζάκης, με πήρε και μου λέει: «Παίρνω εσένα» και σου λέω «φίλε, αυτό 

κι αυτό, τι θα κάνουμε;». Μου είπες «Ιγνάτιε, ό,τι πεις εντάξει, συμφωνώ».  

  Συνάδελφοι, σας ορκίζομαι, να παραιτηθώ αύριο, ψέματα δεν 

έχω πει. Αγανακτώ! Θέλω να σας βλέπω στα μάτια. Μπορεί να μην το 

κατάλαβε ο συνάδελφος Μαύρος, αυτή η κουβέντα έγινε. Και παίρνω τον κ. 

Βογιατζάκη και μου λέει ο Βογιατζάκης «ό,τι πει η Εθνική λέει ο Μαύρος». 

Είχα του Μαύρου την απάντηση και τότε λοιπόν ήρθα εδώ με την ομόφωνη 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Αν εγώ είμαι λάθος και αν αυτό 

καταλάβατε…. 

  Αλλά επειδή μίλησε κάποιος για καταστατικό και έχει κάνει 

Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου  επί Κούκου, ο συνάδελφος Πίσχινας, που 

λέει ότι δεν ξέρω το καταστατικό, το καταστατικό λέει καθαρά μέσα το πώς 

παίρνεται μια απόφαση για την εισφορά. Το έχω πει χίλιες φορές, ότι 

αποφασίζει η ∆ιοίκηση και προτείνει, κι εδώ το συνέδριο το εγκρίνει ή όχι. Αν 

δεν εγκριθεί η πρόταση με ομοφωνία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ή ας μην 

είναι με ομοφωνία, ο Βογιατζάκης ξεχωρίζει τη θέση του, είμαστε 13 άρα οι 12, 
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αν οι 12 λέμε  ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, αν το απορρίψετε, η 

πρόταση δε μπορεί να περάσει με τίποτα.  

  Η πρόταση θα πάει μετά στη ∆ιοίκηση της ΟΣΤΟΕ και θα το 

ξαναφέρουν. Ήρθαν οι συνάδελφοι από το ξενοδοχείο τώρα και ειδοποιούν 

γιατί δεν ξέραμε ότι θα μας φάει η εκλογή Προέδρου το πρωί δυο ώρες, δε 

φταίω εγώ. Υπεύθυνοι είναι εκείνοι που το δημιούργησαν. ∆ε μπορούμε να 

πάρουμε τέτοια απόφαση σήμερα, γιατί για να την πάρουμε την απόφαση 

πρέπει να μιλήσουμε τρεις ώρες.  

∆εν το έχουμε, είπα αναβολή, εγώ αναλαμβάνω και τα έξοδα του 

έκτακτου συνεδρίου προκειμένου να γίνει αυτό και τροποποίηση του 

καταστατικού. Αυτή είναι η πρόταση. ∆ε μπορεί να μπει άλλη πρόταση. Έβαλε 

ο συνάδελφος Πίσκοπος μια πρόταση που λέει  να δώσουμε πίσω λεφτά. 

Ποια λεφτά πίσω; Τα λεφτά έχουν περάσει από Ισολογισμούς και 

Προϋπολογισμούς της ΟΣΤΟΕ και τους έχετε εγκρίνει εσείς οι ίδιοι.  

∆ηλαδή ήταν ψέματα; Ή οι Σύλλογοι έκλεψαν; ∆ηλαδή ο 

συνάδελφος Βογιατζάκης έλεγε  ψέματα σ’ αυτά που πλήρωνε; Οι άλλοι 

Πρόεδροι έλεγαν ψέματα σ’ αυτά  που πλήρωναν; Τους διαψεύδουμε; Αν δεν 

είναι έτσι Βαγγέλη, να βάλεις το χέρι στην καρδιά και να το πεις.  

ΜΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ  αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι 

έχουν μια διαδικασία σαν κι εσάς. Περιμένουν έξω και είναι ντροπή… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα σ’ εκκρεμότητα. Άμα υπάρχει εκκρεμότητα 

σημαίνει ότι ισχύει το χθεσινό, ό,τι  λέει μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα είναι 

σύνθετο. Το θέμα είναι το εξής: Να βρούμε τη χρυσή τομή, τι θα πληρώνουν. 

Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα καθαρά. Εγώ λέω να κάνουμε πρόταση. Τι 

πρόταση είπες εσύ; 

Ι. ΠΛΙΑΚΟΣ: Να κάνουμε έκτακτο συνέδριο, μέσα σε δυο μήνες, σε τρεις 

μήνες, όποτε θέλουν, η ΟΣΤΟΕ..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το πάμε σ’ αυτή τη λογική; Να γίνει έκτακτο συνέδριο;  

ΜΕΛΗ: Ναι. ∆ια ανατάσεως της χειρώς κατ’ απόλυτη πλειοψηφία   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παίρνουμε απόφαση, αν συμφωνείτε, για έκτακτο συνέδριο το 

Γενάρη.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέμα αναβάλλεται.  

  Συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. Στο σημείο 

αυτό λήγει η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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