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Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Για το παραπάνω ζήτηµα έχουµε χύσει αρκετό µελάνι και ακόµη Για το παραπάνω ζήτηµα έχουµε χύσει αρκετό µελάνι και ακόµη 
περισσότερο σάλιο … η κοροϊδία όµως έχει φτάσει στο απροχώρητο. περισσότερο σάλιο … η κοροϊδία όµως έχει φτάσει στο απροχώρητο. 
Και ενώ έχουµε πλειστάκις καταγράψει τα κακώς κείµενα και δώσει Και ενώ έχουµε πλειστάκις καταγράψει τα κακώς κείµενα και δώσει 
λύσεις, τι εισπράττουµε; λύσεις, τι εισπράττουµε; 
Φωνή βοώντος εν τη ερήµω.Φωνή βοώντος εν τη ερήµω.

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Μήπως επιτέλους ήρθε το πλήρωµα του χρόνου ο καθένας να Μήπως επιτέλους ήρθε το πλήρωµα του χρόνου ο καθένας να 
αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν; Αλλά για λόγους συνοχής, αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν; Αλλά για λόγους συνοχής, 
ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. Το πάλαι ποτέ υγιές και ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους. Το πάλαι ποτέ υγιές και 
άρτια οργανωµένο Ταµείο βαθµηδόν κατέπιπτε. Ο δικός µου, ο δικός άρτια οργανωµένο Ταµείο βαθµηδόν κατέπιπτε. Ο δικός µου, ο δικός 
του, ο κουµπάρος, το ρουσφέτι, η κλικαρία διέβρωναν σταδιακά το του, ο κουµπάρος, το ρουσφέτι, η κλικαρία διέβρωναν σταδιακά το 
Ταµείο, αποδεχόµενοι όλοι αυτοί ότι το αποτέλεσµα δε µπορούσε να Ταµείο, αποδεχόµενοι όλοι αυτοί ότι το αποτέλεσµα δε µπορούσε να 
ήταν άλλο παρά η εντέλει κονιορτοποίησή του. Και φυσικά γίνεται ήταν άλλο παρά η εντέλει κονιορτοποίησή του. Και φυσικά γίνεται 
λόγος είτε για µικροεξυπηρετήσεις είτε για καιροσκοπισµούς εν είδη λόγος είτε για µικροεξυπηρετήσεις είτε για καιροσκοπισµούς εν είδη 
σκανδάλων, τα οποία «χτύπησαν» την πόρτα του εισαγγελέα. Και σκανδάλων, τα οποία «χτύπησαν» την πόρτα του εισαγγελέα. Και 
αυτό το πληροφορηθήκαµε από τις εφηµερίδες· θαρρείς και δεν έχου-αυτό το πληροφορηθήκαµε από τις εφηµερίδες· θαρρείς και δεν έχου-
µε άλλο τρόπο! Θαρρείς και δεν έχουµε θεσµικούς παράγοντες, δεν µε άλλο τρόπο! Θαρρείς και δεν έχουµε θεσµικούς παράγοντες, δεν 
έχουµε διορισµένο Δ.Σ., δεν έχουµε εκπροσώπους! έχουµε διορισµένο Δ.Σ., δεν έχουµε εκπροσώπους! Άραγε, ποια είναι Άραγε, ποια είναι 
η δουλειά τους;η δουλειά τους;



Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Όλοι όσοι έχουν κάποιο σηµείο αναφοράς στο Ταµείο θεσµικό, Όλοι όσοι έχουν κάποιο σηµείο αναφοράς στο Ταµείο θεσµικό, 
υπηρεσιακό ή ελεγκτικό κοιτούν κατάµατα τα σφάλµατα των άλλων, υπηρεσιακό ή ελεγκτικό κοιτούν κατάµατα τα σφάλµατα των άλλων, 
στρουθοκαµηλίζουν όµως ως προς τα δικά τους. Και η πηγή όλων αυ-στρουθοκαµηλίζουν όµως ως προς τα δικά τους. Και η πηγή όλων αυ-
τών; Μικροεξυπηρετήσεις, αδιαφορία, ανικανότητα … µία ιδιότητα µε τών; Μικροεξυπηρετήσεις, αδιαφορία, ανικανότητα … µία ιδιότητα µε 
υπερχειλή δυστυχώς υπόσταση, όπως µαρτυρούν τα γεγονότα, στους υπερχειλή δυστυχώς υπόσταση, όπως µαρτυρούν τα γεγονότα, στους 
κόλπους του Ταµείου.  Οι αρνητικές όµως επιπτώσεις αυτής της κακο-κόλπους του Ταµείου.  Οι αρνητικές όµως επιπτώσεις αυτής της κακο-
διαχείρισης, εξ οιασδήποτε αιτίας, κατακεραυνώνουν τους µη ιθύνο-διαχείρισης, εξ οιασδήποτε αιτίας, κατακεραυνώνουν τους µη ιθύνο-
ντες συναδέλφους µας. Οι τελευταίοι µε τη σειρά τους, µη αντέχοντας ντες συναδέλφους µας. Οι τελευταίοι µε τη σειρά τους, µη αντέχοντας 
τα παραπάνω, καταφέρονται κατά πάντων, αλλά επειδή οι ανάγκες τα παραπάνω, καταφέρονται κατά πάντων, αλλά επειδή οι ανάγκες 
και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τους πνίγουν, ρίχνουν νερό και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τους πνίγουν, ρίχνουν νερό 
στο κρασί τους και άθελά τους και στη γλάστρα του κοµµατισµού, της στο κρασί τους και άθελά τους και στη γλάστρα του κοµµατισµού, της 
κλικαρίας και της κουµπαριάς.κλικαρίας και της κουµπαριάς.
Οι έχοντες την ευθύνη, αντί να δώσουν λύσεις, µετακυλύουν την Οι έχοντες την ευθύνη, αντί να δώσουν λύσεις, µετακυλύουν την 

ευθύνη ο ένας στον άλλο. Η κυβέρνηση καταφέρεται κατά όλων και ευθύνη ο ένας στον άλλο. Η κυβέρνηση καταφέρεται κατά όλων και 
κυρίως κατά των εργαζοµένων. Η Διοίκηση µετερχόµενη του επι-κυρίως κατά των εργαζοµένων. Η Διοίκηση µετερχόµενη του επι-
χειρήµατος ότι προσπαθεί µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσει δήθεν τα χειρήµατος ότι προσπαθεί µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσει δήθεν τα 
συµφέροντά της, στην ουσία συµβάλλει στην καταστροφή του Ταµεί-συµφέροντά της, στην ουσία συµβάλλει στην καταστροφή του Ταµεί-
ου. Η δε Διοίκηση του Ταµείου ενώ φέρει κυρίως την ευθύνη για τα ου. Η δε Διοίκηση του Ταµείου ενώ φέρει κυρίως την ευθύνη για τα 
τεκταινόµενα στο Ταµείο αδρανεί. Οι κύριοι ή έχουν βολευτεί ή συµ-τεκταινόµενα στο Ταµείο αδρανεί. Οι κύριοι ή έχουν βολευτεί ή συµ-
βαίνει κάτι άλλο …. Αλλά και πάλι αν δεν συµβαίνει τίποτε από αυτά βαίνει κάτι άλλο …. Αλλά και πάλι αν δεν συµβαίνει τίποτε από αυτά 
που υπονοούµε και το κουτί της Πανδώρας είναι η ανικανότητά τους, που υπονοούµε και το κουτί της Πανδώρας είναι η ανικανότητά τους, 
δεν θα έπρεπε να έχουν την ευθιξία να παραιτηθούν; Οι θεσµικοί δεν θα έπρεπε να έχουν την ευθιξία να παραιτηθούν; Οι θεσµικοί 
παράγοντες που µας εκπροσωπούν στο Δ.Σ. του Ταµείου τι ακριβώς παράγοντες που µας εκπροσωπούν στο Δ.Σ. του Ταµείου τι ακριβώς 
κάνουν; Αν δεν ευσταθούν οι φήµες που ακούγονται και έφτασαν µέ-κάνουν; Αν δεν ευσταθούν οι φήµες που ακούγονται και έφτασαν µέ-
χρι την πόρτα του εισαγγελέα, ποιος είναι ο ρόλος τους; Το αφήνουµε, χρι την πόρτα του εισαγγελέα, ποιος είναι ο ρόλος τους; Το αφήνουµε, 
συνάδελφοι, στην κρίση σας.συνάδελφοι, στην κρίση σας.



Συνάδελφοι, Συνάδελφοι,     

επανερχόµενοι στα ζητήµατα ένα – ένα έχουµε να διαπιστώσουµε τα εξής : επανερχόµενοι στα ζητήµατα ένα – ένα έχουµε να διαπιστώσουµε τα εξής : 
Η µεν Η µεν κυβέρνησηκυβέρνηση προσφέρει γαλαντόµα «έδαφος» για καλλιέργεια κοµ- προσφέρει γαλαντόµα «έδαφος» για καλλιέργεια κοµ-

µατισµού, κλικαρίας, σκανδάλων και καιροσκοπισµού και «θερίζει» χιλιάδες ερ-µατισµού, κλικαρίας, σκανδάλων και καιροσκοπισµού και «θερίζει» χιλιάδες ερ-
γαζοµένους και συνταξιούχους οργισµένους, έτοιµους να εκραγούν. γαζοµένους και συνταξιούχους οργισµένους, έτοιµους να εκραγούν. 

Η Η ΔιοίκησηΔιοίκηση, ενώ σε ορισµένους τοµείς αρχίζει να βρίσκει τους βηµατι-, ενώ σε ορισµένους τοµείς αρχίζει να βρίσκει τους βηµατι-
σµούς της, το συγκεκριµένο θέµα δυστυχώς το αντιµετωπίζει κοντόφθαλµα, σµούς της, το συγκεκριµένο θέµα δυστυχώς το αντιµετωπίζει κοντόφθαλµα, 
µε ορισµένους να εξυπηρετούν πρόσκαιρα οφέλη και να δίνουν λύσεις θετικά µε ορισµένους να εξυπηρετούν πρόσκαιρα οφέλη και να δίνουν λύσεις θετικά 
διακείµενες για κάποιους για όσο χρόνο πιστεύουν ότι θα τους ανεχτεί η Διοίκη-διακείµενες για κάποιους για όσο χρόνο πιστεύουν ότι θα τους ανεχτεί η Διοίκη-
ση και γενικά η Credit Agricole. Οι ολίγοι αυτοί επιδίδονται στο προσφιλές τους ση και γενικά η Credit Agricole. Οι ολίγοι αυτοί επιδίδονται στο προσφιλές τους 
άθληµα … να λαµβάνουν αποσπασµατικές αποφάσεις χωρίς συνοχή, όραµα και άθληµα … να λαµβάνουν αποσπασµατικές αποφάσεις χωρίς συνοχή, όραµα και 
στόχο, αλλά µε κύριο µέληµά τους πώς θα βολευτούν µέχρι να αποχωρήσουν και στόχο, αλλά µε κύριο µέληµά τους πώς θα βολευτούν µέχρι να αποχωρήσουν και 
βέβαια να διαπραγµατευτούν το παχυλό bonus εξόδου τους. βέβαια να διαπραγµατευτούν το παχυλό bonus εξόδου τους. 

Αλήθεια, πριν λίγους µήνες άλλαξε ο Διευθυντής του Ταµείου και κάποιοι Αλήθεια, πριν λίγους µήνες άλλαξε ο Διευθυντής του Ταµείου και κάποιοι 
είπαν ένθεν κακείθεν πως εκείνος ευθύνεται για όλα. Αν η αλήθεια είναι αυτή, είπαν ένθεν κακείθεν πως εκείνος ευθύνεται για όλα. Αν η αλήθεια είναι αυτή, 
γιατί αυτοί οι κάποιοι δεν εντοπίζουν τις πράξεις και τα παραπτώµατά του αυτά, γιατί αυτοί οι κάποιοι δεν εντοπίζουν τις πράξεις και τα παραπτώµατά του αυτά, 
προκειµένου να εξευρεθεί επιτέλους «τις πταίει» πραγµατικά; προκειµένου να εξευρεθεί επιτέλους «τις πταίει» πραγµατικά; 
Και όποιος πταίει, γιατί δεν τιµωρείται;  Και όποιος πταίει, γιατί δεν τιµωρείται;  

Ωστόσο, παρά την αποµάκρυνση του Διευθυντή του Ταµείου, το τελευταίο Ωστόσο, παρά την αποµάκρυνση του Διευθυντή του Ταµείου, το τελευταίο 
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και µαραζώνει µέρα µε τη µέρα. Τελικά, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και µαραζώνει µέρα µε τη µέρα. Τελικά, 
οι συνάδελφοι όχι µόνο δεν εξυπηρετούνται, όχι µόνο δυσχεραίνει η υγεία τους οι συνάδελφοι όχι µόνο δεν εξυπηρετούνται, όχι µόνο δυσχεραίνει η υγεία τους 
στην προσπάθειά τους να επουλώσουν άλλες πληγές τους, αλλά αδικούνται και στην προσπάθειά τους να επουλώσουν άλλες πληγές τους, αλλά αδικούνται και 
βάναυσα από τη Διοίκηση του Ταµείου και όχι µόνο. Ενδεικτικά και όλως περιέρ-βάναυσα από τη Διοίκηση του Ταµείου και όχι µόνο. Ενδεικτικά και όλως περιέρ-
γως χάνονται αποδείξεις µεγάλων ποσών, για τα δε µικρά ποσά σε πολλές των γως χάνονται αποδείξεις µεγάλων ποσών, για τα δε µικρά ποσά σε πολλές των 
περιπτώσεων συνάδελφοι αποκαµωµένοι από την προσπάθεια, την αδιαφορία περιπτώσεων συνάδελφοι αποκαµωµένοι από την προσπάθεια, την αδιαφορία 
και τον εµπαιγµό, προτιµούν να απεµπολήσουν το δίκιο τους. και τον εµπαιγµό, προτιµούν να απεµπολήσουν το δίκιο τους. 

Αλήθεια, τα ποσά αυτά που δεν πληρώνονται από το Ταµείο, ποιος τα Αλήθεια, τα ποσά αυτά που δεν πληρώνονται από το Ταµείο, ποιος τα 
οικειοποιείται; Τι εµπεριέχουν οι αναφορές που έχουν γίνει και έχουν φτάσει οικειοποιείται; Τι εµπεριέχουν οι αναφορές που έχουν γίνει και έχουν φτάσει 
στον εισαγγελέα; Θα µας ενηµερώσει κάποιος;στον εισαγγελέα; Θα µας ενηµερώσει κάποιος;



Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 
πρέπει επιτέλους να µάθουµε ποιος είναι ο ρόλος κάποιων που υποτί-πρέπει επιτέλους να µάθουµε ποιος είναι ο ρόλος κάποιων που υποτί-

θεται ότι µας εκπροσωπούν.θεται ότι µας εκπροσωπούν. Αλήθεια, αν δεν συνδιοικούν - γιατί οι συνά- Αλήθεια, αν δεν συνδιοικούν - γιατί οι συνά-
δελφοι αυτό εισπράττουµε από εκείνους - δεν θα έπρεπε να καταγγέλλουν δελφοι αυτό εισπράττουµε από εκείνους - δεν θα έπρεπε να καταγγέλλουν 
επώνυµα, να µας ενηµερώνουν, να δίνουν λύσεις και αν χρειαστεί να πηγαί-επώνυµα, να µας ενηµερώνουν, να δίνουν λύσεις και αν χρειαστεί να πηγαί-
νουν οι ίδιοι στον εισαγγελέα και όχι να δέχονται αναφορές και να προσπα-νουν οι ίδιοι στον εισαγγελέα και όχι να δέχονται αναφορές και να προσπα-
θούν να τις υποκρύπτουν; Νοµιµοποιούνται να εκδίδουν ανακοινώσεις εκεί-θούν να τις υποκρύπτουν; Νοµιµοποιούνται να εκδίδουν ανακοινώσεις εκεί-
νοι που συµβάλλουν καθοριστικά στην συντήρηση ενός νεφελώδους τοπίου; νοι που συµβάλλουν καθοριστικά στην συντήρηση ενός νεφελώδους τοπίου; 

Ως εδώ και µη παρέκει! Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αναί-Ως εδώ και µη παρέκει! Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αναί-
σχυντη κοροϊδία. σχυντη κοροϊδία. 

Η Η ΔιοίκησηΔιοίκηση πρέπει επιτέλους να καταλάβει πως το συµφέρον της είναι η  πρέπει επιτέλους να καταλάβει πως το συµφέρον της είναι η 
εξυπηρέτηση των συναδέλφων, η εργασιακή υγεία και ηρεµία των υπαλλή-εξυπηρέτηση των συναδέλφων, η εργασιακή υγεία και ηρεµία των υπαλλή-
λων της, η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών. λων της, η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών. 

Ο δε Ο δε Σύλλογος Σύλλογος οφείλει να κάνει την υπέρβαση και να εκπαραθυρώσει οφείλει να κάνει την υπέρβαση και να εκπαραθυρώσει 
τους µόνιµους εκπροσώπους των τελευταίων ετών, που όπως αποδεικνύεται τους µόνιµους εκπροσώπους των τελευταίων ετών, που όπως αποδεικνύεται 
µέχρι σήµερα, µόνο δεινά έχουν προσφέρει και όλοι µαζί να εγκύψουµε στα µέχρι σήµερα, µόνο δεινά έχουν προσφέρει και όλοι µαζί να εγκύψουµε στα 
καθηµερινά προβλήµατα, να οργανώσουµε τη λειτουργία του Ταµείου, να καθηµερινά προβλήµατα, να οργανώσουµε τη λειτουργία του Ταµείου, να 
βάλουµε στόχους µε όραµα και ελπίδα. Ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει όµως να βάλουµε στόχους µε όραµα και ελπίδα. Ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει όµως να 
γίνει τώρα, προτού «πάρουν οι εργαζόµενοι το νόµο στα χέρια τους». Ο κό-γίνει τώρα, προτού «πάρουν οι εργαζόµενοι το νόµο στα χέρια τους». Ο κό-
µπος έχει φτάσει στο χτένι. Να είστε σίγουροι πως αν δεν δοθεί ένα τέλος σε µπος έχει φτάσει στο χτένι. Να είστε σίγουροι πως αν δεν δοθεί ένα τέλος σε 
αυτήν την παρωδία, θα γίνει και αυτό.  αυτήν την παρωδία, θα γίνει και αυτό.  

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
για το Δ.Σ. για το Δ.Σ. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

 Π. Σαλεµής Ι. Σαµαράς Π. Σαλεµής Ι. Σαµαράς


