
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΝ ΙΛΣΕ  

                                   **** 

 Η πλειοψθφία του Δ. του ΙΛΣΕ να ςταματιςει  

τισ απειλζσ και να ςυγκαλζςει τϊρα ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΝΕΛΕΤΗ  

υνάδελφοι. 

     Με ζκπλθξθ  και ανθςυχία  πλθροφορθκικαμε  απόφαςθ του Δ  του 

υλλόγου υνταξιοφχων Ιονικισ και Λαϊκισ Σράπεηασ για ποινικζσ και 

αςτικζσ διϊξεισ ςε βάροσ ςυναδζλφων που ηθτοφν τθν ςφγκλθςθ 

ζκτακτθσ Γ ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 23 του Καταςτατικοφ. 

    Ζκπλθξθ  γιατί θ διαδικαςία   ανάκλθςθσ του Δ προβλζπεται ρθτά 

από το ιςχφον Καταςτατικό, τθν τροποποίθςθ του οποίου θ πλειοψθφία 

αρνείται κατά παράβαςθ τθσ απόφαςθσ τθσ τελευταίασ  τακτικισ 

υνζλευςθσ και ςε αντίκεςθ με προεκλογικζσ δεςμεφςεισ τθσ δικισ τθσ 

παράταξθσ  Προφανϊσ κάποιεσ διατάξεισ τθν εξυπθρετοφν όπωσ θ 

υποκατάςταςθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ από το Δ ςτθν εκλογικι 

διαδικαςία  και κάποιεσ όπωσ αυτι του άρκρου 23 για το δικαίωμα 

κατάκεςθσ πρόταςθσ μομφισ από τα μζλθ τισ καταργεί από μόνθ τθσ 

χωρίσ καταςτατικι ςυνζλευςθ. 

    Ανθςυχία γιατί ανεξάρτθτα από το αν ςυμφωνοφμε   ι  διαφωνοφμε 

με τθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια,  οι απειλζσ για δικαςτικζσ διϊξεισ  μελϊν 

του υλλόγου ςυνιςτοφν πρωτοφανι  ενζργεια για το ςυνδικαλιςτικό 

κίνθμα με εμπλοκι δικαςτθρίων ςτισ διαπαραταξιακζσ διαμάχεσ και 

αντιπαρακζςεισ για τθν επίλυςι τουσ. Ανθςυχία γιατί θ αλαηονεία και ο 

αυταρχιςμόσ τθσ πλειοψθφίασ  κλιμακϊνεται επικίνδυνα μζχρι του 

ςθμείου απαγόρευςθσ κάκε διαφορετικισ  κζςθσ και άποψθσ.  

Αποκαλεί με απαράδεκτο τρόπο «κείμενο μίςουσ» τθν πρόταςθ για Γ 

αξιολογϊντασ θ ίδια τθν φπαρξθ ςπουδαίου  λόγου  για τθν κακαίρεςθ.  

Αλλά αυτό το ηιτθμα  είναι ςτθν κρίςθ των ςυναδζλφων που 



υπογράφουν και  όχι τθσ πλειοψθφίασ που είναι κρινόμενθ και  θ τελικι 

απόφαςθ ανικει ςτθ Γενικι υνζλευςθ.    

υνάδελφοι 

   Σθν ανυπαρξία κάκε δραςτθριότθτασ για τθν επίλυςθ του ςοβαροφ 

προβλιματοσ  των ςυνταξιοφχων, τθσ αποκατάςταςθσ τθσ επικουρικισ 

μασ ςφνταξθσ θ πλειοψθφία του ΚΛΣΕ προςπακεί να καλφψει με 

πρακτικζσ άρνθςθσ διαλόγου ,αποκλειςμϊν ακόμα και πεικαρχικϊν 

διϊξεων όπωσ ςυνζβθ πρόςφατα ςε βάροσ μζλουσ τθσ υντονιςτικισ 

Επιτροπισ τθσ Παράταξισ μασ .Αγνοεί τισ  προτάςεισ και κζςεισ μασ 

προκλθτικά όπωσ εκείνεσ για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ και 

τθν ςφγκλθςθ  ζκτακτθσ Γ ςφμφωνα με το άρκρο  22 του καταςτατικοφ. 

   Σθν 21/3/2018 κατακζςαμε γραπτι πλιρθ πρόταςθ για τροποποίθςθ 

του καταςτατικοφ  και ζναρξθ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ .Σθν 

21/12/ϋ2018 με αρικμό  πρωτοκόλλου  1974 υποβάλαμε πρόταςθ για 

ςφγκλθςθ Γ με κζματα ,τα οποία τϊρα άλλοι ςυνάδελφοι επικαλοφνται 

ωσ λόγουσ ανάκλθςθσ του Δ, Σο ερϊτθμα  είναι γιατί  δεν ςυγκαλείται 

Γ με το άρκρο 22 που ενδεχόμενα   κα ακφρωνε τθν επίκλθςθ του 

άρκρου 23.Ποιόσ τθν φοβάται και γιατί. 

 υνάδελφοι, 

     Αν θ πλειοψθφία του Δ ζχει  διαφορζσ και ανοιχτοφσ λογαριαςμοφσ 

με άλλθ παράταξθ του χϊρου , να τισ λφςει ςτα πλαίςια δθμοκρατικϊν 

διαδικαςιϊν με διάλογο και ςυναίνεςθ. Δεν ζχει όμωσ κανζνα  

δικαίωμα να χρθςιμοποιεί  ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ όπωσ το 

φλλογό μασ  για απειλζσ με δικαςτικζσ διϊξεισ κατά ςυναδζλφων..! 

   Σθν ευκφνθ όμωσ για τον επικίνδυνο κατιφορο τθσ πλειοψθφίασ 

ζχουν και όςοι τουσ ςτθρίηουν. Ιδιαίτερα όςοι προζρχονται  ι δθλϊνουν 

ότι ανικουν ςτο χϊρο τθσ Αριςτεράσ .Είναι ανεξιγθτθ αν όχι 

προκλθτικι θ ταφτιςι  τουσ  με  επικίνδυνεσ ςυνδικαλιςτικζσ  πρακτικζσ 

των δικαςτθρίων και διϊξεων. Να αναλογιςτοφν τισ ευκφνεσ  τουσ  

τουλάχιςτον απζναντι ςτθν δικι τουσ ιςτορία. 

υνάδερφοι, 



    Επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτθμά μασ  για ςφγκλθςθ  ζκτακτθσ  Γ 

για λιψθ απόφαςθσ ςε όλα τα ανοιχτά ηθτιματα  και ιδιαίτερα για το 

μείηον ηιτθμα που είναι  θ διάςωςθ τθσ επικουρικισ μασ ςφνταξθσ. Η 

πλειοψθφία του  Δ  να τθν ςυγκαλζςει τϊρα αντί να απειλεί  και να 

τρομοκρατεί του ςυναδζλφουσ . 
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