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Μεθοδεύσεις πριν την λύση: Μας ζήτησαν κάτι που είχαν !
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όλοι έχουν πλέον αντιληφθεί ότι έχουμε φθάσει στο τελικό στάδιο επίλυσης του ζωτικού ζητήματος
των συνταξιούχων,δηλαδή της παύσης των κρατήσεων των νόμων και της μεθόδευσης της επιστροφής
των αναδρομικών. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε σειρά παραγόντων όπως η ``ιδιαιτερότητα`` της ΤτΕ και
ο πρόσφατος νόμος 4387/16 που σεβάστηκε αυτή την ιδιαιτερότητα. Κανένας όμως ,δεν μπορεί να
αμφισβητήσει ότι στην ανάδειξη και στην ωρίμανση του θέματος , σημαντικά συνέβαλε σειρά
ενεργειών “ συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων” που κατά την πλειοψηφία που Διοικεί τον
Σύλλογο ``Υπονομεύουν το έργο της!!. Ναι, η συμβολή των ``συγκεκριμένων συνδικαλιστικών
παρατάξεων`` υπήρξε διακριτή και ουσιώδης.Μόνο ιδιοτελείς ή αδιάφοροι δεν την διακρίνουν.
Με βάση αυτή την πραγματικότητα πιστεύαμε ότι η κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. του ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ που
πραγματοποιήθηκε στις 12.12.17 θα ήταν,επί τέλους, ένα βήμα ενότητας. Αναμέναμε κάποια ενωτική
πρόταση για να δυναμώσει το εσωτερικό μέτωπο,προκειμένου να πετύχουμε την πιο άμεση και πιο
αποτελεσματική λύση. Γιατί υπάρχουν λύσεις και `` λύσεις``.
Δυστυχώς,και σε αυτή την συνεδρίαση, η πόλωση και η αδιέξοδη πολιτική ήταν παρούσα. Οι
πλειοψηφίες των δύο Συλλόγων φέρανε πρόταση και εξουσιοδότησαν τους…. εαυτούς τους να
επισκεφθούν τον Υποδ/τη κ.Θ.Μητράκο και μετά τον Διοικητή Κ.Γ.Στουρνάρα . Μα αυτή την
δυνατότητα την είχαν και την έχουν(!). Συναντήσεις με την Διοίκηση,σύμφωνα με ανακοινώσεις τους,
έχουν κάνει πάρα πολλές .Μόνο που δεν ερμηνεύουν σωστά τα λόγια του κ.Διοικητή (τα παραθέτουν
και μάλιστα εντός εισαγωγικών),με αποτέλεσμα να εκθέτουν τον ίδιο και την Τράπεζα. Άλλωστε,
κανένας δεν αμφισβήτησε την πλειοψηφία τους,κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Παραμένει το ερώτημα:Γιατί ζητήσανε κάτι που είχαν , αντί να επιδιώξουν την ενίσχυση της
διαπραγματευτικής δύναμης του Συλλόγου,δύναμη που απλόχερα τους πρόσφέραμε και επενόησαν
μία μεθόδευση, μήπως και δεν… εισπράξουν αυτοί(!) το αποτέλεσμα της διαφαινόμενης λύσης;
Η μεθόδευση στο μεγαλείο της: Ελάχιστα λεπτά μετά την λήξη της συνεδρίασης του κοινού
Δ.Σ.κυκλοφόρησαν την προσχεδιασμένη κοινή ανακοίνωση τους!.Ταυτόχρονα ανάγγειλαν
συγκέντρωση στην Αθήνα ,στις 18.12.17,των μελών των παρατάξεών τους και όχι του Συλλόγου!

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία δεν επιχαίρει γιατί οι αναλύσεις και οι ερμηνείες που κάνει πάνω σε
νόμους,σε αποφάσεις και σε συμπεριφορές επιβεβαιώνονται για μία ακόμη φορά.
Δεν επιχαίρει γιατί ο ΣΣΤΕ έχασε μία ακόμη ευκαιρία να υιοθετήσει μία ενωτική-συλλογική διαδικασία
διεκδίκησης μίας σύντομης και ολοκληρωμένης λύσης
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