
                 

 

                   Ανακοίνωση  27/ 20.1.21                   

                         Απάντηση! 

Με.. τίμησε ο πρόεδρος του Συλλόγου αφιερώνοντας μία ολόκληρη ανακοίνωσή 

του  ( 43/14.1.21 ) σε μία ανάρτησή μου με την οποία  έκφρασα την απορία μου για 

την  αφωνία του,  σχετικά με  την κρίσιμη πιλοτική δίκη στο ΣτΕ ( 15.1.21 ),  σχετική 

με την διεκδίκηση των δώρων  εορτών και επιδόματος αδείας.                                                                                                                                             

Τη φορά τούτη απέφυγε τους προσωπικούς  χαρακτηρισμούς ,περιορίστηκε στον 

χαρακτηρισμό  << συνδικαλιστής >> ,ενώ γνωρίζει ότι ο συνδικαλισμός που 

υπηρετεί η Αναγεννητική Πρωτοβουλία  και ο πρόεδρος της ,  διαφέρει ριζικά από 

τους συνδικαλιστές  και τον ασκούμενο συνδικαλισμό στο χώρο.                                                                                                                                                         

Άλλωστε η Α.Π. είναι γέννημα και θρέμμα των συνταξιούχων και κανένας μας δεν 

επεδίωξε καριέρα συνδικαλιστή  στο ΣΥΤΕ.                                                                                               

Επί της ανακοίνωσής του κ. προέδρου και τις αγωγές :                                                                                                                         

Α. Είναι ,πράγματι, άξιο απορίας πως, για ένα τόσο σημαντικό γεγονός , δεν είχε 

ακουστεί κουβέντα στο χώρο, όταν είναι σαφές ότι η απόφαση του ΣτΕ, θα 

επηρεάσει καθοριστικά την τύχη των ομαδικών αγωγών που ο Σύλλογός μας               

( πλειοψηφία ) έχει  σύρει τους συνταξιούχους μας. Με την ανακοίνωσή του, 

μας...καθησύχασε ότι φροντίζει για εμάς η...ΟΣΤΟΕ   <<στην δίκη συμμετέχει η 

...ΟΣΤΟΕ>> (!!!). 

Β. Μήπως,  η αφωνία οφείλεται  στο ότι η αναμενόμενη  θετική  (πόσο μάλλον 

αρνητική) απόφαση του ΣτΕ,  θα καταστήσει άνευ  αντικειμένου τις ομαδικές  

αγωγές στις οποίες, ο πρόεδρος, αναφέρεται αυτάρεσκα  ,γιατί τις θεωρεί 

κατόρθωμά του ;. 

Γ. Μήπως ,γιατί οι ομαδικές  αγωγές που  συνιστούν αποπροσανατολισμό από την   

καίρια αποστολή του Συλλόγου   <έρχονται γάντι >> με την χρόνια  αρνητική και 

περιπαικτική πολιτική του Διοικητή κ. Γ. Στουρνάρα ;  

Δ. Τι το ευκολότερο για έναν αρνητικό Διοικητή από το να οχυρώνεται  πίσω από το 

λογικό επιχείρημα:  << Περιμένουμε το αποτέλεσμα των αγωγών σας και, τότε, τις 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις θα τις εφαρμόσω >> ;                                                                      

Είναι το επιχείρημα  που κρύβεται πίσω από τις χρόνιες υπεκφυγές του κ. Διοικητή. 

 Ε.  Δεν αντιλαμβάνεται ο, περί  την εσωστρέφεια στροβιλιζόμενος,   πρόεδρος του 

Δ.Σ.   πως φαντάζει  απίθανο να βρουν  τον κ. Γ.Στουρνάρα στην Διοίκηση της ΤτΕ , οι 

ομαδικές αγωγές  (όταν θα έχουν  τελεσιδικήσει) ,εκτός και η θητεία του  έχει 

ανανεωθεί κι άλλες   εξαετίες  ; Σαν πολύ δεν πάει;  



ΣΤ. Δεν γνωρίζει  ο υπάκουος πρόεδρος που << διασφαλίζει  με τον καλύτερο τρόπο  τις 

αξιώσεις των μελών του συλλόγου μας >> ότι  στις ομαδικές αγωγές που, πιθανότατα, 

θα συνεκδικαστούν, η ΤτΕ μπορεί  με την βαριά σκιά της  ( αναβολές , αοριστίες 

κ.λ.π.) να επηρεάζει την τελική κρίση της δικαιοσύνης ;  

Ζ. Είναι, πράγματι,  δύσκολο να καταλάβει κανένας ότι στην κρίση και του πιο 

αδέκαστου δικαστή, μετράει και  το <<φορτίο>> που φέρνει κάθε κρινόμενη 

υπόθεση; . Άλλο  το βάρος μίας απόφασης  που αφορά σε 3-4 επιλεγμένα μέλη του 

σωματείου  ,και άλλο το φορτίο μίας υπόθεσης 3.000 συνταξιούχων (!).  

Η .Τέλος, για μία ακόμη φορά, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία διά του αιρετού στο 

Δ.Σ. συμβούλου της  , ασκώντας νόμιμο δικαίωμά του, έχει καλέσει, δις, τον 

πρόεδρο να  χορηγήσει, όπως είναι υποχρεωμένος, αντίγραφα των τριών 

γνωμοδοτήσεων της κ. Πετρόγλου. 

                                                     Η Συντονιστική Γραμματεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


