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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νν 6 

 
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα παξαηεξνύκε κηα νινκέησπε, άδηθε θαη αλαίηηα επίζεζε ζην 

Σύιινγό καο από κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθιεγκέλσλ ζπλδηθαιηζηώλ ηνπ Σ.Υ.Τ.Ε. πνπ είηε έρνπλ 

πξόζθαηα ζπληαμηνδνηεζεί είηε είλαη πξνο άκεζε ζπληαμηνδόηεζε, νη νπνίνη, ζε «αγαζηή» ζπλεξγαζία 

κε ζπληαμηνύρνπο ζπλδηθαιηζηέο, ππνλνκεύνπλ ηα όπνηα «εξείζκαηα» είρε ν Σ.Σ.Τ.Ε. ζηελ Τ.η.Ε., 

ειπίδνληαο όηη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζα δηεθδηθήζνπλ επθνιόηεξα ηελ «άισζε» ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σ.Σ.Τ.Ε..   

Αο θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα λα δνύκε ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα κε ςπρξαηκία, ρσξίο εκπάζεηα, 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, πξηλ πάξνπκε νπνηαδήπνηε απόθαζε. 

 Σήκεξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, επηβάιιεηαη, ε επηινγή ηόζν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

θίλεζεο όζν θαη ησλ ππνςεθίσλ λα γίλεη, όρη κόλν κε ςπρξαηκία, αιιά θπξίσο κε γλώκνλα ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη θπξίσο ην ζηόρν πνπ έρνπλ. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζπληαμηνύρσλ ζε όιεο ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο είρε πάληα κηα 

επγελή άκηιια  κε όιεο ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο πξνεθινγηθέο αληηζέζεηο, πνηέ όκσο  νη αληηζέζεηο απηέο 

δελ είραλ πάξεη ηέηνηα δηάζηαζε, ΠΟΤΕ!!! 

 Αλαξσηηόκαζηε γηαηί ηώξα, γηαηί ιίγνπο κήλεο πξηλ από ηηο εθινγέο ππάξρεη ηέηνηνο πόιεκνο, 

γηαηί ηόζε ιάζπε, γηαηί ηόζε θαηαζπθνθάληεζε. Δελ γλσξίδνπλ όηη όια απηά ζα θαηαξξεύζνπλ ζαλ 

ράξηηλνο πύξγνο; Δελ γλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα όζα αηηήκαηα έρνπλ θαηά ην παξειζόλ 

ηθαλνπνηεζεί κεηά από ελέξγεηεο ηνπ Σπιιόγνπ καο; Έλα είλαη ζίγνπξν όηη όιε απηή ε νξγαλσκέλε 

επίζεζε κόλν ζπλδηθαιηζηηθό ζηόρν δελ έρεη.  

 

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη ,  
Τελ ώξα πνπ ε ρώξα καο ζηελάδεη, πνπ νη πνιίηεο καο, νη ζπλάλζξσπνί καο, ηα παηδηά καο, νη 

θίινη καο, νη ζπγγελείο καο  ππνθέξνπλ (1.200.000 άλεξγνη κέρξη ηώξα ), πνπ εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

θαηεδαθίδνληαη, πνπ όιεο νη θαηαθηήζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζβήλνληαη κε κηα 

κνλνθνληπιηά,  εκείο ζα έπξεπε λα ζπζπεηξσλόκαζηε ζε θνηλνύο αγώλεο δηεθδίθεζεο, άκπλαο, 

αλζξσπηζκνύ θαη αιιειεγγύεο. Αλη’ απηνύ, ηώξα αζρνινύληαη κε ηα λέα γξαθεία ηνπ 

Σπιιόγνπ καο. Αλ απηό δελ γίλεηαη από επηπνιαηόηεηα ή κε ζηόρν λα καο απνπξνζαλαηνιίζεη από 

ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ηόηε δείρλεη έιιεηκκα ζπλδηθαιηζηηθώλ πξνηάζεσλ. 



Τνπο ελεκεξώλνπκε όηη «θαλείο καο δελ είλαη ηζόβηνο ζηελ ζέζε επζύλεο πνπ θαηέρεη», όηη εκείο 

δελ ζπληαμηνδνηεζήθακε ζπλδηθαιηδόκελνη ζαλ θάπνηνπο άιινπο, θαη δελ εμαξγπξώζακε ηνπο 

όπνηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο καο αγώλεο κε θάπνην αληάιιαγκα (π.ρ. πξναγσγέο θιπ).  

 Παξά ηε ζπγθαηνίθεζε ζηε Σίλα 16,  είλαη γλσζηέο ζ’ εκάο όιεο εθείλεο νη αξλεηηθέο ζέζεηο, 

πξνηάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ είραλ θαη έθαλαλ ζε βάξνο ησλ ζπληαμηνύρσλ όηαλ θαηείραλ ζέζεηο 

επζύλεο ζην Γεληθό Σπκβνύιην ηεο Τ.η.Ε., ζην Δ.Σ. ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσλ, ζην Δ.Σ. ηνπ Μεηνρηθνύ 

Τακείνπ, ζην Δ.Σ. ηνπ Σ.Υ.Τ.Ε. Αλαξσηηόκαζηε όκσο ηώξα, ηη θξύβεηαη πίζσ απ’ ηελ επηινγή ηνπ 

ρώξνπ ηεο νδνύ Λέθθα γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο «Νέαο Σπλδηθαιηζηηθήο Ελόηεηαο Σπληαμηνύρσλ ΤηΕ» 

θαη όρη ηνπ ρώξνπ όπνπ λόκηκα ζηεγάδεηαη ν Σύιινγνο Σπληαμηνύρσλ. 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά όηη νξηζκέλα από ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνπκε ζηηο αλαθνηλώζεηο δελ 

αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ, απηό όκσο δελ πξέπεη λα γίλεη εκπόδην γηα λα ηα παξαβιέςνπκε. 

Γηα εκάο ην πξόβιεκα αθόκα θαη «ελόο» ζπλαδέιθνπ είλαη πξόβιεκα ηνπ ζπιιόγνπ θαη ζα πξέπεη λα ην 

αληηκεησπίδνπκε. 

Εκείο, ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, πνηέ δελ ηζρπξηζηήθακε θαη δελ ζα ηζρπξηζηνύκε θαη ζην 

κέιινλ όηη νη ζπλδηθαιηζηηθνί αγώλεο, κε όπνηα κνξθή θαη αλ εθδειώλνληαη (πνιηηηθά – ζπλδηθαιηζηηθά 

– δηθαζηηθά) είλαη κάηαηνη. Είλαη όκσο θαζήθνλ καο λα αμηνινγνύκε θάζε θνξά ηηο ζπλζήθεο, ηηο 

πηζαλόηεηεο επηηπρίαο, ηηο δπλαηόηεηέο καο, θαη κε βάζε απηή ηελ αμηνιόγεζε λα ελεκεξώλνπκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο γηα ηα πηζαλά απνηειέζκαηα. Οη επηζπκίεο καο, ε ππνθεηκεληθή καο εθηίκεζε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή καο θόξηηζε δελ πξέπεη λα καο παξαζύξνπλ ζε αλεδαθηθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

ελέξγεηεο πνπ ζα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε δσή ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 Εκείο, ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, δε ζέινπκε λα δεκηνπξγνύκε κεγάιεο ειπίδεο γηα άκεζα 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, ε δηάςεπζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε απνγνήηεπζε θαη εγθαηάιεηςε.  

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Πξέπεη λα πνύκε όινη καδί έλα βξνληεξό ΟΧΙ ζηνπο ππνλνκεπηέο ηνπ Ιζηνξηθνύ Σπιιόγνπ 

καο πνπ επί 70 ζπλαπηά έηε έρεη λα επηδείμεη κόλν ζεηηθή παξνπζία ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξώκελα.   

  Πξέπεη λα πνύκε όινη καδί έλα ηζρπξό ΝΑΙ ζηελ αγσληζηηθή ελόηεηα ησλ δύν Σπιιόγσλ.  

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο θαη επρέο γηα ην λέν έηνο 

Ειέλε Κιεηνξάθε – Πνύιηα 

Αζαλάζηνο Αβαγηαλόο 

Αληώλεο Αδειηαλάθεο 

Γεώξγηνο Αλδξνπιάθεο 

Αληώλεο Μειηζζηλάθεο 


