
          

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Έχει μεσολαβήσει ένας ολόκληρος χρόνος από την προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Ο 

λόγος της μακράς σιωπής μας δεν οφείλεται σε αδιαφορία προς εσάς ή σε αδράνειά μας από 

τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, αλλά στην πάγια πεποίθηση μας ότι πρέπει να λέ-

με λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να σας εκθέσουμε τα γεγονό-

τα που έγιναν στο διάστημα των δώδεκα μηνών που πέρασαν, χωρίς περιττά λόγια και απο-

φεύγοντας τους χαρακτηρισμούς και τις άσκοπες επικρίσεις. 

Έχοντας λοιπόν σαν οδηγό στη συνδικαλιστική μας ενασχόληση μόνο την αλήθεια, 

θα προσπαθήσουμε και τώρα να σας φανούμε περισσότερο χρήσιμοι παρά ευχάριστοι. Αυ-

τόν το δεύτερο ρόλο τον παίζουν άλλοι. Σήμερα που η χώρα χειμάζεται, που εργαζόμενοι 

και συνταξιούχοι δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, νομίζουμε ότι είναι περιττή πολυ-

τέλεια να ασχολούμαστε με συνδικαλιστικές ίντριγκες, με προσωπικές αντιπαραθέσεις και 

με εγωιστικά «πείσματα». Εμείς δε θα μπούμε σ’ αυτόν τον πειρασμό. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Συνάδελφοι, ο κίνδυνος να ενταχθεί το σύνολο της επικούρησης (επικουρικό και 

πρόγραμμα) στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) είναι ορατός, με άμεσο 

αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των αποδοχών μας. Αυτό θα συμβεί αν δεν εφαρμοσθούν 

οι προβλεπόμενες  από το άρθρο 220 του Ν 4281 διατάξεις, οι οποίες δίδουν διέξοδο με δύο 

εναλλακτικές λύσεις: 

Α) ίδρυση επαγγελματικού ταμείου 

Β) ασφαλιστικό πρόγραμμα  

Ο χρόνος επείγει γιατί η καταληκτική προθεσμία είναι ο Μάιος του 2015. Πρέπει άμε-

σα να δραστηριοποιηθεί το Προεδρείο του Συλλόγου για μια ξεκάθαρη λύση προ των εκ-

λογών του Συλλόγου, γιατί μετά θα «κλαίμε όλοι πάνω απ’ το χυμένο γάλα». Γιατί δεν θα μας 

σώζει ούτε η αναβλητικότητα και η ασάφεια των θέσεων του Γεν. Γραμματέα Ι. Πετρόπου-

λου, ούτε οι θέσεις των «Εν Δράσει» του Κ. Ευσταθίου, που ο καθένας τους με διαφορετικό 

τρόπο σαμποτάρει αυτήν τη λύση, πρακτικές οι οποίες κατά την άποψή μας κρύβουν εκλο-

γικές σκοπιμότητες. 

Εμείς, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, θεωρούμε ότι οι νόμοι του κράτους πρέπει να 

εφαρμόζονται μέχρι να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Αυτό σημαίνει ευνομούμενη πο-

λιτεία. 



Όσοι διακηρύσσουν το αντίθετο, υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και 

όσοι προβάλλουν ανεδαφικά επιχειρήματα πλαισιώνοντας τα ψεύδη, θα πρέπει επιτέλους να 

αντιληφθούν ότι οι συνάδελφοι έχουν και μνήμη και κρίση.     

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Γνωρίζετε ήδη ότι εγκρίθηκε η λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης. Η Κίνησή 

μας, παρότι δεν υπήρχε η πρόβλεψη του στο πρόγραμμά μας, συνέβαλε αποφασιστικά με 

τις απόψεις και τις προτάσεις της για τη διαμόρφωση κανόνων στην κατεύθυνση δίκα-

ιης και διαφανούς λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού. Απορίας άξιον είναι γιατί ο επι-

κεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας κ. Ίκαρος Πετρόπουλος δεν το ψήφισε αν και υ-

πήρχε πρόβλεψη στο πρόγραμμά του. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Εμείς που σταθήκαμε όρθιοι χάρις στην αμέριστη συμπαράστασή σας, θα συμμετέ-

χουμε στις επόμενες εκλογές συνεχίζοντας τον αγώνα, γιατί αυτό επιτάσσει η συνείδησή 

μας, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ενδοσκόπησης και γκρίνιας γιατί πρέπει να δρά-

σουμε χωρίς καθυστέρηση. Για να γίνει αυτό πρέπει και οι αντίπαλοί μας να ξεπεράσουν το 

εγώ και να πάνε στο εμείς. 

 Εμείς, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, δεν υποστείλαμε τη σημαία του αγώνα όταν δε-

χόμασταν ολομέτωπη επίθεση από όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις με χτυπήματα 

κάτω από τη μέση.  

Πεποίθησή μας ήταν και είναι ότι το εκάστοτε προεδρείο του Συλλόγου πρέπει να επι-

λέγει τον τρόπο που θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του για το οποίο και ψηφίστηκε. Εμείς έ-

χουμε χρέος να αξιολογούμε τα αποτελέσματα των ενεργειών του στο τέλος, αφού 

προηγούμενα με τις απόψεις και τις προτάσεις μας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε 

τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Αυτή την πεποίθηση δεν την αλλάξαμε τόσα χρόνια που 

είχαμε την ευθύνη του προεδρείου παρά τις έξαλλες, άγονες και πέρα από τα όρια επιθέσεις 

που δεχόμασταν από την Αναγεννητική Πρωτοβουλία του κ. Ι. Πετρόπουλου. 

Μαζί με τους συναδέλφους που πίστεψαν και ακολούθησαν τις αρχές της Κίνησης μας 

όλα τα προηγούμενα χρόνια, βαδίζουμε μπροστά με γνώμονα πάντα τα πιστεύω μας και 

με επίγνωση των κινδύνων που εγκυμονούν οι άναρθρες κραυγές και οι υποσχέσεις χω-

ρίς ίχνος επαφής με την πραγματικότητα. 

Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε εσάς που αναζητάτε την αλήθεια για όσα γίνονται και 

σας δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ότι από εμάς θα ακούτε μόνο αλήθειες με οποιοδήποτε 

κόστος. Αυτή είναι η θεωρία μας, αυτή είναι η πίστη μας, με αυτήν πορευτήκαμε ως τώρα 

και με αυτή θα πορευτούμε και στο μέλλον. 

Στόχος μας είναι η εύρυθμη, διαφανής και δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές  

για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους.     

Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

Θανάσης Αβαγιανός  

Γεώργιος Ανδρουλάκης 



 


