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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

        Οι επί κεφαλής  της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας  προσπαθούν να εισάγουν στο Σύλλογο 
των συνταξιούχων νέα ήθη και έθιμα, ανατρέποντας την παράδοση και καταστρατηγώντας τη 
συνδικαλιστική πρακτική, που στηρίζεται στην αλήθεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην ενότητα 
για την επίτευξη των στόχων του μεγάλου και ιστορικού μας Συλλόγου.

        Η παράταξη αυτή, εφαρμόζοντας πρακτικές πρωτόγνωρης προπαγάνδας, χρησιμοποίησε  μια 
διακήρυξη και με τη συμμετοχή σε κλήρωση καφετιέρας, εγκλώβισε με μεθοδικό τρόπο πολλούς 
καλοπροαίρετους συναδέλφους, οι οποίοι καλόπιστα προσφέρθηκαν να ενισχύσουν την νέα κίνηση 
των συναδέλφων, χωρίς να υποψιαστούν ότι το όνομα τους θα το χρησιμοποιούσαν  ΣΕ  ΛΙΣΤΑ  για 
προεκλογική εκμετάλλευση. Εκτός βέβαια από τους μυημένους.

                Θα έχει επίσης επισημανθεί από κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο, διαβάζοντας τις πέντε 
ανακοινώσεις, ότι ενώ όλες οι κινήσεις που συμμετέχουν στις εκλογές έχουν κάνει τον απολογισμό 
τους και έχουν καταχωρήσει το πρόγραμμα τους, η νέα κίνηση ( με το βεβαρημένο παρελθόν της σε 
βάρος των συνταξιούχων ), εξαντλεί τις δυο από τις τέσσερις σελίδες, για τους δικούς της προφανείς 
σκοπούς, με την καταχώρηση της ΛΙΣΤΑ ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και στις υπόλοιπες περιορίζεται σε 
έκθεση ιδεών-προθέσεων. Δεν τολμούν να καταγράψουν τις διεκδικήσεις, που έχει ο Σύλλογος, γιατί 
δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές παρέμειναν εγκλωβισμένες από την αρνητική ως εχθρική στάση, 
που τήρησε το παραπάνω δίδυμο  απέναντι στους συνταξιούχους  μέχρι προχτές, που διοικούσε 
το Σύλλογο των εν ενεργεία. Επιδεικτικά τις περιφρονούν γιατί είναι…αλαζόνες και δεν θέλουν να 
θυμούνται τα όσα έκαναν σε βάρος των συναδέλφων τους συνταξιούχων.

        Το πόσο σοβαρό είναι το βασικό πλαίσιο των δεσμεύσεων τους, που τόλμησαν να καταγράψουν 
στην ανακοίνωση τους, φαίνεται από τις παρακάτω παρατηρήσεις :

-. Θα αποκρούσουν λένε την υπαγωγή της ανεξάρτητης λογιστικής λειτουργίας των πρώην Ταμείων 
μας στην ΗΔΙΚΑ και του Ταμείου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ. Όταν μπήκαμε στην ΗΔΙΚΑ, που ήταν όλοι αυτοί 
οι όψιμοι νεοσωτήρες μας και γιατί δεν αγωνίστηκαν να αποτρέψουν την είσοδο στην ΗΔΙΚΑ ; Γιατί 
συνδέουν κατά ανεπίτρεπτο τρόπο το Ταμείο Υγείας με τον ΕΟΠΥΥ; Γιατί ενσπείρουν το φόβο στους 
συναδέλφους ; Για  να εμφανιστούν ως σωτήρες ;



-. Θα προσπαθήσουν, λένε, για τη σταδιακή επανασύνδεση των συντάξεων και θα φροντίσουν για τους 
εθελουσιούχους-χαμηλοσυνταξιούχους. Δυστυχώς, οι εθελουσιούχοι είναι δημιούργημα δικό τους 
και λόγω των όψιμων τύψεων τους!, φαίνεται πως θέλουν να επανορθώσουν. Αλλά πως ;  Ένα μεγάλο 
μέρος της ευθύνης φέρουν όλοι όσοι είχαν καίριες θέσεις τότε κοντά στη Διοίκηση και στο ΔΣ  του 
Συλλόγου των εν ενεργεία. ( Τώρα είναι υποψήφιοι  με το Δίδυμο ) 

       Και χρειάζεται πράγματι μεγάλο θράσος να ισχυρίζονται ότι τώρα θα βοηθήσουν τους 
συνταξιούχους, όταν δεν έκαναν τίποτε για οποιοδήποτε θέμα. Αντίθετα με συγκεκριμένες πράξεις 
ματαίωσαν την υλοποίηση αιτημάτων προς τη Διοίκηση. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι για πρώτη και 
τελευταία φορά έστειλαν σαν εν ενεργεία ανακοίνωση στους συνταξιούχους με μοναδικό θέμα να 
συνεχιστεί η κράτηση υπέρ του ΣΥΤΕ. Μόνο αυτό τους απασχολούσε !

       Συνάδελφοι,

       Οι ώρες είναι κρίσιμες. Σκεφτείτε ποιοι σας έβλαψαν και υπόσχονται τα πάντα χωρίς να απαντούν, 
γιατί δεν τα υλοποίησαν, όταν πριν λίγο ήταν πανίσχυροι ως ηγετική ομάδα του ΣΥΤΕ. Και ασφαλώς 
η συνεργασία με το ΝΕΟ ΔΣ του ΣΥΤΕ είναι μονόδρομος για τη ΔΕΚΣ, αλλά με την διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια των δυο αδελφών Συλλόγων.

       Πείτε ΟΧΙ σε όσους καλλιεργούν το φόβο, πείτε ΟΧΙ στους εμπόρους της ελπίδας, πείτε ΟΧΙ σ 
αυτούς που τώρα, ενώ είναι συνταξιούχοι διαδίδουν ότι έχουν προσβάσεις σε  « υψηλά ιστάμενους », 
που είναι έτοιμοι να μας λύσουν τα προβλήματα. Γιατί άραγε δεν τους  χρησιμοποίησαν για να μας 
σώσουν;

       Η ΔΕΚΣ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση της. 
Πρόγραμμα που είναι εφικτό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο με τη βοήθεια όλων σας.

       Εμείς υποσχόμαστε ότι, όπως πάντα, θα εργαστούμε χωρίς δεσμεύσεις για τη λύση των πολλών 
προβλημάτων που μας απασχολούν, που τα γνωρίζουμε πολύ καλά και πολλά από αυτά είναι ώριμα 
για υλοποίηση.

       Νέοι συνάδελφοι μας συνταξιούχοι

       Δεν χρωστάτε τίποτε σε κανένα. Κάποιοι πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, ότι δεν υπάρχουν « 
γραμμάτια » προς εξαργύρωση. Ούτε μεταφερόμενοι ψηφοφόροι από τις κομματικές παρατάξεις 
του ΣΥΤΕ. Ο Σύλλογος των συνταξιούχων είχε πάντοτε και έχει στα Διοικητικά του Συμβούλια ικανά 
στελέχη, με πλούσιες εμπειρίες και γνώσεις στα συνδικαλιστικά των συνταξιούχων. Δεν χρειάζεται 
επαγγελματίες συνδικαλιστές με βεβαρημένο μάλιστα συνδικαλιστικό παρελθόν για τα συμφέροντα 
των συνταξιούχων Τώρα με την αποχώρηση του δίδυμου ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ φαίνεται στον 
ορίζοντα, πως η συνεργασία με το νέο ΔΣ των εν ενεργεία θα είναι  ειλικρινής, εποικοδομητική και σε 
ισότιμη βάση.

                                                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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