ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.
Αθήνα, 06/05/2015

Ανακοίνωση Νο 1
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχετε ήδη ενημερωθεί από ανακοίνωση του ΣΣΤΕ για τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. Ένα ευέλικτο
λειτουργικό Προεδρείο των (6) έξι συμβούλων, ήταν η τελική πρόταση που υιοθετήθηκε από το ΔΣ του
Συλλόγου. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρθηκε επιγραμματικά, χωρίς ειδικότερα σχόλια, η συγκεκριμένη
συγκρότηση και η κάλυψη των θέσεων ευθύνης του Συλλόγου μας σύμφωνα με την πρόβλεψη του
Καταστατικού.
Θα θέλαμε όμως, μέσω αυτής της ανακοίνωσης, να σας δώσουμε τη συνολική εικόνα και να σας
ενημερώσουμε αναλυτικά για τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τις παρατάξεις του ΣΣΤΕ στη
συγκεκριμένη συνεδρία με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.
Ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος Ι. Γοζαδίνος αναφέρθηκε συγκεκριμένα: «… Νομίζω ότι ο
καθένας από εμάς έχει βγάλει τα συμπεράσματά του από τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας και πολύ
περισσότερο από αυτά που διημείφθησαν όλη την προεκλογική περίοδο του Συλλόγου μας, επειδή λοιπόν
θεωρώ ότι οι συνάδελφοι της παράταξης των «Εν Δράσει» κράτησαν συγκεκριμένη θέση και στάση όσον
αφορά στην αντιδεοντολογική συμπεριφορά τους όλη την προεκλογική περίοδο, με ύβρεις,
παραπληροφόρηση, κινδυνολογία και πολύ περισσότερο με ψευδείς κατηγορίες προσωπικού χαρακτήρα
που συγκεκριμένα αναφέρονταν στους “dealers” των ιδιωτικών εταιρειών και ότι ο καθένας από εμάς ήταν
σε θέση να χρηματιστεί ώστε να συμφωνήσει για τη συμμετοχή του Προγράμματος σε ιδιωτική εταιρεία.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο κάθε καλοπροαίρετος ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με τη
συγκεκριμένη παράταξη. Έχουν άλλωστε δοθεί δείγματα γραφής και την προηγούμενη διετία από τον ένα
σύμβουλο που διέθεταν τότε οι «Εν Δράσει» το συνάδελφο Ευσταθίου Κ., όσον αφορά τον τρόπο
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λειτουργίας του που έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή μας την απόφαση. Με όλα τα παραπάνω
είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην πρότασή μας για τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. Προτείνουμε ένα
Προεδρείο των οκτώ (8) Συμβούλων με τις υπόλοιπες τρεις παρατάξεις, που συγκεντρώνει το 80%
περίπου του συνόλου του εκλογικού σώματος μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Και
για τις θέσεις ευθύνης προτείνουμε συγκεκριμένα: Πρόεδρος: Γοζαδίνος Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας:
Πετρόπουλος Ίκαρος, Αντιπρόεδρος: Κλητοράκη Ελένη, Ταμίας: Χαϊδούτης Στέλιος και Αναπλ. Γραμματέας:
Βρέττα Ευαγγελία. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένα η πρότασή μας για ένα προεδρείο των οκτώ (8) ώστε να
μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά το σωματείο για την επόμενη διετία.»
Ακολούθησε η τοποθέτηση του συναδέλφου Κ. Ευσταθίου από πλευράς των «Εν Δράσει» οποίος
πρότεινε ένα προεδρείο αντιπροσωπευτικό – αναλογικό γιατί είναι «… προς το συμφέρον όλων των
συνταξιούχων και όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων, σε μια δύσκολη περίοδο

με ανοικτά

προβλήματα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά…» όπως ανέφερε επιγραμματικά ο ίδιος.
Αντιπροσωπευτικό-αναλογικό όμως, για όσους συναδέλφους δεν γνωρίζουν, σημαίνει, πρόεδρος από
την πρώτη κατά σειρά παράταξη, γραμματέας από τη δεύτερη και συνεχίζεται η ίδια λογική μέχρι την
κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης. Η πρόταση αυτή στα απλά ελληνικά σημαίνει, Πρόεδρος του ΣΣΤΕ ο
συνάδελφος Ι. Γοζαδίνος και Γεν. Γραμματέας ο συνάδελφος Κ. Ευσταθίου. Υπάρχει κάποιος
συνάδελφος που μπορεί να πιστέψει ότι το σχήμα αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει
αποτελεσματικά για το συμφέρον όλων των συναδέλφων; ΔΕ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ…!!!
Την ίδια πρόταση (αντιπροσωπευτικού – αναλογικού) κατέθεσε και ο συνάδελφος Ίκαρος
Πετρόπουλος από πλευράς της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας». Αναφέρθηκε στους λόγους και στις
δύσκολες συνθήκες που επιβάλλουν την υιοθέτηση αυτής της πρότασης , σαν μοναδική διέξοδο για την
επίλυση των προβλημάτων της επόμενης διετίας. Αγνόησε και δεν έδωσε καμία απάντηση για την
πρόταση της παράταξής μας για το προεδρείο των (8) συμβούλων και τριών παρατάξεων που όπως
αναφέραμε συγκέντρωνε το 80% περίπου της εκλογικής δύναμης των συναδέλφων, μια πρόταση που έδινε
πραγματική διέξοδο,

καθότι υπήρχε κοινή άποψη και ταύτιση κατά ένα μεγάλο ποσοστό των (3)

παρατάξεων, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη
διετία.
Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο Προεδρεύων σύμβουλος Ιωάννης Γοζαδίνος ο οποίος ανέφερε
συγκεκριμένα «… Έχετε την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει η καρέκλα της θέσης ευθύνης και δε μας
ενδιαφέρει η αξιοπρέπειά μας και η αξιοπιστία μας προς τους συναδέλφους; Εάν θα υπάρξει με την
πρόταση που κάνετε το οποιοδήποτε πρόβλημα αύριο – μεθαύριο στη λειτουργία του Συλλόγου και
δημιουργηθεί μια κρίση στο Σύλλογο δε θα χάσουμε την αξιοπιστία μας προς τους συναδέλφους; Δεν είναι
καλύτερα από την αρχή να είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας; Εφόσον δεν αποδέχεται η Αναγεννητική
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Πρωτοβουλία τη θέση του Γεν. Γραμματέα προχωράμε σε καινούργια πρόταση των (6) συμβούλων
και των δύο παρατάξεων με: Πρόεδρο το συνάδελφο Γοζαδίνο Ι., Γεν. Γραμματέα τη συνάδελφο
Κλητοράκη Ε., Αντιπρόεδρο τη συνάδελφο Βρέττα Ευγγ., Ταμία το συνάδελφο Χαϊδούτη Στ. και Αναπλ. Γεν.
Γραμματέα το συνάδελφο Αβαγιανό Αθ.»
Η πρόταση αυτή τελικά, ψηφίστηκε από το ΔΣ του ΣΣΤΕ.
Πρέπει επίσης, να καταγράψουμε κάποια σχόλια και να θέσουμε κάποια ερωτήματα, για τα οποία
περιμένουμε απαντήσεις από τους ίδιους, για την ενημέρωση του συνόλου των συναδέλφων.
 Τι άλλαξε, μέσα σε δύο χρόνια, ώστε, την προηγούμενη διετία, ήταν πολύ αποτελεσματικό και
λειτουργικό ένα προεδρείο των (6) έξι συμβούλων και των δύο παρατάξεων ενώ αυτή τη διετία δεν
θα είναι εξίσου αποτελεσματικό και λειτουργικό, αλλά και αντιπροσωπευτικότερο, ένα προεδρείο
των (8) συμβούλων και των τριών παρατάξεων;
 Τι άλλαξε, μέσα σε δύο χρόνια, ώστε να θεωρείται πολύ λογική και δημοκρατική η εμμονή του
συνάδελφου Κ. Ευσταθίου, να συγκροτηθεί προεδρείο, τότε με πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα από την
ίδια παράταξη τη «Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα», όταν μάλιστα διέθετε η συγκεκριμένη παράταξη
(4) έδρες, ενώ τώρα ένα προεδρείο με Πρόεδρο και Γραμματέα από την ίδια παράταξη, τη
«Δημοκρατική Συνεργασία», που διαθέτει μία έδρα περισσότερη, δηλαδή (5) έδρες στο ΔΣ, είναι
μονοπαραταξιακό και οι σύμβουλοι της συγκεκριμένης παράταξης διακατέχονται από αλαζονεία,
εγωισμό και αυταρχισμό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του; Ξεχνάει ο συνάδελφος Κ.
Ευσταθίου, ότι φθάσαμε στην Πέμπτη συνεδρία για να συγκροτηθεί προεδρείο

την

προηγούμενη διετία, ακριβώς επειδή έμενε προσηλωμένος στην άποψή του αυτή;
 Τι άλλαξε, μέσα σε δυο χρόνια, ώστε η αντισυνδικαλιστική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά του
συναδέλφου Κ. Ευσταθίου, από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ, που τότε μάλιστα ορθώς
καταγγέλθηκε από το συνάδελφο Ι. Πετρόπουλο, δικαιολογεί τη σημερινή νέα πρόταση για
αντιπροσωπευτικό αναλογικό προεδρείο, ώστε να τοποθετηθεί εκ νέου ο παραπάνω συνάδελφος
Γραμματέας του Συλλόγου;
 Τι άλλαξε, μέσα σε δύο χρόνια, ώστε την προηγούμενη διετία να θεωρείτο ηθικό και πολύ λογικό
να αποκλειστεί η δεύτερη κατά σειρά συνδικαλιστική παράταξη «Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση»
με επικεφαλής τη συνάδελφο Ε. Κλητοράκη όταν μάλιστα είχε λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων (548
έναντι 420 της αντίστοιχης δεύτερης φέτος «Εν Δράσει») ενώ σήμερα θεωρείται ανήθικο,
αντισυνδικαλιστικό και παράλογο να μη συμμετέχει στο προεδρείο η παράταξη των «Εν Δράσει»;
 Γνωρίζουν οι συνάδελφοι της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» ότι υπήρξε συνάντηση κατ’ ιδίαν
και τηλεφωνικές συνεννοήσεις μεταξύ των επικεφαλής των δύο παρατάξεων (Ι. Γοζαδίνου και Ι.
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Πετρόπουλου) ώστε να υπάρξει σύγκλιση και συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεών τους για τη
συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα;
 Γνωρίζουν οι συνάδελφοι της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» ότι από την πλευρά του
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συνεργασίας Ι. Γοζαδίνου, έγιναν γνωστές στο συνάδελφο Ι.
Πετρόπουλο, όλες οι εναλλακτικές προτάσεις, που η παράταξη μας θα πρότεινε κατά σειρά στο ΔΣ
του Συλλόγου;
 Γνωρίζουν οι συνάδελφοι της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» ότι ο επικεφαλής της παράταξής
τους έμεινε προσηλωμένος αποκλειστικά σε μια πρόταση αυτή του αντιπροσωπευτικού –
αναλογικού προεδρείου ενώ πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε απόφαση της συντονιστικής τους και για
δεύτερη εναλλακτική πρόταση;
 Γνωρίζουν οι συνάδελφοι της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» ότι η συνάδελφος Ε. Κλητοράκη,
παρά τις συνδικαλιστικές διαφορές του παρελθόντος με τον επικεφαλής της παράταξής τους, είχε
συμφωνήσει να τον ψηφίσει ωςΓεν. Γραμματέα του ΣΣΤΕ;
Και εάν τα γνωρίζουν αυτά οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης παράταξης, για πιο λόγο
υιοθετούν την άποψη ότι η πρότασή μας για προεδρείο των (8) με Γεν. Γραμματέα το συνάδελφο
Ίκαρο Πετρόπουλο ήταν προσχηματική;
Δυστυχώς ήταν και παραμένει προσχηματική, η πρόταση της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» για
αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο, όταν μάλιστα είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του συναδέλφου Ι.
Γοζαδίνου που απέκλειε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω;
Φαίνεται ότι, με αυτή την πρότασή του αυτή, ο συνάδελφος Ι. Πετρόπουλος, προσπάθησε. να
προσπεράσει εμμονές του παρελθόντος για αντιθέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα;
Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα και σχόλιά μας, είναι χρήσιμες, ώστε να μπορέσουν,
όλοι οι συνάδελφοι, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η συντονιστική επιτροπή
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη, Ζέρβας Άγγελος, Αβαγιανός Θανάσης,
Χαϊδούτης Στέλιος, Ανδρουλάκης Γιώργος, Ακριώτης Γ., Αλατάς Γρ.,
Αργυρόπουλος Κ., Βασιλαδιώτης Χ., Καπαρός Μ., Καραθανάσης Τρ., Καρανάσης
Δ., Κοκκινόπουλος Δ., Κονδύλης Ν., Κοσμάς Δ., Κούρτης Γ., Κυριακαντωνάκης
Η., Λαδά Ελ., Μακρής – Γυαλιάς Θ., Μιχαηλίδης Α., Μπούρδαλος Κ., Ντηνιακός Γ.,
Παπαδάκης Δ., Παπαϊωάννου Α., Παπανδρέου Χρ., Πέτρου Π., Ποριώτης Γ.,
Σαράτσογλου Αντ., Στρίκου Κ., Τσικογιαννοπούλου Νικ., Τσιλίκα Α.
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