
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 
 

Η Κίνησή μας “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ καλεί όλες και 

όλους τους συναδέλφους να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου μας που πραγματοποιείται την Τρίτη,                   

10 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 στην αίθουσα Συνελεύσεων 

του Σ.Υ.Τ.Ε. Λέκκα 23-25, Β΄ όροφος.  

 

Συνάδελφοι,  

 

Γνωρίζουμε ότι πολλοί κουράζονται και μόνο στην ιδέα της ασφυκτικής διαδικασίας μιας 

Γενικής Συνέλευσης, όπου σκόπιμα καταναλώνονται ατελείωτες ώρες στις «αρειμάνιες» 

ομιλίες του προεδρείου και τους τεχνητούς «καβγάδες», με αποτέλεσμα οι απλοί 

συνάδελφοι να μη φτάνουν ποτέ στο βήμα για να εκφράσουν απόψεις ή ερωτήματα. 

Όμως, πρέπει να αντέξουμε. Όσο κι αν έχει κατακρεουργηθεί η διαδικασία της 

Συνέλευσης, δεν έχουμε άλλο τρόπο για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να 

αποφασίσουμε για τις τύχες μας, για τα θέματά μας. Ελπίζουμε σε αυτή τη Συνέλευση ο 

συνάδελφος Πρόεδρός της να ορίσει ισότιμα και να τηρήσει αυστηρά το χρόνο της 

ομιλίας του Προέδρου του Δ.Σ. και αυτόν των Διοικητικών Συμβούλων, ώστε να 

προλάβουν να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώπιον ακροατηρίου και όχι σε άδειες 

καρέκλες, όποιοι συνάδελφοι επιθυμούν να μιλήσουν. Στις Συνελεύσεις πρέπει να 

ακούγονται όλες οι απόψεις και όχι ο «λιβανωτός» του προεδρείου.  

 

Σας καλούμε όλες και όλους να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε με 

θάρρος, σκέψη και εγρήγορση. Ο Σύλλογος ανήκει σε όλους μας και δημιουργήθηκε για 

την προάσπιση των συμφερόντων μας και μόνο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να 

μας μετατρέψει σε όχημα συμφερόντων οποιουδήποτε κομματικού η μη μηχανισμού. 

Πάνω από όλα, δε μας νοιάζει ποια είναι η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Το «δικοί μας» 

και «δικοί σας» πρέπει να τελειώσει μια για πάντα. Επιτέλους, δεν είμαστε επαίτες 

όταν διεκδικούμε, όταν απευθυνόμαστε στο Ταμείο Υγείας ή όταν ζητάμε δάνειο για ένα 

έκτακτο γεγονός. Δεν μας αρμόζει να αποτελούμε την πελατεία κανενός! 

 

Η Γενική μας Συνέλευση ας σηματοδοτήσει την αφετηρία δημιουργίας ενός 

Συλλόγου για μας! Οι Αρχαιρεσίες πλησιάζουν και πρέπει να ξέρουμε συνειδητά τι 

θέλουμε, τι αποφασίζουμε, τι ψηφίζουμε! 

 

Σημειώνουμε πως η Συνέλευση θα εκλέξει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των 

αρχαιρεσιών. Η Κίνησή μας προτείνει τη συνάδελφο Μελισσείδου Ελένη. 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 
Κώστας, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα,  Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου 
Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας Μάκης, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστορας Γιώργος, 
Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 
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