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Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου  2018 

¨Κανένας  δεν μπορεί να εμποδίσει 

τη δικαίωση των συνταξιούχων μας¨ 

 
Συνάδελφοι, 

Αντί ενωμένοι να πετύχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, για την κατάργηση 

των περικοπών των δύο νόμων και την επιστροφή των αναδρομικών σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, την Τρίτη 25.9.2018, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, η 

πλειοψηφία αναλώθηκε, μέχρι τέλους, στην καταδίκη των θέσεων της Κίνησης 

των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” στοχοποιώντας, και πάλι, τον επικεφαλής της.  

Όταν και η ίδια αποδέχεται ότι το κλίμα σήμερα είναι σαφώς καλύτερο για την 

υλοποίηση της από 3.10.2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, 

και ο ΣΥΤΕ, που μετέχει δια του Προέδρου του στο Γ.Σ. της ΤτΕ, επιβεβαιώνει, ότι 

τελικά τέθηκε το θέμα, συζητήθηκε και ζητήθηκε «….μελέτη του κόστους 

εφαρμογής της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη 

γνώμη του κ. Διοικητή» (ανακ. ΣΥΤΕ 52/25.9.2018)!!, τί άλλο μπορεί να 

σημαίνει παρά το ότι «μπήκε το νερό στ’ αυλάκι»;; Γιατί λοιπόν επιμένουν να 

διαψεύδουν τους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»;;  

Τελικά τι προέχει για την πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, η άρση των κρατήσεων 

και η επιστροφή των αναδρομικών το συντομότερο ή το ποιός θα επωφεληθεί 

συνδικαλιστικά και πολιτικά από την εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της 

ΤτΕ;;  

Οι συνταξιούχοι μας ελάχιστα ενδιαφέρονται για τη συνεχή παρελθοντολογία και 

το κομματικό σκηνικό, στο οποίο προσφεύγουν οι θιασώτες των ιδιωτιών 

ασφαλιστικών εταιρειών. Γνωρίζουν πολύ καλά, ποιοί νομοθέτησαν αυτές τις 

περικοπές, που σήμερα ζητάμε να καταργηθούν, και τι προτείνουν για την 

επόμενη ημέρα… 

Χρόνος για καθυστέρηση δεν υπάρχει. Πρέπει, σήμερα και όχι την επόμενη των 

πολιτικών εκλογών, να μετουσιωθεί σε υλικό αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους 

μας, το αποδεκτό πλέον από όλους θετικό κλίμα, που δημιουργήθηκε στο Γ.Σ. της 

ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη για την υλοποίηση της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ!! 

 

 



 

Συνάδελφοι, 

Προτείναμε, και θα επιμείνουμε, σύσσωμο το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ να επισκεφτούμε τα 

μέλη της Διοίκησης και τον συνάδελφο Βουλευτή Μ. Μπαλαούρα, όπως κάναμε στο 

παρελθόν με τους  κ.κ. Αλευρά, Κουσελά, Πρωτόπαπα, Αγγελόπουλο κ.ά..  

Προτείναμε να υπάρξει πρόσθετη παρέμβαση του ΣΣΤΕ στη δίκη, για την Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που έχει καθοριστεί για τον Νοέμβριο 2018.  

Περιμένουμε έστω και εκ των υστέρων, οι προτάσεις μας να γίνουν αποδεκτές.   

΄Οσο για το θέμα της σύμβασης με την ΗΔΙΚΑ, που θεώρησαν πρέπον να συζητηθεί 

στη συνεδρίαση (λες και η σύμβαση υπεγράφη από τον ΣΣΤΕ!!), οι θέσεις μας έχουν 

εκφραστεί στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να 

καλύψει εκείνους «που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω»….. 

 

Συνάδελφοι, 

Η Κίνησή μας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της περιόδου, σας καλεί να δώσουμε 

δυναμικό παρόν στην κοινή συγκέντρωση, που αποφασίστηκε από τις Κινήσεις 

“Αναγεννητική Πρωτοβουλία’’ και “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και από συνταξιούχους, που δεν 

ανήκουν στις παραπάνω Κινήσεις, στη Λέκκα 23/25, την Πέμπτη 11.10.2018, στις 

11.00 το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε και να εκφράσουμε 

τη γνώμη μας για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που μας παρέχει η 

σημερινή συγκυρία.  

Με την παρουσία όλων μας, ας στείλουμε ηχηρό μήνυμα ενότητας και θέλησης, να 

υπερβούμε το έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας και διεκδικητικής αδράνειας του 

ΣΣΤΕ.   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 

Γρατσίας Ηλίας, Διαμαντής Ανδρέας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κεφάλας Παναγιώτης, 

Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, 

Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, 

Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά Αγγελική, 

Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης 

Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, 

Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


