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ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 5.11.2020 εκ μέρους της Ο.Σ. των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, στείλαμε και δεύτερη πρόσκληση για
συνάντηση εκπροσώπων και των τριών κινήσεων της συνδικαλιστικής μειοψηφίας
στο ΣΣΤΕ. Στο πρόλογο της πρόσκλησής μας υπογραμμίζαμε πως παρά τις δυσκολίες της
περιόδου θα μπορούσαμε άμεσα να μιλήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ τονίζαμε πως
«Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και ένας δρόμος τον οποίο ιστορικά ο χώρος μας πάντα όταν
τον χρειάστηκε τον βρήκε».
Προκειμένου οι συνταξιούχοι μας να έχουν συνολική γνώση και εκτίμηση των θέσεών μας,
αλλά και των εν συνεχεία παρατηρήσεών μας επί της απάντησης της Α.Π. που αναρτήθηκε
ήδη στο facebook, παραθέτουμε αυτούσια την πρόσκληση που αποστείλαμε στις Κινήσεις:
« Προς τους συν. της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και της Ε.Σ.Α.Κ.-Συν/νοι
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις 15.10.2020, σας απευθύναμε πρόσκληση για συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν
από κοινού τα θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας ενωτικής
εναλλακτικής πρότασης για το Σύλλογό μας με σκοπό να οικοδομήσουμε αυτήν την
προοπτική με κοινές ανακοινώσεις, κοινές δραστηριότητες και κοινές ενέργειες.
Για να διευκολύνουμε τη συζήτηση, θέσαμε το πλαίσιο που, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να
περιλαμβάνει αυτή η ενωτική εναλλακτική πρόταση και σημειώσαμε αυτά τα οποία θα
μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο των ενεργειών μας.
Επιθυμούμε και προτείνουμε την προσωπική επαφή των εκπροσώπων των Κινήσεών μας,
γιατί αυτές λειτουργούν θετικά και συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος
αλληλοκατανόησης και ειλικρινούς διαλόγου.
Θεωρούμε πως, ακόμα και αν δεν συμφωνήσουμε στη δημιουργία ενωτικής εναλλακτικής
πρότασης για τον ΣΣΤΕ, εν τούτοις τα θέματα της άρσης των κρατήσεων, της συμφωνίας
για την επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών, της ενίσχυσης θεσμικά των
χαμηλόβαθμων συναδέλφων μας και της κατάργησης του διαχωρισμού μας σε
συνταξιοδοτηθέντες πριν και μετά την 1.1.2015, μπορούν να μας ενώσουν σε κοινή δράση.
Καθώς όλοι συμφωνούμε ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η ενεργοποίηση των
συναδέλφων μας θεωρούμε πως μια πρώτη ενέργεια μπορεί να είναι η επίδοση από κοινή
αντιπροσωπεία μέσα στον Δεκέμβρη, υπομνήματος προς την Διοίκηση, με τις υπογραφές
των συναδέλφων μας για τα παραπάνω ζητήματα ή και άλλα που από κοινού θα
συμφωνηθούν, σε άμεση συνάντησή μας μέσα στην ερχόμενη βδομάδα. Πιστεύουμε
πως σε αυτό το βήμα, μπορεί να είμαστε όλοι μαζί».
Από το παραπάνω περιεχόμενο της πρόσκλησής μας προς τις δύο κινήσεις, είναι εμφανές
πως, για συνάντηση των εκπροσώπων μας, δεν ετέθη καμιά προϋπόθεση συμφωνίας με τις
συνολικές διεκδικήσεις της Κίνησής μας, ιδιαίτερα αυτή της αναπροσαρμογής των
συντάξεών μας, όπως ανακριβώς αναφέρεται στην απάντηση της Αναγεννητικής
Πρωτοβουλίας. Αντιθέτως, προτείναμε ως θέμα προβληματισμού κατά τη συνάντησή μας,
την κατάθεση υπομνήματος στη Διοίκηση της ΤτΕ με αναφορά σε θέματα (Άρση των

κρατήσεων, επιστροφή των αναδρομικών, ενίσχυση των χαμηλόβαθμων συνταξιούχων και
καταδίκη του διαχωρισμού τους σε πριν και μετά την 1.1.2015 συνταξιοδοτηθέντες), στα
οποία, όπως προκύπτει και από την απαντητική επιστολή της Α.Π., δεν υπάρχει διαφωνία.
Επομένως μας είναι ακατανόητο το περιεχόμενο της επιστολής της Α.Π., το οποίο δεν
στοιχειοθετείται από τις προσκλήσεις και τις θέσεις της Κίνησής μας, όπως αυτές
εκφράζονται επισήμως από τις ανακοινώσεις και αναρτήσεις μας στο διαδίκτυο.
Εμείς θα επιμείνουμε στην ανάγκη συνεργασίας για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής
πλειοψηφίας στον ΣΣΤΕ με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, στη δημιουργία
πλειοψηφικού ρεύματος χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς, καλώντας τον κάθε
συνταξιούχο να στηρίξει αυτή την προοπτική.
Παράλληλα και παρά την απορριπτική απάντηση της Α.Π. και την έλλειψη απάντησης από
την ΕΣΑΚ-Σ, αποστείλαμε εκ νέου την παρακάτω πρόσκληση για συνάντηση των
τριών Κινήσεων, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης για προφανείς λόγους:

Προς τους συναδέλφους της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και της ΕΣΑΚ-Σ
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Προτείνουμε εκ νέου μια συνάντηση των Κινήσεών μας το συντομότερο, με
μορφή τηλεδιάσκεψης (εκτιμούμε μέχρι την επόμενη Πέμπτη) με μόνο θέμα
αυτό της κοινής δράσης για: την άρση των κρατήσεων και την επιστροφή των
αναδρομικών. Εάν θεωρείτε πως τα θέματα της ενίσχυσης των χαμηλόβαθμων
συνταξιούχων και της καταδίκης του διαχωρισμού των συνταξιούχων εμποδίζουν την
κοινή μας δράση, ας τα αφήσουμε εκτός της ατζέντας της συνάντησής μας. Φυσικά η
Κίνησή μας θα συνεχίσει από μόνη της να τα διεκδικεί με κάθε τρόπο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ομάδα Συντονισμού των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ
Οι εκπρόσωποί της στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ Ιουλία Βαξεβανάκη - Κώστας Ευσταθίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε μια περίοδο που η ΤτΕ έχει καταβαραθρώσει κάθε έννοια ανεξαρτησίας της, την οποία
επικαλείται και εφαρμόζει κατά το δοκούν και συμφέρον:
• Για μεν τα αναδρομικά 11 μηνών, το πλαφόν και την άρση των κρατήσεων στη διαφορά
παλαιού και νέου πλαφόν κ.ά, είμαστε στον ΕΦΚΑ!!
• Για δε την αναπροσαρμογή συντάξεων - εθνική σύνταξη, την παύση των κρατήσεων κ.ά,
είμαστε ανεξάρτητοι!! Μάλιστα ως ανεξάρτητοι αναβιώνουμε ακόμα και τις καταργημένες
διατάξεις περί Βασικής και Αναλογικής του νόμου (Λοβέρδου), για να διαχωρίσουμε τους
συνταξιούχους και να διατηρήσουμε τις μνημονιακές κρατήσεις σε ΟΛΟΥΣ νέους και
παλιούς συνταξιούχους.
Στις συνθήκες αυτές ο δρόμος της ενότητας και της διεκδίκησης είναι μονόδρομος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ

