
 

 

 

 
Αζήλα, 11 Μαξηίνπ 2013 

 
πλάδειθνη, ζεο 
 

Καζώο πιεζηάδνπκε πξνο ηελ ώξα πνπ ζα απνθαζίζεηε κε ηελ ςήθν ζαο γηα ηελ πνξεία ηνπ 

πιιόγνπ ηελ επόκελε δηεηία, ζαο θαινύκε λα ζηνραζηείηε πάλσ ζηνλ πξνεθινγηθό δηάινγν όπσο έρεη 

εμειηρζεί σο ζήκεξα: Πνηα ζέκαηα θπξηάξρεζαλ, πνηεο θαηεπζύλζεηο   θαη κέηξα πξνηάζεθαλ; 

 

ε ζρέζε κε απηό αλαξσηηόκαζηε: 

Είλαη δπλαηόλ, ζε ζηηγκέο πνπ ην βηνηηθό καο επίπεδν έρεη θαηαβαξαζξσζεί, πνπ κεγάινο 

αξηζκόο ζπλαδέιθσλ ζπληαμηνύρσλ δεη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο, ζηα όξηα ηεο 

απηνθηνλίαο, λα θπξηαξρνύλ δεηήκαηα πξνθαλή ή απαξραησκέλα ή δεπηεξεύνληα, όπσο ηα 

γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ, ε παξάζεζε ησλ «επηηπρηώλ ηνπ παξειζόληνο», ηα πεξί λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ θ.ν.θ.; Ή, αθόκε, θαη ζέκαηα πνπ δελ ζηεξνύληαη νπζίαο θαη πνπ κπνξεί λα απνθηήζνπλ ππό 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο πξνηεξαηόηεηα (ι.ρ. πνιηηηζηηθά, ζρέζεηο κεηαμύ ΣΕ-ΤΣΕ-Δηνίθεζεο, ΟΣΟΕ, 

θ.ά.), λα πξνηάζζνληαη ζρεδόλ σο παλάθεηα γηα ηα δεηλά καο; 

 

Είλαη δπλαηόλ, ζπλάδειθνη, λα εκθαλίδεηαη πνισηηθά ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ πιιόγνπ 

ζπληαμηνύρσλ θαη πιιόγνπ ελ ελεξγεία, δίθελ κνλνκαρίαο ησλ δύν Πξνέδξσλ (ηεο θαο Κιεηνξάθε θαη 

ηνπ ηέσο ησλ ελ ελεξγεία θ. Γνδαδίλνπ), αλαδεηώληαο ηηο επζύλεο ζε πξνζσπηθό επίπεδν θαη όρη ζε 

επίπεδν εθπξνζώπεζεο ζπλαδέιθσλ θαη πνιηηηθώλ πνπ αζθήζεθαλ (πνηνο, δει., ήηαλ ν «θαιόο» θαη 

πνηνο ν «θαθόο» --ζαο ζπκίδεη θάηη απηό ην δίπνιν;); 

 

Είλαη δπλαηόλ, ηε ζέζε ηνπ «παιηνύ» ζην ύιινγό καο [πιεηνςεθία Αλεμάξηεηεο 

Πξννδεπηηθήο Κίλεζεο (θαο Κιεηνξάθε) θαη ΔΕΚ (θ. Μαραίξα)] λα δηεθδηθεί λα θαηαιάβεη σο 

«λέν» (!!) ε Νέα ζπλδηθαιηζηηθή Ελόηεηα ησλ θ.θ. Γνδαδίλνπ, Επζηαζίνπ θαη ινηπώλ; Δελ απνηεινύλ, 

κεηά από ζεηξά εηώλ, ην «παιηό» ηνπ πιιόγνπ ησλ ελ ελεξγεία, κε όιεο ηηο παζνγέλεηεο πνπ ηώξα 

δηαθεξύζζνπλ πσο ζα δηνξζώζνπλ; Δελ είλαη ην «παιηό» σο πξνο ηε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ 

ζπληαμηνύρσλ, αθνύ πνηέ δελ ζπλέδξακαλ θαη ελίνηε ππνλόκεπζαλ; 

 

 Η θαηαηγίδα κέηξσλ θαηά ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη εξγαδνκέλσλ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ 

 Οη ζπληαμηνύρνη ηξαπεδνειιαδίηεο πιεξώλνπλ βαξύ ηίκεκα 

 Επζύλε έρνπλ όινη όζνη ηα απνθαζίδνπλ, ηα αλέρνληαη ή άλνημαλ ην δξόκν γη’    

απηά (Κπβεξλήζεηο, ηα θόκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ, ε Σξόηθα αιιά θαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ ηηο ζηήξηδαλ ελεξγά ή ζησπεξά). 

 
πλάδειθνη, ζεο 

Η σξαηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ, γηα ςεθνζεξηθνύο θαη κόλν ιόγνπο, πνηέ δελ αθνινπζήζεθε απν 

ηελ ΕΑΚ-. Λέγακε ηελ αιήζεηα όζν πηθξή θη αλ ήηαλ  θαη πξνεηδνπνηνύζακε. Έηζη θαη ζήκεξα. 

Πξνεηδνπνηνύκε θάζε ζπληαμηνύρν ηεο ΣηΕ: Η κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ηειεπηαίσλ δηθαησκάησλ 

- 



πνπ καο απέκεηλαλ, ιόγσ ηνπ ηζηνξηθνύ δηαθνξεηηθνύ ζπληαμηνδνηηθνύ θαη αζθαιηζηηθνύ θαζεζηώηνο, 

είλαη κάρε ραξαθσκάησλ. Να ηελ δώζνπκε, γηα ηελ επηβίσζή καο! Μα αλ δελ κπεη έλα θξέλν, αλ δελ 

δξνκνινγεζεί κία πνξεία αλαηξνπήο απηήο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, αλ δελ αιιάμνπλ θαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθνί ζπζρεηηζκνί κε άλνδν ησλ δπλάκεσλ πνπ κε ζπλέπεηα παιεύνπλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηα δηθαηώκαηά καο ΣΘΠΟΣΑ ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΠΡΟΜΗΝΤΕΣΑΘ. Μπξνζηά καο έρνπκε λέα επίζεζε. Δελ ηνπο 

θζάλνπλ νη πεξηθνπέο ζε ζπληάμεηο-κηζζνύο, ηα άγξηα ραξάηζηα, ε αβάζηαρηε θνξνινγία, ε θαηάξγεζε 

δώξσλ-ηζνινγηζκνύ θαη ηόζα άιια. Θέινπλ θαη εηνηκάδνληαη λα πάξνπλ θη άιια κέηξα. Πξηλ βξεζνύκε 

πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλόησλ ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία, ζσζηή ελεκέξσζε, δπλάκσκα ηεο ελόηεηαο, 

ελίζρπζε ησλ  θνηλσληθώλ ζπκκαρηώλ. ην επίθεληξν ησλ αγώλσλ καο πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηόηεηα ε 

θαηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ θαη ε απαίηεζε λα πιεξώζνπλ Κξάηνο θαη εξγνδόηεο.  

 

ΝΑ ΤΠΕΡΑΠΙΘΟΤΜΕ ΚΑΛΤΣΕΡΑ Ο,ΣΙ ΕΥΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ, ΣΙ 

ΠΑΡΟΥΕ ΤΓΕΙΑ θ.ά. θαη λα ζπγθεληξώζνπκε δπλάκεηο γηα λα δηεθδηθήζνπκε όια όζα καο αλήθνπλ 

κε θξηηήξην πάληα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. 

 
πλάδειθνη, ζεο, 

Η ΕΑΚ- ζα δώζεη όιεο ηηο κάρεο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρώξνπ καο. Ήδε ην θάλεη, ζεσξνύκε, κε 

ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα. Θα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα ζπκβάιινπκε (θαη εκείο νη ζπληαμηνύρνη ηεο ΣηΕ) λα 

νξζσζεί έλα ηείρνο ζηελ θαηαζηξνθή πνπ καο απεηιεί. Θέινπκε κία λέα πνξεία ζην ύιινγό καο κε ηνπο 

ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΤ ΠΑΡΟΝΣΕ-ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΚΑΙ ΟΥΙ ΘΕΑΣΕ ΣΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ. 

Δελ έρνπκε θακκία εκπηζηνζύλε ζηνπο «ζνθνύο» ζπλδηθαιηζηέο πνπ «ηα μέξνπλ όια». 

Εκπηζηνζύλε έρνπκε ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηε βάζε, ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

 

Σςνάδελθοι, ζερ 
 

Η ΕΣΑΚ-Σ ήδη έδυζε ένα ησηπό μήνςμα με ηην κινηηοποίηζη ζηιρ 14/2/2013 έξυ από ηην Τπάπεζα. Έσεηε 

ήδη ζηα σέπια ζαρ ηο τήθιζμα ηηρ ζςγκένηπυζηρ. Το έσει και η Διοίκηζη. Σηην ζςνάνηηζη με ηον Δ/νηή 

Δ/κού πιέζαμε για μέηπα ανακούθιζηρ όπυρ π.σ. να δοθεί άμεζα ζε όλοςρ ηοςρ ζςνηαξιούσοςρ ένα 

15θήμεπο κ.ά.. Έσει ιδιαίηεπη ζημαζία όηι ζηη ζςγκένηπυζη ζςμμεηείσαν ζςνηαξιούσοι ηηρ ΤηΕ 

πος ενδεσομένωρ δεν ζςμθωνούν ζε οπιζμένα θέμαηα μαζί μαρ. Η κινηηοποίηζη αςηή όμωρ 

έδειξε και ηι μποπεί να μαρ ενώζει. 

 
 ΠΡΟΥΧΡΟΤΜΕ ΛΟΘΠΟΝ ΜΕ ΑΘΘΟΔΟΞΘΑ 
 
 ΜΗΝ ΠΑΓΘΔΕΤΣΕΘΣΕ Ε ΦΕΤΣΟΔΘΛΗΜΜΑΣΑ 

 
 ΕΝΘΥΤΣΕ ΚΑΘ ΦΗΦΘΣΕ ΣΗΝ ΕΑΚ- 
 
 ΕΜΠΡΟ ΓΘΑ ΜΘΑ ΝΕΑ, ΑΓΧΝΘΣΘΚΗ,  ΔΘΕΚΔΘΚΗΣΘΚΗ, ΕΝΧΣΘΚΗ ΠΟΡΕΘΑ ΣΟΤ ΣΕ. 

 
 

ΕΑΚ- 
 

 


