
 

 

 

 
 

 
 

ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»: ΑΝΤΙ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ 

ΑΠΟ Ν.Σ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΣΑΚ-Σ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Τελικά, με τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, σε προγραμματική βάση από δύο 

παρατάξεις, από τη Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα των κ.κ. Γοζαδίνου – Ευσταθίου και 

την Αναγεννητική Πρωτοβουλία του κ. Ίκαρου Πετρόπουλου, «ώδινεν όρος και 

έτεκε μυν»… 

1. Η ΕΣΑΚ-Σ και στις πέντε συνεδριάσεις του ΔΣ ήταν η μόνη παράταξη που 

πρότεινε σταθερά να συγκροτηθεί το ΔΣ αντιπροσωπευτικά, χωρίς αποκλεισμούς. 

Να μετέχουν, δηλαδή, εκλεγμένοι από όλες τις κινήσεις στα επί μέρους αξιώματα. 

Η ΕΣΑΚ-Σ «διεκδικούσε» το τελευταίο αξίωμα, όπως της αναλογούσε. Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτυγχάνονταν η ενότητα στην εκπροσώπηση του Συλλόγου. 

Οι άλλες παρατάξεις, όμως, άλλα πρέσβευαν και στόχευαν. Άλλαζαν άποψη από 

συνεδρίαση σε συνεδρίαση δίνοντας στην ουσία τη μάχη της «καρέκλας». Αυτοί που 

πριν τις εκλογές διατυμπάνιζαν σε όλους τους τόνους τις λέξεις ΕΝΟΤΗΤΑ-

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, πρωτοστατούσαν σε διαμάχες, ίντριγκες, αποκλεισμούς. Πρωτεργάτες, 

το δίδυμο ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. 

2. Ευθύνες για αυτήν την εξέλιξη είχαν και οι άλλες δυνάμεις (Ανεξάρτητη Κίνηση 

κας Κλητοράκη, ΔΕΚ-Σ κ. Μαχαίρα). Η γνωστή αδράνεια στην προηγούμενη διετία 

που είχαν την ευθύνη του Συλλόγου και η στάση τους στη συγκρότηση (έφτασαν στο 

σημείο η ΔΕΚΣ-Σ να ψηφίσει Λευκό, ενώ η Ανεξάρτητη Προοδ. Κίνηση να 

υπερψηφίσει τον κ. Ζέρβα της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας για Ταμία του 

Συλλόγου!!! –γιατί άραγε;») ας προβληματίσει σοβαρά κάθε καλοπροαίρετο 

συνάδελφο! Μετά τη συμφωνία της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας (που συνένωσε 
στους κόλπους της στελέχη των παρατάξεων των εν ενεργεία της  ΠΑΣΚΕ – ΠΑΣ – 

ΔΑΚΕ και παράγοντες μεγαλοστελέχη της Τράπεζας) και της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας, οι τελευταίοι κατόρθωσαν να μεταβληθούν σε «βαστάζους» και 

«υποστύλια» του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

3. Οι διαθέσεις και προθέσεις για την πορεία των συνδικαλιστικών μας πραγμάτων και 

τη λειτουργία του Συλλόγου, φάνηκαν ήδη στο «συμφωνητικό» που δόθηκε στη 

δημοσιότητα. Η ψευδεπίγραφη δημιουργία «λογαριασμού αλληλεγγύης», που 

στοχεύει στην οικοδόμηση μηχανισμού «ρουσφετολογίας», η δημιουργία 

«επιτροπής συντονισμού συνταξιούχων και υπαλλήλων της ΤτΕ (ΕΣΣΥΤΕ) 

στην οποία «θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των δύο συνδυασμών» (και μόνο!), ο 

στόχος για «μετεγκατάσταση και συγκατοίκηση» με το ΣΥΤΕ στη Λέκκα 23-25, 

χωρίς άλλη αναφορά, η επικείμενη επίσκεψη στον κ. Διοικητή μόνο του 
Προεδρείου και όχι όλου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχε προτείνει η 

ΕΣΑΚ-Σ και είχε παρθεί ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. από την πρώτη 
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μετεκλογική συνεδρίαση, αποκαλύπτουν την υποκρισία όσων «κόπτονταν» δήθεν 

για «ενότητα» και «δημοκρατικές λειτουργίες»…! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

4. Από το «συμφωνητικό συνεργασίας» του «Προεδρείου» απουσιάζουν πολλά επί 

μέρους θέματα που έχουμε θέσει προς διεκδίκηση, ακόμη και με τη μορφή άμεσων 

μέτρων ανακούφισης (Ανακοίνωση 14-3-2013, για τη συνάντηση με τον κ. 

Μιχαλόπουλο) (Άμεση καταβολή μισής σύνταξης για το 2013 σε όλους τους 
συνταξιούχους, καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης (τελευταία φορά € 400,00) στους 

χαμηλοσυνταξιούχους, με διευρυμένα κριτήρια, επαναχορήγησητης προκαταβολής 4 

(τεσσάρων)– και όχι 3 (τριών)—συντάξεων, αναστολή καταβολής τοκοχρεολυτικών 

δόσεων για την πενταετία, αντί της μείωσης μόνον κατά 50%, άτοκη μετάθεση, χωρίς 

κεφαλαιοποίηση των τόκων, αναστολή καταβολής δόσεων και για τα στεγαστικά και 

επισκευαστικά δάνεια των οποίων οι υπολειπόμενες δόσεις είναι λιγότερες των 100 

και 36 αντιστοίχως, με ποσοστό ίσο προς το μισό των υπολειπόμενων δόσεων (λ.χ. 

90 δόσεις: 45%), αναστολή καταβολής δόσεων κατά 50% για τα δάνεια μισθών, 

καθιέρωση «μέριμνας», με πίστωση στο Συνεταιρισμό, για όλους τους συνταξιούχους, 

με κλιμάκωση ποσών αντιστρόφως προς το ύψος της σύνταξης).  Για την ΕΣΑΚ-Σ, 

συνεχίζουν να αποτελούν ένα ελάχιστο άμεσο διεκδικητικό στόχο! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

5. Οι εξελίξεις αυτές, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, δημιούργησαν τους 

συγκεκριμένους συσχετισμούς δυνάμεων, που εκτιμούμε πως παραμένουν 

αρνητικοί.  Την προηγούμενη διετία, η ΕΣΑΚ-Σ πρωτοστάτησε στις συλλογικές 

διαδικασίες, που συστηματικά, επίμονα και με καθημερινή παρουσία αξιοποίησε την 

περιορισμένη δύναμη της μιας έδρας που είχε για ενεργοποίηση των συναδέλφων, 

για ενεργητική μέσω συγκεντρώσεων διεκδίκηση, για την ουσιαστική ενημέρωσή 

τους. Έτσι θα συνεχίσει και την τρέχουσα διετία. 

6. Οι συνθήκες είναι ακόμη πιο αντίξοες. Οι αντιλαϊκές πολιτικές, οι 

αντιασφαλιστικές επιδιώξεις των μνημονίων που εδράζονται στη γενικότερη 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ηγετικών της δυνάμεων 

ανεξάρτητα από τους πολιτικούς τους προσανατολισμούς, η κρίση που 

ξεπερνάει τα σύνορα των χωρών και έχει πάρει χαρακτήρα γενικευμένης 

κρίσης του κυρίαρχου κοινωνικοπολιτικού καπιταλιστικού συστήματος, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά αποκαλύπτουν πως η συμπίεση του 

βιοτικού μας επιπέδου θα συνεχιστεί και οι όποιες επί μέρους 

ανακουφιστικές λύσεις μπορούν να έχουν μόνο πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 

Ως ΕΣΑΚ-Σ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για 

βελτιωτικά μέτρα, για τη θεμελίωση μιας κοινωνίας με κέντρο τον 

εργαζόμενο άνθρωπο. που αποτελεί όραμά μας και που ξεπερνάει τα όρια του 

κυρίαρχου συστήματος, χωρίς την αυταπάτη «ασφαλών νησίδων» εν μέσω 

ωκεανού. 

 

 

 

ΕΣΑΚ-Σ 


