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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

Νέα επηδξνκή ζε ζπληάμεηο – παξνρέο 
 

Η «αλεμάξηεηε» ΤηΔ εθαξκόδεη ηνπο βάξβαξνπο 

λόκνπο, αλ θαη νη ζπληαμηνύρνη ηεο ΤηΔ έρνπλ 

θαηαβάιεη δηπιάζηεο!!! εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηνπο 

Τακεία. 

Γελ είραλ πξνιάβεη λα πιεξώζνπλ ηα ραξάηζηα ( Φόξνο 

εηζνδήκαηνο, ΔΤΑΚ, ΓΔΗ θιπ) θαη κε λέα έθνδν ηεο 

Κπβέξλεζεο, μαλαγεπηήθακε λέεο ζνβαξέο κεηώζεηο 

ζηηο ζπληάμεηο αλαδξνκηθά από 1.1.2013 (από 1.000 

επξώ θαη πάλσ) θαζώο θαη από ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

αθνξνιόγεηνπ νξίνπ πνπ ίζρπε κέρξη 31.12.2012. 

Καηαξξέεη θαη ε άζιηα πξνπαγάλδα ησλ Κπβεξλεηηθώλ 

θαη Δξγνδνηηθώλ ζπλδηθαιηζηώλ ηνπ ρώξνπ, ελ ελεξγεία 

θαη ζπληαμηνύρσλ, απηώλ δειαδή πνπ έζηειλαλ 

επραξηζηήξηα ζε Υπνπξγνύο, απηώλ πνπ ζε 

αλαθνηλώζεηο ηνπο έγξαθαλ γηα ην αζθαιηζηηθό ηεο ΤηΔ 

«ΔΠΙ ΤΔΛΟΥΣ ΤΔΛΟΣ»!!! 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο πξέπεη: 

 Να βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηνί ζαο έιεγαλ 

ηελ αιήζεηα, πνηνη ζαο θνξόηδεςαλ γηα λα ζαο 

θιέςνπλ ηελ ςήθν. 

 Να νξγαλώζνπκε ηελ πάιε καο κε ην ηαμηθό 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα γηα λα βάινπκε εκπόδηα, λα 

δξνκνινγήζνπκε ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. 

 Να απαηηήζνπκε λα καο επηζηξέςνπλ πίζσ ηα 

θιεκκέλα (εηζθνξέο, «θνύξεκα» ηίηισλ ησλ 

Σπιιόγσλ θαη αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θιπ). 

 Ν’ αιιάμνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθνί ζπζρεηηζκνί, λα 

εληζρπζεί ε ΔΣΑΚ-Σ, πνπ παιεύεη κέζα θαη έμσ 

από ηελ ΤηΔ γηα νπζηαζηηθέο βειηηώζεηο ζηηο  

ζπληάμεηο καο, πνπ δελ ζαο θνξόηδεςε κε ηέηνην 

ηξόπν, όπσο έθαλαλ νη άιιεο παξαηάμεηο . 

 

ΚΑΙ νέα πρόκληζη από ηην πλειοψηθία ηοσ Δ.Σ. 
 

Δλώ μερεηιίδεη ε νξγή ησλ ζπληαμηνύρσλ από ηηο λέεο 

πεξηθνπέο, ζην Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ  ΤηΔ 

23.1.2013, ν εθπξόζσπνο ηεο ΔΣΑΚ-Σ Γηάλλεο 

Βακβαθνύζεο έθαλε γηα άιιε κηα θνξά πξόηαζε λα 

επηδησρζεί άκεζα κεηά ηε ιήμε ηνπ Γ.Σ. ζπλάληεζε κε 

ηε Γηνίθεζε, λα δηακαξηπξεζνύκε, λα απαηηήζνπκε λα 

ζηακαηήζνπλ νη ζπλερηδόκελεο πεξηθνπέο. 

Τόζν ε Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ (Κα Κιεηνξάθε), όζν 

θαη ν επηθεθαιήο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο (Ι. 

Πεηξόπνπινο) αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ πξόηαζή καο. 

Η λέα πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.Σ. 

αιιά θαη ην είδνο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ πνπ αζθνύλ, 

πξέπεη λα πάξεη ερεξή απάληεζε από ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ηεο ΤηΔ. 

 

 

 

Η ΕΑΚ- καλεί όλους τους συνταξιούχους 

της ΣτΕ 

 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

 για τις νέες εξοντωτικές μειώσεις των 

συντάξεών μας, 

 μπροστά στην είσοδο της ΣτΕ (οδό ταδίου) 

 την Πέμπτη 14-2-2013 στις 10:30 το πρωί 

υνάδελφοι, είναι καιρός να βάλουμε τέλος 

 στον εφησυχασμό και τη μοιρολατρία! 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΣΤΕ 

Στο Δ.Σ. του ςυλλόγου 30.1.2013 ζγινε ςυηιτθςθ για το 
προχπολογιςμό του 2013 και γενικά για τα οικονομικά 
πεπραγμζνα. 
Οι διαπιςτϊςεισ δεν ιταν καλζσ αφοφ: 

 «Κουρεφτθκε» ομόλογο του ςυλλόγου, με 
αποτζλεςμα τθ ςοβαρι μείωςθ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων.  
Να  ςθμειϊςουμε εδϊ τθν «νζα ςυνδικαλιςτικι 
αλθτεία» τθσ πλειοψθφίασ του ΣΥΤΕ, που για δικό 
τουσ ομόλογο πρόεβθ ςε ευμενι ςυνεννόθςθ με 
τθ Διοίκθςθ, χωρίσ καν να ειδοποιιςει, να 
ενθμερϊςει, να ςυμπεριλάβει και το ομόλογο των 
ςυνταξιοφχων. 

 Η ΤτΕ αρνείται να καταβάλλει, όπωσ ζκανε πάντα, 
κονδφλι για τα πολιτιςτικά, ςε αντίκεςθ μ’ αυτό 
που ζκανε με τον ΣΥΤΕ, αλλά και τον 
«επιςτθμονικό ςφλλογο», (χωρίσ πάλι θ 
πλειοψθφία του ΣΥΤΕ να παρεμβαίνει ςτο Γ.Σ. τθσ 
ΤτΕ που εγκρίνει τα ποςά και που μετζχει ο 
εκπρόςωποσ του ΣΥΤΕ. Τόςο πολφ αγαποφςε ωσ εν 
ενεργεία τουσ ςυνταξιοφχουσ…) 

 Αφξθςθ γενικά των εξόδων όλων ςχεδόν των 
κονδυλίων του ΣΣΤΕ. 

Στθ ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. θ ΕΣΑΚ-Σ επεςιμανε και 
πρότεινε να διεκδικθκεί θ ςυμμετοχι τθσ ΤτΕ ςτα 
κονδφλια που αφοροφν τα: 

 Βοθκιματα κθδείασ 

 Γαμιλια δϊρα 

 Δϊρα εορτϊν τζκνων 

 Βοθκιματα ςε αναξιοπακοφντα μζλθ 

 Να καταβλθκεί άμεςα το κονδφλι για τα 
πολιτιςτικά 

 Να γίνει από το νζο Δ.Σ. που κα προκφψει από τισ 
εκλογζσ του ςυλλόγου ειδικι ςυνεδρίαςθ που κα 
εξετάςει όλα τα ηθτιματα (ειςφορζσ, δαπάνεσ 
κλπ) 
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ΜΠΡΟΣΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ 

Στισ 21/3/2013 κα διεξαχκοφν οι αρχαιρεςίεσ ςτον 
ΣΣΤΕ. Οι ςυνάδελφοι κα πρζπει να κρίνουν όςο γίνεται 
πιο αντικειμενικά τισ κζςεισ και τθ δράςθ των 
παρατάξεων, αλλά και των προςϊπων. Ροιοι 
πραγματικά ιταν παρόντεσ ςτισ κινθτοποιιςεισ του ς.κ. 
με κζςεισ που υπεραςπίηουν τα ςυμφζροντά μασ, ποιοι 
ιταν παρόντεσ με κζςεισ ςτα ΔΣ του Συλλόγου, ποιοι 
ιταν εκείνοι που παρενζβθςαν με ομιλίεσ ςτισ ανοιχτζσ 
ςυγκεντρϊςεισ του Συλλόγου και ζκαναν 
ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για δράςθ και προϊκθςθ των 
τελματωμζνων προβλθμάτων μασ. 

Εμείσ ςτθν ΕΣΑΚ-Σ ζχουμε το δικαίωμα να κοιτάμε 
κακαρά ςτα μάτια κάκε ςυνάδελφο. Δεν υπιρξε 
κινθτοποίθςθ, ςυγκζντρωςθ του Συλλόγου όπου θ 
ΕΣΑΚ-Σ με φίλουσ, με ομιλθτζσ να μθν ζδωςε το 
παρϊν. Ζνα παρϊν πολφ μεγαλφτερο απ’ αυτό που 
αντιςτοιχεί ςτθν μία ζδρα που είχαμε ςτο ΔΣ τθν 
διετία που πζραςε. Αυτό ΜΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ δεν 
μπορεί κανείσ καλοπροαίρετοσ ςυνάδελφοσ να το 
αμφιςβθτιςει. Οι διαφορετικζσ μασ προτάςεισ ιταν 
πάντα «ςτο τραπζηι» ςτθν κρίςθ των ςυναδζλφων. 
Ραροφςα ιταν και θ ολιγωρία, θ ανεπάρκεια δράςθσ 
και κζςεων άλλων παρατάξεων. 

Φυςικά δεν κα αςχολθκοφμε ιδιαίτερα εδϊ με τουσ 
ΥΡΟΝΟΜΕΥΤΕΣ (τα προθγοφμενα χρόνια) όλων των 
προβλθμάτων των ςυνταξιοφχων. Αυτοί ςε πλιρθ 
ςυνεννόθςθ με τθ Διοίκθςθ τθσ ΤτΕ «τιμϊρθςαν» 
ςκλθρά τουσ ςυνταξιοφχουσ.  Αποκορφφωμα τθσ 
υπονομευτικισ τουσ δράςθσ ιταν να φκάςουν ςτο 
ςθμείο να υπογράψουν ςφμβαςθ εργαςίασ με τθ 
Διοίκθςθ εξαιρϊντασ ΓΙΑ ΡΩΤΗ ΦΟΑ τουσ 
ςυνταξιοφχουσ ΑΡΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ επιτοκίων των 
δανείων.  

Σ’ αυτζσ τισ εκλογζσ κα φζρουν δικαιολογθμζνα τον 
τίτλο: ΥΡΟΝΟΜΕΥΤΕΣ, γιατί τζτοιοι ιταν. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σίποτα δεν χαρίζεται 

Στο διάβα των αιώνων, οι λαοί με αγώνες και 

αίμα πέτυχαν σ’ ένα βαθμό κάποιες κατακτήσεις 

(εργασία – υγεία – παιδεία – στέγη). 

Όμως, εδώ και κάποια χρόνια, όλα αυτά τα 

ξηλώνουν ένα –ένα. 

Κατάφερε το κεφάλαιο, με κάποιες ηγεσίες 

κομμάτων που το υπηρέτησαν και το υπηρετούν, 

να γυρίσουν το ποτάμι πίσω. 

Όμως και ο λαός δεν είναι άμοιρος ευθυνών για 

τα κόμματα που ανέδειξε όπως και για τις 

ηγεσίες της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. 

Οι κυβερνήσεις και η πολιτική τους δημιουργούν 

στρατιές ανέργων, στέλνουν το λαό στα 

σκουπίδια, στα συσσίτια, στο θάνατο 

(αυτοκτονίες). Στέλνουν τη νεολαία στο 

εξωτερικό να βρει δουλειά και μέλλον. 

Όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο, σ’ ένα 

μεγάλο βαθμό, προέρχονται από τα λεγόμενα 

μεγάλα τζάκια. Όλοι αυτοί δεν έχουν νιώσει 

στη ζωή τους τι θα πει ανέχεια, πόνος, δυστυχία, 

Αυτοί μια φορά πεθαίνουν. Ο λαός με τα 

προβλήματά του καθημερινά πεθαίνει. 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, σε λίγες βδομάδες 

έχουμε εκλογές στο Σύλλογό μας. 

Πρέπει τις συμβιβασμένες παρατάξεις, που με 

την αδράνεια και την τακτική τους συνέβαλαν 

στην κατάντια μας, να τις μαυρίσουμε. 

Όπως, επίσης, να μαυρίσουμε και την παράταξη 

αυτή που έρχεται τώρα … να μας σώσει, και που 

όταν ήταν εν ενεργεία, σε υπεύθυνα πόστα 

μάλιστα, μας πολεμούσε σ’ όλα τα θέματα. 

Η ΕΑΚ-, όπως πάντα, με συνέπεια, θα μπει 

μπροστά και μαζί με σας θα διεκδικήσει ένα 

καλύτερο μέλλον. 

Ένα να γνωρίζετε, τίποτα δεν χαρίζεται, τα 

πάντα κατακτώνται. 

Υετίων Γιώργος 

 

«Όηαλ ε Δηνίθεζηο βηάδε, αζεηή, θαηαθξνλή ηα 

δίθαηα ηνπ ιανύ θαη δελ εηζαθνύεη ηα παξάπνλά 

ηνπ, ην λα θάκε ηόηε ν ιαόο, ή θάζε κέξνο ηνπ 

ιανύ επαλάζηαζηλ, λα αξπάδε ηα άξκαηα θαη λα 

ηηκωξήζε ηνπο ηπξάλλνπο ηνπ, είλαη (ην) πιένλ 

ηεξόλ από όια ηα δίθαηά ηνπ θαη ην πιένλ 

απαξαίηεηνλ από όια ηα ρξέε ηνπ». 

Ρήγαο Φεξαίνο «Σύληαγκά ηνπ». 

 

Γηα επηθοηλωλία κε τελ  ΔΣΑΚ-Σ: 

Βακβαθούσες Γηάλλες                                   6944 609544 

Καπλίσε Σούδσ…………                                   6977 951139 

Κοτσέλοσ Κατερίλα……                                  6973 798438 

Ξαλζόποσιος Παλαγηώτες………                      6975 756429 

Σηάτρα Βηβή……………...                                  6977 351570 

Τρηαλταυύιιοσ Γεκήτρες                              6977 327802 
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ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ… 

 

 

Επείγοντα χαρακτιρα αποκτά θ περαιτζρω μείωςθ των 
καταβολϊν για τα δάνεια, μετά τθ νζα ςφαγιαςτικι 
μείωςθ των ςυντάξεϊν μασ και τισ υπζρογκεσ 
φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, που διαπιςτϊςαμε με τα 
εκκακαριςτικά του Φεβρουαρίου, αλλά και με τα 
αλλεπάλλθλα «ραβαςάκια» τθσ εφορίασ. Άμεςα 
επιμζρουσ μζτρα για μια ελάχιςτθ ανακοφφιςθ, είναι: 

 Η ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν για τθ μείωςθ 
των επιτοκίων, που εκκρεμεί από τθν 
προθγοφμενθ ρφκμιςθ του Απριλίου  2012. 

 Η πλθρωμι για μια 5ετία μόνο των τόκων 

 Η επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ 
προκαταβολισ τεςςάρων (4) ςυντάξεων 

Για να προλάβουμε τουσ «καλοκελθτζσ υπεραςπιςτζσ 
των ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ», ςθμειϊνουμε πωσ 
αυτά τα μζτρα δεν επθρεάηουν ουδόλωσ τθν 
κερδοφορία τθσ, ενϊ θ επίπτωςθ ςτθ ρευςτότθτάσ 
τθσ, είναι ανάξια λόγου για τα μεγζκθ τθσ. 

 

 

 

 

Υπόςχονται «ενότθτα», ότι κα φζρουν νζο άνεμο ςτον 
Σφλλογο των ςυνταξιοφχων, ότι κα λφςουν τα 
προβλιματά μασ, γιατί θ ΤτΕ είναι «ανεξάρτθτθ και 
παίηει κοινωνικό ρόλο» (!!!). Ωσ εν ενεργεία οφτε μία 
ανακοίνωςθ, οφτε μία αράδα ςυμπαράταξθσ δεν 
ζγραψαν για τουσ ςυνταξιοφχουσ ! 

Γριγορα κα αποδειχκεί ότι τίποτα το «νζο» δεν κα 
φζρουν οι πρϊθν εργατοπατζρεσ του ΣΥΤΕ. Τίποτα νζο 
δεν υπάρχει ςτθν πολιτικι, ςτισ κζςεισ τουσ, ενϊ θ 
αδράνειά τουσ για τα προβλιματα των ςυνταξιοφχων 
«βγάηει μάτι». 

Οι ςυνδικαλιςτζσ αυτοί δεν αλλάηουν, όςα πουκάμιςα 
και αν προβάρουν… 

 

Διαβάσαμε… 

Σρ. της Ελλάδος, Ενδιάμεση Έκθεση 

Νομισματικής Πολιτικής (Δεκέμβριος 2012) 

«…Μόνο η συνεπής εφαρμογή όσων αλλαγών 

θεσμοθετήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο, 

παράλληλα με μέτρα που επισπεύδουν την 

ανάκαμψη και ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων θα μας οδηγήσει στην έξοδο 

από την κρίση…» 

Κατά τα άλλα, τόσο η πλειοψηφία του ΣΕ 

όσο και η απερχόμενη πλειοψηφία του ΤΣΕ 

(ΠΑΚΕ-ΠΑ), αγωνιούν μήπως και η ΣτΕ 

…δεν επιτελέσει τον «κοινωνικό» της ρόλο!!! 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ… 

 

 
 
Φωτογραφία από τθν επιτυχθμζνθ ολομζλεια τθσ 
ΕΣΑΚ-Σ ςτισ 29/11/2012. 
 
Στθ ςυγκζντρωςθ παρενζβθςαν με ομιλίεσ και 
παρατθριςεισ-ςχόλια οι εξισ ςυνταξιοφχοι ςυνάδελφοί 
μασ: 

 Γιάννθσ Βαμβακοφςθσ 

 Ραναγ. Ξανκόπουλοσ 

 Χρυςοφλα Χαλδογερίδου  

 Γιϊργοσ Υετίων 

 Μάνκα Χριςτου 
Στο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ εγκρίκθκε ομόφωνα θ 
ειςιγθςθ με τισ παρατθριςεισ που διατυπϊκθκαν. 

 
 
 
Οι μόνοι που ςυμφωνοφν με αυτά τα μζτρα είναι οι 
τραπεηίτεσ, οι βιομιχανοι και οι εφοπλιςτζσ. Και μθ 
μασ πει κανείσ ότι είναι κι αυτοί... «Ζλλθνεσ». 
Γιατί από «Ζλλθνεσ» που ζχουν τα λεφτά τουσ ςτθν 
Ελβετία, τα εργοςτάςια τουσ ςτθ Βουλγαρία, τισ 
εταιρείεσ τουσ ςτα Νθςιά Κάιμαν, τα υπό καταςκευι 
πλοία τουσ ςτθν Κορζα κι αυτά που πλζουν ςτον 
Ραναμά, και τισ μετοχζσ τουσ «όπου είναι καλφτερα»... 
ζχουμε «πιξει». 
 
 
 
Εκτόξευςθ κερδϊν κατά 230% ςθμειϊκθκε το 2012 ςε 
ςφγκριςθ με το 2011 ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 
φκάνοντασ τα 318,6 ζναντι 96,6 εκατ. Ευρϊ 
αντιςτοίχωσ! Τθν ίδια ϊρα, οι δαπάνεσ προςωπικοφ 
μειϊκθκαν κατά 13,7%, ςε 157,9 εκατ. Ευρώ από 183,0 
το 2011! 
Ράντωσ, μθν βιαςτείτε να χαρείτε, πωσ ίςωσ κάτι 
…περιςςζψει και για μασ τουσ ςυνταξιοφχουσ. Ήδθ, ςτθ 
διανομι, τα 305,8 εκατ. Ευρϊ από αυτά, ιτοι …μόλισ 
το 95,8%(!!!) προορίηονται για τθ «μαφρθ τρφπα» του 
προχπολογιςμοφ, ςπάηοντασ κάκε προθγοφμενο 
ρεκόρ!... Λεφτά, επομζνωσ,…υπάρχουν, αλλά για 
ποιοφσ;; 

ΑΜΕΑ ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

Η θγετικι ομάδα του ΣΥΤΕ ζγιναν … «λαγοί» 

και κζλουν τϊρα να «ςϊςουν» τουσ ςυνταξιοφχουσ. 

 

Γι’ ασηούς ηοσς «ΕΛΛΗΝΕΣ» δοσλεύοσμε.... 

 

Στθ «μαφρθ τρφπα» τα εκτοξευμζνα κζρδθ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΤΗΣ 16-1-2013 

 

Τισ μεγάλεσ ευκφνεσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Διοίκθςθσ για 
τθ ςυνεχι υποβάκμιςθ τθσ κατάςταςθσ των ςυνταξιοφχων 
τθσ ΤτΕ, αλλά και τισ ςοβαρζσ ευκφνεσ τθσ πλειοψθφίασ του 
Διοικ. Συμβουλίου ωσ προσ τον τρόπο διεκδίκθςθσ των 
αιτθμάτων μασ, επεςιμανε ςτθν ομιλία του το μζλοσ τθσ 
ΕΣΑΚ-Σ ςτο Δ.Σ Γιάννθσ Βαμβακοφςθσ. Ειδικότερα: 

1. Η κυβζρνθςθ προχωράει ςε νζεσ περικοπζσ των 
ςυντάξεων, ςε καταιγιςμό φορολογικϊν μζτρων, παρά 
τισ εξαγγελίεσ πωσ «δεν κα παρκοφν άλλα μζτρα» 

2. Η ςτάςθ τθσ Διοίκθςθσ χαρακτθρίηεται από ενζργειεσ 
όπωσ: 

 Συμφωνεί και υπογράφει όλα τα μνθμόνια! ΓΙΑ ΡΟΙΑ 
ΑΝΕΞΑΤΗΣΙΑ ΜΙΛΟΥΝ όςοι τθν επικαλοφνται (ο ΣΥΤΕ 
αναφζρεται μάλιςτα ςτον …κοινωνικό(!) ρόλο τθσ  
ΤτΕ!) 

 Δεν δζχεται το Διοικ. Συμβοφλιο του Συλλόγου για να 
ςυηθτιςει τα αιτιματά μασ 

3. Η πλειοψθφία του Διοικ. Συμβουλίου ΔΕΝ ΡΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, δεν κάνει καμιά κίνθςθ αγωνιςτικισ 
διεκδίκθςθσ προσ τθ Διοίκθςθ. Ρροτείνουμε και ΤΩΑ 
να πάμε ςτθ Διοίκθςθ για τα εκκρεμι ηθτιματα τθσ 
ζκτακτθσ ενίςχυςθσ, τθσ μείωςθσ του επιτοκίου, των 
«κακολικϊν δανείων», τθσ επιχοριγθςθσ 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, του επιδόματοσ 
ιςολογιςμοφ ςτο μζριςμα, κλπ. 

4. Κάποιοι ςυνδικαλιςτζσ που ςυνταξιοδοτικθκαν 
τελευταία και λζνε «όλοι μαηί, ςυνταξιοφχοι και εν 
ενεργεία μποροφμε»… είναι οι ίδιοι που ποτζ δεν 
ςτιριξαν και κάποιεσ φορζσ αντιτάχκθκαν ςτθν 
ικανοποίθςθ αιτθμάτων μασ! 

Ο ςυνάδελφοσ Ρ. Ξανκόπουλοσ αναφζρκθκε ςτα εξισ: 

1. Εξελίςςεται μια «εξωτερικι» και μια «εςωτερικι» 
διάςπαςθ: Αφ’ ενόσ με τθ δθμιουργία του 
«αντιςυλλόγου» «Συνταξιοφχων Επιςτθμόνων και 
Ρρϊθν Στελεχιακοφ Δυναμικοφ τθσ ΤτΕ», με 
υπογραφι Α. Μπαλαςκϊνθ.  Αφ’ ετζρου, με τθ 
δθμιουργία τθσ παράταξθσ «Νζα Συνδικαλιςτικι 
Ενότθτα», που ςυνεδριάηει ςτθν οδό «Λζκκα» και τα 
ςτελζχθ  δεν εμφανίηονται ςτα γραφεία του Συλλόγου 
μασ, και γι’ αυτό …«δεν δικαιοφνται δια να ομιλοφν»! 

2. Η προςταςία που αναηθτοφμε από τθν ΤτΕ –που καλϊσ 
τθ ηθτοφμε—μοιάηει προςταςία κάτω από κλαδί 
δζνδρου μζςα ςε ςφοδρι καταιγίδα, όπου, όμωσ, 
κινδυνεφουμε να καοφμε από κεραυνό ι να 
παραςυρκοφμε από κατολίςκθςθ…! Εξελίξεισ ςτθν ΤτΕ, 
όπωσ αναδιάρκρωςθ και περιοριςμόσ καταςτθμάτων-
μονάδων, περιοριςμόσ προςωπικοφ και προςλιψεων, 
ανάκεςθ επιτροπείασ ςε ελεγκτικζσ εταιρείεσ, 
υπονομεφουν τθ βάςθ του αςφαλιςτικοφ μασ. 

3. Καμιά μόνιμθ διαςφάλιςθ δεν υπάρχει από 
αποκεματικά ι το μελετϊμενο επαγγελματικό ταμείο 
(που ζχει και νομικά προβλιματα ωσ προσ τουσ 
ςυνταξιοφχουσ). Είναι αναγκαία θ ςυςτθματικι 
ςφνδεςθ με το γενικότερο κίνθμα. 

4. Ωσ προσ τα δάνεια, πζρα από τισ εκκρεμότθτεσ για τθ 
μείωςθ επιτοκίου, να μπει ακολοφκωσ αίτθμα για 
πλθρωμι για μια πενταετία μόνο των τόκων των 
δανείων. 

ΓΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Σε κεντρικό ηιτθμα για …τθν ενότθτα των ςυλλόγων 
Συνταξιοφχων και ΣΥΤΕ ανάγει το κζμα των γραφείων που 
ενοικίαςε ο Σφλλογόσ μασ θ «Νζα Συνδικαλιςτικι Ενότθτα». 
Είναι ανάγκθ να φωτιςτοφν, για μια ακόμθ φορά, ουςιϊδεισ 
πλευρζσ και να αποκαλυφκοφν οι ανυπόςτατεσ και 
παραπλανθτικζσ αιτιάςεισ και θ υποκριτικι ςτάςθ: 

 Το Νοζμβριο του 2011 διαβιβάςτθκε επιςιμωσ με 
επιςτολι από το ΣΥΤΕ γνωμάτευςθ των τεχνικϊν 
υπθρεςιϊν, που υπογράμμιηε τθ ςτατικι 
ακαταλλθλότθτα του κτιρίου τθσ Σίνα 16, και 
επεςιμαινε τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Θυμίηουμε πωσ 
ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Διοικ. Συμβουλίου, 
«ζπεφταν ςοβάδεσ» από τθν οροφι και είναι ευτφχθμα 
που δεν υπιρξαν ατυχιματα, ενϊ θ επιςκευι είχε 
μεταφερκεί ςτισ καλζνδεσ! 

 Με τθν επιςτολι αυτι, ο ΣΥΤΕ, από νομικι άποψθ, 
«ξεφορτϊκθκε» τθν ευκφνθ ςε περίπτωςθ οιουδιποτε 
ατυχιματοσ από αιτία ςχετικι με τθν ςτατικι επάρκεια, 
και αυτι μεταφζρκθκε, ωσ προσ το ςκζλοσ των 
ςυνταξιοφχων, ςτο Σφλλογό μασ! 

 Η ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ εμμζςωσ ομολογοφνταν 
και από τον ΣΥΤΕ, αφοφ πλζον δεν αναλάμβανε ευκφνθ 
για ςυγκεντρϊςεισ ςτο κτίριο τθσ Σίνα 16, οι οποίεσ 
ςταμάτθςαν. (Άςχετο αν κάποιεσ κινιςεισ των 
ςυνταξιοφχων ςυνεχίηουν να ςυνεδριάηουν εκεί!!!) 

 Το Διοικ. Συμβοφλιο του Συλλόγου μασ αναηιτθςε χϊρο 
προσ ενοικίαςθ, κακϊσ θ φθμολογοφμενθ μεταφορά 
των γραφείων και του ΣΥΤΕ ςτο κτίριο τθσ οδοφ Λζκκα 
δεν φαινόταν ςτον ορίηοντα.  Ζτςι, το Μάιο του 2012 
νοικιάςτθκαν τα νζα γραφεία ςτθν οδό Χρ. Λαδά 1-3. 

 Αφοφ είχαν ενοικιαςτεί τα γραφεία (!), ςτάλκθκε 
επιςτολι από το ΣΥΤΕ προσ το Σφλλογό μασ, για 
«ςυγκατοίκθςθ» ςτο κτίριο τθσ οδοφ Λζκκα. Το κτίριο, 
ςτο οποίο καλοφμαςταν να μεταφερκοφμε, ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΕΤΟΙΜΟ και, υποτίκεται ότι κα ετοιμαηόταν το 
καλοκαίρι του 2012. 

 Τθ ςτιγμι που γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ, το κτίριο 
ςτθν οδό Λζκκα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΙΜΟ! Ο ΣΥΤΕ 
εξακολουκεί να λειτουργεί ςτθ Σίνα 16!. Στθ Λζκκα, 
ετοιμάςτθκε μόνο μία αίκουςα, όπου πραγματοποιεί 
τισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ θ Νζα Συνδικαλιςτικι Ενότθτα, 
αγνοϊντασ επιδεικτικά τα γραφεία και τισ 
ςυγκεντρϊςεισ του Συλλόγου μασ ςε αυτά, όπου δεν 
ζχουν εμφανιςτεί,  …ςτο όνομα τθσ ενότθτασ… 

 Πςον αφορά, τθν ΕΣΑΚ-Σ, ςυμφωνιςαμε με τθ 
μίςκωςθ νζων γραφείων. Πταν, όμωσ, ιρκε πρόταςθ, 
χωρίσ επαρκι, κατά τθ γνϊμθ μασ, τεκμθρίωςθ για 
αγορά των γραφείων, αντιταχκικαμε, και ςυμβάλαμε, 
ϊςτε ςτθν ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ να καταψθφιςτεί 
θ ςχετικι πρόταςθ. 

Τα ςυμπεράςματα, δικά ςασ! 

 


