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Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 
 

Πξαγκαηηθά θακηά έθπιεμε δελ λνηώζακε από ηελ πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ. Είλαη απνιύησο θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε ή αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά εθείλσλ πνπ γηα ρξόληα αζρνινύληαη 

απνθιεηζηηθά κε εθδξνκέο, γηνξηέο θαη θάπνηεο αγνξέο αθηλήησλ... Επεηδή κάιηζηα, 

θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ηε ζπλείδεζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ν 

κεζηόο ζπλδηθαιηζηηθόο ιόγνο, ε γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη ε απόθαζή 

καο λα θηλεζνύκε από θνηλνύ κε ηνλ Σ.Υ.Τ.Ε. γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

θαη αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, πξνζπαζνύλ αλεπηηπρώο λα ξίμνπλ ηηο επζύλεο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπο αλεπάξθεηαο, ζηηο πιάηεο εθείλσλ πίζσ από ηνλ αγώλα θαη ηηο 

θαηαθηήζεηο ησλ νπνίσλ “θαιύπηνληαλ” ηόζα ρξόληα… Αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ 

πσο νη επνρέο αιιάδνπλ, πσο νη αλαγθαηόηεηεο ηνπ ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθέο από ηνπ 

ρζεο θαη γη’ απηό αξλνύληαη λα δερζνύλ ηελ αλαγθαία αληηθαηάζηαζε ηνπο από εθείλνπο 

πνπ έρνπλ δώζεη δύζθνιεο κάρεο θαη πάλσ απ’ όια, επαλέθεξαλ από ην ΙΚΑ ηα ηακεία 

καο ζηελ Τξάπεδα. Δπζηπρώο, αληηδξνύλ αληηδενληνινγηθά ζηε δηαπίζησζε πσο 

έξρεηαη κηα θπζηνινγηθή θαη αλαγθαία αιιαγή ηνπο.  
 

 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

 Κη αλ αθόκα ηα όζα ςεπδή θαη αλππόζηαηα καο θαηακαξηπξνύλ είραλ βάζε, ην 

ηεξάζηην εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ηη έθαλαλ νη ίδηνη σο Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ 

Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο; Δηόηη ην θάζε ζπκβνύιην θξίλεηαη από ηα 

κέιε ηνπ γη’ απηό πνπ έθαλε ή δελ έθαλε ην ίδην θαη όρη γηα όηη δελ έθαλαλ γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ θάπνηνη άιινη θαη κάιηζηα ελ ελεξγεία! Αιήζεηα, όηαλ εθείλνη ηνπο νπνίνπο 

θαηαγγέιινπλ ηπγράλνπλ ηεο ζπληξηπηηθήο απνδνρήο ησλ ελ ελεξγεία θαη κάιηζηα ζηηο 

πξόζθαηεο εθινγέο νη παξαηάμεηο ησλ ζπλδηθαιηζηώλ ηνπο νπνίνπο θαηαγγέιινπλ 

απέζπαζαλ εθ λένπ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηνλ ΣΥΤΕ, πσο αύξην ζα δεηήζνπλ ηελ 

βνήζεηά ηνπο, όηαλ ηε ιύζε όισλ ησλ ζεκάησλ κέρξη θαη απηνύ ησλ δηαδεπγκέλσλ θαη ηνπ 

επηδόκαηνο Εζληθήο Αληίζηαζεο ηα πεξηκέλνπλ από ηνλ ΣΥΤΕ; 

Δπζηπρώο, γηα ην ζεκεξηλό Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ν αέξαο ηεο αλαηξνπήο ηέηνησλ 

πξαθηηθώλ είλαη πνιύ ηζρπξόο θαη ζηηο εξρόκελεο εθινγέο ηνπ Σπιιόγνπ καο θαηαζηάζεηο 

πνπ παξάγνπλ δηραζκό, πξνζσπηθέο αληεγθιήζεηο θαη ππνλόκεπζε ηεο ελόηεηαο ησλ 

ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ, ζα ζαξσζνύλ, όηαλ κάιηζηα ηα κλεκόληα 

απεηινύλ λα κελ αθήζνπλ ηίπνηα όξζην…  

 

 



Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Αληί ζησπήο γηα ηελ ππνλόκεπζε εθ κέξνπο ηνπο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

αζθαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα νδεγνύζε ζηαδηαθά ζηελ πιήξε λνζνθνκεηαθή 

θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ ζπλαδέιθσλ, έρνπλ ην 

ζξάζνο λα κηινύλ ςεπδώο γηα επίηεπμε πξόζζεηεο θάιπςεο ησλ ελ ελεξγεία θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο! Δπζηπρώο, ππνζθάπηνληαο ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο πιήξνπο 

λνζνθνκεηαθήο θάιπςεο όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Τακείν Υγείαο κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 65 ρξόλσλ, θαηέζηεζαλ παξειζόλ κηα κεγάιε θαηάθηεζε πνπ ζήκεξα δύζθνια 

κπνξεί λα μαλάξζεη ζην ηξαπέδη… Όηαλ όινη καο  γλσξίδνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο 

πνπ έρνπκε ζηα ζέκαηα πγείαο ζην ρώξν καο, αλαξσηηόκαζηε πσο ζπλδηθαιηζηέο ηνπ 

ρώξνπ θαη κάιηζηα ζπληαμηνύρνη, δελ θαηαιάβαηλαλ όηη “ε νηθνγέλεηα” ηεο ΤηΕ δελ ζα 

άθελε πνηέ απξνζηάηεπηα θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο… Δπζηπρώο, ην πξόγξακκα 

ράζεθε θαη ζήκεξα ηα πξάγκαηα είλαη γηα όινπο καο πην δύζθνια, θαζώο ε Δεκόζηα 

Υγεία απνδηνξγαλώλεηαη. Απνξνύκε επίζεο γηα ηελ αλαθνξά ηνπο ζηα δάλεηα θαη ηελ 

ππνηίκεζε ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο αλάκεζα ζηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο γηα 

ζπληαμηνύρνπο θαη ελ ελεξγεία. Επεηδή θαη απηά ηα ξπζκίζακε εκείο ζηα πιαίζηα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ΣΣΕ, δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαζόινπ ηελ βαζύηεξε νπζία ηεο ξύζκηζεο, 

πνπ ζα νδεγήζεη ζύληνκα ζε πξόζζεην όθεινο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζπληαμηνύρνπο. Τέινο, πξνθαιεί ζπκεδία λα εγθαιείηαη ν ελ ελεξγεία Σύιινγνο γηα ην 

επίδνκα ηζνινγηζκνύ εθηόο θαη αλ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ 

πξνέβε ζε καρεηηθέο ελέξγεηεο δηεθδίθεζήο ηνπ θαη ν ΣΥΤΕ δελ ηνπο ζπκπαξαζηάζεθε. 

Θα ζέιακε πξαγκαηηθά λα γλσξίδνπκε πόηε έγηλαλ απηέο θαη κε πνην ηξόπν 

ελεκεξώζεθε ν ΣΥΤΕ. Αλ όκσο ζεσξνύλ πσο ν ΣΥΤΕ ηνπο αληηθαζηζηά ζην ξόιν ηνπο, 

απνξνύκε θαη πάιη γηα ηνλ πόιεκν πνπ έρνπλ θεξύμεη ζηνπο ελ ελεξγεία.  

 

Σςνάδελθοι Σςνηαξιούσοι, 

Παξά ηα όζα ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπκε ζηελ απξεπή θαη δηραζηηθή 

επίζεζε, εκείο δελ μερλνύκε πσο ζηελ παξνύζα θάζε ησλ εθηεηακέλσλ απεηιώλ πνπ σο 

ζπληαμηνύρνη ηεο ΤηΕ δερόκαζηε, δελ πεξηζζεύεη θαλείο, νύηε είλαη ζηνλ ραξαθηήξα θαη 

ζηηο πξνζέζεηο καο λα κεηώζνπκε ηελ πξνζθνξά θαλελόο. Απιά ε επνρή απαηηεί 

θαηλνύξγηεο γλώζεηο θαη καρεηηθέο απαληήζεηο, ηηο νπνίεο κπξνζηά ζηελ κλεκνληαθή 

ιαίιαπα πνπ απεηιεί λα καο ηζνπεδώζεη, πξνζθέξεη θαη ππεξεηεί κε ζπλέπεηα ν 

ζπλδπαζκόο καο. Εμάιινπ ε έληαμε ησλ Τακείσλ ζηελ ΤηΕ πνπ δηαηεξεί άζβεζηεο ηηο 

ειπίδεο καο, είλαη ε θαιύηεξε εγγύεζε ηεο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ζέιεζεο ηνπ 

ζπλδπαζκνύ καο λα ππεξαζπηζζεί ηηο ζπληάμεηο καο θαη ην Τακείν Υγείαο, από 

θνηλνύ κε ηνλ ΣΥΤΕ, κε ηνλ νπνίν νη ζρέζεηο καο είλαη άξηζηεο θαη ζπλαγσληζηηθέο. 

 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 


