
 

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 25                                        16/10/18 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ: 

                  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ  

ΚΑΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

                      Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι, 

                       Μέσα από μία ,πέραν του αναμενόμενου ,μαζική συγκέντρωση, στη 

λέσχη , στις 11/10/18 , 170 περίπου συνάδελφοι απεφάσισαν την αναβίωση του 

θεσμού των μηνιαίων συγκεντρώσεων.                                                                                                                                                 

Επιβεβαιώθηκε ότι ,οι ορισμένες διαφορές απόψεων – θέσεων  των δύο κινήσεων 

που είχαν την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης( Αναγεννητική Πρωτοβουλία και                  

Εν Δράσει ) δεν απετέλεσαν εμπόδιο, μπροστά στην καθολική απαίτηση να 

λειτουργήσει δημοκρατικά ο Σύλλογoς και να αξιοποιηθεί η δυναμική του διαλόγου 

και της συνεννόησης,προκειμένου να επιλύονται ώριμα θέματά μας,όπως η παύση 

των περικοπών στις συντάξεις μαςκαι η επιστροφή των αναδρομικών. 

                     Στην συγκέντρωση προσήλθε  και ο συνάδελφος Μάκης Μπαλαούρας 

που,ως κυβερνητικός βουλευτής,  διαβεβαίωσε ότι,η κυβέρνηση ουδεμία 

αντίρρηση έχει  στην επίλυση του θέματος από την μόνη αρμόδια Τράπεζα της 

Ελλάδος.Από τον λόγο του δε, διεφάνη  ,πέραν της  συμβολής του στην εξαίρεσή 

μας  από τον ν.Κατρούγκαλου και την ΗΔΙΚΑ και η εκτίμησή του ότι στο προσεχές  

Γ.Σ. της ΤτΕ, στις 29/10/18, θα ληφθεί,επί τέλους,η υπερώριμη απόφαση. 

                          Καλούμε τους συναδέλφους να μελετήσουν το `` εύγλωτο ``ψήφισμα 

της συγκέντρωσης  ( στην άλλη σελίδα ) που ομόφωνα εγκρίθηκε. Καλούμε, τέλος 

και  το προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου  σε αποχή από τις συνήθεις  …αθώες 

ενέργειες και ανακοινώσεις του,   που μπορεί να υπονομεύσουν την 

δρομολογημένη λύση του νόμιμου και τόσο ώριμου θέματός μας. 

Τέλος, η Α.Π. οφείλει να επισημάνει προς όλες τις πλευρές ότι, ο θεσμός που 

ξαναστήσαμε, μόνο μέσα από αλήθεια, ειλικρίνεια ,σοβαρότητα, ήθος  (σεβασμό 

στην άλλη άποψη), θα διατηρηθεί και θα αποκτήσει μεγαλύτερη μαζικότητα και 

αποτελεσματικότητα.                                                  

Η Συντονιστική Επιτροπή 



               ΤΑ… ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ κ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι, 

Η σελίδα αυτή ήταν προορισμένη για το ψήφισμα της απόφασης των συνταξιούχων.  

Δυστυχώς για το ψήφισμα, μας πρόλαβε ο κ.πρόεδρος, που και τώρα  ακολούθησε 

την πάγια τακτική του,μετά από συνεδρίαση Δ.Σ. ή  από κάποιο γεγονός στο χώρο , 

να βγαίνει με γενναιοδωρία ,μιάς και άλλοι πληρώνουν  και να εκδίδει τετρασέλιδα                                   

`` χαρτιά``,επαναλαμβάνοντας  τον εαυτό του. Τον ίδιο εαυτό,όπως τον κουβάλησε 

από την  ΠΑΣΚΕ του ΣΥΤΕ ,μη αντιλαμβανόμενος τις σημερινές ευθύνες του.  

Εξέδωσε την Νο. 27/15.10.18 ανακοίνωσή του,ουσιαστικά ομολογώντας ότι   δεν 

μπόρεσε να καταλάβει γιατί , σε πρώτο κάλεσμα, ανταποκρίθηκαν 170 συνάδελφοι 

και απεφάσισαν αυτό που, έστω σήμερα, όφειλε αυτός να αποφασίσει, δηλαδή    

την αναβίωση του θεσμού των μηνιαίων συγκεντρώσεων,θεσμό  που ο ίδιος 

κατάργησε!.    Πράγματι,στην τετρασέλιδή του ,δεν λέει κουβέντα γιατί,στο όνομα 

της πλειοψηφίας, έχει καταργήσει τον διάλογο, την επικοινωνία, δηλαδή τον θεσμό 

που βρήκε όταν ήρθε στο χώρο. 

Οι συνάδελφοι στις 11/10/18, απεφάσισαν ότι είναι ντροπή, οι συνταξιούχοι της 

ΤτΕ, κατά τεκμήριο μορφωμένοι άνθρωποι και με ήθος να μην μιλάνε μεταξύ 

τους,να μην συζητούν και να ανέχονται τον αυταρχισμό  κι ένα βάρβαρο ήθος που 

δεν τους ταιριάζει.  Ότι είναι ντροπή, ο Σύλλογος, από συσπείρωση ελεύθερων 

ανθρώπων  να έχει μετατραπεί σε στέκι διαιώνισης μίας μάταιης εξουσίας. 

Δεν ενημέρωσαν τον κ. πρόεδρο οι`` ανθρώποί `` του ( δεν φρόντισαν να κρυφτούν), 

ότι οι συνάδελφοι  συνταξιούχοι απεφάσισαν  ότι, κάθε πρώτη Τετάρτη, κάθε 

μήνα, στις 11 π.μ. θα έρχονται στην λέσχη τους, να πίνουν το καφέ τους,να 

ανταλλάσουν απόψεις ,να μαθαίνουν τα νέα του χώρου και να μην αρκούνται στις                         

`` κατασκευές `` των   περισπούδαστων ανακοινώσεών του; 

Δεν πρόκειται να επιχειρήσουμε  απάντηση στη στρέβλωση των γεγονότων  που, 

κατ εξακολούθηση,  ο Πρόεδρος  προβαίνει, γιατί έτσι, θα γινόμαστε μέρος του 

προβλήματος.  Άλλωστε,η Α.Π.,δεν θα οξύνει, έτι περαιτέρω το κλίμα ,ιδιαίτερα 

τώρα,ενόψει απόφασης. Από την πλευρά μας, νοιώθουμε δικαιωμένοι γιατί ,επί 

τέλους, άνθρωποι και   κινήσεις, παρά τις διαφορές απόψεων ,μπορούμε να 

βρισκόμαστε μία φορά τον μήνα και δημόσια να …μιλάμε !                                                                                                        

Εμείς, με μικρή συνδικαλιστική δύναμη,δεν θα κάνουμε αυτό που ποιεί η 

πλειοψηφία των ` 8 ``εδρών(!!), δηλαδή , όχι μόνον να μην διεκδικούν την επίλυση 

του ώριμου  προβλήματος των περικοπών ,αλλά ,στοχοποιώντας την αντιπολίτευση, 

να επινοούν επιχειρήματα και δικαιολογίες θέτοντάς τα στην υπηρεσία της άλλης, 

μοναδικα αρμόδιας, πλευράς!!. 

 


