
  

 

                      Ανακοίνωση Νο 4                                         1/7/2019 

    Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ,OI ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ... 

                        Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

                       Τους τελευταίοους καιρούς, μεταξύ πολλών άλλων αδόκιμων,περνάει η  αντίληψη ότι  

μοναδικός τρόπος επίλυσης των θεμάττων των συνταξιούχων της ΤτΕ και η αντιμετώπιση 

της ακαμψίας  του κ. Διοικητή ,είναι η προσφυγή στην δκαιοσύνη,για  να επιβάλλει στον 

κ.Γ.Στουρνάρα την συμμόρφωση με την νομιμότητα.                                                                                                                                                      

Δεν είναι άσχετο ότι στο κρίσιμο  Γ.Σ. στις 17/6/19, ο Διοικητής, πέραν της αναφοράς του σε 

<< συνδικαλιστικό ανταγωνισμό στους συνταξιούχους >> δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 

στις συλλογικές αγωγές που έχουν κατατεθεί από τους συνταξιούχους.                                                                  

Δηλώνει ,προφανώς,ότι οι αγωγές  είναι  το άλλοθί για την άρνησή του !                                           

Ταυτόχρονα, εν όψει των εκλογών στις 7.7.19,μέσα από παραταξιακές ανακοινώσεις και 

αναρτήσεις στο διαδίκτυο, επιχειρείται η κατεύθυνση της ψήφου των συνταξιούχων προς 

συγκεκριμένα ψηφοδέλτια,  ενώ δεν έλειψαν οι <<παροτρύνσεις>> να εκφραστούμε κι εμείς 

( Αναγεννητική Πρωτοβουλία )με ανάλογο τρόπο.                                                                                                   

                        Κατόπιν τούτων ,η  Αναγεννητική Πρωτοβουλία,σκόπιμο θεωρεί να  υπενθυμίσει ορισμένες 

από τις διακηρυγμένες αρχές  που υπηρετεί ανελλιπώς από την ίδρυσή της:                          

                        H Αναγεννητική Πρωτοβουλία συστήθηκε το 1998, στη βάση, απρόσμενων για την 

σοβαρότητα της ΤτΕ,  προβλημάτων συναδέλφων που οι σύλλογοι του χώρου δεν έδειχναν 

διάθεση – ενδιαφέρον να τα υιοθετήσουν και να τα προβάλλουν.                                                                   

Είναι,συνεπώς, κίνηση πολυτασική, αμιγώς συνδικαλιστική (όχι κομματική ), σε αντίθεση με 

άλλες κινήσεις που δεν κρύβουν τον κομματικό τους αλληθωρισμό.                                                                                                                                           

Η ανεξαρτησία της Κίνησής μας ,έχει επιβεβαιωθεί και από το γεγονός ότι αρκετοί 

συνάδελφοι <<πέρασαν >> από την Αναγεννητική Πρωτοβουλία,όμως δεν συμβιβάστηκαν 

με τον χαρακτήρα της και αναχώρησαν στήνοντας την δική τους κομματική Κίνηση!. .                                                                                                      

                        Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία απορρίπτει τον κομματισμό και τη συνακόλουθη 
παραταξιοποίηση, είναι  κίνηση «ανοιχτή», μπορεί δηλαδή να συμμετέχει σ αυτή ,κάθε 
συνάδελφος αδιάκριτα της κομματικής προτίμησής του. 

                        Ο  κομματισμός δεν προσδίδει ζωντάνια και κύρος στο ΣΣΤΕ, δεν προωθεί τα καλώς 
εννοούμενα συμφέροντα των μελών του ,συσπειρώνει γύρω από την κομματική  Κίνηση 
στενά κομματικούς συναδέλφους ,ενώ αντίθετα αποσυσπειρώνει-απομακρύνει από τον 



  

Σύλλογο την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων.Τους θέλει  ψηφοφόρους κι όχι ενεργούς 

πολίτες . Είναι ο <<γραφειοκρατικός>> κομματικός συνδικαλισμός. 

                        Ως πολίτες έχουμε ιδεολογία  και ψηφίζουμε το κόμμα της επιλογής μας.    Στην 

Αναγεννητική Πρωτοβουλία,  συζητάμε και πολιτικά ,κάνουμε πολιτικές και συνδικαλιστικές  

αναλύσεις,ιδιαίτερα για το ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ,παρακολουθούμε τις διακηρυξεις 

των κομμάτων για το συνολίκό ασφαλιστικό ζήτημα,καταλήγουμε σε συμπεράσματα,  δεν 

θεωρούμε ,όμως,χρήσιμο να αναλωνόμαστε στην στειρότητα των κομματικών συζητήσεων, 

όπως στην τηλεόραση ή στα καφφενεία.Πόσο μάλλον να στοιχηθούμε πίσω από κόμματα. 

                        Ως συνταξιούχοι, της ΤτΕ,δεν προβάλλουμε, άμεσα ή εμμεσα, την κομματική μας θέση      

σεβόμαστε αλλήλους,,απολαμβάνουμε ,πράγματι, την διαφορετικότητά μας, δεν 

συμπεριφερόμαστε ως κάτοχοι της μοναδικής αλήθειας.                                                                                                                                                     

Στην Αναγεννητική Πρωτοβουλία  δεν μιλάμε μόνο, ακούμε κιόλας!.                                                

Στην κάλπη προσερχόμαστε και με τις δύο ιδιότητες,αυτής του πολίτη και αυτής του 

συνταξιούχου της ΤτΕ . Ο συνταξιούχος της ΤτΕ ,οφείλει ο ίδιος να γνωρίζει ποιό είναι το 

συμφέρον το δικό του, μέσα στη χώρα που ζει!.  

                         Χαρακτηριστικά στοιχεία της δραστηριότητάς μας είναι ,οι ,επί 21 συναπτά έτη , κάθε Τρίτη 

,ανοιχτές συγκεντρώσεις στη Λέσχη μας (Σίνα 16,τώρα Λέκκα 23-25), η έκδοση εφημερίδας 

«Επικοινωνία» για 12 χρόνια,,η εκδοση της εφημερίδας του ΣΣΤΕ << Η φωνή του 

συνταξιούχου της ΤτΕ>> (εκδόθηκε το διάστημα που η Α.Π. είχε την ευθύνη της 

Γραμματείας του ΣΣΤΕ ). Στο ενεργητικό της κίνησής μας καταγράφεται η πρωτοβουλία της  

να επαναφέρει - ξαναζωντανέψει το θεσμό των μηνιαίων συγκεντρώσεων,κάθε πρώτη 

Τετάρτη  κάθε μήνα  ( επανεκκίνηση τον Οκτώβριο)  

                                        Έτσι συγκροτηθήκαμε, έτσι πορευτήκαμε,   έτσι συνεχίζουμε...  

                        Α Γ Ω Γ Ε Σ 

                       Με την ανακοίνωσή μας Νο 2/ Μάιος 19 ,δωσαμε ολες τις ικανές  πληροφορίες για να 

ηρεμήσουν οι συνάδελφοι που δεν έχουν υποβάλλει αγωγή ή έχουν υποβάλλει μόνο  

αίτηση μη παραγραφής αναδρομικών. Δώσαμε,  ακόμη, πληροφορίες σχετικά με την 

υποβολή αγωγών είτε μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων ,είτε μέσω δικηγόρων της επιλογής 

τους.  Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της Α.Π.,έχει αναληφθεί  πρωτοβουλία από συναδέλφους   

για άσκηση ομαδικής αγωγής, Τον Οκτώβριο ,με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο,επαρκώς 

τεκμηριωμένης ,με 20 ευρώ.                                                                                                                                  

Για περισσότερες πληροφορίες , οι  ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι,μπορούν να 

επικοινωνήσουν,από Σεπτέμβριο, με τους συναδέλφους:                                                                                                

Λαούδη Φίλιππο 6936882787 και Φουντουκίδη στέλιο 6973558713  

                                                                                          Η Συντονιστική Γραμματεία 

   


