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Ανακοίνωση 19/23.6.20 

Πρωτοβουλία Μπαλαούρα: Τώρα, χωρίς υπεκφυγές!  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Πριν από 10 ημέρες, ο συνάδελφος Μάκης Μπαλαούρας με επιστολή κάλεσε τις 

συνδικαλιστικές κινήσεις σε << σε κοινή συνάντηση>> για να συζητήσουν τα 

παρακάτω δύο, μόνον, θέματα : 

1. Τήρηση των καταστατικών διατάξεων και των Συλλογικών συμβάσεων 

2. .Κατάργηση όλων των μνημονιακών κρατήσεων και επιστροφή των αναδρομικών , όπως 

άλλωστε έχει κατά καιρούς δεσμευθεί ο Διοικητής.  

Είναι προφανές ότι ο στόχος του περιορισμού σε δύο μόνον θέματα, στα οποία 

κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει, τέθηκε για να μην εκφυλιστεί η συζήτηση σε 

διχαστική πολυλογία και υπεκφυγές. Μέχρι σήμερα, ουδεμία επίσημη αντίδραση 

έχει σημειωθεί από την πλευρά της πλειοψηφίας του Δ. Σ. του Συλλόγου. Αντίθετα, 

την πρωτοβουλία Μπαλαούρα χαιρέτησαν με αναρτήσεις, αλλά και προφορικά, 

αρκετοί ενεργοί συνάδελφοι θεωρώντας την ως την << τελευταία ευκαιρία >>, ενώ 

δεν έλειψαν κι αυτοί που απειλούν ακόμη και με την διαγραφή τους από το ΣΣΤΕ, 

αν δεν ευδοκιμήσει. Αυτά στο χώρο των απλών συναδέλφων. 

Οι αντιδράσεις των κινήσεων ΕΣΑΚ Σ και ΔΕΚΣ (ανακοινώσεις) δεν ήταν οι 

επιβαλλόμενες. Ελπίζουμε τελικά θα ανταποκριθούν με ανάλογη διάθεση και δεν 

θα παραμείνουν σε απορριπτικά προσχήματα ή σε προσχηματική συμμετοχή, σε 

υπονομευμένη συνάντηση. Είναι αυτονόητο ότι στην μεταξύ τους συνάντηση, οι 

κινήσεις θα προσέλθουν χωρίς προαπαιτούμενα, με μοναδικό μέλημα την 

συμφωνία επάνω στην τακτική με την οποία θα προβληθούν και θα διεκδικηθούν 

τα δύο ζητήματα από τον κ. Διοικητή. Αυτά τα δύο μόνον θέματα και κανένα άλλο! 

Αν πετύχουμε συμπόρευση σ’ αυτά,  τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους!  

Αυτονόητο επίσης είναι ότι  όλες οι ενέργειες θα γίνουν με την τήρηση της 

δεοντολογίας, δηλαδή, κάτω από τον Σύλλογο και τα θεσπισμένα όργανά του 

(προεδρείο), με δικαίωμα συμφωνημένου υποστηρικτικού λόγου και στις κινήσεις.  

Σε αντίθεση με την απόφαση του Σ.Α. της 22/11/19, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία 

πιστεύει ότι άμεση είναι η ανάγκη τουλάχιστον ο ΣΣΤΕ, να επανέλθει σε 

συνδικαλισμό αρχών, υπέρ του συνόλου και όχι προσωπικών – κομματικών 

επιδιώξεων καθώς εκτιμά ότι όσο βαίνουμε προς το τέλος του έτους, το κοινωνικό - 

οικονομικό κλίμα θα βαρύνει, ενώ θα έχουν μεγαλώσει περισσότερο οι δυσκολίες.  



Είναι απαραίτητο τώρα, ο αναβαθμισμένος πλέον κ. Στουρνάρας να θελήσει να 

προστατεύσει την αξιοπιστία του! Διαφορετικά θα πρέπει ο Σύλλογος επί τέλους, να 

μπει σε τροχιά υπενθύμισης των δεσμεύσεών του (έχει τρόπους – δυνατότητες) και 

με βάση την εμπειρία των τελευταίων χρόνων να κλιμακώσει τις διεκδικήσεις του: 

α. Παύση των περικοπών 

β. Αναδρομικά. Τμηματική επιστροφή, αρχικά 11 μηνών. 

γ. Η επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών θα κατανεμηθεί σε βάθος χρόνου. 

Ανισότητα : Το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την ΤτΕ! Nαι, σε 

μία ενοχικού χαρακτήρα συμφωνία με την Τράπεζα! (παύση 

περικοπών των νόμων-διευθέτηση αναδρομικών-Διόρθωση της 

ανισότητας με πρόνοια για τους μη έχοντες ).  

δ. Για την αντιμετώπιση της κραυγαλέας ανισότητας που θέριεψε με την απόφαση 

του Σ.Α. της 22/11/19 ( πλαφόν και νέου τύπου συντάξεις), ένα μέρος των παλιών 

αναδρομικών θα διατεθεί για την σμίκρυνση της ανισότητας με μία νέα ενοχικού 

χαρακτήρα συμφωνία - σύμβαση μεταξύ ΤτΕ – ΣΥΤΕ - ΣΣΤΕ, όπως αυτή της 25/6/13. 

Είναι ηθικό χρέος της Διοίκησης Στουρνάρα να σκύψει στο αίσχος της ανισότητας 

συνταξιούχων, με τα ίδια συνταξιοδοτικά δεδομένα στην ΤτΕ, που έχει υπερβεί 

κάθε ηθικό – κοινωνικό όριο. Είναι απαράδεκτη, ακόμη και κυνική, η κουλτούρα 

υψηλόβαθμων στελεχών, αλλά και νεοσυνταξιούχων (μεταξύ αυτών συνδικαλιστές), 

να θεωρούν φυσικό να απολαμβάνουν πολύ μεγαλύτερων συντάξεων, ενίοτε 

παχυλών (φροντίζοντας γι αυτό όντας εν ενεργεία στελέχη της ΤτΕ).  

Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ένας Σύλλογος δημοκρατικός, διαλεκτικός, 

κάτω από την σημαία του οποίου θα στρατευτούν όλες οι δυνάμεις με την 

διαφορετικότητά τους και τις θεμιτές αντιθέσεις τους. Θα ήταν αφύσικο να 

καταργήσουμε την διαφορετικότητα. Τέλος είναι άχαρο και ταυτόχρονα 

αποκρουστικό, αυτό που μπορούσε να είχε γίνει από το 2017 (Απόφαση Νομικού 

Συμβουλίου) έστω από 1/1/19, να μην έχει πραγματοποιηθεί λόγω της άμιλλας, 

ποιος θα εισπράξει σε ψήφους το όφελος μίας λύσης που εκκρεμεί και υποβαθμίζει 

το ίδρυμα!!  

Η Συντονιστική Γραμματεία 

Πετρόπουλος Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης, Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης 

Άγγελος, Ασωνίτης Σπύρος, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος, Καπάτος 

Γιάννης, Κόνσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, Κυριαζόπουλος 

Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα, Μακρίδης 

Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, Πλιόγκας 

Σωτήρης, Πρεφτίτσης Γιώργος, Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου 

Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος 

Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, 

Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης  


