
 

  

                                           Ανακοίνωση Νο 16 / 11.10.22 

Κρατάμε όρθιο τον Σύλλογο.  Καταψηφίζουμε  τον 

απολογισμό πεπραγμένων της πλειοψηφίας.  

Την Τρίτη 18/10/22 η πλειοψηφία που ελέγχει τον Σύλλογο, κατά  παράβαση του 

καταστατικού και της νομιμότητας , συγκαλεί Γενική Συνέλευση στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 

Καλούνται οι συνάδελφοι συνταξιούχοι  Της ΤτΕ να πάρουν  μέρος και να εκφράσουν την 

θέση τους , ψηφίζοντας ή καταψηφίζοντας τα πεπραγμένα της.  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Ένας Σύλλογος που λειτουργεί δημοκρατικά  και αξιοποιεί την δύναμη που του δίνουν τα 

μέλη του είναι απαραίτητος. Όταν αυτό δεν συμβαίνει όπως στο Σύλλογό μας,  όπου  

παραβιάζεται το καταστατικό και η νομιμότητα  και τα μέλη του αποπροσανατολίζονται  με  

το ψέμα και τον διχασμό, τότε επιβάλλεται διόρθωση από τα ίδια τα μέλη του !. 

  Η  κίνησή μας ,η Αναγεννητική Πρωτοβουλία ,με επανειλημμένα διαβήματα και επιστολές,  

έχει καλέσει τον πρόεδρο  να  στέρξει  σε  εξάλειψη από την πολιτική του Συλλόγου  του 

αυταρχισμού, των απαγορεύσεων , της μετατροπής του Δ.Σ σε κουρελόχαρτο... Εις μάτην ΄. 

Όχι μόνον  δεν  υπήρξε ανταπόκριση, αντίθετα σημειώθηκε  ωμή παραβίαση  του 

καταστατικού και της νομιμότητας . 

 Είναι σαφές ότι η αντίληψη << ιδιοκτήτη>> που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο και η πολυετής  

παραμονή τους  στον θώκο, τον έχει οδηγήσει σε αυταρχικές  αποφάσεις και αλαζονικές 

συμπεριφορές  που όχι μόνον  πάσχουν από νομιμότητα και λογική αλλά τον σπρώχνουν  

σε αλόγιστη σπατάλη  των πόρων του Συλλόγου.                                                                                                                                        

Όταν μία πλειοψηφία πορεύεται χωρίς προϋπολογισμό  του  επόμενου έτους( 2022 )  και 

επιχειρεί αυτή την έλλειψη να την καλύψει  με απόφαση του Δ.Σ., (όπως  έπραξε στις 

14.4.22) και τώρα μετά 9,5  μήνες παλινωδεί πότε με  << έγκριση >> και πότε με 

<<αναπροσαρμογή>>  του προϋπολογισμού  , τότε  αβίαστα προκύπτει ότι , εκτός από 

αλαζονεία υπάρχει  και ασχετοσύνη. 

  Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι,                                                                                                                                                  

Κάθε   εχέφρων άνθρωπος με στοιχειώδη κατάρτιση  ξέρει ότι στους συλλογικούς φορείς η 

διαχείριση και οι θεσπισμένοι κανόνες  δεν είναι ανούσιος τύπος που μπορεί να 

παραβιάζεται. Είναι ουσία!  . Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς ,οφείλουμε να 

κρατήσουμε  όρθιο τον Σύλλογό μας.                                                                                                   

Δεν θέλουμε Σύλλογο ανυπόληπτο, όπως η ΟΣΤΟΕ                                                                       

Καταψηφίζουμε τα πεπραγμένα της πλειοψηφίας.      

                                                                                                . 



                   Συνάδελφοι των παραρτημάτων                                                                            
που θα παραστείτε στην Γενική Συνέλευση  της 18/10/22: 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Για άλλη μία φορά ο πρόεδρος σας καλεί στην Αθήνα στις 17/10/22 .                                                      

Θα τον ακούσετε το ίδιο βράδυ  “ στα γραφεία του Συλλόγου “.  Θα τον ακούσετε, την 

επομένη το πρωί  στο  “Τιτάνια”.  Τον ακούσατε  καλοκαιριάτικα που σας επισκέφτηκε, τον 

διαβάζετε και  στις ανακοινώσεις που, ανελλιπώς  στέλνει δωρεάν μέσω του Συλλόγου και 

πάντα η επωδός είναι η ίδια “ για όλα φταίει η αντιπολίτευση”.                                                                 

Ακόμα και για τις αγωγές που χάνονται, ενώ  όσες κερδίζονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

οφείλονται στις ...άοκνες προσπάθειές του . .                                                                                                         

Ασφαλώς θα  έχετε αντιληφθεί  τι  παιχνίδι  παίζεται με τις αγωγές!. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ακόμα κι’ αν δεχθούμε ότι ο Πρόεδρος έχει δίκιο και πράττει πάντα το σωστό, ενώ οι άλλοι 

τον εμποδίζουν, δεν θα πρέπει κάποτε, πόσο μάλιστα σε μια Γ.Σ, να ακουστεί εγκαίρως και 

η αντίθετη άποψη και η αντιπολίτευση;                                                                                                           

Η γνωστή μεθόδευση που για χρόνια επαναλαμβάνεται  ( Χαιρετισμός Προέδρων  ΣΥΤΕ  και 

Τ.Υ., Ομιλία Προέδρου ΣΣΤΕ σε «αργή κίνηση»,  σκόπιμος δυναμιτισμός κλίματος φωνές και 

αντεγκλήσεις – ομιλία Προέδρου ΟΣΤΟΕ  ,ανάγκη ταξιδιού επιστροφής σας – άνοιγμα 

κάλπης – ψηφοφορία χωρίς κουβέντα από την αντιπολίτευση ).                                                       

Αυτή η μεθόδευση που για χρόνια επαναλαμβάνεται  νοιώθεις  να σε καλύπτει;                                           

Μήπως, τώρα που τα πράγματα ζορίζουν και που όλοι μας  έχουμε  ανάγκη και του 

τελευταίου ευρώ, να βάλουμε ένα τέλος ;                                                                                                        

Μήπως είναι καιρός να σταματήσει αυτή η κωμωδία, να σκεφτούμε τι  παρακαταθήκες 

αφήνουμε  στους νεότερους  ;                                                                                                                           

Μήπως είναι καιρός να σταματήσει αυτή η κωμωδία, την  οποία έχουμε  όλοι μας τόσα 

χρόνια  νομιμοποιήσει με την παρουσία μας ;                                                                                                   

Τόσα χρόνια , στο όνομα μίας ενότητας που προσπαθήσαμε  αλλά ποτέ δεν ήρθε, που 

ανεχόμαστε με την παρουσία μας τον διασυρμό της δημοκρατίας  και της 

συναδελφικότητας και  της ανυπαρξίας διάλογου αλλά και της ατομικής αξιοπρέπειας,                                   

στις 17/10/22 το βράδυ ,  η Κίνησή μας ,jδεν θα παραβρεθεί στα ” γραφεία του Συλλόγου 

μας” να σας καλωσορίσει. 

Στην Γ.Σ η κίνηση μας σύσσωμη  θα καταψηφίσει  τα πεπραγμένα του Προέδρου και της 

πλειοψηφίας του , γνωρίζοντας τι τούτο σημαίνει, μήπως και  αποκτήσουμε έναν Σύλλογο 

που να λειτουργεί τουλάχιστον νόμιμα. 

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και στους δυσκολότερους που έρχονται                                          

ένα   τέτοιο Σύλλογο έχουμε ανάγκη, τόσο εμείς όσο κι όσοι εξαρτώνται από εμάς ,ιδιαίτερα 

όταν εμείς  θα έχουμε “  φύγει “ 

 Είναι χρέος και καθήκον ιερό που ως γνωστόν δεν στο επιβάλλει κανείς , μόνος σου το                                

επιλέγεις!!! 

                                                                 Η Συντονιστική Γραμματεία 


