
 
 

 

 

 

 
Αθήνα 14/1/2015 

 

 

“ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ 

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 

ΚΟΙΝΟΥΣ-ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ” 

 

Συνάδελφοι, 

Είναι σε όλους γνωστό ότι οι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση κοινωνικών 

ομάδων ή συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν την ευθύνη για την προώθηση 

λύσεων, στα κοινωνικά ή συνδικαλιστικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

τους, οφείλουν να προσδιορίζουν κάθε φορά την τακτική τους, με τις συνθήκες 

που επικρατούν, έχοντας σαν επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους, την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους.  

Σήμερα η χώρα μας, λόγω των μνημονίων που η τρόικα μας έχει επιβάλλει, ζει 

τις χειρότερες ημέρες της μεταπολιτευτικής της ιστορίας σε όλους τους τομείς. Τα 

προβλήματα συνεχώς πολλαπλασιάζονται η ύφεση και η ανεργία έχουν φτάσει σε 

πρωτόγνωρα ποσοστά και ο κοινωνικός ιστός της χώρας μας έχει διαλυθεί. 

Δυσβάσταχτο βάρος έχει σηκώσει ο κλάδος των συνταξιούχων.  

Ο Σύλλογός μας στην τελευταία διετία έχει να επιδείξει αξιοζήλευτη θετική 

προσφορά (σε συνεργασία με τον ΣΥΤΕ), προκειμένου να αμβλύνει τις συνέπειες 

των διαφόρων οικονομικών μέτρων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας.  

Ταυτόχρονα όμως έχει θέσει σαν άμεσο βασικό στρατηγικό στόχο την 

διασφάλιση σε καλύτερη βάση της μεγάλης κατάκτησής μας που είναι το 

“Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών”. Ο στρατηγικός αυτός στόχος, 

προκειμένου να επιτευχθεί, χρειάζεται πάνω απ’ όλα, όλες οι συνδικαλιστικές 

κινήσεις “σαν μια γροθιά” να το πιστέψουν, να εργαστούν γι’ αυτό και να 

παραμερίσουν τις οποιεσδήποτε μέχρι σήμερα διαφορές που είχαν μεταξύ τους. 

Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει σύγκλιση απόψεων των παρατάξεων. Το επόμενο 

στοιχείο που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι η ενότητα μεταξύ μας (ΟΛΩΝ των 

συνταξιούχων και εν ενεργεία συναδέλφων). 

 



Συνάδελφοι,  

Όπως γνωρίζετε, οι μεγαλύτερες παρατάξεις του Συλλόγου μας ΝΕΑ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕ πιστεύουν απόλυτα σ’ αυτόν τον στρατηγικό στόχο. Επίσης, 

έχουν δείξει έμπρακτα την κοινή αντίληψή τους, ψηφίζοντας μαζί μια σειρά 

σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση τα παραπάνω, 

πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων – φίλων των δύο 

συνδικαλιστικών κινήσεων, θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποίηση από την σύγκλιση 

των απόψεών τους,  καθώς αυτή σηματοδοτεί την υπέρβαση των αγκυλώσεων και 

αντιθέσεων του παρελθόντος.  

Πιστεύουμε ότι η κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών θα έχει κατά 

την γνώμη μας, ευεργετική επίδραση στο βαθμό που διευκολύνει τη χάραξη 

ενιαίας στρατηγική πολιτικής και στη διαμόρφωση κοινών συνδικαλιστικών 

στόχων και δράσης για την υλοποίησή τους. Επίσης, ο κατακερματισμός του 

συνδικαλιστικού κινήματος σε πολλές κινήσεις, αποστερεί τους συνταξιούχους από 

ισχυρή εκπροσώπηση, σε μια κρίσιμη περίοδο μεταβολής των δομών της 

οικονομίας, της μείωσης των συντάξεών μας και της αναμόρφωσης του 

κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος.  

Άρα, η συνεργασία των παρατάξεών μας είναι επιβεβλημένη για να 

μπορέσουμε όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις 

προκλήσεις των καιρών. Τέλος, διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι 

ακολουθώντας συνετή και αποδοτική τακτική χωρίς ακρότητες και σκοπιμότητες και 

αξιοποιώντας με κατάλληλους χειρισμούς τις σημερινές δύσκολες συγκυρίες θα 

προσπαθήσουμε να προωθήσουμε με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο την 

επίλυση των θεμάτων που απασχολούν 5.000 οικογένειες συνταξιούχων του χώρου 

μας. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Οι συντονιστικές των συνδικαλιστικών κινήσεων 
 

Για τη Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα 
  

Γοζαδίνος Γιάννης, Ζέρβας Άγγελος, Χαϊδούτης Στέλιος,  Ακριώτης Γ., 

Αλατάς Γρ., Αργυρόπουλος Κ., Βασιλαδιώτης Χ., Καπαρός Μ., 

Κοκκινόπουλος Δ., Κονδύλης Ν., Κυριακαντωνάκης Η., Λαδά Ελ., 

Μακρής – Γυαλιάς Θ., Μιχαηλίδης Α., Μπούρδαλος Κ., Παπαϊωάννου 

Α., Πέτρου Π., Ποριώτης Γ., Στρίκου Κ., Τσιλίκα Α.,  

 
Για την Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση 

 

Κλητοράκη Ελένη, Αβαγιανός Θανάσης, Ανδρουλάκης Γιώργος, 

Κοσμάς Δ., Παπαδάκης Δ., Παπανδρέου Χρ., Κούρτης Γ., Καρανάσης 

Δ., Καραθανάσης Τρ., Ντηνιακός Γ.,  Σαράτσογλου Αντ., 

Τσικογιαννοπούλου Νικ. 


