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Ψηφοφορία για τροποποίηση καταστατικού χωρίς 
Καταστατική Συνέλευση και χωρίς θεσμική 

συζήτηση για τις προτεινόμενες αλλαγές, γίνεται; 

Ψηφοφορία χωρίς δικαίωμα να υπερψηφίσει ή να 
καταψηφίσει ο κάθε συνάδελφος τις αλλαγές 

άρθρων με τις οποίες συμφωνεί ή διαφωνεί, 

δηλαδή, τροποποίηση καταστατικού χωρίς 

ψηφοφορία κατ’ άρθρο όταν δεν υπάρχει 

ομοφωνία, γίνεται; «ΝΑΙ» απαντά κυνικά με τα 

έργα της η πλειοψηφία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που αποφάσισε όλα τα παραπάνω, 

παρά την έντονη αντίθεση της ΕΣΑΚ-Σ, και όχι 

μόνο. 

Στη διαπαραταξιακή επιτροπή για την τροποποίηση 

που συγκροτήθηκε, φάνηκε πολύ γρήγορα η τελική 

κατάληξη. Για την ΕΣΑΚ-Σ, κεντρικό ζήτημα ήταν 
η ευρύτερη και κατά το δυνατόν αναλογικότερη 

αντιπροσώπευση των συναδέλφων στα όργανα του 

Συλλόγου, κυρίως μέσω (1) του εκλογικού 

συστήματος απλής ανόθευτης αναλογικής, 
ιστορικού αιτήματος  του εργατικού κινήματος, 
και, δευτερευόντως, μέσω (2) της αύξησης των 

μελών του Δ.Σ.. Με την απλή ανόθευτη 

αναλογική, δεν αποκλείεται κανένα ψηφοδέλτιο 

από τη δεύτερη κατανομή (ενώ όπως ερμηνεύτηκε, 
στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν μόνο τα 

ψηφοδέλτια που έχουν πάρει έδρα από την πρώτη 

κατανομή), ενώ με την αύξηση των μελών του 

Δ.Σ., μειώνεται το εκλογικό μέτρο για την 

κατάκτηση έδρας. Έτσι, αποκλείεται η δυνατότητα 

«κλοπής», ουσιαστικά, ψήφων της(των) 

μικρότερης(ων) παράταξης(ξεων) από τις 

μεγαλύτερες και γίνεται αντιπροσωπευτικότερη η 

εκπροσώπηση των συναδέλφων. Όταν φάνηκε ότι 

στόχος της πλειοψηφίας ήταν να μην 

αποσαφηνιστεί το εκλογικά σύστημα και να 

παραμείνει ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., 

θεωρήσαμε άνευ ουσίας την παραμονή μας στη 

διαπαραταξιακή για δευτερεύουσες τροποποιήσεις, 

και αποχωρήσαμε. 

Διαφωνήσαμε έντονα και στη Γενική Συνέλευση 

για τις «πονηρές», τουλάχιστον, ρυθμίσεις, (1) Ο 

έφορος να «έχει την εποπτεία της λέσχης 

συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο του Σ.Υ.Τ.Ε. 

…», που ευτυχώς αποσύρθηκε (Άρθρο 4, εδ.8), και 

(2) σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου, η 

περιουσία να «περιέρχεται στο Σ.Υ.Τ.Ε. ή στο 

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. με απόφαση της 

Συνέλευσης…» (Άρθρο 10), που επαναφέρουν 

στην επικαιρότητα παλαιότερα σχέδια για πλήρη 

υποταγή του Συλλόγου μας στο Σ.Υ.Τ.Ε., ή/ και, 

ακόμη, διάλυσή του! 

Ζήτημα ανακύπτει και με την επέκταση της θητείας 

του ΔΣ, από 2ετία σε 3ετία, καθώς και με την 

ασάφεια ως προς το Γενικό Συμβούλιο που 

καθιερώνεται. Η έκφραση «Ο Σύλλογος, στις 

καταστατικές του επιδιώξεις, κατευθύνεται από 

το Γενικό Συμβούλιο» (Άρθρο 4, εδ.12), χωρίς να 

διευκρινίζεται η υποχρεωτικότητα ή μη των 

αποφάσεών του, μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση 

της ισότητας της ψήφου, αφού, ανάλογα με τη 

δύναμη των παραρτημάτων τα μέλη της τριμερούς 

μπορεί να εκλέγονται με ελάχιστες ψήφους ή με 

μερικές δεκάδες, ενώ τα μέλη του Δ.Σ. χρειάζονται 

περισσότερες από εκατό! Η λήψη αποφάσεων «κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία» οδηγεί σε αυτό! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

ΜΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ! ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ! 

ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ 

ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ! 

 

 

 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της Γενικής Συνέλευσης 

του Σ.Σ.Τ.Ε. 

1. Συνέχιση μιας αντιδημοκρατικής λειτουργίας και  

συμπεριφοράς του λεγόμενου «Προεδρείου» 

δηλαδή Ν.Σ.Κ. – Αναγεννητική Πρωτοβουλία – 

ΔΕΚΣ και για την οποία ευθύνονται και οι άλλες 

παρατάξεις (Ανεξάρτητη Κίνηση, Συνταξιούχοι 

Εν Δράσει) αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια 

συμμετέχουν ενεργά στα «Προεδρεία». ΕΙΧΑΝ 

ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕΙ σε ανάλογη συμπεριφορά. 

Η ΕΣΑΚ_Σ τις στηλίτευσε για ακόμη μια φορά 

(κατάχρηση χρόνου ομιλίας από τον Πρόεδρο 

και άλλους ομιλητές, περιοδείες για ενημέρωση 

μόνο της άποψης του Προεδρείου από μέλη της 

πλειοψηφίας, αποκλεισμός  μας από τις…. 
(Συνέχεια στην 3

η
 σελίδα)  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε.: 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Σ.Σ.Τ.Ε.: Συνεχίζει τον 

κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό 

ΕΣΑΚ-Σ: Ανασύνταξη του συνδικαλιστικού 

κινήματος, αντεπίθεση με το ΠΑΜΕ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 
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15 χρόνια συμπληρώθηκαν από τις θηριωδίες που 

διέπραξαν οι ΝΑΤΟΪΚΟΙ και η Ε.Ε. στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Αφού την διαμέλισαν και την 

οδήγησαν σε εμφύλιο πόλεμο, στη συνέχεια, 

προκειμένου να κάμψουν το φρόνημα όσων 

αντιστέκονται, δεν δίστασαν να προχωρήσουν για 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 2
Ο
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΟΛΕΜΟ ΣΕ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Βελιγράδι, Νόβισαντ, 

Νις κ.α.). Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους 

βομβαρδισμούς ακόμα και τρένων με αθώα θύματα, 

γυναικόπαιδα! Οι αποφάσεις αυτές στην Ε.Ε. 

πάρθηκαν «δημοκρατικά» από φιλελεύθερους, 

σοσιαλιστές αλλά και τους ευρωαριστερούς, όπως 

π.χ. τον τότε Πρωθυπουργό της Ιταλίας Ντ’ Αλέμα.  

Στο Βελιγράδι και αλλού υπάρχουν τα δείγματα 

αυτής της θηριωδίας.  

 

 
 
 

 

 

Είναι πλεόνασμα ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ του λαού που θα 

συνεχιστεί. Αυτό κρύβουν τόσο η Κυβέρνηση όσο 

και τα κόμματα, οι φορείς, οι συνδικαλιστικές 

παρατάξεις του χώρου μας που υπερασπίζονται την 

Ε.Ε. Το νέο πακέτο μέτρων που έρχεται μετά τις 

εκλογές και αφορά νέες μειώσεις σε μισθούς- 

συντάξεις, ομαδικές απολύσεις, επαναξιολόγηση 

του ασφαλιστικού συστήματος, επιτάχυνση των 

ιδιωτικοποιήσεων κλπ πρέπει να προβληματίσει 

κάθε συνάδελφο. Η συμπόρευση του με την ΕΣΑΚ-

Σ στην ΤτΕ και το ΠΑΜΕ  είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την ανασύνταξη του 

συνδικαλιστικού κινήματος. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, τι άλλο περιμένουμε 

για να αντιδράσουμε; Τα τελευταία χρόνια όλες οι 

κυβερνήσεις, είτε γαλάζιες ή μπλε με την προσθήκη 

λίγο αριστερού δήθεν περιτυλίγματος (ΔΗΜΑΡ), 

έκαναν τα πάντα προκειμένου (οικονομικά) να μας 

αρμέξουν. Έτσι με νόμο μας επέβαλαν 4 εισφορές 

αλληλεγγύης και ειδική εισφορά επικουρικής 

ασφάλισης, κατάργηση δώρων, επιδόματος αδείας, 

ισολογισμού κλπ. Καμία αύξηση δεν δόθηκε, ενώ 

τα αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυξήθηκαν. 

Η σύνταξή μας φτάνει δε φτάνει για ΔΕΗ – ΟΤΕ – 

ΕΥΔΑΠ – κοινόχρηστα – χαράτσια και εφορία που 

πολλοί από εμάς ακόμα χρωστάμε. Αλήθεια;; Τα 

φάγαμε όλοι εμείς (Πάγκαλος) και τώρα 

καλούμαστε να πληρώσουμε το μάρμαρο; Όμως 

έχουμε και ατομική και συλλογική ευθύνη όλοι οι 

Έλληνες. Έχουμε ευθύνη για το τι κυβερνήσεις 

βγάζουμε και στο Σύλλογό μας τι παρατάξεις 

αναδεικνύουμε. Έχουμε Σύλλογο που μιλάει για 

ενότητα, αλλά την ενότητα αυτή τη βλέπουμε μόνο 

στα λόγια (π.χ. ανακοίνωση Νο11). Πρέπει όλοι 

μας να πιέσουμε ώστε ο Σύλλογος να λειτουργεί 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ σε όλους τους τομείς και τις 

δραστηριότητές του. Η ΕΣΑΚ-Σ  στην κατεύθυνση 

αυτή και όχι μόνο, αγωνίζεται ώστε όλα αυτά να 

γίνουν πραγματικότητα. Αγώνας και Αφύπνιση 

πριν να είναι πολύ αργά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΕΤΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 

Καπνίση Σούζυ………….                                6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα……                                6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης………                    6975 756429 

Τριανταφύλλου Δημήτρης                            6977 327802 

 

«ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ» 

 

ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ 

 

Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΔΡΟ 

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την 

προσπάθεια που κάνουν οι παρατάξεις του 

Σ.Σ.Τ.Ε. και οι επικεφαλείς τους να 

αυτοονομαστούν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ. Γνωριζόμαστε πολύ καλά 

μεταξύ μας. ποιος είναι με ποιον, ποια πολιτική 

υπερασπίζεται και υλοποιεί ο καθένας. Όλα τα 

τελευταία χρόνια γνωρίζουμε τη συμφωνία τους 

και τη στήριξη της κυβερνητικής και εργοδοτικής 

πολιτικής, τους δεσμούς που έχουν. Μετέτρεψαν 

το συνδικαλισμό σε μακρύ χέρι τους. Όπως 

λοιπόν και αν προβάλλονται το μόνο σίγουρο 

είναι ότι τοποθετούνται στο ίδιο κάδρο. Αυτό της 

αντιλαϊκής πολιτικής. 

 



 3 

 (Συνέχεια από 1
η
 σελίδα) 

….συναντήσεις με τη Διοίκηση,  περιορισμός 

των ανακοινώσεων μας την ίδια ώρα που ο 

Σ.Σ.Τ.Ε. με το παραμικρό θέμα βγάζει 

ανακοινώσεις. Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά 

απογειώθηκε στο ζήτημα της τροποποίησης του 

καταστατικού του συλλόγου (βλέπε ειδικό 

άρθρο για το θέμα). 
2. Συνέχιση του αποπροσανατολισμού των 

συναδέλφων. Κύριο θέμα για τις υπόλοιπες 

παρατάξεις δεν είναι η πρωτοφανής επίθεση στις 

συντάξεις, μισθούς, εργασιακά κ.α. αλλά η 

ανάλυση των νόμων, διατάξεων για την ΗΔΙΚΑ 

ή για την «Ανεξαρτησία της ΤτΕ»!!! 

Επαληθεύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι ήταν 

και είναι συνένοχοι της αντιλαϊκής πολιτικής, 

βάζουν όλα αυτά τα χρόνια «πλάτη» για να 

περνάνε τα γενικά μέτρα που αφορούν όλους 

μας όσο πιο ανώδυνα γίνεται. 
3. Ορισμένοι ομιλητές έκαναν φανερή τη 

φιλοδοξία τους : «Αφού αλλάξει ο Μανωλιός και 

βάλει τα ρούχα του αλλιώς», ν’ αρπάζουν καμιά 

«καρέκλα» σε κρίσιμα Διοικητικά πόστα. 

Μάλιστα το προπαγάνδισαν με απειλές και 

«επαναστατικότητα»!!       
4. Έγινε φανερό ότι ορισμένες παρατάξεις και 

κάποιοι που παριστάνουν τους συνδικαλιστές 

έχουν πάρει διαζύγιο από τους αγώνες. Όχι μόνο 

δεν προπαγανδίζουν τίποτα, δεν έχουν καμία 

δράση, αλλά συκοφαντούν και τους αγώνες του 

ταξικού σ.κ. του ΠΑΜΕ. 
5. Η ΕΣΑΚ-Σ ΠΟΥ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ με τους 

ομιλητές της αναφέρθηκε αναλυτικά  
 στη συνεχιζόμενη επίθεση της κυβέρνησης, 

Ε.Ε., κεφαλαίου,  
 στα αίτια της κρίσης,  
 καταλόγισε ευθύνες σε κόμματα, 

παρατάξεις για τις θέσεις και τη στάση 

τους 
 έκανε αναφορά στα προβλήματα της ΤτΕ, 

(15νθήμερο, Δώρα Μετοχικού, Επιδότηση 

άγονων γραμμών κλπ)  
 στα ζητήματα τροποποίησης του 

καταστατικού, καθώς και πολιτισμού στο 

χώρο μας 
 δικαιολόγησε το «Λευκό»  στον οικονομικό  

απολογισμό βάζοντας ερωτηματικά για 

πολλές δαπάνες του Συλλόγου… 
 κάλεσε σε συμπόρευση με το ΠΑΜΕ για 

ένα ταξικό – ενωτικό σ.κ. 
 

 

 

 

 Πάνω από 20.000 ευρώ στοιχίζουν τα συνέδρια 

της ΟΣΤΟΕ και οι Γεν. Συνελεύσεις, αφού 

καλούνται όχι μόνο οι σύνεδροι αλλά και οι 

εκλεγμένοι στις ΤΔΕ!!! 

 

 

 Αντίστοιχο υπέρογκο ποσό κόστισε και η 

εκδήλωση του ΣΣΤΕ στο κέντρο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» 

 Ακόμα το Προεδρείο όποτε θέλει κάνει 

περιοδεία στην επαρχία και ενημερώνει 

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ τους συναδέλφους 

 Περιορισμός στις ανακοινώσεις των παρατάξεων, 

ενώ η έκδοση ανακοινώσεων του Σ.Σ.Τ.Ε. είναι 

απεριόριστη… 

 Απίστευτες δαπάνες σε Νομικούς συμβούλους 

και «καθηγητές» κατόπιν διαπραγματεύσεων (εν 

αγνοία του Δ.Σ.) κλπ, κλπ. 

Να γιατί ψηφίσαμε λευκό στον Οικονομικό 

Απολογισμό του Συλλόγου. Το γιατί όλοι οι άλλοι 

ψήφισαν υπέρ είναι κάτι που πρέπει να βάλει σε 

συλλογισμό κάθε συνάδελφο… 

 

 

 

Συνεχίζουν «να κλείνουν σε όλες τις πτώσεις» τη 

λέξη ενότητα η Ν.Σ.Κ., η Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία και οι «εν δράσει». Έχουν κάνει την 

«ενότητα» σημαία ευκαιρίας με φανερή επιδίωξη 

να παραμείνουν εγκλωβισμένοι οι συνταξιούχοι σε 

θολά σχήματα και καταστάσεις. Η ενότητα τους 

αποδείχθηκε ποια ήταν: Στις κορυφές, στα πόστα, 

στις καρέκλες. Στον αποπροσανατολισμό από τα 

κύρια προβλήματα. Η ενότητα μπορεί και πρέπει να 

γίνει απέναντι στην κυβερνητική- αντιλαϊκή 

πολιτική, στην Ε.Ε., στην Τρόϊκα, στον Σ.Ε.Β. με 

αιτήματα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες μας. Ενότητα ταξική με εργαζομένους, 

συνταξιούχους, νεολαία ενάντια στην 

καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

 

 
 

Την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης, οι ΤΔΕ του 

ΣΣΤΕ, καθώς και εκλεγμένοι σύνεδροι (που έπρεπε 

να καλούνται μόνο στο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ) 

κλήθηκαν για να ενημερωθούν αλλά και για να 

παραστούν στη Γ.Σ. του ΣΣΤΕ. Διαβάζοντας τους 

απολογισμού των ΤΔΕ, αλλά και ακούγοντας 

ορισμένες ομιλίες από τους συναδέλφους της 

επαρχίας, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ Γιάννης 

Βαμβακούσης έκανε μια σύντομη παρέμβαση, 

βάζοντας για προβληματισμό ότι η δράση των ΤΔΕ 

δε θα πρέπει να εστιάζεται μόνο σε εκδρομές και 

κοπές πίτας, αλλά σε κάθε πρόβλημα γενικό ή 

ειδικό που αφορά όλους μας, μέσα από τις 

συνελεύσεις των Παραρτημάτων. Ανέφερε ακόμα 

ότι μπορεί να υπάρξει δράση και συμμετοχή ακόμα 

και σε τοπικά ζητήματα, (π.χ. κλείσιμο κάποιου 

εργοστασίου) με ψηφίσματα, συμμετοχή σε 

κινητοποιήσεις κλπ. 

ΓΙΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ για τις ΤΔΕ του ΣΣΤΕ 
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Μπροστά στις Ευρωεκλογές αλλά και τις τοπικές 

εκλογές 18 και 25/5/14, κόμματα και φορείς αλλά 

και παρατάξεις εναντιώνονται στο «Μνημόνιο», 

αλλά παράλληλα κλείνουν «το μάτι» στην Ε.Ε… 

Κοροϊδεύουν, δηλαδή, ανοιχτά εργαζομένους, 

συνταξιούχους, αφού το μνημόνιο είναι η 

εξειδίκευση της γενικής πολιτικής της Ε.Ε. σε 

συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα. Τα σημερινά 

προβλήματα στο σύνολο των κρατών της Ε.Ε. δεν 

είναι γενικά προβλήματα της Ευρώπης ως Ηπείρου, 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Γι αυτό η 

συμμετοχή και της Ελλάδας στην Ε.Ε. (όσων 

δηλαδή είπαν π.χ. ΝΑΙ στη συνθήκη Μάαστριχτ 

αλλά και τις υπόλοιπες συνθήκες που ακολούθησαν, 

χωρίς καν δημοψήφισμα) είναι θέση 

ΑΝΤΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, αφού έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. 

Όπως αποδείχθηκε, η Ε.Ε. δεν είναι μια οικονομία 

προς όφελος των λαών, είναι ΚΟΛΑΣΗ για όλους 

τους λαούς.  Είναι ένωση του κεφαλαίου 

Συναδελφοι,σες 

Συμφέρον όλων μας είναι τόσο στις Ευρωεκλογές 

όσο και στις τοπικές εκλογές να ισχυροποιηθεί η 

δύναμη που σας προειδοποίησε, είπε την αλήθεια, 

αλλά και με προτάσεις νόμου στη Βουλή, με 

αγωνιστική δράση εκτός Βουλής στηρίζει με 

συνέπεια τα συμφέροντά μας και της χώρας. Ο 

καθένας μας χωρίς προκαταλήψεις και 

συναισθηματισμούς μπορεί να αξιοποιήσει το όπλο 

της ψήφου και να δώσει ώθηση στην ελπίδα και 

προοπτική. 

 Για να μπει ισχυρό εμπόδιο στην πολιτική των 

μονοπωλίων, της κυβέρνησης και των 

κομμάτων του ευρωμονόδρομου 
 Για να φτάσει η φωνή του λαού στην 

Ευρωβουλή και στα Τοπικά Συμβούλια, να 

υπάρχει ενημέρωση και να μπουν εμπόδια 

στις αντιλαϊκές πολιτικές 
 Για την οργάνωση μαζικών αγώνων σε 

κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την 

κυρίαρχη πολιτική 

 

 

 

 

 

 

Στην αρχή, αντιτάχθηκαν σθεναρά στη δημιουργία 

της. Δεν χρειάζεται πολιτιστική επιτροπή, δήλωνε ο 

Πρόεδρος κ. Γοζαδίνος σε συγκέντρωση του 

Συλλόγου. Όταν απέτυχαν, προσπάθησαν να 

υπονομεύσουν τη λειτουργία της, με αιτιάσεις ότι 

καθυστερεί να παράγει αποτελέσματα. Τώρα, που, 

με όλες τις δυσκολίες του ξεκινήματος μιας 

επιτροπής ανοιχτής και με περισσότερους από 

είκοσι συναδέλφους με εκδηλωμένο ενδιαφέρον, 

που παρά τις αρρυθμίες και την αρχική δυσκινησία, 

αρχίζει να παράγει έργο, προσπαθούν να 

αποσιωπήσουν το έργο και τις προσπάθειες των 

μελών της. 

Στην πρόσφατη ανακοίνωση για τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, ο υπεύθυνος του Δ.Σ. βιάστηκε, 

αφ’ ενός, να υπογράψει «Ο Έφορος», ενώ τέτοια 

θέση στο Δ.Σ. δεν υπάρχει και επιχειρείται να 

δημιουργηθεί με την τροποποίηση του 

καταστατικού (τόσο βέβαιοι είναι για τις 

«δημοκρατικές διαδικασίες» τους που προεξοφλούν 

το αποτέλεσμα!!!), με μόνη αναφορά στην 

Πολιτιστική Επιτροπή στην εκεί υπογραφή: «Για 

την Πολιτιστική Επιτροπή, ο Έφορος»!!! 

Δεν μας εκπλήττει. Η συνεχής χρήση πρώτου 

προσώπου ενικού, «εγώ», «εγώ»…, έγινε 

αντικείμενο παρατηρήσεων στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής, και η προπάθειά του να απαξιώσει τους 

άλλους συναδέλφους ως ανίκανους και με έλλειψη 

ενδιαφέροντος, είναι γνωστή «τοις πάσι». Το θέμα 

δεν είναι προσωπικό. Αντανακλά την βαθύτατα 

αντιδημοκρατική και αυταρχική νοοτροπία που 

κυριαρχεί στους Προεδρικούς κύκλους. Η 

Πολιτιστική Επιτροπή δεν μπορεί παρά να είναι 

φωτεινός σηματοδότης δημοκρατικής λειτουργίας 

και συλλογικής προσπάθειας. Η ενασχόληση με 

την προώθηση του πολιτισμού πρέπει να παράγει 

και να διέπεται από ήθος. Με την ίδια επιμονή 

που επιδείξαμε στην προσπάθεια δημιουργίας της, 

συνεχίζουμε στην προσπάθεια για την καθιέρωσή 

της ως το πιο ζωντανό κύτταρο του Συλλόγου. 

 

  

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ε.Ε. – Σ.Ε.Β. – ΠΟΥ 

ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ 

ΑΝΕΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ 

ΜΑΣ 

 

ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

 

Στην αρχή, αντιτάχθηκαν σθεναρά στη 

δημιουργία της. Δεν χρειάζεται πολιτιστική 

επιτροπή, δήλωνε ο Πρόεδρος κ. Γοζαδίνος σε 

συγκέντρωση του Συλλόγου. Όταν απέτυχαν, 

προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη λειτουργία 

της, με αιτιάσεις ότι καθυστερεί να παράγει 

αποτελέσματα. Τώρα, που, με όλες τις 

δυσκολίες του ξεκινήματος μιας επιτροπής 

ανοιχτής και με περισσότερους από είκοσι 

συναδέλφους με εκδηλωμένο ενδιαφέρον, που 

παρά τις αρρυθμίες και την αρχική δυσκινησία, 

αρχίζει να παράγει έργο, προσπαθούν να 

αποσιωπήσουν το έργο και τις προσπάθειες 

των μελών της. 

Στην πρόσφατη ανακοίνωση για τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, ο υπεύθυνος του Δ.Σ. 

βιάστηκε, αφ’ ενός, να υπογράψει «Ο Έφορος», 

ενώ τέτοια θέση στο Δ.Σ. δεν υπάρχει και 

επιχειρείται να δημιουργηθεί με την 

τροποποίηση του καταστατικού (τόσο βέβαιοι 

είναι για τις «δημοκρατικές διαδικασίες» τους 

που προεξοφλούν το αποτέλεσμα!!!), με μόνη 

αναφορά στην Πολιτιστική Επιτροπή στην εκεί 

υπογραφή: «Για την Πολιτιστική Επιτροπή, ο 

Έφορος»!!! 

Δεν μας εκπλήττει. Η συνεχής χρήση πρώτου 

προσώπου ενικού, «εγώ», «εγώ»…, έγινε 

αντικείμενο παρατηρήσεων στις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής, και η προπάθειά του να 

απαξιώσει τους άλλους συναδέλφους ως 

ανίκανους και με έλλειψη ενδιαφέροντος, είναι 

γνωστή «τοις πάσι». Το θέμα δεν είναι 

προσωπικό. Αντανακλά την βαθύτατα 

αντιδημοκρατική και αυταρχική νοοτροπία 

που κυριαρχεί στους Προεδρικούς κύκλους. Η 

Πολιτιστική Επιτροπή δεν μπορεί παρά να είναι 

φωτεινός σηματοδότης δημοκρατικής 

λειτουργίας και συλλογικής προσπάθειας. Η 

ενασχόληση με την προώθηση του πολιτισμού 

πρέπει να παράγει και να διέπεται από ήθος. 

Με την ίδια επιμονή που επιδείξαμε στην 

προσπάθεια δημιουργίας της, συνεχίζουμε στην 

προσπάθεια για την καθιέρωσή της ως το πιο 

ζωντανό κύτταρο του Συλλόγου. 

 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak και 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 

ΕΣΑΚ-Σ 

μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις 

και τα νέα που προβάλλουμε. Επίσης, για το τι 

συμβαίνει γενικότερα στην www.pamehellas.gr 

http://www.syte.gr/esak
http://www.sste.gr/

