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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
  

1. Στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις καταγράφηκε λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε Ν.Δ. και 

ΠΑΣΟΚ, που συνέχισαν και θα συνεχίσουν ακάθεκτοι την αντιλαϊκή τους πολιτική. Νέα μέτρα  (και για τις 

συντάξεις) εξυφαίνονται στα επιτελεία τους και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα προχωρήσει η 

εφαρμογή σειράς ήδη ψηφισμένων μέτρων. Η ανεργία και η φτώχεια απλώνονται συνεχώς. Το αποτέλεσμα 

των εκλογών δεν  συνιστά ανατροπή του αντιλαϊκού πολιτικού συσχετισμού,  δεν συνιστά ουσιαστικά νέο 

πολιτικό σκηνικό, δεν εκφράζει σημαντική τάση χειραφέτησης εργαζομένων – συνταξιούχων από τα 

κόμματα του ευρωμονόδρομου, από τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών και 

βιομηχάνων.   

2. Στη συγκέντρωση του Σ.Σ.Τ.Ε. 27/5/14, αντί να μας απασχολεί και να υπάρχει προβληματισμός για 

αυτήν την κατάσταση και να οργανώνεται η αντίσταση σ’ αυτήν την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, η 

πλειοψηφία του ΣΣΤΕ συνέχισε αλαζονικά – αντιδημοκρατικά τον κατήφορό της. 

 Ο Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του τουλάχιστον μισή ώρα αργότερα από την αναγγελθείσα και 

τελειώνει μετά από περίπου μιάμιση ώρα … Αναφέρθηκε κυρίως στο «δημοψήφισμα» για το καταστατικό 

και, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, καταλόγισε ευθύνες (φυσικά και στην ΕΣΑΚ-Σ) για το αρνητικό αποτέλεσμα. 

Δικαιολόγησε την κλοπή των ψήφων των μικρότερων παρατάξεων μέσω του εκλογικού συστήματος αλλά 

και του αριθμού των μελών του Δ.Σ. (11 αντί για 15 που θα ήταν σωστότερο και αναλογικότερο). Για μας το 

ζήτημα της αναλογικής εκπροσώπησης είναι θέμα ΑΡΧΗΣ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, που προϋποθέτει εκ των 

προτέρων συμφωνία όλων των παρατάξεων και δεν αρκεί το να τεθεί σε ψηφοφορία σε ξεχωριστό 

άρθρο (όπως προτείνουν οι «Εν δράσει»). Ακόμη, ο Πρόεδρος δικαιολόγησε το καταστατικό πραξικόπημα 

(τροποποίηση χωρίς καταστατική συνέλευση κλπ).  

 Στο ίδιο θλιβερό μήκος κύματος και η Αναγεννητική Πρωτοβουλία (Ι. Πετρόπουλος), η ΔΕΚ-Σ (Γ. 

Μαχαίρας) αλλά και η «Ανεξάρτητη» (κα Κλητοράκη).  

Στη συγκέντρωση δημιούργησαν πρωτοφανείς εντάσεις. Είναι φανερό ότι η συντριπτική αποχή των 

συνταξιούχων από την ψηφοφορία (στο Λεκανοπέδιο Αττικής ψήφισαν μόλις 388!!!) και η συνολική 

αμφισβήτησής τους πανελλαδικά είναι οι αιτίες που καθοδηγούν μια τέτοια αλαζονική αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά. 

3. ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ  

Στις 30/5/14 κάλεσαν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση. Σημειώνουμε ότι ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ, που είναι 

από τους ελάχιστους συμβούλους που έχει καθημερινή παρουσία στο Σύλλογο, είχε ειδοποιήσει πολύ 

νωρίτερα και προσωπικά τον Πρόεδρο ότι θα απουσιάζει τη συγκεκριμένη μέρα. Κι όμως συγκάλεσε Δ.Σ. 

ακριβώς εκείνη τη μέρα.  Τόσο ενδιαφέρονται για την άποψη των συμβούλων, τόσο ενδιαφέρονται για το 

διάλογο, τόσο ενδιαφέρονται για τη στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία του Σ.Σ.Τ.Ε… Επίσης, 

αιφνιδιαστικά, αντιδημοκρατικά, το «Προεδρείο» ξεκίνησε περιοδεία στη Β. Ελλάδα με μονόπλευρη 

ενημέρωση, αποκλείοντας για μια ακόμη φορά την άλλη άποψη, της ΕΣΑΚ-Σ. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

4. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 

πιο αποφασιστικά, για αποκατάσταση των περικοπών μας, για την ανασύνταξη και ανασυγκρότηση του 

εργατικού – λαϊκού κινήματος, σε συμπόρευση με το Π.Α.ΜΕ, με ρήξη με την Ε.Ε., με το κεφάλαιο, με τα 

μονοπώλια. 

Ο δρόμος της υποταγής που ακολουθεί η πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε. φέρνει μόνο ήττες, μειώσεις στις 

συντάξεις και χειροτέρευση του βιοτικού μας επιπέδου. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΕΣΑΚ-Σ
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