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Φεβρουάριος 2015 

 ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. Η ΕΣΑΚ-Σ 

 Να ηττηθεί στις εκλογές του Σ.Σ.Τ.Ε. ο 

εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός 

 

Στο Δ.Σ. (3/2/15) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο 

απολογισμός του Δ.Σ.. Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ 

στην τοποθέτησή του υπενθύμισε ότι η ΕΣΑΚ-Σ ήταν 

η μόνη παράταξη που δεν είχε ψηφίσει τον 

προγραμματισμό της προηγούμενης διετίας, όπως 

αυτός ψηφίστηκε από 10 συμβούλους στις 

23/5/2013 και υλοποιήθηκε (όπως τουλάχιστον 

ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ). Ακόμα επεσήμανε: 

1. Ο απολογισμός γίνεται σ’ ένα νέο πολιτικό 

σκηνικό. Από τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. –ΠΑΣΟΚ 

έχουμε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!! και οι 

δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών της 

διαμηνύουν παντού ότι, όχι μόνο παραμένουμε 

μέσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά ότι θα 

εκπληρώσουν και τις δανειακές υποχρεώσεις 

απέναντι στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Απ’ αυτή και 

μόνο την άποψη χρειάζεται δυνάμωμα της 

λαϊκής συμμαχίας, ανασύνταξη του σ.κ., 

συνέχιση των διεκδικήσεων μας με βάση τις 

σύγχρονες ανάγκες μας. Χρειάζεται 

επαγρύπνηση και όχι εφησυχασμός. 

2. Ο Απολογισμός του Δ.Σ. και η δράση του ήταν 

στη λογική «να βάλουμε πλάτη» στην 

κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική, χωρίς φυσικά 

οργάνωση της πάλης για την ανάκτηση όλων 

των απωλειών μας, χωρίς ουσιαστικές 

διεκδικήσεις, χωρίς διεκδικήσεις δώρων 

Χριστουγέννων, Πάσχα, χωρίς  σύνδεση με το 

ταξικό σ.κ. για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για Υγεία, 

Παιδεία δωρεάν υψηλού επιπέδου, χωρίς νύξη 

για φορολόγηση 45% του μεγάλου κεφαλαίου, 

χωρίς πάλη για κατάργηση των δουλεμπορικών 

γραφείων, χωρίς πάλη για κατάργηση  των 

ελαστικών μορφών απασχόλησης, που πέραν 

των άλλων πλήττουν και τα δικά μας  πρώην 

ασφαλιστικά ταμεία (μπαίνουν λιγότερες 

εισφορές), χωρίς πάλη για την κατάργηση όλων 

των αντιασφαλιστικών νόμων. 

3. Στο χώρο μας έγινε ακόμα πιο διακοσμητικός ο 

ρόλος του Δ.Σ., αφού ούτε τον Διοικητή δεν 

συναντάει για τα σοβαρά θέματά μας. 

Συνεχίστηκε και η αντιδημοκρατική λειτουργία 

του συλλόγου που «έρχεται από τον ΣΥΤΕ…» με 

τους ίδιους πρωταγωνιστές… 

4. Είμαστε αντίθετοι από την αρχή στο να φύγει ο 

λογ/σμος Μετεργασιακών Παροχών από την 

ΤΕ και να πάει σε ιδιωτική ασφαλιστική 

εταιρεία ή επαγγελματιό ταμείο. Αν αρχίσουν 

να φεύγουν κομμάτια της σύνταξής μας από την 

ΤΕ, φοβούμαστε ότι πολύ σύντομα θα την 

απαλλάξουμε από τις υποχρεώσεις της σε 

συνταξιούχους και εν ενεργεία, με ακόμα 

βαρύτερες συνέπειες για όλους μας. 

5. Τονίσαμε ότι το καταστατικό του ΣΣΤΕ ορίζει ότι 

οι εκλογές γίνονται «με το σύστημα της απλής 

αναλογικής» και όσοι θέλουν να κλέβουν τις 

ψήφους των συναδέλφων είναι ανήθικοι και 

ανάλγητοι. Θέλουν να απαλλαγούν από την 

ενοχλητική φωνή σήμερα της ΕΣΑΚ-Σ. 

6. Η λειτουργία του λογ/σμου Αλληλεγγύης είναι 

απαράδεκτη. Υπάρχει η Κοινωνική Υπηρεσία του 

Ταμείου Υγείας που είναι αρμόδια, ξέρει 

πρόσωπα και πράγματα και αυτά έπρεπε να 

ενισχύσει με τα αντίστοιχα ποσά. 

7. Η ΕΣΑΚ-Σ, με τις όποιες αδυναμίες και 

παραλείψεις, ήταν παρούσα σ’ όλα τα Δ.Σ. και 

κυρίως στους ΑΓΩΝΕΣ του ταξικού σ.κ. Αυτοί οι 

αγώνες δίνουν και κουράγιο και ελπίδα. Θα 

συνεχίσουμε αποκαλύπτοντας το ρόλο του 

εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, 

τις αυταπάτες αλλά και τον εφησυχασμό που 

καλλιεργεί. 
 

 
Στιγμιότυπο απ το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 01/11/2014 
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1Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
Προς το  
Διοικητικό Συμβούλιο 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΤτΕ 
 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

 Σε συνέχεια αντίστοιχης πρότασής μας 
(8/10/2014) εκτιμάμε ότι πρέπει να οριστικοποιηθεί: 

α) Η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Τ.Ε. 
με τον Διοικητή της ΤτΕ 

β) Το πλαίσιο των άμεσων διεκδικήσεων και δράσεων 
του Συλλόγου μας.  

Συναδελφικά 

Γιάννης Βαμβακούσης 

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. & εκπρόσωπος ΕΣΑΚ-Σ 

 

Συνάδελφοι, σες 

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Ν.Σ.Ε. 
Γοζαδίνος, Ανεξάρτητη σ.κ. Κλητοράκη, Αναγγενητική 
Πρωτοβουλία Πετρόπουλος και ΔΕΚ-Σ Μαχαίρας) στις 
14/11/2014 ΑΠΕΡΡΙΨΕ το αίτημα της ΕΣΑΚ-Σ για άμεσες 
διεκδικήσεις και δράσεις του Συλλόγου για το επόμενο 
διάστημα. Το ίδιο έγινε και πριν περίπου ένα μήνα στις 
8/10/14 που η ΕΣΑΚ-Σ είχε ξαναφέρει στο Δ.Σ. ανάλογο 
αίτημα. Τόσο στην ΤτΕ όσο και στο γενικότερο επίπεδο 
δεν διεκδικούν, δεν θέλουν καμία δράση. Θέλουν τους 
συνταξιούχους της ΤτΕ μακριά από το Αγωνιστικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, στο περιθώριο, 
αποπροσανατολισμένους. Τα επιχειρήματά τους είναι… 
«10 από τους 11 συμβούλους (πλην δηλαδή της ΕΣΑΚ-Σ) 
έχουν ψηφίσει τον προγραμματισμό δράσης του 
συλλόγου και αυτόν υλοποιούμε» «Δεν είναι κατάλληλο 
το κλίμα…» κλπ 

Ευθύνη για αυτή την κατάσταση έχει βέβαια και η σ.κ. 
«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», στελέχη της οποίας συνεργάστηκαν στους 
εν ενεργεία με την ΠΑΣΚΕ και «έχτισαν» μαζί το 
σημερινό απαράδεκτο καθεστώς του Συλλόγου. Δεν 
είναι παρελθοντολογία να υπογραμμίσουμε ότι στις 
τελευταίες εκλογές του Συλλόγου Συνταξιούχων 
συνεργάστηκαν ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!!! με κοινές 
θέσεις. Σήμερα οι όποιες διαφοροποιήσεις τους 
εξυπηρετούν τις νέες πολιτικές και προσωπικές τους 
επιδιώξεις. ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ. 

Συνάδελφοι, σες 

Η ΕΣΑΚ-Σ σας καλεί στις νέες κινητοποιήσεις των 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων 

1. 20/11/14 στις 10.00π.μ. στην Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης  

2. 27/11/14 συμμετέχουμε στην πανεργατική 
απεργία και στο νέο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 

3. 10/12/14 στις 6μ.μ. σε συγκέντρωση στο 
Υπουργείο Οικονομίας 

Διεκδικούμε : Άμεση επαναφορά των Δώρων και του 
επιδόματος αδείας, καμία περικοπή σε κύριες και 
επικουρικές συντάξεις κλπ. 

Αθήνα 18/11/2014 ΕΣΑΚ-Σ 

 
Η ισχυροποίηση της ΕΣΑΚ-Σ είναι 
εγγύηση: για να διεκδικήσουμε και στην 
ΤΕ και με το ταξικό σ.κ. την αποκατάσταση 
των απωλειών των συντάξεών μας, τα 
δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, για να 
δυναμώσουμε την αντίσταση ενάντια στα 
μονοπώλια, την ΕΕ, τον καπιταλισμό, για 
να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες 
μας. 

 

2Η ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014 

 

Συνάδελφοι, -σες 

Με την «οσμή» και μόνον των συνδικαλιστικών και 
πολιτικών εξελίξεων που θα επέλθουν το πρώτο τρίμηνο 
του 2015 (αρχαιρεσίες στο Σύλλογό μας, εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας και ίσως  εκλογές), πυκνώνουν 
οι αντιπαραθέσεις για διλήμματα. Διλήμματα υπαρκτά ή 
τεχνητά, που συχνά συσκοτίζουν ή κρύβουν εντελώς το 
ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται, και το 
οποίο καθορίζει, σε τελευταία ανάλυση, τις προοπτικές 
για την επίλυσή τους. 

 

Στο χώρο του Συλλόγου μας: 

 

Δίλημμα 1ο. Λογαριασμός Μετεργασιακών Παροχών. 
Να ανατεθεί ή όχι η  διαχείρισή του σε ασφαλιστική 
εταιρεία, να συσταθεί ή όχι θυγατρική ασφαλιστική της 
ΤτΕ, να μετεξελιχθεί ή όχι σε επαγγελματικό ταμείο; 
Πρωταγωνιστές στην αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους 
είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση της 
διάσπασης του Μερίσματος του Μετοχικού σε 
Επικουρική Σύνταξη και Πρόγραμμα Μετεργασιακών 
Παροχών, και υπέγραψαν τις σχετικές συμφωνίες με τη 
Διοίκηση, είτε οι ίδιοι (συν. Γοζαδίνος - Ευσταθίου), 
είτε με τους συνεχιστές των κινήσεών τους στους εν 
ενεργεία (συν. Γερανιωτάκης – Παπαδάτος). Στη 
«Συμφωνία» της 25ης Ιουνίου 2013, στην παρ. 3, 
αναφέρεται ρητά «Τα ανωτέρω αποτελούν τη βάση 
για… επέκταση του προγράμματος (στους εν ενεργεία 
προσληφθέντες μετά την 1.1.1993)… και ανάθεση της 
διαχείρισης του οικείου κεφαλαίου σε ασφαλιστική 
επιχείρηση, στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης, ή τη 
μετεξέλιξή του σε επαγγελματικό ταμείο, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως.» 
Αυτοί, που μαζί με ΟΛΕΣ τις άλλες κινήσεις, ΠΛΗΝ της 

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 
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ΕΣΑΚ-Σ ΜΟΝΟΝ, πήραν τις αποφάσεις στο Δ.Σ. του 
Συλλόγου  μας. Της ΕΣΑΚ-Σ που και σήμερα θέση της 
είναι όλες οι συντάξιμες παροχές (όπως λέει και ο 
σχετικός νόμος) πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται 
από την ΤτΕ, που είναι ο ασφαλιστικός μας φορέας, και 
η οποία πρέπει να διατηρήσει αποκλειστικά και τη 
διαχείριση των σχετικών πόρων. 

Δίλημμα 2ο. Να τηρούνται ή όχι οι νόμοι. Προβάλλεται 
ακόμη και πρόσφατα από διάφορες κινήσεις (λ.χ. 
«Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση Συν/χων ΤτΕ της κας 
Κλητοράκη) το επιχείρημα, ότι «οι νόμοι του κράτους 
πρέπει να εφαρμόζονται μέχρι να τροποποιηθούν ή να 
καταργηθούν» (άρα και η Διοίκηση δεν μπορεί να 
κάνει αλλιώς…!) Προσπερνώντας το θεμελιακό ζήτημα 
του πώς δημιουργούνται και ψηφίζονται οι διάφοροι 
νόμοι (οδηγίες Ε.Ε., μνημόνια τρόικας, κλπ), θυμίζουμε 
πως, από τους αρχαιοελληνικούς χρόνους αλλά και 
συνταγματικά σήμερα, είναι, όχι μόνον δικαίωμα, αλλά 
υποχρέωση των πολιτών να επιδιώκουν την αλλαγή 
των άδικων νόμων!  
Για το συνδικαλιστικό κίνημα αυτό αποτελεί πρώτιστο 
καθήκον, που δυστυχώς στο Σύλλογό μας αποσιωπάται 
ή παραβλέπεται από τις άλλες κινήσεις. Η στάση τους, 
βέβαια, δεν μας προξενεί έκπληξη, αφού, σε 
διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, 
λειτουργούν στα πλαίσια του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού. 
Για την Τράπεζα της Ελλάδος και την πολυθρύλητη 
«ανεξαρτησία της», το κύριο ζήτημα είναι να εξαντλεί --
πρώτα απ’ όλα-- τα περιθώρια που το νομικό 
καθεστώς προσδιορίζει, και, παράλληλα, να αξιοποιεί 
το κύρος της για να προστατεύει τα συμφέροντα των 
συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων της, 
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τις 
ιστορικές της υποχρεώσεις. 
 
Δίλημμα 3ο, στο πολιτικό επίπεδο. Ποιος πόλος θα 
διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας, ο πόλος «των 
μνημονίων» (συγκυβέρνηση) ή ο πόλος που «σκίζει τα 
μνημόνια» (ΣΥΡΙΖΑ και λοιπές «αντιμνημονιακές» 
δυνάμεις) 
 
Συνάδελφοι, -σες, 
Ακούτε καθημερινά ακόμη και στα ελεγχόμενα ΜΜΕ ότι 
μέσα στα πλαίσια της εποπτείας των χωρών από την 
Ευρ. Ένωση και τα όργανά της (Κομισιόν, κλπ.) η σκληρή 
λιτότητα και η μείωση των δικαιωμάτων και του 
βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και εργαζομένων 
είναι, δυστυχώς, η μόνη προοπτική που έχουν να μας 
«προσφέρουν», είτε υπάρχουν τυπικά μνημόνια είτε 
όχι. Οι εξελίξεις και τα περαιτέρω σχέδια για την 
κοινωνική ασφάλιση είναι χαρακτηριστικά. Η ΕΣΑΚ-Σ 
είχε προειδοποιήσει γι’ αυτό, όχι σαν Κασσάνδρα ούτε 
σαν Πυθία, αλλά με βάση την θεώρηση της βαθύτερης 
κίνησης των κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων. Μόνος 
τρόπος για να ανοίξει μια διέξοδος στην κοινωνικο-
πολιτική ασφυξία που μας πνίγει, είναι να 
αναπτυχθούν ισχυροί κοινωνικοί αγώνες, να 
ενισχυθούν οι δυνάμεις (συνδικαλιστικές και 

πολιτικές) που αγωνίζονται με συνέπεια για κάτι 
τέτοιο. Έτσι, θα αποφύγουμε μελλοντικές  
καταστάσεις, σαν αυτές που βιώνουμε, που από το 
θριαμβευτικό «ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ!» για το ασφαλιστικό 
που διατυμπάνιζαν κάποιες δυνάμεις όταν πήρε τα 
Ταμεία η ΤτΕ, φθάνουν σήμερα να λένε πως, στην 
ουσία, είμαστε πάλι στη αρχή. 
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΤΕΛΟΣ με τη δημαγωγία και τον 
αποπροσανατολισμό! 

ΕΣΑΚ-Σ 
 
Υ.Γ Η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου μας είναι αυτή 
που… δεν επιθυμεί συνάντηση με το Διοικητή 
προκειμένου να διεκδικήσει ανακουφιστικά μέτρα για 
όλους (πέραν αυτών των δανείων που έχουν χαρακτήρα 
βελτίωσης των ταμειακών μας ροών), όπως Δώρο 
Χριστουγέννων στο μέρισμα, μισή σύνταξη σε όλους, 
ειδική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, κλπ., παρόλο 
που η ΕΣΑΚ-Σ είχε καταθέσει εγγράφως σχετικό αίτημα 
στο ΔΣ και τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο. 
 

 
 

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Το Καταστατικό του Συλλόγου μας (Άρθρο 8) ορίζει: «Οι 
εκλογές γίνονται με ΤΟ σύστημα της απλής αναλογικής» 
(έμφαση δική μας). Γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε να 
αμφισβητείται από κανέναν. Γι’ αυτό κακώς εφαρμόζεται η 
αυθαίρετη ερμηνεία ότι… «εννοείται το εκλογικό σύστημα 
του νόμου 1264/1982, που επιτρέπει να μπαίνουν στη 
δεύτερη κατανομή μόνον όσα ψηφοδέλτια έχουν πάρει 
έδρα από την πρώτη!!! Που ΚΛΕΒΕΙ ΨΗΦΟΥΣ από τα 
ψηφοδέλτια με μικρότερα υπόλοιπα και τους ΧΑΡΙΖΕΙ σε 
αυτά που παίρνουν έδρα από την πρώτη κατανομή! Που 
παρ’ ολίγον να αφήσει την ΕΣΑΚ-Σ χωρίς έδρα στις 
αρχαιρεσίες του 2013, για λίγους ψήφους, και να την 
δώσει σε άλλο ψηφοδέλτιο που είχε ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ! 
Που ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και σε αυτές τις εκλογές! 
Όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την τροποποίηση του 
καταστατικού, το θέσαμε με όλη την ένταση. Γιατί, εκτός 
αυτού, με τον περιορισμένο των ΕΝΤΕΚΑ διοικητικών 
συμβούλων, απαιτείται ποσοστό μεγαλύτερο από ΕΝΝΕΑ 
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (9 %) για να πάρει ένα ψηφοδέλτιο έδρα, 
όταν στην Βουλή των Ελλήνων, όπως πολύ καλά 
γνωρίζετε, απαιτείται ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (3 %)!!! Έτερον 
σχόλιον ουδέν… 
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1. Συζήτηση γίνεται για την ένταξη του λογαριασμού 
Μετεργασιακών Παροχών σε ιδιωτική ασφαλιστική 
εταιρεία ή επαγγελματικό ταμείο. Ποιοι συμφώνησαν 
σ’ αυτή τη λύση και ποιοι επιμένουν να παραμείνει 
εντός της ΤΕ που είναι ο ασφαλιστικός μας φορέας; ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ της 25/6/2013 (και τις σχετικές 
υπογραφές που υπάρχουν στο κείμενο), οι άλλοι 
Διοικητικοί  Σύμβουλοι ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ και μόνο ο 
εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ επέμενε και επιμένει «να μην 
αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ», να μην φύγει 
τίποτα από την ΤΕ. 

2. Τον Ιούνιο του 2013 ψηφίστηκε ο προγ/μος δράσης 
του Δ.Σ. Η μόνη παράταξη που είχε ψηφίσει άλλο 
προγ/μό δράσης με διεκδικήσεις όπως π.χ. 1 
δεκαπενθήμερο σ’ όλους, επαναφορά Δώρου 
Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα, τουλάχιστον για το 
Μετοχικό Ταμείο (όπως δίνεται στην Εθνική) και άλλες, 
ήταν η ΕΣΑΚ-Σ. 

3. Στον Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ.  ο εκπρόσωπος 
της ΕΣΑΚ-Σ ψήφισε ΛΕΥΚΟ, γιατί οι δαπάνες π.χ 
23.000€ συνδρομή στην «ανύπαρκτη» ΟΣΤΟΕ, οι 
δαπάνες για συμμετοχή στη Γ.Σ. του συλλόγου μας 
κάθε χρόνο όχι μόνο των τοπικών επιτροπών αλλά και 
των συνέδρων της ΟΣΤΟΕ, οι δαπάνες (και για τα δύο 
χρόνια) των Διοικητικών Συμβούλων στις κοπές πίττας 
των Παραρτημάτων, οι δαπάνες για περιοδείες ανά την 
Ελλάδα του λεγόμενου «Προεδρείου», μας βρίσκουν 
αντίθετους. Μπορούσαν να έχουν περιορισθεί ή και 
ορισμένες να είχαν μηδενιστεί. 

4. Σε κάθε ευκαιρία δηλώνουν νομοταγείς. Και αν αυτό 
είναι φυσικό να δηλώνεται π.χ. από το Διοικητή της ΤΕ, 
δεν είναι καθόλου φυσικό να δηλώνεται και να γίνεται 
πράξη από εκπροσώπους παρατάξεων, αφού όλες οι 
περικοπές στις συντάξεις μας, ο ΕΝΦΙΑ κλπ γίνονται με 
νόμους ανάλγητους, που το συνδικαλιστικό κίνημα, αν 
θέλει να σέβεται τον εαυτό του και στοιχειωδώς το 
ρόλο που του έχουν αναθέσει οι συνάδελφοι, θα 
πρέπει, όχι μόνο να τους αντιπαλεύει, αλλά και να 
πορεύεται με το γνωστό σύνθημα «ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ»  

5. Στις εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην 
ΟΣΤΟΕ, οι επικεφαλείς της «Ανεξάρτητης» σ.κ. (κα 
Κλητοράκη), της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας (κος 
Γοζαδίνος) και της ΔΕΚ-Σ (κος Μαχαίρας) ήταν στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο. Στις εκλογές του Συλλόγου μας στις 
19/3/15 να περιμένουμε και για τους 3 να πράξουν το 
ίδιο; Και αν όχι, τι τους χωρίζει; 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Με βαθιά συγκίνηση, σε κατανυκτική 
ατμόσφαιρα, αποχαιρετήσαμε το στέλεχος της 
ΕΣΑΚ-Σ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, που έφυγε 
ξαφνικά από τη ζωή τον Ιανουάριο. Παρόντες, 
πέρα από τους αγαπημένους της οικογένειάς 
του και του συγγενικού του κύκλου, πλήθος 
συναδέλφων, αλλά και συναγωνιστών του από 
τα διάφορα κοινωνικά μέτωπα στους αγώνες 
των οποίων είχε συνεπή δράση. Άνθρωπος με 
πλατειά και βαθιά μόρφωση, με σπουδές στην 
αρχιτεκτονική και στην ιταλική φιλολογία, με 

ζωηρό ενδιαφέρον 
για οικολογικά και 

πολιτιστικά 
ζητήματα, ο 
Δημήτρης, μεταξύ 
άλλων, είχε 
σταθερή παρουσία 
στα πολιτιστικά 
δρώμενα του 

Συλλόγου 
Συνταξιούχων της 
ΤτΕ, όντας μέλος 
της Πολιτιστικής 
Επιτροπής, της 

Χορωδίας και της Θεατρικής Ομάδας. 
Άνθρωπος με Κεφαλαίο Άλφα, όπως τον 
χαρακτήρισε στον αποχαιρετισμό που εκφώνησε 
ο σ. Παναγιώτης Ξανθόπουλος στην κηδεία του, 
με την καλωσυνάτη, πάντοτε κομψή παρουσία 
του, με το χαμόγελο και το αστείρευτο χιούμορ 
του, θα μείνει λαμπερό σημείο στη θύμηση και 
τις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, Δημήτρη! 
 

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΑ 

 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                 6944 609544 

Κανάκη Χρυσούλα     6998 435393 

Καπνίση Σούζυ                                       6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                     6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης                          6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

 

 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

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

ΕΣΑΚ-Σ και 

3. www.pamehellas.gr 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και 

νέα που προβάλλονται. 

Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης σε 
κάθε προβληματισμένο συνταξιούχο σε 
όποιον και όποια δε συμβιβάζεται με τη 
μιζέρια και την ηττοπάθεια. ΔΥΝΑΜΩΣΕ 
ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΣΑΚ-Σ. 
 

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

