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Α. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΣΤΕ: ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 

 

 

Τελικά, το διέπραξαν! Το συνδικαλιστικό, αντιδημοκρατικό, αντιδεοντολογικό και εκτός ηθικών 

φραγμών ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ! Δεν απέδωσαν στην ΕΣΑΚ-Σ την έδρα που εδικαιούτο, και την παρέδωσαν 

στην παράταξη «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». 

Πώς; Μη εφαρμόζοντας το καταστατικό που ορίζει ως εκλογικό σύστημα «Το σύστημα της 

απλής αναλογικής»!!! Και εφαρμόζοντας, αυθαίρετα και επιλεκτικά  ΜΟΝΟ ως προς την κατανομή 

των εδρών, το Νόμο 1264/82 που αφορά αποκλειστικά τα σωματεία των εργαζομένων, και δεν 

επιτρέπει τη συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή των ψηφοδελτίων που δεν έχουν πάρει έδρα στην πρώτη! 

Δεν τον εφάρμοσαν, όμως, για άλλες προβλέψεις των άρθρων του Ν. 1264/82 που επικαλούνται, όπως, 

λ.χ., τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με την υποχρεωτική παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου…! Γιατί, αυτό που ενδιέφερε, ήταν η κλοπή της έδρας από την ΕΣΑΚ-Σ! 

Ποιοι; Οι κινήσεις «Δημοκρατική Συνεργασία» (Γοζαδίνος - Κλητοράκη), «Αναγεννητική 

Πρωτοβουλία» (Ίκαρος Πετρόπουλος), ΔΕΚΣ που είχαν τακτικά μέλη στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Με την ψήφο τους. Και οι «Εν Δράσει», που ενώ το αναπληρωματικό μέλος-εκπρόσωπός τους στην 

Εφορευτική Επιτροπή τασσόταν επισήμως υπέρ της εφαρμογής της απλής αναλογικής, οι «Εν Δράσει», 

με μια ανήκουστη, αχαρακτήριστη επιστολή-παρέμβαση ιστορικού στελέχους της κίνησής τους 

προς την εφορευτική επιτροπή επιχειρηματολογούσε …υπέρ της εφαρμογής του Νόμου 

1264/1982!!! Η υποκρισία και η διγλωσσία των «Εν Δράσει» σε όλο της το μεγαλείο! 

Όλα αυτά, παρά τις ανεπίσημες δημόσιες διαβεβαιώσεις των τακτικών μελών της Εφορευτικής 

Επιτροπής, καθ’ όλη τη μεγάλη περίοδο που μεσολάβησε από την διαλογή των ψήφων μέχρι την 

κατανομή των εδρών, ότι θα εφαρμοστεί το καταστατικό που ορίζει ως εκλογικό σύστημα  το 

σύστημα της απλής αναλογικής! Δεν μας προκαλεί εντύπωση η αλλαγή στάσης τους… Το τι 

μεσολάβησε το αντιλαμβάνονται όλοι…! 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΨΗΦΟΙ 
ΕΔΡΕΣ Α' 

ΚΑΤ/ΜΗΣ 

ΥΠΟ- 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΔΡΕΣ Β' 

ΚΑΤ/ΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΔΡΩΝ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 819 4 127 1 5 

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 419 2 73 0 2 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
324 1 151 1 2 

ΔΕΚΣ 205 1 32 0 1 

ΕΣΑΚ - Σ 145 - 145 1 1 

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ 17 - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 1.929 8   3 11 

-Σ 



Σημείωση: Το εκλογικό μέτρο είναι 173 ψήφοι. Μετά την πρώτη κατανομή, η ΕΣΑΚ-Σ είχε υπόλοιπο 

145 ψήφους, ενώ οι «Εν Δράσει» 73! 

Αυτή είναι η νόμιμη κατανομή των εδρών για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

βάσει του συστήματος της απλής αναλογικής που αναφέρει ρητά το Καταστατικό του Συλλόγου. Κάθε 

άλλη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και αντικαταστατική. 

Και τώρα; Θεωρήσαμε χρέος μας για την θεραπεία αυτής της αντιδημοκρατικής λειτουργίας του 

Συλλόγου, που αυτή τη φορά έπληξε εμάς, αλλά αύριο μπορεί να πλήξει άλλη κίνηση, να 

καταθέσουμε προσφυγή στα δικαστήρια, ευελπιστώντας πως αυτήν την φορά, η δικαιοσύνη, σε όσες 

βαθμίδες χρειαστεί, θα σταθεί στο ύψος της και θα δώσει οριστική δημοκρατική λύση. Υπενθυμίζουμε 

ότι οριστική λύση θα μπορούσε να είχε δοθεί με διευκρίνιση στην τροποποίηση του καταστατικού. Αλλά 

και τότε δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουμε από την επιτροπή, και τελικά να ναυαγήσει η 

έωλη διαδικασία τροποποίησης. Το έγκλημα ήταν προμελετημένο! 

 

Β. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

 

Η εκλογική αναμέτρηση της 19/3/2015 είχε σαν κύρια χαρακτηριστικά: 

1) Την μεγάλη αποχή (55%) στο Λεκανοπέδιο Αττικής 

2) Αντίθετα, την πολύ μεγάλη συμμετοχή της περιφέρειας, που σε ορισμένα παραρτήματα 

έφθασε το 95%! Ελπίζουμε η υψηλή αυτή συμμετοχή να αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον των 

συναδέλφων, και να μην είναι απότοκος διάτρητων και αδιαφανών διαδικασιών από ελεγχόμενες 

εφορευτικές επιτροπές... 

3) Η ΕΣΑΚ-Σ, στις πολωτικές συνθήκες που επέβαλλαν κύρια η ΔΗ.ΣΥ και οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, απώλεσε 2 

ποσοστιαίες μονάδες (από 9,5%, στο 7,5%) 

4) Οι δυνάμεις του παλαιού και νέου Κυβερνητικού και Εργοδοτικού συνδικαλισμού 

παρέμειναν αθροιστικά στα ίδια υψηλά ποσοστά τους.  

5) Ο αρνητικός συσχετισμός που καταγράφτηκε για άλλη μια φορά, δείχνει τις βαθιές ρίζες που έχει ο 

προσωπικός συνδικαλισμός  και την αντοχή του κυβερνητικού, εργοδοτικού 

συνδικαλισμού, καθώς και τον εγκλωβισμό των συναδέλφων στις θεωρίες του «εφικτού», 

στην υποσχεσιολογία και ρουσφετολογία, που έχουν κάνει σημαία τους οι άλλες δυνάμεις, 

στάση που τροφοδοτείται από την απογοήτευση από τις πολιτικές εξελίξεις και την άγρια λιτότητα. 

Κορωνίδα, η σύγχυση για τον χαρακτήρα της ΤτΕ ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

και οι αυταπάτες που τους καλλιεργούν για το δήθεν κοινωνικό ρόλο της ΤτΕ!!! 

 

 

Γ. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – 

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Παρά τις μεθοδεύσεις της Νέας Κυβέρνησης, γίνεται ολοένα καθαρότερο, ότι όχι μόνο δεν είναι στις 

προθέσεις της η  αποκατάσταση των σοβαρών απωλειών που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά 

κυοφορείται η επιβολή και άλλων θυσιών στους εργαζόμενους και στο λαό. Παραμένουν πρακτικά 

ανέγγιχτα και μας βασανίζουν τα μνημόνια των προηγουμένων κυβερνήσεων, οι μειώσεις σε μισθούς-

συντάξεις, ο ΕΝΦΙΑ, η ανεργία των παιδιών μας, το αβάσταχτο χρέος που δημιούργησαν και πληρώνει ο 

ελληνικός λαός, οι περικοπές σε υγεία, παιδεία κλπ. Μία-μία, ακόμα και οι ελάχιστες υποσχέσεις της 



κυβέρνησης για να αποσπάσουν την ψήφο μας, μπαίνουν στο «ψυγείο» και η υλοποίησή τους 

παραπέμπεται στις καλένδες. 

Γίνεται ολοένα καθαρότερο, ότι ο δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε οριστική έξοδο από τα μνημόνια και 

την αντιλαϊκή πολιτική, είναι αυτός της ρήξης με το κεφάλαιο, που είχε και έχει την εξουσία, και με τους 

θεσμούς που το υπηρετούν (Ε.Ε.). Είναι ο δρόμος  της πάλης για τις συντάξεις, τους μισθούς, τα 

δικαιώματά μας. 

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΤΕ (ΤΟΣΟ Η 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓIΑ 

ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΤΟ ΚΥΡΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

 

Δ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ που συμπορεύεται με τις ταξικές δυνάμεις, το Π.Α.ΜΕ., θα συνεχίσει τη πάλη της τόσο εντός 

όσο και εκτός της ΤτΕ, αφ’ ενός για: 

 να μην υπάρξει καμιά νέα περικοπή στις συντάξιμες αποδοχές μας  

 άμεση επαναχορήγηση των δώρων και του επιδόματος αδείας  

 άμεση ανακούφιση με τη χορήγηση μιας σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους  

 ευνοϊκές ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια 

 την επαναφορά του θεσμού των άγονων γραμμών κλπ., και, αφ’ ετέρου,  

 την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας  

 την κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων  

 την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την αναμόρφωση της φορολογίας σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, κλπ. 

 

     

   
 Το μήνυμα αυτό έστειλαν χιλιάδες εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις 

του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα. Μαζί τους βρέθηκαν αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες, νέοι, συνταξιούχοι, 

δηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους να μη δώσουν καμιά ανοχή στη συνέχιση της αντιλαϊκής 

πολιτικής 

 

 

 

 



 
 

Χιλιάδες κόσμου γέμισαν την Κυριακή 10 Μαΐου το Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, στη μεγάλη εκδήλωση για την 
επέτειο ίδρυσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου 

Ήταν μια γιορτή αντάξια της δεκαεξάχρονης δράσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, της 

συμβολής του στους αγώνες των εργαζομένων και του λαού, του διεθνισμού και της εργατικής 

αλληλεγγύης, που με συνέπεια υπηρετεί το ταξικό κίνημα, που «στήθηκε» με μεράκι και πολλή δουλειά το 

απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.  

 

 

Με τις κινητοποιήσεις σε μια σειρά πόλεις στις 20 Μάη, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ και ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ βάζουν τη δική τους σφραγίδα στους 

αγώνες για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους. 

Στην Αττική, θα γίνει πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, στις 10 π.μ., στην πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα 

γίνει στις 10.30 π.μ. στο ΙΚΑ Αριστοτέλους. 

 

 

 

Μετά την κλοπή της έδρας της ΕΣΑΚ-Σ, το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., στις 12-5-2015, προχώρησε σε νέα μέτρα σε 

βάρος μας. Αποφάσισαν ότι δεν δικαιούμαστε ισότιμη μεταχείριση με τις άλλες παρατάξεις!!! 

Μεταξύ άλλων, ότι δεν δικαιούμαστε να στέλνουμε ανακοινώσεις στους 4.500 συναδέλφους μας για την 

ενημέρωσή τους! 

Ο κατήφορός τους δεν έχει τελειωμό. Οφείλει κάθε έντιμος συνάδελφος να διαμαρτυρηθεί, να αντιδράσει 

γι’ αυτές τις συμπεριφορές. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες να αποκαλύπτουμε αυτήν την ελεεινή 

συμπεριφορά τους, τον αντιδημοκρατικό και υπονομευτικό ρόλο τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

 

  

  

 
 

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. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ! 

 

Μια γιορτή αντάξια της 16χρονης ζωής και δράσης του 
 

Κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους 
 

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

