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Αθήνα, 27/9/2021

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.
Το Δ.Σ., στις 14/9/21, αποφάσισε οι εκλογές στο
σύλλογο συνταξιούχων της ΤΕ για την ανάδειξη
του νέου ΔΣ (η θητεία του οποίου έχει
παραταθεί λόγω της πανδημίας κατά 7 περίπου
μήνες), όπως διεξαχθούν στις 19/10/21 για τα
παραρτήματα και στις 19, 20, 21, 22/10/21 για
τους συναδέλφους του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Αποφασίστηκε,
επίσης,
τόσο
η Γενική
Συνέλευση, όσο και οι εκλογές, να γίνουν με
φυσική παρουσία, όπως γινόταν πάντα, και όχι
με ψηφιακά μέσα ή με επιστολικό τρόπο. Στο
σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι
πάγια τακτική οι δια ζώσης διαδικασίες, προκειμένου εργαζόμενοι – συνταξιούχοι με τις
συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, εκλογές να ανταλλάσσουν απόψεις, να γίνεται εποικοδομητικός
διάλογος. Αντίθετα, οι Κυβερνήσεις – Εργοδότες επιθυμούσαν διακαώς να ανατρέψουν αυτές
τις διαδικασίες, επιθυμούσαν οι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι να απέχουν από κινητοποιήσεις
τέτοιου είδους. ΗΘΕΛΑΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ, ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ –
ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ που προβληματίζουν και
κινητοποιούν τον κόσμο.
Η σημερινή Κυβέρνηση ΨΗΦΙΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ, ένας εκ των οποίων «διατάζει» τα σωματεία με πάνω από 150 μέλη να διενεργούν,
τόσο τις Γενικές Συνελεύσεις, όσο και τις εκλογές, με ψηφιακά μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
Καλλιεργείται στη συνείδηση των μελών ενός σωματείου η παραπέρα απομάκρυνσή τους από την
ενεργό δράση από τα συλλογικά δρώμενα. ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑΝ, ΑΥΤΟ ΕΠΕΔΙΩΚΑΝ. Το ερώτημα
βέβαια είναι αν εργαζόμενοι – συνταξιούχοι θα το αποδεχθούν και θα το επιτρέψουν. Θα
κάτσουν, δηλαδή, σπίτι «σταυρώνοντας» τα χέρια, παρακολουθώντας σαν θεατές τις όποιες
εξελίξεις; Θυμίζουμε εδώ ότι στο παρελθόν ψηφίστηκαν διάφοροι αντεργατικοί νόμοι,
εξαγγέλθηκε λ.χ. μέχρι και …η «κατάργηση της πάλης των τάξεων» από τον τότε Υπουργό της ΝΔ
(ΕΡΕ) Λάσκαρη κ.α. Πολλές τέτοιες εξαγγελίες και νόμοι πήγαν στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Επιπλέον, ο Υπουργός Χατζηδάκης για να αναγνωρίσει, λέει, τα σωματεία, θέλει και την
ηλεκτρονική εγγραφή τους στο μητρώο που ετοίμασε, καθώς και ονομαστικά τα μέλη του κάθε
σωματείου με τα στοιχεία τους!!!! κλπ. Φακέλωμα, δηλαδή, με τα όλα του.
Ήδη μια σειρά σωματεία με ταξικό προσανατολισμό, όχι μόνο έχουν καταγγείλει το νόμο,
αλλά έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να τον εφαρμόσουν. Διενεργούνται ήδη αυτήν την περίοδο
αρχαιρεσίες, π.χ., στο σωματείο επισιτισμού με χιλιάδες μέλη, «δια ζώσης», όπως προβλέπει το
καταστατικό του. Στη συζήτηση που έγινε στο ΔΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,
ούτε από το ΔΣ, ούτε από τις άλλες παρατάξεις (εκτός από την ΕΣΑΚ-Σ), ΟΥΤΕ ΒΓΗΚΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Οι άλλες παρατάξεις αναφέρθηκαν στα νομικά
ζητήματα, κινήθηκαν καθαρά – προσεκτικά, ανάλογα με το τι τους συμφέρει… Ψηφοθηρικά
δηλαδή. Έτσι η πλειοψηφία ΔΣ-ΔΕΚΣ θέλει εκλογές με τη γνωστή διαδικασία (όχι βέβαια γιατί

θέλει να πάει κόντρα στην κυβερνητική πολιτική και το συγκεκριμένο νόμο). Η Αναγεννητική
Πρωτοβουλία (που ο εκπρόσωπός τους απουσίαζε), με πρόσχημα την πανδημία, ζήτησε
εγγράφως να μη γίνει Γενική Συνέλευση!!!, αλλά μόνο εκλογές, και μάλιστα με επιστολική
ψήφο (από τους καναπέδες δηλαδή και με το ενδεχόμενο να ψηφίζει άλλος αντί άλλου, όπως,
άλλωστε, ομολογούν και οι ίδιοι στην ανακοίνωση που κυκλοφόρησαν)!!! Οι Εν Δράσει, ναι
μεν ψήφισαν στο τέλος του ΔΣ τη διαδικασία των εκλογών μαζί με τους υπόλοιπους παρόντες
συμβούλους, όμως σοβαρά ερωτηματικά προέκυψαν, αφού ο εκπρόσωπός τους δεν παρέλειψε
στην πρωτολογία του να επιδοκιμάσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέγοντας μάλιστα ότι εφόσον
δεν τηρηθεί ο νόμος (απευθυνόμενος στον Πρόεδρο) «ΕΧΕΤΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΘΥΝΗ!!!». Ενώ
αμέσως μετά, με την ανακοίνωσή του, εγκωμιάζει την Εμπορική Τράπεζα που ψήφισαν
ηλεκτρονικά. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στους εν ενεργεία, με εξαίρεση την ΕΣΑΚ, τόσο η
συνέλευση όσο και οι εκλογές πάνε να διενεργηθούν ψηφιακά, πειθαρχώντας στην κυβερνητική
πολιτική και το νόμο Χατζηδάκη. Θα εφαρμόσουν δηλαδή τον αντεργατικό νόμο και θα τον
περάσουν και στο καταστατικό του ΣΥΤΕ!!! Εκεί κατάντησαν ένα ιστορικό σωματείο σαν το ΣΥΤΕ.
Η ΕΣΑΚ-Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΣΤΕ
Στο ΔΣ του Συλλόγου για τον Απολογισμό του ΔΣ, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ, στην αρχή
της ομιλίας του, έκανε αναφορά στο θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη,
τονίζοντας ότι τα τραγούδια και η μουσική του θα συντροφεύουν του αγώνες του λαού.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δίχρονη αντιλαϊκή πολιτική που διανύουμε από την κυβέρνηση
που, όπως είπε, είναι συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αναφέρθηκε:
✓ στις ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής για την εξάπλωση της πανδημίας,
✓ στις τεράστιες καταστροφές από τις
πυρκαγιές ως αποτέλεσμα της ΠΑΝΤΕΛΩΣ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.. Τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού
είναι ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες που υπάρχουν.
✓ στο ξεπούλημα
σε επιχειρήσεις – ομίλους κρίσιμων δομών του κράτους (λιμάνια,
αεροδρόμια, ΔΕΗ κλπ)
✓ στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της παιδείας, υγείας
✓ στην ακρίβεια, τη φορολογία που μας αναγκάζει να βάζουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη.
Το ίδιο διάστημα συνεχίστηκε και η αντιασφαλιστική πολιτική. Ψηφίστηκε και νέος νόμος. Κάθε
συνταξιούχος – εργαζόμενος γνωρίζει πλέον καλά ότι κάθε νέος «ασφαλιστικός» νόμος αποτελεί
συνέχεια και επέκταση των προηγούμενων, ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΑΝΤΑ προς το χειρότερο τους γενικούς
όρους συνταξιοδότησης, στοχεύοντας στη μείωση των συντάξιμων αποδοχών και των συντάξεων.
Οι εργοδότες ούτε στο όνειρό τους δεν είχαν φανταστεί ότι με νόμους θα καταργείτο το 8ωρο, θα
έμπαιναν τόσο σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή και την υπογραφή νέων συμβάσεων, καθώς και
στη συνδικαλιστική δράση.
Συνάδελφοι, -σες, το επόμενο διάστημα οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βάζουν στο
χέρι τα 32 δις € που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ναι, αυτοί που
χρωστάνε δισεκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο, στις τράπεζες με τα κολοσσιαία κόκκινα δάνεια, στα
ασφαλιστικά ταμεία. Όσο για τα 32 δις, ας μη ξεχνάμε ότι αυτοί που θα τα πληρώσουν μέχρι
τελευταίο ευρώ είμαστε πάλι εμείς, όλοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία. Ο λογαριασμός πάει
πάντα στο λαό, ας μη το ξεχνάμε αυτό.

Η ΓΣΕΕ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Για αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική δεν έχουν ευθύνη μόνο τα κόμματα που κυβέρνησαν. Σε
αυτήν την πολιτική ανοιχτά πλέον συνοδοιπόρος της κυβέρνησης είναι η πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ,
αλλά και αρκετές πλειοψηφίες σε ομοσπονδίες (ΟΤΟΕ – ΟΣΤΟΕ), εργατικά κέντρα, σωματεία.
Δυστυχώς αυτόν το δρόμο ακολουθεί και η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΤΕ.
Γι’ αυτό άλλωστε, οι άλλες παρατάξεις, παρά τις δεκάδες ανακοινώσεις που κυκλοφορούν, δεν
κάνουν ποτέ καμιά αναφορά στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, λες και οι νόμοι αφορούν
«εξωγήινους». Καμία αναφορά (εκτός από την ΕΣΑΚ-Σ) δεν έγινε ούτε στο πρόσφατο ΔΣ. ΟΙ Εν
Δράσει συνεχώς με ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι ο ένοχος είναι ο Γιάννης Στουρνάρας και ο
Πρόεδρος του ΔΣ. Για αυτούς καμία ευθύνη δεν υπάρχει για τους κυβερνώντες που ψηφίζουν και
εφαρμόζουν τους αντεργατικούς νόμους, που αφορούν βέβαια και την ΤτΕ και τις οικογένειές
τους.
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ
Ξεπέρασαν κάθε όριο λαϊκισμού η Αναγεννητική Πρωτοβουλία και οι Εν Δράσει που
εξαπολύουν μύδρους κατά της ΟΣΤΟΕ, όμως όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα σε σχέση με όσα λένε
όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά αντίθετα εκλέγουν αντιπροσώπους που μετέχουν κανονικά (!!!)
στα συνέδριά της και στα αντίστοιχα έξοδα του ΣΣΤΕ φυσικά. Η ΕΣΑΚ-Σ, συνεπής σ’ αυτά που
διακηρύττει, είναι η μόνη παράταξη που δεν συμμετέχει στα συνέδρια της ΟΣΤΟΕ, αλλά και στο
ψηφοδέλτιό της στις αρχαιρεσίες του ΣΣΤΕ δεν συμπεριλαμβάνει υποψηφίους της για
συνέδρους.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 8/10/21 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Οι
συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές
Οργανώσεις (που εκπροσωπούν τη συντριπτική
πλειοψηφία των συνταξιούχων) καλούν τους
συνταξιούχους όλης της χώρας να τιμήσουν
αγωνιστικά στις 8 Οκτωβρίου, στην Πλατεία
Κλαυθμώνος,
την
παγκόσμια
ημέρα
συνταξιούχων (1η Οκτωβρίου), παίρνοντας όλα
τα μέτρα προστασίας, και να διατρανώσουν τα
δίκαια αιτήματά τους. Διεκδικούν όλα όσα μας
έχουν αφαιρεθεί, κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών και αντεργατικών μέτρων,
επιστροφή όλων των αναδρομικών χωρίς
δικαστήρια κ.α. (όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει στις ανακοινώσεις μας). Ο εκπρόσωπος
της ΕΣΑΚ-Σ έβαλε το ζήτημα της συμμετοχής μας στο συλλαλητήριο, αφού τα αιτήματά τους
είναι και δικά μας. Ο Πρόεδρος το απέρριψε χωρίς δεύτερη κουβέντα!!!
Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Για μια ακόμη φορά στο ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και στις ανακοινώσεις τόσο του Συλλόγου όσο
και των άλλων παρατάξεων, συνεχίστηκαν οι γνωστές στείρες αντιπαραθέσεις κυρίως μεταξύ
εκείνων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν αγκαλιά και συνεργάστηκαν, τόσο ως εν ενεργεία
(Πρόεδρος – Γραμματέας), όσο και σαν συνταξιούχοι, από το ίδιο μετερίζι. Θυμίζουμε ότι ήταν
στο ίδιο ψηφοδέλτιο όταν συνταξιοδοτήθηκαν. Με τις ίδιες αρχές… με τις ίδιες επιδιώξεις… τώρα
είναι εχθροί!!! Μεγάλο μέρος των συνεχών ανακοινώσεών τους αφορά τις δικαστικές αποφάσεις.
Οι δικηγόροι τους έχουν θησαυρίσει. Οι δικηγόροι τους, αξιοποιούν τις αλλεπάλληλες προσφυγές
και σε κάθε βαθμό δικαστηρίου, αυξάνουν το τίμημα για κάθε συνάδελφο. Εκμεταλλεύονται τη

συνέχεια των δικών με το «αζημίωτο». Η ΕΣΑΚ-Σ έχει τονίσει ότι, ναι μεν μπορούν να
διεκδικούνται επικουρικά ορισμένα αιτήματα, όμως δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Οι
αποφάσεις των δικαστηρίων κατά 99% δικαιώνουν κυβέρνηση – εργοδότες. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι
ο συνδικαλιστικός και πολιτικός αγώνας είναι αναντικατάστατος. Αυτός μόνο μπορεί να φέρει
πιο μόνιμες λύσεις και συμφωνίες. Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές οργανώσεις υποχρέωσαν κυβερνήσεις (και την προηγούμενη) με τους αγώνες
τους να δώσουν λύσεις σε ορισμένα προβλήματά τους. Δεν τα διατυμπανίζουν, γιατί τα άλυτα
προβλήματα είναι περισσότερα, πολύ πιο σοβαρά και γι’ αυτό ο αγώνας συνεχίζεται. Σ’ αυτόν τον
αγώνα μπορούμε, όσοι είμαστε υγιείς, να πάρουμε μέρος, αρχής γενομένης από το πανελλαδικό
συλλαλητήριο στις 8/10/21 και την πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού τα κυριότερασοβαρότερα προβλήματά τους (περικοπές κλπ) είναι και δικά μας προβλήματα.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η ΕΣΑΚ-Σ θα συνεχίσει να διεκδικεί όσα μας ανήκουν, όσα μας έχουν κλέψει όλα τα
τελευταία χρόνια και που τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν απεμπολεί (όπως κάνουν οι άλλες
παρατάξεις) τίποτα, διεκδικεί, πρώτα και κύρια:
1. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων μαζί με όλους, εν
ενεργεία και συνταξιούχους, που σέβονται τον εαυτό τους, τα παιδιά, τα εγγόνια. Οι άλλες
παρατάξεις
τέτοια διεκδίκηση, ούτε έχουν διατυπώσει, ούτε την προωθούν.
«Διεκδικούν» μόνο επιμέρους ζητήματα.
2. Άμεση κατάργηση, ειδικότερα, των Ν 4051, 4093/12, για την αντισυνταγματικότητα των
οποίων έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ
3. Άμεση κατάργηση της εισφοράς Αλληλεγγύης
4. Επιστροφή και καταβολή όλων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας
5. Καταβολή όλων των αναδρομικών
6. Μία (1) σύνταξη σε όλους με κατώτατο ποσό τα 1.000 €, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε
στις υπέρογκες δαπάνες του επόμενου διαστήματος (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ)
7. Επαναφορά του θεσμού της επιδότησης άγονων νησιών – προορισμών (άλλωστε σήμερα
και το κράτος σε ένα βαθμό εφαρμόζει την ενίσχυση για διακοπές γενικώς)
8. Εφαρμογή των Καταστατικών των ταμείων μας που στην πράξη έχουν καταργηθεί από τον
Ν. Σιούφα της ΝΔ το 1992
9. Ουσιαστική παραπέρα βελτίωση των δανειακών επιβαρύνσεων των συναδέλφων.
10. Δωρεάν Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Δημόσια Παιδεία υψηλού επιπέδου.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Στις προσεχείς εκλογές του ΣΣΤΕ η αλλαγή συσχετισμών στο Σύλλογο πρέπει να
συνδυαστεί με την ενίσχυση της ΕΣΑΚ-Σ πού δίνει άνιση μάχη λόγω εκλογικού
συστήματος και καταστατικού. Η ενίσχυση της ΕΣΑΚ-Σ πρέπει να συνδυαστεί τόσο με
την καταδίκη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που στον α’ ή β’
βαθμό υπηρετούν οι άλλες παρατάξεις, όσο και των αυταπατών που καλλιεργούν όλα
τα τελευταία χρόνια χωρίς ντροπή.

