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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

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. Την καθιέρωση πίστωσης με διατακτική στο Συνεταιρισμό για τους συνταξιούχους, 

αντιστρόφως ανάλογη με το ύψος της σύνταξης 

11. Δωρεάν Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Δημόσια Παιδεία υψηλού επιπέδου. 
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Οι υποψήφιοί μας 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

3. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

4. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ντίνα) 

5. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ 

6. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

7. ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΙΕΤΑ) 

8. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

9. ΚΑΠΝΙΣΗ ΣΩΣΣΑΝΑ (Σούζυ) 

10. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΕΤΑ) 

11. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πειραιάς) 

12. ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Λάρισα) 

13. ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14. ΚΟΤΣΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

15. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Κέρκυρα) 

16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

18. ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ηράκλειο) 

19. ΛΙΟΝΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΜΗ/ΚΕ) 

20. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ρέθυμνο) 

21. ΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γιάννενα) 

22. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

23. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΕΠΣ) 

24. ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

25. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αλεξ/πολη) 

26. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ/ΚΕ.) 

27. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΙΕΤΑ) 

28. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καβάλα) 

29. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

30. ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

31. ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (Μελίνα) 

32. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Καλαμάτα) 

33. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  

34. ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

35. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

36. ΤΕΡΛΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Καβάλα) 

37. ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Θεσσαλονίκη) 

38. ΥΕΤΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πειραιάς) 

39. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΝΑ 

40. ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ/ΚΕ) 

41. ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Θεσς/νίκη) 

42. ΧΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

43. ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 

44. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΘΑ 

45. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Πύργος) 

--ΡΙΖΟΜΑΡΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ [ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ] 

ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

✓ Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον, προσανατολισμένο σταθερά 

στην υπεράσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων, εργαζομένων, 

νεολαίας 

✓ Έχουμε μια ιστορία συνέπειας και αγωνιστικότητας 

✓ Αυτό αποτελεί εγγύηση και παρακαταθήκη της ψήφου σας 

ΕΣΑΚ-Σ 
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Ορισμένες χρήσιμες διευκρινήσεις 

1. Κάθε Κυβέρνηση ψηφίζει νόμους και παίρνει μέτρα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της όπως: νόμους 

για το εργασιακό καθεστώς, για το Δημόσιο σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό καθεστώς, φορολογικά μέτρα 

κ.α. Από τα μέτρα αυτά επηρεάζεται σοβαρά η σύνταξη, το εισόδημα, το βιοτικό επίπεδο κάθε συνταξιούχου.  

Στο σύλλογό μας πλανάται ένα ερώτημα: Οι σύλλογοι πρέπει να απασχολούνται με αυτά τα γενικά θέματα; 

Πρέπει να ενημερώνουν για αυτά τα σοβαρά ζητήματα τα μέλη τους; ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΝΑΙ. 

Θεωρούμε ότι είναι το κύριο καθήκον τους και εμείς αυτό κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, 

μετέχουμε και καλούμε και σε κινητοποιήσεις.  Οι άλλες παρατάξεις εκκωφαντικά σιωπούν.  Στις 

αλλεπάλληλες ανακοινώσεις τους δεν υπάρχει αναφορά π.χ. για τον πρόσφατο νόμο Χατζηδάκη που δίνει 

σοβαρά χτυπήματα στο ωράριο, τις συλλογικές συμβάσεις, το ασφαλιστικό (επικουρική), στη συνδικαλιστική 

δράση. Η υποταγή τους στην εκάστοτε αντιλαϊκή πολιτική «βγάζει μάτι» την ίδια στιγμή που υποβαθμίζεται 

σταθερά το βιοτικό μας επίπεδο και ειδικότερα της νέας γενιάς, των παιδιών και των εγγονιών μας. Ας 

αναρωτηθεί καλοπροαίρετα κάθε συνάδελφος αν πρέπει η στάση τους αυτή να στηλιτευτεί και να τιμωρηθεί 

στις προσεχείς εκλογές του συλλόγου. 

2. Οι εκλογές στο Σύλλογο γίνονται με ίσους όρους; Όχι βέβαια. Το εκλογικό σύστημα και το καταστατικό 

του Συλλόγου «διευκολύνουν» τις μεγάλες παρατάξεις. Βάζουν εμπόδια για να αποκλειστούν οι πιο μικρές 

συλλογικότητες, για να έλθουν στο «προσκήνιο» νέες δυνάμεις, συνάδελφοι που θα θελήσουν να παλέψουν 

για τα δικαιώματά μας. Αν στη Βουλή των Ελλήνων (που ψηφίζει τους νόμους του κράτους) χρειάζεται 3% 

για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, στο σύλλογο συνταξιούχων της ΤτΕ θέλει πάνω από 9%!!! Γι’ αυτό οι άλλες 

παρατάξεις «κωφεύουν» στην ανάγκη της απλής αναλογικής και τροποποίησης του Καταστατικού με 

τουλάχιστον 15μελές Δ.Σ. 

3. Οι άλλες παρατάξεις υψώνουν τους τόνους της μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Γιατί γίνεται αυτό; Όπως 

γίνεται συνήθως και στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης «κοκορομαχούν» για 

δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ζητήματα. Προσπαθούν έτσι να καλύψουν τις ελαχιστότατες μεταξύ τους 

διαφορές και να αποπροσανατολίσουν από τα κύρια ζητήματα στα οποία συμφωνούν. Άλλωστε στο 

πρόσφατο παρελθόν, και σαν εν ενεργεία  και σαν συνταξιούχοι, ήταν μαζί από θέσεις Προέδρου – Γεν. 

Γραμματέα, ή, ακόμα, και στο ίδιο ψηφοδέλτιο (Δ.Σ – ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ). Η δήθεν αντιπαράθεσή τους θέλει να 

κρύψει την  έλλειψη διαφορών τους, να αποπροσανατολίσει τους συναδέλφους. Είναι «μάχη» για τις 

καρέκλες του ΣΣΤΕ. 

4. Τι γίνεται με την ΟΣΤΟΕ; Η ΕΣΑΚ-Σ έχει αποχωρήσει πριν από αρκετό καιρό, δεν βάζει υποψηφίους της 

για να εκλεγούν σύνεδροι στην ΟΣΤΟΕ. Οι άλλοι τώρα θυμήθηκαν την ανυπαρξία της, καθώς και τα 

χρήματα (12.000€) που κάθε χρόνο δίνει ο σύλλογος για μια ομοσπονδία «φάντασμα», που απέχει και αυτή 

όπως ο Σύλλογος από κάθε αγωνιστική κινητοποίηση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων 

(ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΠΕΣ, ΕΛΤΑ, ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ΠΟΣΕΟΑΕΕ). 

5. Και με τα δικά μας προβλήματα τι γίνεται; Η ΕΣΑΚ-Σ δεν απεμπόλησε, ούτε απεμπολούμε όσα μας κλέψανε 

οι Κυβερνήσεις και οι Διοικήσεις της ΤτΕ. Πάντα στις ανακοινώσεις μας γίνεται αναφορά, εκτός από τα 

κύρια γενικά ζητήματα, και σε ειδικά θέματα που πρέπει και μπορούν να διεκδικηθούν και να λυθούν 

από τον ασφαλιστικό μας φορέα, δηλαδή την Τράπεζας της Ελλάδος. Για την ΕΣΑΚ-Σ, λοιπόν, ο αγώνας 

συνεχίζεται και πρέπει να ενισχυθεί, όχι μόνο για να μπει ένα «φρένο» σ’ αυτήν την αντεργατική επίθεση 

Κυβέρνησης – Εργοδοτών και Τράπεζας Ελλάδος, αλλά γιατί μόνο ο πολιτικός και συνδικαλιστικός 

αγώνας ΟΛΩΝ (εργαζόμενων – συνταξιούχων – νεολαίας) μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις και στα 

προβλήματα αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για βαθύτερες αλλαγές στην κοινωνία. 

Ψηφίζοντας ΕΣΑΚ-Σ στις εκλογές του Συλλόγου, δίνετε μια διεκδικητική, 

αγωνιστική, έντιμη ψήφο που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
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Λέω ΟΧΙ: 
➢  Στον εκφυλισμό του 

συνδικαλιστικού κινήματος 
➢ Στις ανούσιες προσωπικές 

αντιπαραθέσεις 
Λέω ΝΑΙ: 

➢ Στην αγωνιστική διεκδίκηση των 
γενικών και ειδικών θεμάτων μας 

➢ Στην ουσιαστική ενότητα στη δράση 
 

 

Από συγκέντρωση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος 

Ούτε ο κορονοϊός μπόρεσε να σταματήσει τις κινητοποιήσεις  

Οργάνωση και πάλη με όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα 


