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Την αποτελεσματικότητα στην επίλυση θεμάτων 

προβάλλει η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου μας, ισχυριζόμενη ότι μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα «έλυσε» το 90% των θεμάτων του 

προγράμματός της! Και φυσικά, συγκρίνει τη δράση της 

με αυτήν της περασμένης διετίας του προηγούμενου 

Δ.Σ. που χαρακτηρίστηκε από αδράνεια,  και που 

συστηματικά η ΕΣΑΚ-Σ είχε ασκήσει κριτική και 

ζητούσε ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Η «λάμψη», όμως, των επιτευγμάτων ξεθωριάζει, όταν 

τις δει κανείς νηφάλια, σκαλίσει το βάθος τους και τις 

τοποθετήσει σε βάθος χρόνου. Δύο είναι τα κεντρικά 

σημεία της «θριαμβολογίας»: (1) Η δημιουργία του 

λογαριασμού μετεργασιακών παροχών και (2) οι 

αλλαγές στα δάνεια. 

Όσον αφορά την εναρμόνιση των δανείων (μείωση 

επιτοκίου) με τις ρυθμίσεις των εν ενεργεία, ήταν στην 

ουσία «χρωστούμενο» της Διοίκησης προς τους 

συνταξιούχους μετά τον απαράδεκτο διαχωρισμό μεταξύ 

των εν ενεργεία και των συνταξιούχων. Παρομοίως, η 

επαναχορήγηση δανείου τεσσάρων συντάξεων (πρώην 

καθολικό) δεν είναι προφανώς νέα κατάκτηση, αφού τα 

δάνεια αυτά «κόπηκαν» αιφνιδιαστικά. Τον Φεβρουάριο 

του 2013 ως ΕΣΑΚ-Σ, είχαμε θέσει στον τότε Δ/ντή 

Διοικητικού κ. Μιχαλόπουλο, μεταξύ άλλων, και αυτά 

τα θέματα. Το ζήτημα, προφανώς, για την Διοίκηση, δεν 

ήταν αν θα ικανοποιήσει αυτά τα εύλογα αιτήματα, 

αλλά σε ποιο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων θα «έκανε το δωράκι»! Καλώς 

καμωμένο, φυσικά, αλλά όχι και θριαμβολογίες! 
Όσον αφορά την δημιουργία του λογαριασμού, η 

προετοιμασία είχε αρχίσει από πολύ νωρίτερα (ήδη το 

Φεβρουάριο του 2013 μας είχε ενημερώσει σχετικά ο κ. 

Μιχαλόπουλος). Η ουσία, όμως, βρίσκεται αλλού.  

 Η δημιουργία του λογαριασμού για την 

«προστασία» του μερίσματος, με αιτιολογικό την 

κάλυψη των απωλειών, έδωσε το έναυσμα για να 

επιβληθούν και όσες περικοπές σύνταξης από τους 

αντιασφαλιστικούς νόμους δεν είχαν γίνει μέχρι 

τον Ιούλιο του 2013! 

 Η όποια «αύξηση» των ποσών που εμφανίζεται μετά 

τον διαχωρισμό του 20% και του 16% σε σχέση με 

το μέρισμα, προκύπτουν κατά κύριο λόγο: (1) από 

την μη παρακράτηση φόρου, ο οποίος θα αποδοθεί 

με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το 2014, 

και (2) από την μη παρακράτηση εισφορών για το 

Ταμείο Υγείας, που ευτυχώς θα καλυφθεί χωρίς 

επιβάρυνσή μας. 

 Η δημιουργία του λογαριασμού συνοδεύτηκε από 

την δήλωση ότι επιδιώκεται η δημιουργία 

«επαγγελματικού ταμείου». Στην ουσία, γίνεται αυτό 

που θέλουμε να αποφύγουμε: μπαίνει από την πίσω 

πόρτα το υπουργείο, αφού εμπλέκεταικαι στην 

δημοσίευση του καταστατικού και στην εποπτεία 

του, ενώ έμπλέκεται και η Εθνική Αναλογιστική 

Αρχή «για τα θέματα της αρμοδιότητάς της». 

Στα δύο άλλα κεντρικά σημεία του πενιχρού «Κοινού 

Προγράμματος» που απαιτούσαν «αγωνιστική δράση», 

«την αποτροπή υλοποίησης της Β’ φάσης της 

«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» (Ανακοίνωση Δ.Σ. Νο 2, σημείο 2), 

και την «ανάπτυξη… συντονισμένης δράσης κατά της 

πολιτικής των μνημονίων και της τρόικα…» 
(Ανακοίνωση Δ.Σ. Νο 2, σημείο 1), το μόνο που είδαμε 

είναι «πολιτικές επαφές υψηλού επιπέδου» χωρίς 

ουσιαστικά αποτελέσματα, για το πρώτο, και  παντελή 

έλλειψη δράσης για το δεύτερο. 

Τέλος, πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις, η πολυσυζητημένη 

θεωρία του «όλοι μαζί», που παγίδευσε αρκετούς 

συναδέλφους στην ψευδαίσθηση της «ενότητας» 

χωρίς αρχές και ουσιαστικό πρόγραμμα δράσης, 

καταρρίφθηκε από την άγρια σύγκρουση μέσα στους 

κόλπους της πλειοψηφούσας παράταξης. 

 Οι καιροί ου μενετοί! Νέα προγράμματα λιτότητας 

ετοιμάζονται στα «τροϊκανικά», ευρωπαϊκά και 

κυβερνητικά επιτελεία. Δηλώσεις ότι «δεν θα υπάρξουν 

οριζόντιες περικοπές» παραπέμπουν σε νέους κινδύνους 

για εργαζόμενους και συνταξιούχους που διατηρούν 

ακόμη μια στοιχειώδη οικονομική αξιοπρέπεια, ενώ η 

εφαρμογή και μόνον των ήδη ψηφισμένων για το 2014 

και 2015, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί. Δεν είναι 

ώρα για θριαμβολογίες στηριγμένες σε πήλινα πόδια. 

Το «επιτέλους, τέλος» για το ασφαλιστικό με την 

ανάληψη των ταμείων από την Τράπεζα, βλέπουμε 

πού μας οδηγεί.  

Είναι ώρα για δράση με όλους τους εργαζόμενους και 

συνταξιούχους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 

που μας απέμειναν και την επανάκτηση όσων με βία 

μας στέρησαν! Ιδιαίτερα όταν αποκαλύπτεται, πως 

πίσω από την βία της εξουσίας παραμονεύει ή και 

δρα η αποτρόπαιη βία παρακρατικών σχηματισμών. 

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων και 

συνταξιούχων είναι και αγώνας για την ιδία την 

δημοκρατία! 

 

 
Στιγμιότυπο από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο 
Σύνταγμα, στις 5 Οκτωβρίου 2013 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-Σ 
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Στις ομιλίες και ανακοινώσεις τους οι άλλες 

παρατάξεις αφού καταγγείλουν τις επιπτώσεις που 

έχουν επέλθει στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας 

δικαιώματα καταλήγουν να ρίχνουν αποκλειστικά τις 

ευθύνες στα μνημόνια που εφαρμόζονται από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Κανείς τους δεν τόλμησε να αμφισβητήσει για την 

κρίση και τις συνέπειές της: 

 Την πολιτική της ανταγωνιστικότητας 

 Την πολιτική της Ε.Ε. υπέρ των μονοπωλίων 

 ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όμως με ή χωρίς μνημόνια τα ίδια μέτρα παίρνουν και 

οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, 

Αγγλία, Ισπανία, κλπ).  

Αυτό προσπαθούν να κρύψουν όσοι προσκυνάνε το 

βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. 

 

 Συνεxίζεται η απαράδεκτη μεθοδολογία να βλέπει 

και να συζητάει δηλαδή ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ο Πρόεδρος 

με τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ (τα ίδια γίνονται και στον 

σύλλογο των εν ενεργεία).  Έχουν μετατρέψει σε 

διακοσμητικούς του συλλόγους, τα Διοικητικά 

συμβούλια, τους εργαζόμενους-συνταξιούχους σε 

θεατές των εξελίξεων. 

 Συνεχίζεται η δαπάνη κονδυλίων χωρίς να έχει πάρει 

απόφαση το Δ.Σ. π.χ. περιοδεία Προέδρου-

Γραμματέα στη Θεσσαλονίκη με 2 μάλιστα 

διανυκτερεύσεις!!! 

 Για το συνέδριο της ΟΣΤΟΕ που έγινε 3/10/2013 

κλήθηκαν εκτός από τους συνέδρους και οι Τ.Δ.Ε. 

εκτοξεύοντας στα ύψη τις δαπάνες που καλύπτει ο 

Σύλλογος. 

 Στην ενημέρωση που έγινε στον Σύλλογο την 

προηγούμενη ημέρα του συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ ο 

Πρόεδρος, χωρίς καμμια απόφαση του Δ.Σ. 

ανήγγειλε την ενοικίαση γραφείων για 2 Τ.Δ.Ε. ... 

και την ίδρυση άλλων!!! 

 Στο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ αποφασίστηκε οι σύλλογοι 

να δίνουν 5 ευρώ το χρόνο για κάθε μέλος τους. Η 

τροποποίηση του καταστατικού για άλλη μια φορά 

αναβλήθηκε, όχι όμως και τα φαινόμενα εκφυλισμού 

της ΟΣΤΟΕ από την πλήρη ανυπαρξία της στο 

συνδικαλιστικό γίγνεσθαι 

. 

 

Σε δημοσίευμα της Κυριακάτικης ΑΥΓΗΣ 23/9/2013, 

επίσημο όργανο του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, εξαπολύθηκε μια άνευ 

προηγουμένου επίθεση εναντίον των Τραπεζοελλαδιτών. 

«Αποδοχές σκάνδαλο στην Ελλάδα... συνεχίζουν να 

απολαμβάνουν οι δύο χιλιάδες υπάλληλοι της Τράπεζας 

της Ελλάδος...», « ...ξεπερνούν κατά 150% τις 

αντίστοιχες που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με 

τα ίδια προσόντα...», «...και δεν υπολογίστηκαν 

υπερωρίες και επιπλέον επιδόματα, παροχές π.χ. για 

όσους έχουν μικρά παιδιά...» 

Η θεωρία των ΡΕΤΙΡΕ του ΠΑΣΟK, της εξίσωσης προς 

τα κάτω όσων αμείβονται  υψηλότερα, το «διαίρει και 

βασίλευε» αναβίωσε με τον χειρότερο τρόπο από την 

«Αριστερή» ΑΥΓΗ. 

Και όλα αυτά πριν γίνει ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Κυβέρνηση, πριν 

έρθει στην εξουσία... 

Η ΑΥΓΗ και ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ δεν θέλουν οι 

Τραπεζοελλαδίτες να τρέφουν γνωστές αυταπάτες. Θα 

ξαναζήσουμε το «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα 

ρούχα του αλλιώς». 

Αυτό μας υπενθύμισαν. 

 

Για την επίθεση της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» στους 

Τραπεζοελλαδίτες. 

 

Σύντομα και απλά 

 

ΕΚΕΙ  ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ 

 

Μετά από προταση της ΕΣΑΚ-Σ το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος ενέκρινε τα 

παρακάτω 2 ψηφίσματα: 

1
ο
 ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δ.Σ. Καταδικάζει 

Τη σημερινή δολοφονία ενός νέου ανθρώπου εκ 

μέρους μέλους των νεοναζί της Χρυσής Αυγής και τις 

εγκληματικές επιθέσεις της εναντίον μελών και 

στελεχών του Κ.Κ.Ε. και άλλων οργανώσεων του 

ευρύτερου προοδευτικού χώρου.  Καλούμε τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ να βγάλουν συμπεράσματα και 

να διαλυθούν τυχόν αυταπάτες  τους  για το ρόλο και 

τον πραγματικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης. 

Εξυπηρετούν, δρουν για λογαριασμό του μεγάλου 

κεφαλαίου. Δεν έχουν σχέση με τα προβλήματα, τις 

αγωνίες των εργαζομένων – συνταξιούχων. Είναι το 

μακρύ, το πιο βρώμικο χέρι της εργοδοσίας.  

2
ο
 ΨΗΦΙΣΜΑ 

Με αφορμή την κλιμάκωση της βίας στη Συρία, 

θέλουμε να εκφράσουμε με τον πιο κατηγορηματικό 

τρόπο την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε νέα 

σχεδιαζόμενη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ που 

γίνεται για την εκμετάλλευση και τον έλεγχο των 

πλουτοπαραγωγικών, ενεργειακών πηγών. 

Απαιτούμε 

 Να καταστραφούν όλα τα χημικά – πυρηνικά 

όπλα σ’ όλες τις χώρες που υπάρχουν.  

 Να κλείσει η βάση της Σούδας. 

 Καμία εμπλοκή, καμιά διευκόλυνση από τη χώρα 

μας στους φονιάδες των λαών, στις επιθετικές 

βλέψεις των Αμερικάνων, Νατοϊκών. 

Αθήνα, 18/09/2013 

Το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 
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Στις 3/10/2013 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των 

συναδέλφων των Τ.Δ.Ε αλλά και των συνέδρων στην 

ΟΣΤΟΕ, του ΣΣΤΕ. Κόντρα στις λογικές των 

«πανηγυρισμών» (για τη δημιουργία λογαριασμού 

μετεργασιακών παροχών!!!) των μελών του Δ.Σ. αλλά 

και των μελών των ΤΔΕ 

Ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ παρεμβαίνοντας στην 

συγκέντρωση επεσήμανε τα εξής: 

1. Ενώ η κατάσταση σε κάθε οικογένεια 

χειροτερεύει και οι άνεργοι ξεπέρασαν το 

1.500.000, συνεχείς και αβάσταχτοι φόροι, 

μειώσεις εισοδημάτων συντάξεων κ.ά., η 

κυβέρνηση και με την δημοσίευση μέσω του 

Υπουργείου Εργασίας, 30/09/2013, στοιχείων 

για τον μήνα Οκτώβρη ενεφάνισε ούτε λίγο ούτε 

πολύ ως προνομιούχους τους συνταξιούχους 

γιατί η μέση σύνταξη βγήκε 926 ευρώ. Κάτι που 

πρέπει ιδιαίτερα να μας ανησυχήσει για το τι 

πρόκειται να νομοθετήσουν το επόμενο 

διάστημα. 

2. Υπενθύμισε ότι διαψεύστηκαν πλήρως όλοι 

όσοι καλλιεργούσαν μύθους ότι η «Ανεξάρτητη 

ΤτΕ δεν πρόκειται να εφαρμόσει τους 

αντιασφαλιστικούς νόμους, ότι τα ταμεία μας 

δεν κινδυνεύουν αφού τα πήρε η ΤτΕ κλπ. 

3. Ήδη στην κύρια και επικουρική σύνταξη 

εφαρμόστηκαν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 

και οι περικοπές (πλαφόν, δώρα, κλπ. και έπεται 

συνέχεια) 

4. Απαντώντας σ’ αυτούς που λένε ότι χάρις στις 

ενέργειές τους είμαστε καλύτερα απ’ τους 

άλλους (…), υπενθύμισε ότι η ΤτΕ ως βασικός 

πυλώνας του συστήματος πάντα από την ίδρυσή 

της άμειβε καλύτερα το προσωπικό και τους 

συνταξιούχους της. 

5. Η σύγκριση, όμως, πρέπει να γίνεται με τι 

παίρναμε πέρυσι, πρόπερσι, με αυτά που 

δικαιούμαστε βάσει των εισφορών και των 

καταστατικών των ταμείων μας. 

6. Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την 

δημιουργία και λειτουργία του Λογαριασμού. 
Όχι μόνο γιατί ο κανονισμός λειτουργίας του 

ακόμη δεν μας έχει γνωστοποιηθεί, αλλά και α) 

γιατί η διαφορά στις συντάξεις των 

περισσότερων ήταν ελάχιστη (ιδιαίτερα αν 

αναλογιστούμε ότι δεν κρατήθηκε φόρος ο 

οποίος θα κρατηθεί με την επόμενη φορολογική 

μας δήλωση), β) δεν υπάρχουν κρατήσεις στο 

ταμείο υγείας και Σύλλογο αλλά (γ) κυρίως 

γιατί η μετατροπή του σε επαγγελματικό 

ταμείο και οι αναλογιστικές μελέτες που 

προβλέπονται τίποτα καλό δεν προμηνύουν. 

7. Ζήτησε επαγρύπνηση και επεσήμανε ότι η 

επίθεση είναι ενιαία σε όλη την Ε.Ε., σε όλους 

τους χώρους δουλειάς και μόνο ενιαία από 

όλους μπορεί να αποκρουστεί και όχι από τον 

κάθε συλλογικό φορέα χωριστά. 

8. Επεσήμανε ακόμα ότι η ανασύνταξη του σ.κ. 
μπορεί να γίνει μόνο αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 

συνταξιούχοι, νεολαία ξεσηκωθούν και 

διεκδικήσουν με το ταξικό σ.κ. με βάση τις 

σύγχρονες ανάγκες μας. 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; 

 
Εύλογη ανησυχία προκαλούν στους συνταξιούχους οι 

πρόσφατες εξελίξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 

διαδραματίζονται σε μια περίοδο έντασης της 

αντιασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης και των 

διεθνών οργανισμών χάραξης πολιτικής (τρόικα, 

ΟΟΣΑ, κλπ.), σε πολλές κατευθύνσεις.  Αν και κάποιες 

από αυτές δεν φαίνεται να μας επηρεάζουν αυτήν την 

στιγμή, διαμορφώνουν σαφώς ένα γενικότερο 

πλαίσιο λειτουργίας για τον τομέα υγείας, που αργά ή 

γρήγορα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, θα το κάνουν, 

όπως έχει συμβεί στο παρελθόν (λ.χ., συμμετοχή στα 

φάρμακα, που όταν προσληφθήκαμε στην Τράπεζα μας 

τα προμήθευε δωρεάν το εντός της Τραπέζης 

λειτουργούν φαρμακείο (!), κ.ά.) 

Σημειώνουμε σχετικά:  

 περιορισμός της χρηματοδότησης του τομέα υγείας 

στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2014 

 τέλος ενός ευρώ για κάθε συνταγογράφηση και 25 

ευρώ για κάθε νοσηλεία σε νοσοκομείο 

 πλήρως ενιαίο σύστημα υγείας με ένταξη όλων των 

παρόχων υπηρεσιών υγείας (και του Ταμείου μας) 

στον ΕΟΠΠΥ (κατεύθυνση του ΟΟΣΑ) 

 εμβάθυνση της ιδιωτικοποίησης μέσω αρχικών 

σκέψεων και σχεδίων για απόσυρση του ΕΟΠΠΥ 

από την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης και 

αγοράς των υπηρεσιών της από την αγορά, κ.ά.. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η περιφρούρηση του 

αυτοδιαχειριστικού χαρακτήρα του Ταμείου μας, των 

περιουσιακών του στοιχείων και η ανάδειξη της 

ιστορικής συμβολής του, αποκρούοντας 

εναγκαλισμούς από τον «ιδιωτικό τομέα» (λ.χ 

ασφαλιστικές εταιρείες), είναι ο ένας βασικός άξονας 

δράσης.  

Παράλληλα, η διεκδίκηση μαζί με όλους τους 

εργαζόμενους και συνταξιούχους κοινωνικής 

ασφάλισης υψηλού επιπέδου εγγυημένης από το 

κράτος  είναι ο αγώνας που δίνει προοπτική για το 

μέλλον. Γιατί οι «νησίδες ασφαλείας» μόνο πρόσκαιρα 

μπορούν να επιβιώσουν…  
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Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους (και ως συνταξιούχοι) 

γνωστοί εργατοπατέρες του σ.κ. στην ΤτΕ «να παίζουν 

με τον πόνο μας». Διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους σε κάθε 

ομιλία και ανακοίνωσή τους ότι “πρέπει να 

απαρνηθούμε τις παρατάξεις μας”, “τις κομματικές μας 

ταμπέλες” και, “όλοι μαζί ενωμένοι, σ’ ένα ψηφοδέλτιο 

(!!) να τα βρούμε γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος 

σωτηρίας μας”. Τα βέλη τους είναι, φυσικά, στραμμένα 

κυρίως προς το ΠΑ.ΜΕ., την ΕΣΑΚ-Σ. 

Συνοπτικά ας θυμηθούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα: 

Σ’ επίπεδο ΟΤΟΕ, ΟΣΤΟΕ αλλά και ΣΥΤΕ, στην ουσία 

όλα τα τελευταία χρόνια ΠΑΣΚΕ, ΠΑΣ, ΔΑΚΕ και 

Αυτόνομη Παρέμβαση συμπορεύθηκαν στα 

προγραμματικά προεδρεία. Ενωμένοι ήταν όταν 

υπέγραφαν με συναινετικές διαδικασίες συμβάσεις στα 

όρια της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Μαζί 

έβαζαν πλάτη, φανερά ή σιωπηρά στις αντεργατικές 

πολιτικές των κυβερνήσεων λέγοντας «αφήστε τα 

γενικά ζητήματα, να δούμε το μαγαζάκι μας»… 

Εγκωμίαζαν με επιστολές Υπουργούς π.χ. 

Πρωτόπαπα, Κουσελά, Παπακωνσταντίνου κ.ά. τη 

στιγμή που όλη η Ελλάδα βογκούσε από τα αντεργατικά 

τους νομοθετήματα !  

Συμφώνησαν με την προηγούμενη Διοίκηση της ΤτΕ 

στην συρρίκνωσή της (ευγενικά την ονόμαζαν 

«Αναδιοργάνωση») κλείνοντας Υποκ/τα, Πρακτορεία, 

Δ/νσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες. Προκάλεσαν δραστική 

μείωση του Προσωπικού που σήμερα είναι κάτω από 

δύο χιλ. υπάλληλοι. Συμφώνησαν στα συνεργεία, 

στους ενοικιαζόμενους, χτυπώντας έτσι και τα 

ασφαλιστικά μας ταμεία. 

Πρόσφατα υπέγραψαν σύμβαση με τη Διοίκηση της 

ΤτΕ μειώνοντας τις αποδοχές των υπαλλήλων και 

επιμηκύνοντας το ωράριο κατά μισή ώρα 

τορπιλίζοντας μία κατάκτηση που ήταν 

κατοχυρωμένη με ΣΣΕ !!! 

Όταν ήταν εν ενεργεία «δεν έδιναν δεκάρα» για τις 

μειώσεις στις συντάξεις μας και την εφαρμογή των 

αντιασφαλιστικών νόμων (φυσικά δεν απαλλάσσουμε 

ευθυνών το προηγούμενο ανύπαρκτο προεδρείο και τις 

άλλες συνδικαλιστικές κινήσεις του ΣΣΤΕ: Ανεξάρτητοι 

(της κας Κλητοράκη), ΔΕΚ-Σ (του κου Μαχαίρα) και 

Ανανεωτική (του κου Πετρόπουλου). 

Στις τελευταίες εκλογές των συνταξιούχων ΠΑΣΚΕ, 

ΠΑΣ, ΔΑΚΕ προχώρησαν και ενώθηκαν «εις σάρκαν 

μίαν» και σε επίπεδο ψηφοδελτίου. Μετά τις εκλογές, 

επί δύο μήνες τσακώνονταν μεταξύ τους ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ποιος δηλαδή θα γίνει Πρόεδρος του 

Συλλόγου !!! 

Μετά από αυτά και άλλα (θα μπορούσε κάποιος να 

γράψει βιβλίο με τις συμπεριφορές και πρακτικές τους) 

γίνεται φανερό ποια ενότητα οραματίζονται ! 

Εμείς αυτήν την ενότητα την απορρίπτουμε. Οδηγεί 

από ήττα σε ήττα, στην υποταγή του συνδικαλιστικού 

κινήματος στην Κυβερνητική πολιτική και δυστυχώς 

στο γκρεμό τους εργαζόμενους αλλά και τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. 

Η ΕΣΑΚ-Σ πιστεύει ότι η ενότητα έχει περιεχόμενο, 

πρέπει να έχει δράση.  Ενότητα που θα διεκδικεί και θα 

παλεύει, όσο δύσκολο κι αν είναι, για: 

 την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

και αντεργατικών νόμων, 

 την υπεράσπιση και την υπογραφή 

συλλογικών συμβάσεων,  

 την δωρεάν υψηλού επιπέδου υγεία, 

κοινωνική πρόνοια, παιδεία,  

 την επιδότηση και ασφάλιση όλων των 

ανέργων,  

 την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα 

προ των περικοπών που υποστήκαμε τα 

τελευταία χρόνια.   

Σε μία τέτοια ενότητα η ΕΣΑΚ-Σ καλεί κάθε 

συνταξιούχο, ανεξάρτητα του τι κόμμα ψηφίζει και τι 

«Θεό» πιστεύει.  

 

 

 

Για «σκέψεις» και «προσφορά» ως προς την εκδήλωση 

αλληλεγγύης και εθελοντικές υπηρεσίες μας καλεί το 

Δ.Σ. του Συλλόγου μας! Αλληλεγγύη και εθελοντισμός, 

λέξεις αρεστές, αλλά με ποιες προϋποθέσεις; Ο 

εθελοντισμός, ειδικά στα πλαίσια ενός συλλόγου, δεν 

ισοδυναμεί με «αγαθοεργία», ούτε η αλληλεγγύη με 

«επιδοτήσεις». 

Μόνη κατάλληλη υπηρεσία στους συλλογικούς μας 

φορείς με αυτές τις προϋποθέσεις, είναι, κατά την 

γνώμη μας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου 

Υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεν 

μπορεί επ’ ουδενί να επωμιστεί τέτοια σοβαρά και λεπτά  

καθήκοντα. Η ενδεχόμενη επιμονή σε μια τέτοια 

επιλογή θα δημιουργήσει παράγωγες σκέψεις ως προς 

τους σκοπούς της… 
 

 

 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουν σε 

3 βασικές αλλαγές στο καταστατικό οι οποίες: 

 θα βελτιώνουν την αναλογικότητα αλλά και τη 

δυνατότητα παρουσίας και άλλων ενδεχομένως 

τάσεων στο διοικητικό συμβούλιο 

 θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους 

διοικητικούς συμβούλους να συμμετέχουν στο 

Δ.Σ. του ΣΣΤΕ 

Έτσι εκτιμάμε ότι: 

1. Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής 

πρέπει να οριστεί με σαφήνεια. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο να γίνει 15μελές. Έτσι 

και άλλοι συνάδελφοι θα ασχοληθούν με τα 

συλλογικά, θα ξεφύγουμε από την ….. «κλειστή 

παρέα». 

3. Να θεσμοθετηθεί συστηματική εκπροσώπηση 

των συναδέλφων εκτός Αττικής (λ.χ. μέσω 

οργάνου τύπου «Γενικού Συμβουλίου»). 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                   6944 609544 

Καπνίση Σούζυ………….                                  6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα……                                  6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης………                      6975 756429 

Τριανταφύλλου Δημήτρης                              6977 327802 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ! 

Αλλά με ποιο περιεχόμενο; 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ για την τροποποίηση του 

Καταστατικού του συλλόγου 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 


