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Αγαπητοί συνάδελφοι- ισσες συνταξιούχοι των ΤΕΑΠΕΤΕ 
/ΕΤΑΤ /ΕΤΕΑ / ΙΚΑ-ΤΕΑΜ / ΕΤΕΑΜ / ΕΦΚΑ / ΕΤΕΑΕΠ.

Μπήκαμε ήδη στην τελική ευθεία για την ανανέωση της 
εκπροσώπησης μας στα συλλογικά μας όργανα άμεσα & 
έμμεσα ΣΣΕΜ - ΤΕΑΠΕΤΕ -ΕΤΑΤ - ΕΤΕΑ - ΕΤΕΑΕΠ - ΟΣΤΟΕ! 

Η Γ/Σ της 11ης Νοεμβρίου έδειξε και κατέδειξε τα θετικά 
τα αρνητικά και τα ουδέτερα της προηγούμενης περιόδου 
16-19 η οποία κρίθηκε με τον απολογισμό της! 

Καλούμαστε όλοι με την γνώση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε και των όσων μας έχουν συμβεί 
μέχρι σήμερα για όλη την περίοδο της περιπέτειας αφα-
νισμού του ΤΕΑΠΕΤΕ απ το 2005 Ν.3371 και εντεύθεν 
να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε βήματα εμπρός η βή-
ματα ΟΠΙΣΘΕΝ! 

Έγινε ένα ξεκίνημα με την ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ ΜΑΣ αλλά 
όπως η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ξαναβγαινουν τα νέα παραταξιακά 
μαχαίρια για το ποιος θα μας σώσει απ’ αυτά που οι ίδιες 
παρατάξεις μας φόρτωσαν! 

Δεν θα ασχοληθώ με τις παρατάξεις γιατί έχω πολλάκις 
αναφερθεί ότι η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ! 

ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ και υπεύθυνη ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 
απ’ τον καθένα και καθεμιά χωριστά! Τα διλήμματα δεν ται-
ριάζουν στην περίπτωσή μας γιατί ήδη πάθαμε και βιώνουμε 
πολλά!

ΣΣΕΜ &ΣΥΝΠΕ είναι ότι μας απέμεινε ως κληρονομιά απ 
το μεγάλο σπίτι μας την ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που 
η ανευθυνότητα την έκανε ταμπέλες χωρίς περιεχόμενο με 
συνέπεια όλα αυτά που μας φόρτωσαν ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ & ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ!

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ να συ-
νεννοηθούμε ότι με παλιά υλικά δεν γίνεται καινούργιο 
σπίτι! 

Είναι ανάγκη να δράσουμε συντονισμένα και οργα-
νωτικά αποτελεσματικά με όλους ανά την επικράτεια 
αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις ανάγκες μας! 

Εν προκειμένω το ίδιο ισχύει και για τις επικείμενες εκλο-
γές και τον τρόπο ανάδειξης των εκπροσώπων μας στο Δ.Σ. 
κλπ!

Οι παρατάξεις εκλογικές και πολιτικές έχουν σωρεύσει 
προβληματισμούς και ερωτηματικά και χρειάζεται νέα αντι-
μετώπιση με ρεαλισμό και τόλμη! 

Ως παλιός στο κουρμπέτι που λένε με σεβα-
σμό στην ιστορική διαδρομή εκλογών και συ-
στημάτων υποστηρίζω εδώ και χρόνια ότι ως 
συνταξιούχοι δεν έχουμε λόγο διατήρησης των πα-
ρατάξεων για τον απλό λόγο ότι τα προβλήματα μας  
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΥΓΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ δεν 
έχουν χρώμα πράσινο κόκκινο μπλε και ως εκ τούτου 
δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε στα πόδια μας! 

Τα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και το 
ΚΕΝΤΡΟ οφείλουν να βρουν τρόπο ανάδειξης των εκπρο-
σώπων τους με τρόπο διευκόλυνσης συγκρότησης και λει-
τουργίας του Δ.Σ. αφού προηγηθεί ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΜΟΣ που απουσιάζει σκόπιμα απ την συμφωνία όλων μας 
περί του πως και τι και πόσα έξοδα - οδοιπορικά - αντιμίσθια 
πρέπει να έχουν στην διάθεση τους τα μέλη του ΔΣ προκει-
μένου να κάνουν σωστά την δουλειά τους! 

ΖΗΣΑΜΕ την εποχή 12-15 των τρωκτικών που είχαν 
κάνει το ΤΑΜΕΙΟ συρτάρι και ο καθένας έπαιρνε ότι μπο-
ρούσε για μηνιατικα και οδοιπορικά αλλά δυστυχώς πάρα τις 
αποφάσεις των ΓΣ ακόμα δεν είδαμε την επιστροφή των ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα! 

ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΣΕΜ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ Γ.Σ. ΩΣ ΘΕΣΜΟΙ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ - ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ την ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ και είναι 
στο χέρι μας να επιλέξουμε τον τρόπο! 

*  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΣΣΕΜ παρότι είχαν υπο-
σχεθεί την τροποποίηση του καταστατικού και διαφορετική 
προσέγγιση στο θέμα εκλογική διαδικασία συμμετοχή κα-
νονισμός κλπ δεν πρόλαβαν η δεν ήθελαν το ΝΕΟ πιθανά 
γιατί βολεύονται στα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί με 
αρχηγούς στρατηγούς και στρατιώτες! 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και σε ότι μου αναλογεί από χρόνια 
(2009)υποστηρίζω ότι αναλογικά με τον αριθμό συ-
νταξιούχων η περιφέρεια και το κέντρο μπορεί να εί-
ναι ΕΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙ-
ΟΤΗΤΩΝ από άτομα που επιθυμούν να εκλεγούν αφού 
οι ΙΔΙΟΙ-ΕΣ θα αυτοπροβάλλονται  κοινοποιώντας τα 
ΘΕΛΩ και ΜΠΟΡΩ! 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΜΕ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ και ψηφοδέλτια ΣΕ-
ΝΤΟΝΙΑ για μπούγιο συλλογής ψηφαλακίων! 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ -ΥΓΕΙΑ -ΔΑΝΕΙΑ είναι συγκεκριμένα και απαι-

τούν συγκεκριμένη αντιμετώπιση που απαιτούν γνώση και 
θέληση!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ σας καλώ να 
υποστηρίξετε την διαφορετικότητα της νέας περιόδου με 
επιλογή προσώπων και όχι παρατάξεων! 

Μην Ρωτάς είπε κάποιος τι κάνει ο τόπος σου για σένα 
αλλά κοίτα τι κάνεις εσύ για τον τόπο σου! 

 Αυτό ακριβώς υποστηρίζω χρόνια τώρα ότι ο δικός μας 
κοινός τόπος είναι ο ΣΣΕΜ και ο ΣΥΝΠΕ (άλλη αμαρτωλή 
ιστορία διαχείρισης κυρίως του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΜΑΣ που θα 
ήταν ελπίδα και σωτήρια όλων μας ανεξάρτητα ηλικίας) 

Σας καλώ να ξεπεράσετε τους παραδοσιακούς παρα-
ταξιακούς ενδοιασμούς σας κάνοντας την υπέρβαση 
στηρίζοντας την μεμονωμένη υποψηφιότητα μου για το 
Δ.Σ. του ΣΣΕΜ στις εκλογές της 9 /12! 

Παραθέτω το κείμενο της ανοικτής επιστολής μου προς 
όλους-ες τους που κοινοποιήθηκε ήδη στις ομάδες ενη-
μέρωσης μας μέσω FB που είναι ένας σημαντικός τρόπος 
επικοινωνίας στην εποχή μας εφ’ όσον δεν μπορούμε να τα-
ξιδεύουμε εις βάρος του συλλογικού μας ταμείου!

Το δικό μου σύνθημα είναι το:

ΒΛΕΠΩ - ΑΚΟΥΩ - ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ - ΔΙΕΚΔΙΚΩ

Αγαπητοί συν/φοι - ισσες 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11/11 /19 η προβλεπό-
μενη εκ του καταστατικού μας τακτική εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση με σοβαρή παρουσία 100δων συναδέλ-
φων απ όλη την επικράτεια προκειμένου να ενημερωθούν 
αφ ενός για την πορεία των θεμάτων μας και αφ’ ετέρου 
για να αποφασίσουμε για την τρέχουσα εκλογική διαδικασία 
της ανανέωσης των οργάνων διοίκησης του για την επόμε-
νη 3ετία! 

Η απερχόμενη διοίκηση έκανε τον απολογισμό της για τα 
πεπραγμένα της 3ετιας 12/16 -9/19 που άλλαξε τον ΡΟΥ της 
κατηφόρας και της ξεφτίλας που μάστιζε το συλλογικό μας 
όργανο κυρίως την 3ετία 12 -15 με βάσει τα τραγικά που 
διαπιστώθηκαν και στηλιτεύτηκαν απ το σύνολο των συντα-
ξιούχων συναδέλφων που με την σειρά τους,αποφάσισαν 
την αλλαγή πορείας και την τιμωρία -περιθωριοποίηση του 

συνόλου των μελών της προηγούμενης διοίκησης!

Είναι ανάγκη περιγραφικά να απαριθμήσω κάποια γεγονό-
τα για να θυμηθούμε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί απ τα 
πρώτα χρόνια των μνημονίων στο ΣΣΕΜ και των γεγονότων 
που χαρακτήριζε την αλαζονεία την απάθεια την αδιαφορία 
και κυρίως την ανεπάρκεια των προηγούμενων οι οποίοι 
θεωρούσαν ότι ο ΣΣΕΜ είναι παράρτημα της επιχείρησης 
των μπαμπάδων τους και το μόνο που έκαναν με επιμέλεια 
ήταν να φροντίζουν τα ίδια των τις πίτες και τα ταξιδάκια 
αναψυχής ανά την Ελλάδα πάντα με χρέωση του Ταμείου 
του ΣΣΕΜ χωρίς τα προβλεπόμενα ούτε σε έγκριση ούτε σε 
απολογισμό! 

Σε κλίμα παρεΐστικης συνεργασίας αποφάσιζαν ότι τους 
βόλευε γράφοντας στα παλαιά των υποδήματα τα προ-
βλεπόμενα και τις ανάγκες των ήδη κατατρεγμένων συ-
ναδέλφων με τις κατακρεουργημένες συντάξεις των απ τα 
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Η παρούσα 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αφορά 
τους-τις συνταξιούχους της τ .ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Κ/Φ & προσυνταξιουχους ΤΕΑΠΕΤΕ!,

Κοιν/ση: ΣΣΕΜ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ fb 
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μνημόνια και την μη διεκδίκηση των οφειλομένων απ τους 
νέους ιδιοκτήτες της λεηλατηθείσας μεγάλης ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ και ξεπουληθείσας έναντι πινακίου φακής αφού 
είχε ξεπουπουλιαστεί απ όλα τα στοιχεία του ενεργητικού 
της μένοντας με τις ταμπέλες πρόσωπο με πρόσωπο)! 

Οι εμπλεκόμενοι στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ Σύλλογοι 
ΣΥΕΤΕ /ΣΣΕΜ και εκπρόσωποι ΤΡΑΠΕΖΑΣ δεν φρόντισαν 
κατά τις μεταβιβάσεις των πακέτων στους νέους ιδιοκτή-
τες για τα συμφέροντα των εργαζομενων -συνταξιούχων με 
αποτέλεσμα να βιώνουμε σήμερα τα χειρότερα που ούτε ως 
σενάριο δεν τό ‘χαμε φανταστεί! 

Υπενθυμίζω απλά τις μεθοδεύσεις των προηγούμενων 
για όλη την περίοδο απ το 2005 που ψηφίστηκε ο 3371 με 
την δημιουργία του ΕΤΑΤ και την διευκόλυνση της πώλησης 
της τράπεζας με αποτέλεσμα αμέσως μετά τον διαχωρισμό 
των συνταξιούχων προ και μετά της 18/4/06 όπου οι μεν 
προ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ φορτώνοντας τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό με δαπάνες που δεν του αναλογούσαν και τους 
μετά την 18/4 που τους ενέταξε στο ΕΤΑΤ ως ΝΠΔΔ μη φρο-
ντίζοντας για την εισροή εισφορών πάρα μόνο την κάλυψη 
των υποχρεώσεων μέχρις εξαντλήσεως των εναπομεινά-
ντων αποθεματικών και χωρίς την απαιτούμενη αναλογιστι-
κή μελέτη δαπάνης της τράπεζας για τις υποχρεώσεις της 
έναντι των συνταξιούχων ως διαχειρίστρια των παρακρατή-
σεων των αποθεματικών τους του ΤΕΑΠΕΤΕ που ήταν και 
είναι υποχρέωση της τράπεζας που ανέλαβε το ενεργητικό 
της τ εμπορικής ξεχνώντας το παθητικό της! 

Όλα αυτά φυσικά είναι γνωστά σε όλους μας αλλά 
κάνει καλό να τα ενθυμούμαστε για να μην ξεχνάμε 
ποιοι τίμησαν τον όρκο και την ψήφο μας και ποιοι όχι! 

Πώς να ξεχάσουμε την προτροπή των προηγούμενων για 
να καλύψουμε τα έξοδα των δικηγόρων που ήταν προτίμη-
ση των ΠΡΟΕΔΡΩΝ των συλλόγων μας με τα 250 ευρώ-
πουλα προκαταβολικά και με το 10% στην ολοκλήρωση των 
όποιων αποφάσεων περί των κλαπέντων συντάξεων μας ;; 

Πώς να ξεχάσουμε παλιότερα την παρακώλυση συλλογι-
κής διεκδίκησης λέγοντας ότι ο ΣΣΕΜ είναι αστικό σωματείο 
και δεν μπορεί να,εγείρει αγωγές για την υπεράσπιση μας για 
την αδικία, που μας συνέβη;;; 

Πώς να ξεχάσουμε τα προκλητικά των ταξίδια με πλήρη 
κάλυψη κάθε δαπάνης χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά και έγκριση και την τακτική μισθοδοσία των πάλι χωρίς 
έγκριση απόφαση Γ.Σ. αυτό για το οποίο έγιναν οι διαγραφές 
των αλλά ακόμα περιμένουμε την επιστροφή στο ταμείο των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στα ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ μέλη του 
Δ.Σ.;;; 

Πώς να ξεχάσουμε την ανακοινωθείσα Γ.Σ. του ΜΑΐΟΥ του 
15 χωρίς οικονομικό απολογισμό στα θέματα της Η.Δ. και 
την μετατροπή της -σε αγωνιστική πορεία- προς το υπουρ-
γείο Εργασίας για την δικαίωση του αγωνιστικού μας τότε 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ;;; 

Πώς να ξεχάσουμε τις κραυγές του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ για την μη μεταφορά των φακέλων απ τα,αρχεία 
της ΝΙΚΗΣ 24 και την θεατρική αγωνιστική παράδοση όταν 
έσφιξαν τα λουριά;;; 

Τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να ξεχάσουμε απ την 
αλήστου μνήμης εποχή της ξεφτίλας και του ξεπουλή-
ματος απ τις ηγεσίες των αγωνιστικών παρατάξεων 
του παρελθόντος μεγάλες και μικρές που όλες χόρεψαν 
τον χορό της υποκρισίας και της αδιαφορίας;;; 

Μην ξεχνάμε όμως ότι σε όλη αυτή την διαδρομή δεν ήταν 
μόνοι τους είχαν και συνεργάτες όλους αυτούς που τους 
ψήφισαν μετά μανίας ως τους μόνους ειδήμονες και αγωνι-
στές των συμφερόντων μας!

ΑΠΛΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ότι αυτή η αμαρτωλή διοίκηση της 
3ετιας 12-15 είχε ήδη καταγγελθεί υπό της ΔΗΣΥΝΕ που 
είχαμε δημιουργήσει αλλά δεν καταφέραμε να εκλέξουμε 
αντιπρόσωπο στο Δ.Σ. του ΣΣΕΜ για μια δεκάδα σταυρών 
που θα,είχε αλλάξει το νοσηρό αυτό κλίμα αφού είχαμε κα-
ταλήξει απ το 2009 ότι στον ΣΣΕΜ δεν έχουν λόγο ύπαρξης 
και ρόλο οι κομματικοσυνδικαλιστικές ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ του πα-
ρελθόντος πάρα μόνο οι συνάδελφοι με την γνώμη τους επί 
των προβλημάτων μας επί των συντάξεων μας της υγείας 
μας και των δανείων μας μετά τις περικοπές που άρχισαν απ 
το 2010 με τον 3863 και τον 4024 /11 και συνέχισαν με τον 
4051/12 & 4093/12! 

Και που ολοκληρώθηκαν με την ένταξη του ΕΤΑΤ στο 
ΕΦΚΑ και την νέα τσεκουριά του Κατρούγκαλου που μας 
αποτελείωσε!

Κύριος οίδε τι μέλλει γενέσθαι με τον γρίφο των αποφά-
σεων! 

Υπενθυμίζω απλά ότι έγιναν οι εκλογές του 15 τον ΙΟΥΝΙΟ 
που προέκυψε ένα νέο κλίμα λόγω συμμετοχής νεωτέρων 
συναδέλφων λόγω των εθελουσιών που έκανε η τράπεζα 
ΜΗ καταβάλλοντας όμως στο ταμείο τα αναλογούντα με 
αποτέλεσμα την αγανάκτηση των αποχωρησάντων εθελου-
σίας αφού μπορούσαν να μένουν μέχρι και τα 67 να τους 
φιλοξενεί η τράπεζα στα ψυγεία που είχε δημιουργήσει! 

Οι δύο νέοι εκλεγμένοι του ΙΟΥΝΗ ΤΟΥ 16 ενήργησαν με-
θοδικά αποκαλύπτοντας τα αμαρτήματα της πλειοψηφίας 
οι οποίοι αναγκάσθηκαν να πάνε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ μετά την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 16 με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε νέες έκτακτες εκλογές τον 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 16 όπου επήλθε η μεγάλη ανατροπή με 
την νίκη των δύο ΚΙΣΥΕΤ & ΑΔΗΠ οι οποίοι σχημάτισαν το 
νέο προεδρείο της νέας περιόδου 16 - 19 αυτή για την οποία 
έγινε προχθές ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 
τον οποίο και επικροτήσαμε με την θετική μας ψήφο! 

Δεν υπήρξα ποτέ ούτε μου αρέσει ο μηδενισμός παρά τις 
όποιες επιφυλάξεις μου για επιμέρους θέματα που δεν περ-
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πάτησαν όπως το περίμενα γι αυτό και έδωσα την ανοχή ως 
ψήφο σε μια διοίκηση και περίοδο που δεν μοιάζει σε τίποτα 
με τα προηγούμενα τερτίπια των ριψάσπιδων ήδη εξαφανι-
σμένων απ’ τις Γ.Σ.!

Ο ΣΣΕΜ αυτή την 3ετια ήταν ΣΥΛΛΟΓΟΣ με παρουσίες στο 
εσωτερικό του που άλλαξαν την εικόνα του φέρνοντας κο-
ντά τους συναδέλφους και πράττοντας κατ’ ελάχιστο αυτά 
που δικαιώνουν τον λόγο ύπαρξης του συλλόγου και των 
μηνιαίων συνδρομών μας! ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΛΑ δεν έγιναν όλα! 

Έγιναν όσα μπορούσαν να γίνουν αλλά μπορούσαν να 
γίνουν και περισσότερα! 

Έγιναν όσα έπρεπε κατ’ αρχήν να γίνουν όπως 
Η ευπρεπής εμφάνιση του ΣΣΕΜ με την καθημερινή πα-

ρουσία των εκλεγμένων και πολλή προσπάθεια και καλή 
πρόθεση ανεξάρτητα του βαθμού επιτυχίας! 

Έγιναν όσα κατ’ ελάχιστον απαιτούνται για να λέμε ότι αξί-
ζει να συμμετέχουμε ως μέλη για να ελπίζουμε ότι μπορούμε 
περισσότερα για όλους αν και εφόσον μπορέσουμε να συ-
νεννοηθούμε για τις προτεραιότητες μας! 

Για τον ΣΣΕΜ ΟΙ ανάγκες μας ακούν και αθροίζονται χωρίς 
να περιορίζονται κατ’ αρχήν σε (3)τρεις λέξεις! 

Συντάξεις-υγεία-δάνεια! Λέξεις με περιεχόμενο που δεν 
έχουν χρώμα και κόμμα! 

Λέξεις με περιεχόμενο που άλλαξαν την ποιότητα της ζωής 
μας και μας ταλαιπωρούν πολλά χρόνια τώρα και δεν ξέρου-
με πότε και πώς θα τελειώσει ο βασανισμός των σωμάτων 
και των ψυχών μας! 

Μην ξεχνάμε ότι στα δύσκολα χρόνια που βιώνουμε πολ-
λοί συνάδελφοι- ισσες αρρώστησαν βαριά και έχασαν την 
ζωή τους χωρίς να ξέρουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που 
τους δημιούργησε και βίωναν στα πέτρινα αυτά χρόνια που 
μας έτυχαν! 

Για να μην σας κουράζω με πολλά έρχομαι στο προκείμενο 
των τρεχουσών εκλογών του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19! 

Όπως είπα ανήκω σε αυτούς όπως και πολλοί από σας που 
πιστεύουν ότι αυτά που μας απασχολούν δεν είναι αντικείμε-
νο των παρατάξεων που μας έφεραν σε αυτό το χάλι ούτε 
και των νέων που είχαν μέχρι τώρα την ευθύνη του ΣΣΕΜ 
αφού και αυτές πάλι θα καταλήξουν μαθηματικά στην λο-
γική της άγονης αντιπαράθεσης και γι αυτό δεν έχουν λόγο 
συνέχισης! 

Και οι δύο υπάρχοντες εκλογικοί σχηματισμοί επαίρονται 
και απεκδύονται κάθε τι κομματικό ισχυριζόμενοι και οι δύο 
ότι κάτω απ την επικεφαλίδα των ΚΥΣΙΕΤ ΚΑΙ ΑΔΗΠ συμμε-
τέχουν μέλη συνάδελφοι όλων των αποχρώσεων αρκεί να 
συμφωνούν στο στόχο όπως οι ίδιοι οι φερόμενοι ως αρ-
χηγοί ΔΕΔΕΣ -ΤΣΙΛΩΝΗΣ διαλαλούν στεντορείως λοιδορού-
ντες τις αφερέγγυες παλιές παρατάξεις των ΔΑΚΕ ΔΗΣΥΕ 
ΕΣΑΚ ΚΛΠ. 

***  ΟΜΩΣ ΞΕΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ 
ΤΡΟΠΩΝ ΑΜΕΣΟΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΧΙ την διαιώνιση των παρατάξεων 
που αναγκαστικά χωρίζουν λόγω ψηφοδελτίων!

Σίγουρα τα άτομα είναι αυτά που δίνουν ΑΞΙΑ στα, ψη-
φοδέλτια και όχι οι τίτλοι των ακομμάτιστων ταξικών 
κλπ επιθέτων! 

Το ερώτημα μου λοιπόν είναι γιατί δεν φρόντισαν να μην 
διαχωρίζουν πλέον τους συναδέλφους σε παρατάξεις και 
έδωσαν την ευκαιρία να επανέλθουν με εμφανισθέντες στην 
Γ.Σ. ως ΔΑΚΕ ΔΗΣΥΕ ΕΣΑΚ ΚΛΠ που φιλοδοξούν να διασπά-
σουν τα υπάρχοντα 2 σχήματα, αρπάζοντας υποψήφιους ή 
χρησιμοποιώντας αργότερα ως εκλεγμένους εκείνους που 
λένε ότι ανήκω σε κόμμα αλλά στον ΣΣΕΜ είναι ακομμάτι-
στοι! 

ΓΙΑΤΙ κκ ΤΣΙΛΩΝΗ και ΔΕΔΕ δεν απεκδύεστε των εκλογι-
κών παρατάξεων και να πάτε σε ένα ψηφοδέλτιο με υποψή-
φιους ανά περιφέρεια και ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑ για να μπορεί κάθε 
συνάδελφος να επιλέξει εκείνον που θεωρεί ικανό η ικανή η 
ικανότατο για το Δ.Σ. χωρίς την δέσμευση του διαφορετικού 
ψηφοδελτίου;;; 

Θέλετε δεν θέλετε τα διαφορετικά ψηφοδέλτια θα μας φέ-
ρουν εκεί που ήμασταν προ του 15 δηλ. στο ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ 
ΣΚΗΝΗΣ! ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ αφού 
το καταστατικό επιτρέπει την μέσω προτάσεων η αυτοπρο-
τάσεων ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΨΗ-
ΦΟΔΕΚΤΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;;; 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ-Α 
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ οΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑ-
ΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ! 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και σε ότι μου αναλογεί θα επιδιώξω την 
Μεμονωμένη υποψηφιότητα μου στο Δ.Σ. δίνοντας την 
δυνατότητα σε όσους-ες πιστεύουν ότι μπορώ να προ-
σφέρω ως άτομο στο Δ.Σ. να το κάνουν δίνοντας μου 
την ευθύνη του σταυρού των! 

Και τους υπόσχομαι ότι θα κάνω εκείνο που είπε ο αρχαί-
ος.....δος μοι πα στω και ταν γαν κινήσω! 

Για να μην σας κουράζω με πολλά καλοί μου συνά-
δελφοι θα επιδιώξω αυτά που μας ταλαιπωρούν και θα 
βάλω σε κίνηση όλα τα, έμβολα για την εκδίωξη των 
παλαιών τρωκτικών απ το άνω μαγαζί των τον ΣΥΝΠΕ 
που τόσα ακούγονται και τίποτα δεν γίνεται! 

Συγγνώμη για το μακροσκελές της επιστολής μου και 
ευελπιστώ στην μελέτη σας και όχι στο διάβασμά της!


