Συναδέλφισσες /οι,
Την εποχή των μνημονίων που μας άφησε έντονα
τα σημάδια του οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού, την φτωχοποίηση των οικονομικά ασθενέστερων, την καταστροφή της μεσαίας τάξης και τελικά
την εν δυνάμει διάλυση του κοινωνικού ιστού της
χώρας, διαδέχθηκε η «μεταμνημονιακή» εποχή,
γεμάτη συλλογικές αυταπάτες για δήθεν γρήγορη
ανάπτυξη, ευημερία και επιστροφή στην κανονικότητα.
Εντελώς ομαλά οι άνεμοι του αφόρητου λαϊκισμού που έσυραν τη Χώρα σε ένα τρίτο σκληρό και
αχρείαστο μνημόνιο, αντικαταστάθηκαν από τους
ανέμους του φιλελευθερισμού, που υπόσχονται
ανάπτυξη με κάθε μέσο. Αυτό σημαίνει απλά περιστολή του ήδη αναπόφευκτου κοινωνικού κράτους,
συρρίκνωση δημοκρατικών και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και τελικά επιδείνωση της θέσης των
μισθωτών και συνταξιούχων.
Η Χώρα μας με μνημόνιο ή μεταμνημόνιο συνεχίζει να πορεύεται στον ίδιο δρόμο.
Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως αριστεροί, έστρωσαν τον δρόμο για την επέλαση του φιλελευθερισμού.

Η κανονικότητα, η απαλλαγή από μύθους και
ιδεοληψίες, η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο, η
κοινωνική συνοχή φαίνεται ότι θα αποτελέσουν για
μια ακόμη φορά ζητούμενο και αντικείμενο αγώνων και διεκδικήσεων για τους συνταξιούχους και
εργαζόμενους της πατρίδας μας.
Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας ήταν
από τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που επλήγησαν
βάναυσα από την δραματική μείωση των συντάξεων, την αφόρητη φορολογία των εισοδημάτων, την
υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας, οφείλουν να συνεχίσουν αταλάντευτα να αγωνίζονται
στην πρώτη γραμμή του Τραπεζοϋπαλληλικού και
του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος της Χώρας, για την αποκατάσταση των εισοδηματικών και
κοινωνικών απωλειών.
Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής Τράπεζας, οφείλουν ενωτικά, αγωνιστικά, μεθοδικά και ασυμβίβαστα, να αγωνιστούν όπως έκαναν πάντα όλα τα
προηγούμενα χρόνια για:
4 μια κανονική ζωή
4 σε μια κανονική χώρα
4 μέσα από έναν κανονικό Σύλλογο

Ο αγώνας μας για την επιστροφή αλλά και την διεύρυνση των κατακτήσεων μας, περνάει μέσα από
την απόρριψη πολλών συλλογικών μύθων και ιδεοληψιών, που τα μνημονικά χρόνια μας δίχασαν,
μέσα από ένα τεχνητό εμφυλιοπολεμικό κλίμα που
κάποιοι έντεχνα καλλιέργησαν.
Σε εθνικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο,
οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας.
Να καταδικάσουμε τον λαϊκισμό και τον φιλελευθερισμό, το ή εμείς ή αυτοί.
Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και γενικά οι πολίτες αυτής της χώρας, πλήρωσαν ακριβά τους τεχνητούς διαχωρισμούς της τελευταίας δεκαετίας. Οι
ενωτικοί αγώνες του λαϊκού κινήματος διακόπηκαν
βίαια, για να χτιστούν πολιτικές καριέρες και να δημιουργηθούν πολιτικά και συνδικαλιστικά εκτρώματα, που το δίχασαν και το αφόπλισαν και τελικά
κατάφεραν να κάνουν «ελκυστικό» τον μασκαρεμένο νεοφιλελευθερισμό που παλιννοστεί.
Τελικά ψευτόμαγκες δήθεν αριστεροί και καθώς
πρέπει φιλελεύθεροι, υπηρέτησαν και συνεχίζουν
να υπηρετούν την ίδια στρατηγική του διχασμού του
αποπροσανατολισμού και της διάλυσης του οργανωμένου συνδικαλιστικού και λαϊκού κινήματος.
Δυστυχώς αυτό το νοσηρό και βαθειά διχαστικό κλίμα, καλλιεργείται την τελευταία τριετία και
στους κόλπους του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Μια ομάδα προσώπων με ετερόκλητα χαρακτηριστικά προσπάθησε - και κατάφερε εν μέρει - να
κεφαλαιοποιήσει την οργή, την δυσαρέσκεια και
την ανασφάλεια των συναδέλφων. Χρησιμοποίησε
τους αρχέγονους διαχωρισμούς του καλού ενάντια
στο κακό, του νέου ενάντια στο παλιό, του άφθαρτου εναντίον του διεφθαρμένου, του επαναστάτη
εναντίον του συντηρητικού.
Επιστράτευσε όλες τις αρχές του λαϊκισμού, του
χαϊδέματος και του ταξίματος όλα σε όλους, των
μαξιμαλιστικών στόχων που δημιουργούν προσδοκίες, ή με λίγα λόγια όπως λέει ο λαός μας, μοίρασε ασύστολα σανό και δήθεν συμμετοχή όλων σε
αδιέξοδες ομάδες και διαδικασίες που μόνο πελατειακή σχέση δημιουργούν.
Δυστυχώς για όλους μας όμως, τα μηδενικά αποτελέσματα της τριετίας που πέρασε δεν μπορούν να
κρυφτούν κάτω από φανφάρες, αδιέξοδες νομικές

διεκδικήσεις και συμπεράσματα επιτροπών που
δεν αξίζουν ούτε το χαρτί που γράφτηκαν.
Ο Σύλλογος απομονώθηκε από την ΟΣΤΟΕ και το
οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, απέκτησε τα
χαρακτηριστικά ενός κλειστού και αυταρχικά διοικούμενου κλαμπ χωρίς στρατηγική και προοπτική.
Οι συνδικαλιστικοί αγώνες έδωσαν την θέση τους
στους δικαστικούς, εφευρέθηκαν εχθροί όπως ο
Σύλλογος των εν ενεργεία εργαζομένων - και όχι
μόνο - για να κρυφτούν συλλογικές και προσωπικές ανεπάρκειες.
Αποσιωπήθηκε έντεχνα ότι τα όποια θετικά αποτελέσματα, όπως οι αποφάσεις του ΣτΕ, οι απονομές
συντάξεων σε κατηγορίες συναδέλφων που εκκρεμούσαν και πολλά άλλα, φέρουν την σφραγίδα του
Συλλόγου Εργαζομένων και της ΟΤΟΕ που συνέχισαν τον αγώνα με συνέπεια και συνέχεια.
Χωρίς να μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες (θα το
κάνουμε προσεχώς αν χρειαστεί) θεωρούμε ότι τα
αποτελέσματα της τριετίας που πέρασε είναι αρνητικά.
Δυστυχώς για όλους μας, αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ
αλλά και ορατότης ΜΗΔΕΝ.
Για να κρυφτεί η αποτυχία, επιστρατεύεται ο αυταρχισμός και τα σταλινικά χαρακτηριστικά μιας
σέχτας που διοικεί χωρίς αρχές και που με διαδικασίες που θυμίζουν άλλες εποχές, κάνει ότι μπορεί
για να διατηρήσει την εξουσίας της και στο μέλλον.
Γιατί τι άλλο είναι η πορεία προς τις εκλογές με
μονοπαραταξιακή εφορευτική επιτροπή, που προσπαθεί να δυσκολέψει την συμμετοχή παρατάξεων
και συναδέλφων (θεώρηση υποψηφιοτήτων από το
ΚΕΠ!!!).
Από ποιο χρονοντούλαπο άραγε έχει βγει αυτή η
ιδιοκτησιακή σχέση με τον Σύλλογο;
Με ποια ιδεολογικά δάνεια από σταλινικές και
φασίζουσες πρακτικές, επιχειρείται η εξουδετέρωση «αντιπάλων» με ψεύτικη προπαγάνδα, ψεύτικη
δημιουργία δήθεν εχθρών, αποκλεισμούς και ενίοτε στοχοποίηση ανθρώπων και θεσμών;
Ποια σχέση έχει η αριστερά, το νέο, το άφθαρτο,
το επαναστατικό με την γραφειοκρατικοποίηση, τον
απομονωτισμό, την μισαλλοδοξία, τον διχασμό και
τον αφορισμό κατακτήσεων και αγώνων του παρελθόντος;

Η ΔΗΣΥΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
Με γνώση και συνέπεια συνεχίζουμε τους αγώνες.

•	Για ένα Σύλλογο Συνταξιούχων δημοκρατικό και βαθειά συμμετοχικό.
Ανεξάρτητο - αγωνιστικό - ενωτικό.
•	Για ένα Σύλλογο Συνταξιούχων που συνεχίζει να διευρύνει όπου χρειάζεται τις κατακτήσεις, σε άμεση συνεργασία με την ΟΣΤΟΕ και με τον
Σύλλογο εν ενεργεία συναδέλφων και την ΟΤΟΕ.
•	Για ένα Σύλλογο απαλλαγμένο από διχασμούς, αποκλεισμούς και μικροπαραταξιακές λογικές.
•	Για ένα Σύλλογο που αγωνίζεται, ενώνει και δεν χωρίζει, μαζικοποιεί
και δεν περιχαρακώνει, χωρίς εσωστρέφεια, με προτάσεις που ενώνουν, με στρατηγική δράση που δεν εξαντλείται μόνο στις αίθουσες των
δικαστηρίων.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:
4 Η πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
4	Η άμεση αποκατάσταση των ποσοστών αναπλήρωσης των
συντάξεων.
4 Η άμεση καταβολή των αναδρομικών.
4 Η πλήρης εφαρμογή του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ.
4	Η διεύρυνση σε θετική κατεύθυνση του ομαδικού ασφαλιστηρίου
υγείας.
4	Η επίλυση όλων των ειδικών προβλημάτων των συναδέλφων
(π.χ. η άτοκη καταβολή υπολοίπων συναδελφισσών στο ΕΤΕΑΠ
όπως έχει συμφωνηθεί).
4	Η συνέχιση της προσπάθειας επίλυσης του βραχνά των κόκκινων
δανείων των συναδέλφων σύμφωνα με τις ΣΣΕ της ΟΤΟΕ.
4	Άνοιγμα του διαλόγου για την περιουσία του ΤΕΑΠΕΤΕ
σε συνεργασία με τον ΕΝ.Α.Σ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝ.Α.Σ.
Εδώ και πολλούς μήνες η ηγεσία του Συλλόγου έχει στήσει ένα αφήγημα γύρω από τα ακίνητα του
Συλλόγου των εν ενεργεία (ΕΝ.Α.Σ.).
Με κάθε μέσο προσπαθεί να πείσει τους συνταξιούχους ότι οι εν ενεργεία συνάδελφοι μας αρνούνται
να παραχωρήσουν το κτίριο της οδού Ευπόλιδος 12 για χρήση από τον Σύλλογο Συνταξιούχων.
Για άλλη μια φορά επιστρατεύτηκαν όπλα από την γνωστή φαρέτρα του λαϊκισμού και του φασισμού.
Λάσπη - προπαγάνδα - ψέμα και στο τέλος ο γνωστός διχασμός. Με άμεσες προσωπικές επιθέσεις στο
Προεδρείο του Συλλόγου των εν ενεργεία και με ψίθυρους στο παρασκήνιο, στοχοποιήθηκαν θεσμοί
και πρόσωπα που με τους αγώνες τους θεμελίωσαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το σύνολο των κατακτήσεων των συνταξιούχων.
Επειδή οι λέξεις ντροπή και συγγνώμη απουσιάζουν από το λεξιλόγιο των συκοφαντών, δηλώνουμε
ότι:
Η παράταξη της ΔΗΣΥΕ έχει ενιαία έκφραση τόσο στον Σύλλογο Συνταξιούχων όσο και στον των εν
ενεργεία. Οι αγώνες, οι κατακτήσεις, και η συνέπεια λόγων και πράξεων της ΔΗΣΥΕ εκφράζεται με μια
καθαρή και ενιαία θέση:
 Το σύνολο της περιουσίας του ΕΝ.Α.Σ. (κτίρια και αποθεματικό) σε περίπτωση διάλυσης ή μη
ύπαρξης του Συλλόγου θα περάσει στην κατοχή του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής.
 Αυτή η δέσμευση της ΔΗΣΥΕ έχει ήδη δρομολογηθεί από το Προεδρείο του ΕΝ.Α.Σ. Οι προβλεπόμενες καταστατικές αλλαγές που χρειάζονται έχουν εξαγγελθεί δημόσια και στο Δ.Σ. και
στην Γ.Σ. του Συλλόγου και θα γίνουν πράξη αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες του.
•	Έτσι απαντάμε στα φασιστικά κατασκευάσματα και στη λάσπη αυτών που χθες απείχαν από αγώνες και που σήμερα καταφεύγουν στην συκοφαντία θεσμών και προσώπων.
•	Η ΔΗΣΥΕ με αγώνες και συνέπεια απαντάει στις ανάγκες των συναδέλφων.
•	Η ΔΗΣΥΕ και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι αγωνίζονται για να επανέλθει η κανονικότητα, η δημοκρατία, η ενότητα και η συνοχή στο Σύλλογό μας.
•	Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες της 9/12/2019 είναι το πρώτο βήμα.

Η ψήφος στην ΔΗΣΥΕ
είναι ψήφος:
4	στην Ενότητα
4	στον αγώνα
4	στην προοπτική

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η Εκτελεστική Γραμματεία
της ΔΗΣΥΕ

