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Αγαπητοί  Συνάδελφοι – Σύνεδροι, 
 
 Μαζί με τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της  

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. για επιτυχία του Συνεδρίου σας,  θέλω να σας μεταφέρω  την 

απελπισία, την αγανάκτηση, την απογοήτευση, την απόγνωση και την 

εξαθλίωση των συνταξιούχων, που τα τρία τελευταία χρόνια, κάθε μέρα ακούνε 

από τους υπεύθυνους που οδήγησαν την χώρα στην καταστροφή, από τους 

φοροκλέφτες και τους πολιτικούς απατεώνες  που μας έχουν κυβερνήσει όλα 

αυτά τα χρόνια εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, πριν από τις εκλογές και μέχρι 

σήμερα, ότι δεν επρόκειτο να γίνουν άλλες μειώσεις στους μισθούς, στις 

συντάξεις, στις επικουρήσεις και να βρισκόμαστε σήμερα εμείς οι συνταξιούχοι   

να έχουμε χάσει από τα χαράτσια, την κατάργηση των Δώρων  Χριστουγέννων,  

Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και με τις επανειλημμένες μειώσεις των 

συντάξεών μας, στις αυξήσεις της  ΔΕΗ  στο πετρέλαιο θέρμανσης, στη βενζίνη, 

χωρίς παράλληλα να έχουν μειωθεί οι τιμές των αγαθών, να έχουμε χάσει πάνω 

από το 50 % των μισθών και των συντάξεων.  
 

 Η Ελληνική Κοινωνία με τα μέτρα αυτά και άλλα που ακολουθούν, βιώνει 

εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα και παρ’ όλα αυτά όμως δυστυχώς κυριαρχεί  

η αντίληψη της κομματικής τοποθέτησης  (ταυτότητας) που αποτελεί εμπόδιο 

στη δυνατότητα αξιολόγησης της πραγματικής κατάστασης, με μια μεσαία τάξη 

διαλυμένη  παρασύροντας σε κατάρρευση τον ιστό της οικονομίας  (όπως 

παραδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δύο 

συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε προ μηνών)  και με εργαζόμενους και 

συνταξιούχους με χαμηλούς μισθούς στα όρια της εξαθλίωσης. Όλα αυτά 

συνάδελφοι πρέπει να μας αφυπνίσουν. 
  

Μέσα σε τρία χρόνια οι Κυβερνώντες με τα μέτρα που έχουν πάρει 

κατέστρεψαν όσα με αγώνες και θυσίες οι προηγούμενες γενιές και η δική σας 

γενιά είχαμε κατακτήσει.  



 

Συνάδελφοι, επειδή πολύ σύντομα θα γίνεται Συνταξιούχοι και θα 

αντιμετωπίσετε ακόμη πολύ χειρότερες καταστάσεις  προσπαθήστε σήμερα να 

φύγετε από το Συνέδριό σας, όχι μόνο με λεκτικές  επισημάνσεις για ενότητα και 

αγώνα χωρίς να διαφαίνεται διάθεση παραμερισμού αντιθέσεων και διαφορών.  
 

Αντισταθείτε – Ξεσηκωθείτε – Ενώστε τις δυνάμεις σας  - Κάνετε πέρα τα 

Κόμματα που σας πρόδωσαν  γιατί πέρα από όσα έχουν συμβεί  να μην γίνεται 

δούλοι του κατεστημένου -  Να  μην έρθουν  εποχές Ανδρεάδη  και μια χούφτα 

εσωτερικών  Τροϊκανών Γενίτσαρων θα σας επιβάλουν εργασιακό καθεστώς 

μεσαίωνα.  
 

Δυστυχώς αυτά τα οποία σας λέω τώρα τα είχα επισημάνει   πριν από 

δώδεκα χρόνια μέσα από την εφημερίδα  «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»  που εκδίδει 

η  Ο.Σ.Τ.ΟΕ. και την οποία μπορείτε να δείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της  

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.  

 

Η νέα τριετία που ξεκινάει μετά το 30ο Συνέδριό σας, έχει να 

αντιμετωπίσει δύο καυτά θέματα , Ενιαίο Επικουρικό και Ενιαίο Ταμείο Υγείας, 

είναι διεκδικήσεις που μας ευαισθητοποιούν και μας ενώνουν όλους και για τις 

οποίες αξίζει να γίνουν όποιες συγκρούσεις χρειασθεί και θυσίες.           

Συνάδελφοι δεν είναι ώρα για κριτική και απόδοση ευθυνών του 

συνδικαλιστικού  κινήματος. Είναι ώρα για ενότητα και αγώνα  
  

Τελειώνοντας σας επισημαίνω για άλλη μια φορά να προσπαθήσετε να 

βρείτε νέους τρόπους μαζικής και αποτελεσματικής αντίστασης, γιατί όταν το 

ίδιο το Κράτος δεν σέβεται το Σύνταγμα, ψηφίζοντας αντισυνταγματικούς 

Νόμους για μισθούς και εργασιακά, δεν βλέπω τον λόγο γιατί εσείς πρέπει να 

τους σεβαστείτε.  

  

Σε κάθε αγωνιστική σας προσπάθεια, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. δηλώνει ότι οι 

Συνταξιούχοι θα συμπορευτούν και θα αγωνιστούν μαζί σας.   


