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 Συνάντηση Συντονιστικού Οργάνου Δράσεων 
 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ.) ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των τριών 
θεσμικών Ενώσεων και λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των στιγμών προσέρχεται στην 
σημερινή συνάντηση με πνεύμα ενότητα και ομοψυχίας το οποίο πρέπει να μας διακατέχει 
όλους . Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία, αφήνουμε πίσω τις όποιες διαφωνίες παρατηρήσεις 
μας για το ύφος της ανακοίνωσης της 22/02/2013 και είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό 
που είναι απαίτηση όλων των συναδέλφων μας εν ενεργεία και εν αποστρατεία : να 
ενώσουμε τις φωνές μας και να χαράξουμε μια κοινή πορεία δράσης. 
 

Καταθέτουμε λοιπόν τις προτάσεις για το πως πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξαχθεί από 
εδώ και μπρός η πορεία του νέου Οργάνου Σ.Ο.Δ. : 
 

1. Σεβόμενοι απόλυτα την ενότητα θεωρούμε ότι πρέπει από αυτή την στιγμή να 

αρχίσει η λειτουργία του Σ.Ο.Δ. και η πρώτη ενέργεια θα πρέπει να είναι η χάραξη ενός 

πλαισίου αρχών βάσει του οποίου θα λειτουργεί το Συντονιστικό Όργανο Δράσεων (Σ.Ο.Δ) και 

το οποίο θα είναι απόλυτα αποδεκτό από όλους τους φορείς που επιθυμούν να 

εκπροσωπούνται στο εν λόγω όργανο. 

2. Οι βασικοί άξονες αυτών των αρχών προτείνουμε να είναι  : 

a. Καθορισμός ενός πλαισίου διεκδικήσεων και τεκμηρίωση αυτών. 

b. Καθορισμός των μορφών κινητοποιήσεων  

c. Αποφυγή εμπλοκής του Σ.Ο.Δ σε οποιαδήποτε μελλοντική δημιουργία 

πολιτικού φορέα η (διαζ) κάλεσμα για συσπείρωση σε υφιστάμενο φορέα , 

καθόσον η συμμετοχή σε πολιτικούς φορείς δεν επιτρέπεται καταστατικά 

στους περισσότερους φορείς.  

d. Οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται στο Σ.Ο.Δ , να λαμβάνονται ομόφωνα προς 

ένδειξη ομοψυχίας και σεβασμού της ενότητας. 

e. Η εκπροσώπηση στο Σ.Ο.Δ να είναι ισότιμη προς όλους τους φορείς και κάθε 

φορέας θα συμμετέχει με ένα  τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο. 

f. Σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα των εν ενεργεία στελεχών στηρίζουμε τις όποιες 

επιλογές – αποφάσεις των στο θέμα εμφάνισής τους στις κινητοποιήσεις που 

θα αποφασισθούν. 

g. Δέσμευση όλων των φορέων για αυτοσυγκράτηση και αποφυγή δημοσίων 

αντιπαραθέσεων ως ένδειξη ομοψυχίας. 

h. Δημιουργία εμβλήματος και λογότυπου Σ.Ο.Δ το οποίο θα χρησιμοποιείται 

επισήμως σε κάθε μορφή επικοινωνίας. 

3. Στα πλαίσια των αρχών που αναφέραμε ακολουθούν προτάσεις για την δομή 

λειτουργίας του Σ.Ο.Δ : 

a. Συγκροτείται τριμελής επιτροπή επικοινωνίας η οποία θα εκπροσωπεί όλους 

τους φορείς που θα μετέχουν στο Σ.Ο.Δ.  σε επαφές είτε με κόμματα, είτε σε  

ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε. και η οποία θα αποτελείται αναλογικά από ένα 

http://www.sastya.gr/
mailto:sas@sastya.gr


εκπρόσωπο των Θεσμικών Ενώσεων , ένα εκπρόσωπο από τους Συλλόγους 

φορείς Ν.Π.Ι.Δ και ένα εκπρόσωπο των εν ενεργεία συναδέλφων. 

b. Συγκροτούνται ομάδες εργασίας οι οποίες θα ασχοληθούν , βάσει του πλαισίου 

διεκδικήσεων, με την μορφή , την παρουσίαση και την τεκμηρίωση αυτών 

διεκδικήσεων. Στις ομάδες αυτές καλό θα ήταν να μετέχουν ως σύμβουλοι 

οικονομολόγοι και νομικοί. 

c. Την προεδρία του Σ.Ο.Δ σε κάθε συνάντηση για την οργάνωση της συζήτησης  

θα έχει ο εκάστοτε παρέχων την φιλοξενία Πρόεδρος Ένωσης η Πρόεδρος 

Φορέα – Συλλόγου. 

4. Προτάσεις για τις μορφές δράσεων – κινητοποιήσεων: 

a. Συγκέντρωση και πορεία Διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας το συντομότερο 

δυνατόν ώστε να δείξουμε την δύναμη μας αφενός στην κυβέρνηση και 

αφετέρου να περάσουμε το μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους ότι είμαστε 

εδώ και προχωράμε όλοι μαζί. 

b. Ανακοίνωση – ενημέρωση στα μέλη μας για εκδήλωση τυχόν αιτήσεων 

άσκησης ένστασης επί των νέων κρατήσεων μέσω της Υπηρεσίας του Γ.Λ στο 

Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

c. Συνεχή επικοινωνία με τα κόμματα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στα πλαίσια ενημέρωσης των και απαίτησης για κάθε μορφή 

δράσης των προς επίλυση των προβλημάτων που θα καθορίσουμε στο πλαίσιο 

διεκδίκησης. 

d. Διοργάνωση συναυλίας σε κλειστό χώρο με συμβολικό τίμημα και το σύνολο 

των εσόδων να δοθεί σε κάποιο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών η Υπερηλίκων. 

e. Συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας και όχι μόνο σχετικά με τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε μέσω τόσο των έντυπων μέσων που κάθε φορέας 

διαθέτει όσο και των ηλεκτρονικών (sites) . 

f. Press – Conference με παρουσίαση των θέσεών μας και του πλαισίου 

διεκδικήσεων με επίτιμους καλεσμένους εκπροσώπους από την Νομική, 

Δικαστική, Οικονομική Κοινότητα. Να εξετασθεί η δυνατότητα παρουσίας του 

Προέδρου Δημοκρατίας. 

g. Ακτιβίστικες ενέργειες όπως: α) κατάθεση μεταλλίων, πηλικίων και σπαθιών 

από κάθε Σώμα (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία) στο μνημείο του Άγνωστου 

Στρατιώτη η στο Προεδρείο της Βουλής, β) συμβολικός αποκλεισμός εισόδου 

του Υπουργείου Οικονομικών επί 2-3ωρο.  

5. Παρατηρήσεις – Σχολιασμοί επί των ανωτέρω. 

 

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η στιγμή είναι ιστορική, ότι έχουμε τεράστια 

ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους που όλοι εκπροσωπούμε , στις οικογένειές μας στα 

παιδιά μας.  Δεν έχουμε το δικαίωμα στο όνομα η την μορφή των οποιαδήποτε προσωπικών 

φιλοδοξιών η επιδιώξεων να τορπιλίσουμε αυτή εδώ την προσπάθεια.  

Καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση, σύνεση, μεγαλοψυχία, να 

αφήσουμε στο παρελθόν τις οποιαδήποτε μορφές διαχωριστικών γραμμών υπήρχαν μεταξύ 

μας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μία γροθιά εάν θέλουμε να πετύχουμε τον σκοπό μας και 

την επιδίωξή μας η οποία δεν πρέπει να είναι τίποτα άλλο από το οριστικό τέλος της 

εξαθλίωσης και της ανυπαρξίας που μας έχουν καταστήσει διαχρονικά όλοι οι κυβερνώντες. 

Θεωρούμε ότι η οικονομικοτεχνική υποστήριξη όλων των προσπαθειών θα πρέπει να 

καλυφθεί από τις τρείς Ενώσεις σε μία προσπάθεια ένδειξης αλτρουισμού αφενός και μία 



μορφή ανταποδοτικότητας αφετέρου , προς όλους τους συναδέλφους για το συνολικό τίμημα 

που έχει προσφέρει ο καθένας από εμάς προς αυτές. 

Ας αναλογιστούμε την κρισιμότητα των στιγμών, την ιστορική ευθύνη που έχουμε και 

με γνώμονα το κοινό συμφέρον να πορευτούμε ανάλογα. 
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