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5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

2016: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ  

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΒΑΡΗ 
 

Τα δάνεια ανακουφίζουν προσωρινά   

αλλά μας επιβαρύνουν για μεγάλο διάστημα  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤτΕ 

την άμεση καταβολή ΜΙΑΣ πλήρους σύνταξης σε όλους ως ελάχιστη 

ενίσχυση του κατακρεουργημένου εισοδήματός μας. 
 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

1.  Το 2015 που έφυγε, ήταν μια ακόμη μαύρη χρονιά για συνταξιούχους, 

εργαζόμενους, νεολαία. Αν και είχαμε «νέα» κυβέρνηση (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. – 

ΑΝΕΛ), γρήγορα αποδείχθηκε ότι είναι νέοι διαχειριστές της εξουσίας του 

κεφαλαίου. Αποδείχθηκαν μαιτρ στα ψέματα και την πολιτική απάτη. Όχι μόνο δεν 

κατήργησαν τα επαίσχυντα μνημόνια 1 και 2 όπως διατυμπάνιζαν, όχι μόνο τα 

εφαρμόζουν μέχρι «κεραίας», υπέγραψαν και 3ο χειρότερο μαζί με ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, 

ΠΑΣΟΚ, κατ’ εντολή και υπαγόρευση της ΕΕ του μεγάλου κεφαλαίου. Η πολιτική που 

θα συνεχίσει να φορτώνει βάρη στις πλάτες του λαού, για να κερδίζουν οι λίγοι 

φαίνεται ότι ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 2016. Προαναγγέλονται ισχυρά χτυπήματα στην 

κοινωνική ασφάλιση, στη φορολογία εισοδημάτων κλπ. Αντί να βελτιώνεται η 

ευημερία του λαού ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Να συνεχίζεται δηλαδή η 

καταλήστευση αυτού του πλούτου από τους λίγους τους κεφαλαιοκράτες. Γύρω μας 

ακόμα έχουμε εντάσεις, πολεμικές συρράξεις ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλοι μας, ιδιαίτερα η νεολαία. Να 

απαιτηθεί πιο δυνατά: ΚΑΜΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ στους ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ. 

2.  Η άσχημη αυτή κατάσταση βρίσκει δυστυχώς συμμάχους ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ. Ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός σε ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, 

ΟΣΤΟΕ, πρωτοβάθμια σωματεία αποπροσανατολίζει συνειδητά, σιγοντάρει, 

«βάζει πλάτη» να περνάνε οι αντιλαϊκοί νόμοι των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

3.  ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤτΕ. Για παράδειγμα ο Σύλλογος 

Συνταξιούχων: Στο 11μελές ΔΣ, ή θα «πλακώνονται» για τις καρέκλες ή θα 

αποπροσανατολίζουν ή θα πανηγυρίζουν (παλαιότερα για την «αναδιοργάνωση» 

δηλαδή τη συρρίκνωση της ΤτΕ που μόνο η ΕΣΑΚ είχε τότε προειδοποιήσει, 



 2 

σήμερα με το ασφαλιστικό ή για το καθολικό δάνειο που έχει επιτόκιο 

2,5%!!! κλπ) εξυπηρετώντας τα σχέδια της Διοίκησης. Ανοιχτά ΣΗΜΕΡΑ 

τάσσονται κατά της κοινωνικής ασφάλισης!!! που ακόμα και οι πιο σκληροί 

εργοδότες έτσι ωμά δεν εκφράζονται. Από τη μία ενισχύουν τις κυβερνήσεις που 

τσακίζουν τις συντάξεις μας, και από την άλλη θέλουν να μας οδηγήσουν σε ιδιωτικές 

ασφαλιστικές, αντί να απαιτούν την πλήρη καταβολή των συντάξεων μας ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ με τις εισφορές μας τόσα χρόνια (δίναμε 11,5% μόνο για 

την κύρια σύνταξη επί όλων των αποδοχών + 23% ο εργοδότης)!!! Συνεχίζουν και 

τον αντιδημοκρατικό κατήφορό τους στο σύλλογο στερώντας με το «έτσι θέλω» από 

την ΕΣΑΚ-Σ (γιατί αποκαλύπτει το ρόλο τους) ακόμα και το ελάχιστο της αποστολής 

των 2 ανακοινώσεων, δικαίωμα που έχουν όλες οι άλλες παρατάξεις. ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ, 

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

4.  Το συνταξιουχικό κίνημα συμπορευόμενο με το ΠΑΜΕ, με όλες τις δυσκολίες, 

την υπονόμευση, έδωσε μάχες το 2015 με σωστά αιτήματα ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ 

ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ενώσεις του ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, και ΠΟΣΕ – ΟΑΕΕ έδειξαν ότι δεν συμβιβάζονται με αυτή τη 

ληστεία που γίνεται στις συντάξιμες αποδοχές. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ με κινητοποιήσεις σ’ όλη την Ελλάδα 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ 

 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 13ης ΚΑΙ 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

 ΚΑΜΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

 ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ.  

 ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ. 

 ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Με αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, με συσπείρωση στην ΕΣΑΚ-Σ στην ΤτΕ,  

προχωράμε, παλεύοντας τις δυσκολίες το 2016. 

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

 

ΕΣΑΚ-Σ 

 

Υ.Γ. Την Πέμπτη 14/01/2016 στις 10:30 η πρώτη νέα συνάντηση των φίλων της ΕΣΑΚ-Σ στο 

σύλλογο. 

 


