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Αθήνα, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ…
Υπερψηφίστηκε στις 14/6/18 το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τα
δεκάδες αντιλαϊκά μέτρα του μεσοπρόθεσμου 2019-2022, σηματοδοτώντας νέο γύρο
βάρβαρης επίθεσης σε βάρος ΟΛΩΝ των εργαζομένων – συνταξιούχων. Σύμφωνα με αυτό,
μέσα σε 4 χρόνια θα αρπάξουν από εργαζόμενους - συνταξιούχους 18,5 δις ευρώ!!! που θα
προέλθουν από τις μειώσεις στις συντάξεις, τη μείωση του αφορολόγητου κλπ.,
προκειμένου να πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα πρωτογενή πλεονάσματα για τη
στήριξη του κεφαλαίου και την ανάκαμψη των κερδών του.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το πολυνομοσχέδιο (όπως και όλα τα μνημόνια που εφαρμόζονται) είναι καθ’ υπόδειξη των «θεσμών»
και συμβαδίζει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στον α ή β βαθμό σ’ όλη την Ε.Ε. Θυμίζουμε ότι η
ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι ένας από τους βασικούς «παίχτες» των «θεσμών» στη
διαμόρφωση των προγραμμάτων και των μνημονίων, που έχουν την υπογραφή της μέσω του Υποκ/τος
της στην Ελλάδα, δηλαδή της ΤτΕ. Θυμίζουμε επίσης ότι σ’ όλη την Ευρώπη (και για τους
εργαζομένους στις Κεντρικές Τράπεζες) εφαρμόζονται συνεχώς αντιασφαλιστικές διατάξεις και
αντεργατικά νομοσχέδια.
Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ…
Αυτά τα γνωρίζουν «και οι πέτρες», όμως ΤΑ ΚΡΥΒΟΥΝ, ΤΑ ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΣΤΕ. «Κοντράρονται για το δέντρο», τι είπε, τι έκανε ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής, αφήνοντας στο
απυρόβλητο την αντεργατική πολιτική. Οι ρόλοι τους εναλλάσσονται ανάλογα με το ποια κόμματα είναι
στην κυβερνητική εξουσία. Είναι συνειδητή η επιδίωξή τους που θέλει όλους μας
απογοητευμένους, στους «καναπέδες» και να χειροκροτούμε τους κυβερνητικούς και
εργοδοτικούς συνδικαλιστές για τις όποιες «διευκολύνσεις» κατορθώνουν…
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Την ίδια περίοδο όμως παρεμβαίνει και η οργανωμένη δράση, η άλλη άποψη, αυτή του ταξικού,
διεκδικητικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Με συγκεντρώσεις και πορείες Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ χιλιάδες συνταξιούχοι συνεχίζουν μέσα στις όποιες
δυσκολίες να διαδηλώνουν και να πιέζουν για λύσεις στα προβλήματά τους. Οι συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές οργανώσεις (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ ΠΟΣΕ και ΠΕΣ Δικηγόρων)
έδωσαν εντυπωσιακό παρόν την 25/4/18 στην Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις της χώρας: την 1η
Μάη μαζί με τους εργαζομένους με το ταξικό διεκδικητικό σ.κ. στο Σύνταγμα και σε άλλες 75 πόλεις
της χώρας, στις 25/5/18 στο Υπουργείο Υγείας (που με την πολιτική του στα φάρμακα και νοσήλια
εξανεμίζει και αυτό με τη σειρά του το εισόδημά μας). Ακόμα, στις 30/5/18 συμμετείχαμε στο
συλλαλητήριο της πανελλαδικής απεργίας, στις 14/6/18 στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ κατά της
ψήφισης του νομοσχεδίου με τα 88 προαπαιτούμενα, και στις 19/6/18 με πορεία στη Βουλή, ενώ
οργανώνεται και η συνέχεια αλλά και η απάντηση στα «περί καθαρής εξόδου από την κρίση». Πρέπει
να γνωρίζουν όλοι καλά ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί (το λένε όλοι σ’ όλους τους
τόνους, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΕΕ, ΔΝΤ, «θεσμοί»).

Αυταπάτες δεν έχουμε, γι’ αυτό και το συνεπές σ.κ. δηλώνει με τη σειρά του σ’ όλους τους τόνους ότι
ο αγώνας θα συνεχιστεί. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει παρά η διεκδίκηση με τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ που αγγίζουν
όλους τους συνταξιούχους, φυσικά και της ΤτΕ όπως:
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων
 Επιστροφή στα Ταμεία όλων των κλεμμένων από τις κυβερνήσεις (πάνω από 80δις ευρώ έχουν
ληστευτεί από τα ασφαλιστικά ταμεία με διάφορους τρόπους: με τις υποχρεωτικές καταθέσεις
τους άτοκα στην ΤτΕ, στο χρηματιστήριο, στα ομόλογα, με το PSI, τις ελαστικές μορφές
εργασίας κλπ).
 Εφαρμογή ΤΩΡΑ των αποφάσεων του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των
νόμων του 2012.
 Εφαρμογή των καταστατικών των ταμείων.
 Καταβολή κανονικά όλων των Δώρων και του Επιδόματος αδείας.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έχουμε ακριβοπληρώσει με τις υπέρογκες εισφορές που πληρώναμε
στα Ταμεία.
ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ…
δυστυχώς αποτελούν μια σειρά σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ – ΟΣΤΟΕ), που
όλα αυτά τα χρόνια «έβαζαν πλάτη» για το πέρασμα αυτών των πολιτικών. «Διεκδικούν» και
διεκδικούσαν πάντα «ψίχουλα», στα πλαίσια του εφικτού, απεμπολώντας τη διεκδίκηση της
κατάργησης όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, απεμπολώντας την εφαρμογή των καταστατικών των
ταμείων. Διαχρονικά, ανάλογα με το ποια κυβέρνηση είχαμε, σιωπούσαν π.χ. για το Νόμο Σιούφα,
Ρέππα, Λοβέρδου, Πετραλιά κλπ, ενώ η άλλη όψη του νομίσματος, οι «εν Δράσει» εγκωμιάζουν τώρα
συνεχώς την κυβερνητική πολιτική και ιδιαίτερα το νόμο Κατρούγκαλου!!! (για τον οποίο βογγάει όλη η
Ελλάδα), ενώ, με την περιχαράκωση στη θεωρία της απόλυτης «ανεξαρτησίας» της ΤτΕ, μας
αποκόβουν από τους φυσικούς μας συμμάχους, δηλαδή από τους συνταξιούχους της χώρας, και από τη
διεκδίκηση των γενικότερων αιτημάτων, για μικροπαραταξιακούς λόγους..
Η ΕΣΑΚ – Σ ΕΠΙΜΕΝΕΙ
Συνάδελφοι, οι δυσκολίες είναι πολλές και όσοι καθημερινά αγωνίζονται τις γνωρίζουν καλά. Όμως
άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν θα υποταχθούμε στο δρόμο της υποτέλειας, των δημοσίων
σχέσεων. Θα συνεχίσουμε τη συμπόρευση με όλους εκείνους τους συνταξιούχους ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΝ (με όσες δυσκολίες) ΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, θα
ενισχύσουμε το ταξικό σ.κ., τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις που με τα αιτήματά τους
(που είναι και δικά μας αιτήματα) και τον αγώνα τους τιμούν τις παραδόσεις και την αξιοπρέπεια κάθε
έντιμου συνταξιούχου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΕΣΑΚ –Σ
Υ.Γ. Κάτω από την πίεση των συνεχών κινητοποιήσεων σ’ όλη τη χώρα, στις 25/4 σε συνάντηση
επιτροπής διαδηλωτών με τον Υπουργό Τ. Πετρόπουλο, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις σε ζητήματα που
του τέθηκαν όπως, για παράδειγμα, ότι θα σταματήσει από τη σύνταξη του Μάη η παρακράτηση της
εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις κ.α. Ήδη από τον Μάιο έχει γίνει η εφαρμογή, ενώ
μετά τις 21/6/18 αναμένονται και άλλες ρυθμίσεις που ο Υπουργός υποσχέθηκε στην επιτροπή. Είναι
κάποια θετικά βήματα που σίγουρα δεν ικανοποιούν. Ας κρατήσουμε το εξής: Το συνδικαλιστικό
κίνημα θα είχε καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, αν η συμμετοχή όλων των κατηγοριών
συνταξιούχων στο μαζικό κίνημα και στους αγώνες ήταν πολύ μεγαλύτερη. Πρέπει να νικηθούν οι
φόβοι, η αδιαφορία, η λογική του «δεν γίνεται τίποτα», οι αυταπάτες ότι θα αλλάξουν τα πράγματα με
βουλευτικές εκλογές κ.α. Οι αγώνες αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη και ελπίδα.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.

