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Αθήνα, 9/10/2018

Συνάδελφοι, σες,
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο μας, αλλά και στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό
αλλά και Τραπεζικό πεδίο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
 Στο ΔΣ του ΣΣΤΕ συνεχίζεται ο αποπροσανατολισμός, η στείρα αντιπαράθεση
πλειοψηφίας - μειοψηφίας. Αφήνουν στο απυρόβλητο την πολιτική που πλήττει κάθε
οικογένεια. Καλλιεργούν ψευδαισθήσεις ότι η δήθεν «ανεξάρτητη» ΤτΕ, ΠΟΥ –
ξανατονίζουμε-- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, υποχρεούται παράλληλα να
ασκεί και κοινωνική φιλεργατική πολιτική …… μόνο όμως στην ΤτΕ.
 Με την τακτική τους ΜΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΑΝ απ΄ όλους τους υπόλοιπους
συνταξιούχους, κυρίως από αυτούς που αγωνίζονται για την κατάργηση ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.
 Με την τακτική τους αυτή και τις μικροπαραταξιακές τους αντιπαραθέσεις, υπηρετούν
το «Διαίρει και βασίλευε», «δοκιμασμένο» δόγμα και τακτική όλων των μέχρι τώρα
κυβερνήσεων.
 Ορισμένοι (οι «Εν Δράσει») έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν και την ωμή
εξαπάτηση. (Με την Ανακοίνωση Νο 41/14.9.2018 «ενημέρωσαν» τους συναδέλφους ότι
το «Γ.Σ. της ΤτΕ αποφάσισε την κατάργηση των περικοπών και την επιστροφή των
αναδρομικών»)!!! Όμως, όπως έγινε ευρέως γνωστό, τέτοια απόφαση δεν πήρε το Γ.Σ.
της ΤτΕ στην συνεδρίαση του στις 14/9/2018, αλλά ούτε και στην επόμενη του
Οκτωβρίου 2018!
 Η δε παράταξη «Αναγεννητική Πρωτοβουλία», όχι μόνον δεν κράτησε αποστάσεις
από την απαράδεκτη ανακοίνωση, αλλά επιβράβευσε
τους «Εν Δράσει»!!!!
προχωρώντας σε κοινή ανακοίνωση-κάλεσμα για κοινή συγκέντρωση (πρόταση που έγινε
και στην ΕΣΑΚ-Σ και απορρίφθηκε), επιβεβαιώνοντας έτσι μια παράλληλη πορεία και
συμπόρευση μαζί τους.
Συνάδελφοι, σες
 Η πρόσφατη κατάθεση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει
σταθερά την αντιλαϊκή, αντιασφαλιστική επίθεση της. Κανένας μνημονιακός νόμος
από τους 700 και πλέον που έχουν ψηφιστεί, και από τους οποίους υποφέρει η
συντριπτική πλειοψηφία του λαού, δεν καταργείται.
 Η ΝΔ το ΚΙΝΑΛ παριστάνουν την αντιπολίτευση, όταν όλοι γνωρίζουν (π.χ. στο
ασφαλιστικό) τους νόμους που ψήφισαν (Σιούφας, Πετραλιά, Λοβέρδος, Ρέππας).
Αυταπατάται κανείς αν νομίζει ότι δεν θα συνεχίσουν στην ίδια ρότα.
 Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, νεολαία πρέπει να αντιληφθούν τι μας «φυλάνε»
για μετά τις εκλογές, αν, φυσικά, δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί και δεν
καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια,
πολιτικές που εκπορεύονται και εφαρμόζονται σε όλη την Ε.Ε. για τα κέρδη
της πλουτοκρατίας, για να γίνουν οι επιχειρήσεις τους πιο «ανταγωνιστικές».
Νομίζουμε ότι σήμερα μπορεί κάθε τίμιος και καλοπροαίρετος συνάδελφος να βγάλει
χρήσιμα συμπεράσματα. Από την πλευρά μας θεωρούμε μονόδρομο τον ενωτικό αγώνα ΟΛΩΝ
(εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία), γιατί μόνο αυτός μπορεί να εμποδίσει, να βάλει φρένο, να
οδηγήσει σε λύσεις των προβλημάτων μας.
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