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Αθήνα, 21/11/2018

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Σημαντικές κινητοποιήσεις έγιναν (και συνεχίζονται) το τελευταίο διάστημα με στόχο τη συνεχιζόμενη και
εντεινόμενη αντιλαϊκή πολιτική. Ιδιαίτερα μαζική ήταν η κινητοποίηση των συνταξιούχων στις 20/11/18 με
δυναμική πορεία στη Βουλή όπου κατατέθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα που διεκδικούν. Οι συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΝΑΤ ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ, που
εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων της χώρας απαιτούν:


Να τους δοθούν όλα όσα τους έχουν αφαιρέσει οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψήφισαν όλες οι
κυβερνήσεις.



Άμεση απόδοση δώρων



Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια δωρεάν Υγεία – Πρόνοια με κατάργηση κάθε μορφής
εμπορευματοποίησης



Αυξήσεις σ’ όλες τις συντάξεις (κατώτερη σύνταξη στα 600€ από 360 που είναι σήμερα)



Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια αυτά που αυθαίρετα παρακρατεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις



Να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν επιστροφές προς όλους τους συνταξιούχους.
Όπως αντιλαμβάνεται κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος οι κινητοποιήσαεις τους και οι

διεκδικήσεις τους ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ. Όμως ο ΣΣΤΕ (συμπολίτευση και
αντιπολίτευση) έχοντας ξεπεράσει κάθε όριο κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού όχι μόνο «σφυρίζουν
αδιάφορα», όχι μόνο αρνούνται κάθε τέτοια συμμετοχή, όχι μόνο απομονώνουν και στοχοποιούν επικίνδυνα
τους Τραπεζοελλαδίτες, αλλά φροντίζουν συνεχώς να τους αποπροσανατολίζουν. Οι «κοκορομαχίες τους» είναι
ψεύτικες, χωρίς ουσία, αφού νωπές είναι οι συνεργασίες τους τόσο ως εν ενεργεία όσο και ως συνταξιούχοι.
Ορισμένοι μάλιστα έφθασαν στο σημείο να μας εξαπατούν ξετσίπωτα γράφοντας σε ανακοινώσεις ότι «το Γ.Σ. της
ΤΕ στις 14/9/18 αποφάσισε το σταμάτημα των
κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών των
Νόμων 4051, 4093/12». Προκαλούν στέλνοντας
«ευχαριστήρια» σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (που έχουν
ψηφίσει και εφαρμόσει κατά γράμμα όλα τα μνημόνια
και τους εφαρμοστικούς νόμους). Στο παρελθόν ήταν
οι ίδιοι που, μαζί με τη σημερινή πλειοψηφία,
έστελναν πάλι ευχαριστίες σε Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ
για το τότε

«θεάρεστο» αντιασφαλιστικό τους

τερατούργημα.
Συνάδελφοι οι όποιες μικρές θετικές
εξελίξεις

μπορούν

να

υπάρξουν

είναι

αποτέλεσμα αγώνων, πίεσης, πολιτικής συγκυρίας (εκλογές). Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι θα
είχαμε καλύτερα αποτελέσματα αν η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ήταν μεγαλύτερη.
ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ 15/12/18
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Να βουλιάξει η Αθήνα από τους συνταξιούχους.
ΕΣΑΚ-Σ

