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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση δεν είναι για
παζάρια και για διάλυση
1. Η επικείμενη ψήφιση του προϋπολογισμού, αλλά και
οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης που περιγράφονται
στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της 2019-2022,
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα αντιλαϊκή
κλιμάκωση. Η κυβερνητική κοροϊδία για το «τέλος
των μνημονίων» αποτυπώνεται με :
 Συνέχιση της αυστηρής εποπτείας από τους
μηχανισμούς της ΕΕ
 Αιματηρά πλεονάσματα που αυξάνονται 1 δις
κάθε χρόνο
 Μείωση των κρατικών δαπανών για συντάξεις,
πρόνοια
 Ενίσχυση της φοροληστείας κατά 1,4 δις τον
επόμενο χρόνο και ½ δις από έμμεσους φόρους
 Φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις στο κεφάλαιο
2. Η κυβερνητική προπαγάνδα «σπάει κόκκαλα».
Θέλουν το λαό να τους πει και «ευχαριστώ» γιατί με
την πολιτική τους ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 10 ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ
ΒΑΣΗ!! ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ (κάτω από τις
κινητοποιήσεις και εν όψει εκλογών) το 1 ΕΦΑΠΑΞ!!
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διοίκηση του ΕΦΚΑ (που
διόρισε η Κυβέρνηση) έκανε έφεση σε πρωτόδικες,
θετικές αποφάσεις δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι
«οι διατάξεις που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν
είναι για το Δημόσιο Συμφέρον!!...»
3. Με τον Νόμο Κατρούγκαλου ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ (και αυτοί που
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ). Με αυτόν
κατακρεουργήθηκαν οι συντάξεις. Άραγε η ΤτΕ θα
είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός φορέας που θα
εφαρμόζει τις διατάξεις που έχουν κριθεί
αντισυνταγματικές από 1.1.19;Θα είναι;;; Δε
νομίζουμε
4. Αυτό προσπαθούν να καρπωθούν οι άλλες
συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΣΣΤΕ με τον
δικομματικό, αποπροσανατολιστικό καυγαδάκι τους.
Όμως με την τακτική τους, τις προσωπικές
επιθέσεις, τα ψέματα (όπως η ανακοίνωση
Νο41/14.9.18 των «Εν Δράσει»), δυσκόλεψαν
ακόμα και τα αυτονόητα.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
5. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα
από τη σημερινή κυβέρνηση ούτε από την αυριανή.
Μετά τις εκλογές προαναγγέλλονται νέα σκληρά
μέτρα ειδικά στις συντάξεις. Είναι ενδεικτικές οι
δηλώσεις, του ΔΝΤ και των θεσμών. Με τη διάταξη
του Ν 4472/18 για 4 χρόνια έχουν δεσμευτεί ΝΑ
ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!! Κανένας συνταξιούχος να μην πέσει
θύμα αυταπατών που καλλιεργεί ο κυβερνητικός και
εργοδοτικός συνδικαλισμός. Δεν καθόμαστε με
«σταυρωμένα χέρια». Ο συνδικαλισμός των
δημοσίων σχέσεων, της κουβεντούλας, της
παρεούλας για να περνάει ο χρόνος, πρέπει να μπει
στον σκουπιδοτενεκέ. Δεν χαρίζουμε τίποτα. Τα
διεκδικούμε όλα με το ταξικό κίνημα το ΠΑΜΕ
που δεν έσκυψε, δεν σκύβει το κεφάλι.
Παλεύουμε και Διεκδικούμε την επιστροφή
όλων των περικοπών μας, επαναφορά της
13ης – 14ης σύνταξης, κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων, εφαρμογή του
καταστατικού μας με κύρια σύνταξη στο 80%
του τελευταίου μισθού. Να πληρώσουν
κράτος και κεφάλαιο που μας έφεραν σε
αυτήν την κατάσταση.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ό,τι πέτυχαν οι συνταξιούχοι ήταν αποτέλεσμα της
αγωνιστικής τους δράσης. Από αυτήν τη δράση
προέκυψαν πολιτικές αποφάσεις, όπως η μη περικοπή
της προσωπικής διαφοράς, οι μικρές θετικές ρυθμίσεις,
τα χρήματα που επεστράφησαν όπως έγινε από τον
ΕΟΠΠΥ και τις επικουρικές συντάξεις στις άλλες
συνταξιουχικές οργανώσεις, που είναι αποτέλεσμα των
ταξικών αγώνων, των 20 και πλέον σημαντικών
πανελλαδικών συλλαλητηρίων και των κινητοποιήσεων
χιλιάδων συνταξιούχων, της ταξικής δράσης τους, των
συνεργαζομένων συνταξιουχικών οργανώσεων. Θα ήταν
ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα αν η συμμετοχή ήταν
μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε ο κυβερνητικός και
εργοδοτικός συνδικαλισμός που είναι συνυπεύθυνος για
τη σημερινή κατάσταση των συνταξιούχων και της ΤτΕ.
Την ώρα που γράφεται το έντυπο, εντείνονται
οι προετοιμασίες, σε όλη την Ελλάδα, για την
κάθοδο στη Αθήνα, στο νέο πανελλαδικό
συλλαλητήριο,
χιλιάδων
συνταξιούχων
το
Σάββατο,
15.12.2018
στην
Πλατεία
Συντάγματος, στις 12:30. Διαδηλώνουμε με
αιτήματα που αφορούν όλους τους συνταξιούχους,
όπως,
λ.χ.,
την
κατάργηση
όλων
των
αντιασφαλιστικών νόμων και την επιστροφή των
παρακρατηθέντων, που τα έχουμε πληρώσει
ακριβά με τις υπέρογκες εισφορές μας. Αυτήν την
ώρα, που «βράζει» η αγανάκτηση, και η οργή έχει
φτάσει στο κατακόρυφο, ο Σύλλογός μας (όλες οι
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ), συνεχίζει να «σφυρίζει
αδιάφορα». Νομίζουμε ότι αξίζει και επιβάλλεται
•
Να προβληματιστούν οι συνάδελφοι
για τη στάση αυτή
•
Να ενισχύσουμε τις κινητοποιήσεις,
που άλλωστε μας αφορούν ΚΑΙ ΕΜΑΣ συνολικά και
καθολικά.

Ομοσπονδία φάντασμα
Άλλο ένα συνέδριο-παρωδία πραγματοποίησε
η ΟΣΤΟΕ. Απείχαν από το Συνέδριο για άλλη μια
φορά οι σύλλογοι της ΕΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΛΦΑ και όχι μόνο. Η ανυπαρξία δράσης και ενός
ταξικού
διεκδικητικού
προγράμματος
έχει
καταστήσει, τόσο την ΟΣΤΟΕ, όσο και τους
συλλόγους των συνταξιούχων των τραπεζών,
θεατές των εξελίξεων. Απέχουν από τις πολλές και
σημαντικές κινητοποιήσεις των συνεργαζόμενων
συνταξιουχικών οργανώσεων. Αν και όλοι οι
συνάδελφοι από τις άλλες τράπεζες παίρνουν
πλέον σύνταξη από το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), μποϋκοτάρουν
τους αγώνες της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ και των
συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων,
που εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των
συνταξιούχων. Οι αγώνες αυτών των οργανώσεων
είναι που πιέζουν, είναι αυτοί που μπορεί να
φέρουν ελπίδα, αποτέλεσμα. Οι όποιες μικρές
θετικές κινήσεις γίνονται ή θα γίνουν από τη
Κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα αυτής της δράσης. Ας
μην ξεγελιούνται οι συνάδελφοι. Ο συνδικαλισμός
των «διαδρόμων», της «συζητησούλας» με τη
Διοίκηση και τους κυβερνητικούς παράγοντες, όχι
μόνο αποδεικνύεται ότι είναι αναποτελεσματικός,
αλλά αποδεικνύεται ότι ο συνδικαλισμός τους είναι
αυτό
που
λέμε:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ.
Ερώτημα:
Επί τη ευκαιρία, ρωτάμε τις άλλες παρατάξεις
του ΣΣΤΕ που κάνουν κριτική αλλά συμμετέχουν
στην ΟΣΤΟΕ: Ποιος είναι ο λογαριασμός που
χρεώσατε το Σύλλογο για αυτό το συνέδριο, που
και οι ίδιοι λέτε ότι είναι παρωδία; Θυμίζουμε ότι
πέραν των σοβαρών δαπανών για το συνέδριο, για
τις οποίες έχουν ευθύνη όλες οι άλλες παρατάξεις
που
φροντίζουν
να
φέρνουν
συνέδρους
αποκλειστικά σχεδόν από όλη την Ελλάδα…, ο
ΣΣΤΕ πληρώνει επί πλέον και συνδρομή στην
ΟΣΤΟΕ 22.000 Ευρώ κάθε χρόνο!
Καταστατικό ΣΣΤΕ: Ένοχη σιωπή
Ενώ ολοκληρώνεται η διετία στο Σύλλογο και
το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε αρχαιρεσίες (να
σημειώσουμε ότι σε όλους τους συλλόγους και τις
ομοσπονδίες οι εκλογές γίνονται ανά τριετία),
ΚΑΜΜΙΑ αναφορά, ΚΑΜΜΙΑ κίνηση δεν έγινε για
την τροποποίηση του Καταστατικού. Οι άλλες
παρατάξεις σιωπούν, αφού τους βολεύει το
εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και
το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (αντί για
15μελές). Με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύουν την
εκλογή και παρουσία στο Δ.Σ. νέων ή
«ενοχλητικών» δυνάμεων, όπως η ΕΣΑΚ-Σ.
Οι δημοκράτες…
Τις
αυταρχικές
και
αντιδημοκρατικές
συμπεριφορές του σημερινού Προεδρείου του
Συλλόγου τις έχουμε υποστεί και καταγγείλει
επανειλημμένα. Τις καταγγέλλουν συχνά πυκνά
τόσο οι «εν Δράσει», όσο και η «Αναγεννητική
Πρωτοβουλία. Σωστά. Θα θυμίσουμε, όμως, ότι οι
ίδιες πρακτικές εφαρμόστηκαν και το 2013, με τη
συγκρότηση του Προεδρείου (Πρόεδρος Γοζαδίνος,

Αντιπρόεδρος
Ευσταθίου,
Γραμματέας
Πετρόπουλος).
Τότε,
δηλαδή,
που
τσακωνόντουσαν επί μήνες, τότε που δεν
συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα με αναλογική –
αντιπροσωπευτική βάση, τότε που επέλεξαν να
προχωρήσουν οι τρεις τους, αφήνοντας έξω από τη
σύνθεση
τις
άλλες
τρεις
συνδικαλιστικές
παρατάξεις!!! Τόσο δημοκρατική και ενωτική η
στάση τους…!!!

ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ ….. παλαιάς «κοπής»!!!!
Αναρωτιούνται, δήθεν αθώα, «…..γιατί άραγε η ΕΣΑΚ,
αφού καλεί σε συμπόρευση ενάντια στην εκάστοτε
αντιλαϊκή πολιτική, δεν δέχεται ταυτόχρονα να
συμμετέχει στα διάφορα «μέτωπα» που κατά καιρούς
«στήνονται» από άλλες δυνάμεις του χώρου;…..». Και
καταλήγουν στο, επιθυμητό γι’ αυτούς συμπέρασμα,
«…ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!!! και ανακόλουθη με τις
εξαγγελίες της….».
Είναι προφανές πως το κάλεσμα της ΕΣΑΚ για
αγωνιστική συμπόρευση των δυνάμεων του χώρου σε
ταξική κατεύθυνση και με συγκεκριμένο διεκδικητικό
πλαίσιο, δεν απευθύνεται στις ηγεσίες των άλλων
παρατάξεων και ---κυρίως-- τους επικεφαλής τους,
τους «οπλαρχηγούς» δηλαδή, που χρόνια τώρα
λυμαίνονται το χώρο. Είναι επίσης προφανές πως οι
ίδιοι επέλεξαν τη θέση τους, να βρίσκονται δηλαδή,
κάθε φορά και κατά περίπτωση, στην ίδια πλευρά με
Κυβερνήσεις και Διοικήσεις, βάζοντας πλάτη ώστε να
εφαρμόζονται οι αντιλαϊκές τους πολιτικές.
Το κάλεσμα της ΕΣΑΚ είναι ξεκάθαρο πως απευθύνεται,
ΕΝΤΙΜΑ και ΚΑΘΑΡΑ, στον κάθε εργαζόμενο, στον
κάθε συνταξιούχο (έστω και αν κάποιος δεν συμφωνεί
με το σύνολο των θέσεών της)
και τον καλεί
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, σε αγωνιστική συσπείρωση στη γραμμή
της ταξικής αντίστασης, της πάλης για την ανατροπή
αυτής της κατάστασης, της ρήξης με επιλογές
συντεχνιασμού και απομόνωσης, σε συνεργασία με
τους αγωνιζόμενους συνταξιούχους όλης της χώρας.
Είπαμε, όχι πλέον άλλες, ξεπερασμένες απ’ τα
πράγματα, κουτοπονηριές…..
Μυρίζει μπαρούτι
Επιταχύνονται το τελευταίο διάστημα τα
επικίνδυνα παιγνίδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Μετά
το αιματοκύλισμα των λαών του ΙΡΑΚ – ΣΥΡΙΑΣ –

ΛΙΒΥΗΣ και άλλων χωρών, τώρα εντείνουν τις
επεμβάσεις σε Βαλκάνια – Ευρώπη. Σπέρνουν
βάσεις, δημιουργούν «αντιπυραυλικές ασπίδες»,
θέλουν να αποσυρθούν από τη συμφωνία για τον
έλεγχο των πυρηνικών όπλων που είχαν συνάψει
με τη Σοβιετική Ένωση. Η «δίψα» τους για τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
δρόμων μεταφοράς τους, κυρίως του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου, οδηγεί στα άκρα τις
αντιπαραθέσεις.
Η Κυβέρνηση, όχι μόνον υπογράφει όλες τις
σχετικές αποφάσεις, όχι μόνο μετέχει με τις
ένοπλες δυνάμεις στους τυχοδιωκτισμούς και τις
ασκήσεις, αλλά διεκδικεί και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Έχει μετατραπεί σε σημαιοφόρο του ΝΑΤΟ,
δίνοντάς τους και νέες βάσεις, βάζοντας έτσι τη
χώρα μας περισσότερο στο στόχαστρο.
Την ίδια στιγμή έχει σοβαρές ευθύνες για την
ανάπτυξη του εθνικισμού, του αλυτρωτισμού από
τις ακροδεξιές δυνάμεις, γνήσια τέκνα του
συστήματος, που σπέρνουν το μίσος ανάμεσα
στους λαούς στη χώρα μας και σε όλη την υφήλιο,
θυμίζοντας έντονα το ζοφερό κλίμα που
επικρατούσε πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Θα πρέπει τώρα να καταδικαστούν αυτές οι
φωνές, αυτές οι κινήσεις, να ενισχυθεί το
φιλειρηνικό κίνημα, να ακουστεί πιο δυνατά το
σύνθημα ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ,
ΖΗΤΩ Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Ή ΤΟΥ
ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ;
Ταμείο Υγείας. Αχρείαστο όταν την έχουμε. Όταν την
χάνουμε, όμως; Λέει ο Ύμνος της: «΄Υγίεια͵ …σέθεν
δὲ χωρὶς οὔτις εὐδαίμων ἔφυ.» «Υγεία,… χωρίς εσένα
κανείς δεν είναι ευδαίμων». Κι αν το πρόβλημα είναι
περαστικό με τις «συνήθεις» θεραπείες, τα
προβλήματα αντιμετωπίζονται με σχετική επάρκεια.
Στα αιφνίδια σοβαρά συμβάντα, όμως; Ή στα χρόνια
σοβαρά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τους
«χρονίως
πάσχοντες»;
Όταν
οι
θεραπείες,
φαρμακευτικές και επεμβατικές, κατά κανόνα υψηλού
κόστους, καταρρακώνουν συχνά το νόμο του
Ιπποκράτη σε μία διαπλοκή συμφερόντων; Όταν
γίνονται μέρος του προβλήματος, επιβαρύνοντας την
ποιότητα ζωής του ασθενούς; Του κάθε ασθενούς.
Ιδιαιτέρως αν αυτός ζει μόνος; Με μια προϊούσα
αδυναμία,
σωματική
καταβολή,
περιορισμό
μετακινήσεων και κίνησης, ακούσιου αποκλεισμού από
τις περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις; Με αδυναμία
ανταπόκρισης στο πολυσύνθετο πλέγμα υποχρεώσεων
προς οργανισμούς και φορείς (δημοσίου, υποδομών,

τραπεζών κλπ.), ιδιαιτέρως αν δεν υπάρχει (όπως
συχνά συμβαίνει με τους πιο ηλικιωμένους)
δυνατότητα αυτοτελούς ηλεκτρονικής αντιμετώπισής
τους; Όταν το σώμα δυσκολεύεται να σταθεί για να
μαγειρέψει, κουράζεται να πάει μέχρι την πόρτα να
παραλάβει το φαγητό του ταχυφαγείου που συχνά δεν
τρώγεται; Που η ίδια η ασθένεια κάνει την όρεξη
συχνά επιλεκτική για την λήψη έστω και ελάχιστης
τροφής, που θα φρενάρει την διολίσθηση προς την
θανάσιμη απώλεια βάρους; Όταν, με όλα αυτά, πρέπει
να ψάξεις για πληροφορίες, να βεβαιωθείς ότι ο
καινούργιος κύκλος θεραπειών θα είναι πιο ενάρετος
και πιο αποτελεσματικός; Να κάνεις εσύ, σε τέτοια
κατάσταση, μια τέτοια έρευνα για τους κατάλληλους
θεράποντες;
Και από την άλλη, να περιορίζεται ο αριθμός κάποιων
ανακουφιστικών παροχών, να γίνονται οι λογαριασμοί
με
την
λογική
σαράφικου
με
επωνυμία
«Ενεχυροδανειστήριον Υγείας». «Να βγαίνουν οι
αριθμοί.
Να
εκλογικευτούν
οι
δαπάνες.
Ισοσκελισμένος ισολογισμός.» Εκλογίκευση χωρίς τον
άνθρωπο ως υπόσταση και όχι ως αριθμό, δεν μπορεί
να υπάρξει. Ή με περιορισμό της «χρήσης» στο όνομα
της «κατάχρησης». Με την λογική των αριθμών, το
Ταμείο, από την αιγίδα του θεραπευτή Ασκληπιού,
οδηγείται προς την λογική Προκρούστη. Όσο είμαστε
ακόμη αρτιμελείς, ας περισώσουμε την πεμπτουσία
του Ταμείου: Να προσφέρει, όχι μόνον ιατρική
«βοήθεια», αλλά ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης σε
όλους τους πάσχοντες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Η Κοινωνική Υπηρεσία πρέπει να περάσει σε άλλο
επίπεδο λειτουργίας, με την απαραίτητη σημαντική
ενίσχυση
της
στελέχωσής
της
και
την
αναδιοργάνωσής της, για να μπορεί να ανταποκριθεί
στις τεράστιες ανάγκες. Κι επειδή θα προκύψει το
γνωστό «δει δη χρημάτων», ας θέσουμε ενώπιον των
ευθυνών τους, με κρυστάλλινη αποτύπωση της
κατάστασης (αν δεν την γνωρίζουν), αυτούς που
έχουν κατ’ αρχήν την συμβατική, και ακόμη
περισσότερο την ηθική ευθύνη για την υγεία του
«προσωπικού» της Τραπέζης της Ελλάδος, που, ως
γνωστόν, το αποτελούν και οι εν ενεργεία και οι
συνταξιούχοι. Για την Τράπεζα της Ελλάδος
εργαστήκαμε, άλλωστε, κάποτε, ως εν ενεργεία,
συχνά μέσα σε συνθήκες (ατμοσφαιρική ρύπανση,
επαφή με ουσίες, εντατική εργασία πέραν των ορίων
κλπ.) που αποδεικνύονται γενεσιουργοί παράγοντες
των βασικότερων προβλημάτων υγείας, ιδίως των
χρονίως πασχόντων. Και στην προκειμένη περίπτωση,
το τεκμήριο της αθωότητας, δεν ισχύει. Μόνον η
συνεχής έμπρακτη πολύπλευρη στήριξη του Ταμείου
Υγείας από την Διοίκηση θα διατηρεί ζωντανές τις
ανθρωπιστικές αξίες λειτουργίας της στον τομέα της
υγείας, και θα διαλύει τους φόβους πως κάποιοι
σκοπεύουν να «σκοτώσουν τα άλογα τώρα που
γερνάνε».
Υ.Γ. Εικόνα: Βήμα προς το πεζοδρόμιο. Είναι κάπως
ψηλότερο. Το ασταθές πάτημα ενός ταλαιπωρημένου
σώματος. Το σώμα κλονίζεται. Ανατροπή προς τη
θέση «ανάσκελα». Δυο μέτρα δίπλα και δεν
προλαβαίνεις. Σκάει κάτω η λεκάνη, μετά η πλάτη.
Ευτυχώς το κεφάλι, ενστικτωδώς, κρατιέται πάνω από
την άσφαλτο και δεν σκάει με δύναμη στον δρόμο.
Ευτυχώς η λεκάνη δεν έσπασε. Ευτυχώς που εκείνη
την στιγμή δεν περνάει αυτοκίνητο. Ευτυχώς…! Μια
εικόνα. Μην την ζήσετε. (Παναγιώτης Ξανθόπουλος)

Κοροϊδίας το ανάγνωσμα
Μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το
2015, να έχει αποφασίσει ότι οι κρατήσεις που μας
επιβλήθηκαν με τους Ν. 4051 και 4093 του 2012
είναι αντισυνταγματικές, αυτό, όμως, δεν εμπόδισε
τους Κυβερνώντες και Διοικούντες να μην
εφαρμόζεται η απόφαση αν και πέρασαν 3 ½
χρόνια! Το γεγονός αυτό, από μόνο του, δείχνει ότι
η όποια Κυβέρνηση, Διοίκηση, εξυπηρετώντας την
αντιλαϊκή πολιτική που έχει ψηφίσει , τα μνημόνια
και τους νόμους, «γράφει στα παλαιά υποδήματά
της» ακόμη και τις ελάχιστες θετικές δικαστικές
αποφάσεις
που
είναι
ευνοϊκές
για
τους
συνταξιούχους. Επιβεβαιώνεται έτσι, ότι μόνον ο
συνεπής συνδικαλιστικός και πολιτικός αγώνας
μπορεί να βάλει εμπόδια, να πιέσει, να φέρει
θετικές εξελίξεις. Επιβεβαιώνεται, ακόμη, ότι ο
Κυβερνητικός και Εργοδοτικός συνδικαλισμός, που
αναλώνεται σε «κοκορομαχίες», εξυπηρετεί, όχι
μόνο το πέρασμα, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, της
αντιλαϊκής
πολιτικής,
αλλά
και
τον
αποπροσανατολισμό
των
εργαζομένων
και
συνταξιούχων.
Μπορείς ακόμη να τους εμπιστεύεσαι;
Στην ανακοίνωση 41/14.9.218, οι «Εν Δράσει»
πληροφόρησαν(!)
τους
συνταξιούχους
συναδέλφους, ότι το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ της
14.9.2018 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να σταματήσουν οι
κρατήσεις του Νόμου 4051 και 4093 του 2012, που
έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί, καθώς και ότι θα
δοθούν τα αναδρομικά. Ήδη έχουν περάσει 3
(τρεις) μήνες(!) και, όπως όλοι γνωρίζετε, καμμία
τέτοια απόφαση του Γ.Σ. δεν είχε παρθεί. Για την
εσκεμμένη αυτή πληροφόρηση, οι «Εν Δράσει» δεν
αισθάνθηκαν την ανάγκη έστω για μια λέξη
αυτοκριτικής ή συγγνώμης! Οι «παντογνώστες και
σοφοί» επί κεφαλής τους, θεωρούν εαυτούς
αλάθητους. Και τους συναδέλφους συνταξιούχους
«λωτοφάγους», ότι «τρώνε» --κατά την κοινή
ρήση—«κουτόχορτο» και ότι το θέμα θα ξεχαστεί.
Τακτική που ακολουθούσαν σε όλη την μέχρι τώρα
συνδικαλιστική τους πορεία και συνεχίζουν να
πορεύονται και σήμερα. Νομίζουμε ότι ήλθε η ώρα
να λάβουν απάντηση από όλους μας.

«Ζουν και βασιλεύουν»
«Τα μνημόνια τελείωσαν» διακηρύττει με
στόμφο η Κυβέρνηση. Οι νόμοι τους, όμως,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Και οι «θεσμοί»
(τρόικες και «κουαρτέτα» των δανειστών),
εξακολουθούν να επισκέπτονται τη χώρα μας. Για
τουρισμό; Όχι, βέβαια. Έρχονται για να κάνουν
«αξιολόγηση», να εποπτεύσουν αν υλοποιούνται
όσα συμφωνήθηκαν, ιδιαίτερα με το 3ο μνημόνιο,
που το ψήφισαν –θυμίζουμε—ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ- ΝΔ ΚΙΝΑΛ-ΠΟΤΑΜΙ!!!
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΑΚ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Συνάντηση με το Προεδρείο του Δ.Σ. του Ταμείου
Υγείας είχε αντιπροσωπεία της ΕΣΑΚ, εν ενεργεία
και συνταξιούχων συναδέλφων. Στη συνάντηση,
μεταξύ άλλων, εκφράστηκε:
•
Η έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες
διαδικασίες συνεργασίας με την ΗΔΙΚΑ, τη στιγμή
μάλιστα που οι συνδικαλιστικοί φορείς του χώρου
ασχολούνται με την απεμπλοκή τους από αυτήν!
Το θέμα εκκρεμεί λόγω ζητημάτων στη
διαπραγμάτευση,
αλλά
οι
κίνδυνοι
για
ευθυγράμμιση με την πολιτική του ΕΟΠΠΥ δεν
έχουν εκλείψει
• Η διαφωνία με τον καθορισμό συμμετοχής 25%
στα σκιαγραφικά, με εισηγητικό σκεπτικό
βασισμένο σε απόφαση που αφορούσε τον ΕΟΠΠΥ.
Τονίστηκε ότι η συμμετοχή θα έπρεπε να είναι
μηδενική, καθώς στα πλαίσια της κρίσης και της
αντιλαϊκής πολιτικής, το βιοτικό επίπεδο των
συναδέλφων έχει υποβαθμιστεί σοβαρά.
•
Η έντονη ανησυχία για τη γενικότερη πορεία
του Ταμείου Υγείας, με νωπές ακόμη τις απόπειρες
ένταξής του στον ΕΟΠΠΥ, αλλά και των σχεδίων
για «αξιοποίηση» του χώρου στο Νομισματοκοπείο
σε συνεργασία με μεγάλο ιδιωτικό φορέα υγείας,
αλλά και με δεδομένες παλαιότερες απόπειρες
διάλυσής του και μετατροπής του σε εταιρεία, που
θα είχαν αποβεί καταστροφικές, αν δεν είχαμε
αντισταθεί τότε.
•
Η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης των
συναδέλφων μελών για τα σημαντικά θέματα και
ζητήματα του Ταμείου Υγείας.
Τέλος δηλώθηκε ότι η ΕΣΑΚ παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει αγωνιστικά όποτε
αυτό καταστεί αναγκαίο.
Για επικοινωνία με την ΕΣΑΚ-Σ:
Βαμβακούσης Γιάννης
Καπνίση Σούζυ
Κοτσένου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Παναγιώτης
Πετροπούλου Ελένη
Χάμος Βασίλης

6944 609544
6977 951139
6973 798438
6975 756429
6984 538815
6948 598178

Ευχόμαστε σε όλους σας καλές γιορτές
– υγεία και ενίσχυση των αγώνων για
ειρήνη και κοινωνική προκοπή

