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ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Η ώρα της κρίσης έρχεται. Σε ένα μήνα περίπου, οι
συνάδελφοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις
αρχαιρεσίες. Προσβλέπουμε σε αυτές ως ΕΣΑΚ-Σ με
αισιοδοξία, πιστεύοντας πως η πορεία μας τα δύο αυτά
χρόνια θα ανταμειφθεί, με ανάκτηση της θέσης στο ΔΣ.
Τη διετία που πέρασε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι,
όταν οι άλλες δυνάμεις στο ΔΣ αναλωνόντουσαν σε
«κοκορομαχίες» για τις κρατήσεις των Μνημονιακών
Νόμων που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, με κατηγορίες (οι
μεν κατά του Διοικητή και οι δε κατά Υποδιοικητή και
κυβερνητικών στελεχών), η ΕΣΑΚ-Σ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ
ΔΥΝΑΜΗ που πάλευε, συντονισμένη με το αγωνιστικό
κίνημα των συνταξιούχων, και αναδείκνυε τα κύρια
ζητήματα για κάθε οικογένεια συνταξιούχου στην ΤτΕ,
όπως:
 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών,
αντεργατικών νόμων, που, διαχρονικά, μείωσαν
δραστικά τις συντάξιμες αποδοχές μας, τους
μισθούς όσων εργάζονται και ενδεχόμενα των
παιδιών μας (όσων δεν οδηγήθηκαν στην ξενιτειά)
 Την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων
(ελαστικές μορφές απασχόλησης, ωράρια, κλπ.)
 Τη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών με την
εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Πρόνοιας, της
Παιδείας
 Την ανάγκη για μείωση της φορολογίας και
κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κλπ.
 Τις απειλές κατά της ειρήνης
Αποκάλυψε το νέο μύθο περί «νέας εποχής» και «τέλους
των μνημονίων», αφού ισχύουν:
 η ενισχυμένη εποπτεία
 τα τερατώδη πλεονάσματα που προέρχονται από
τη φορολογική ληστεία του λαού, και όχι μόνο
 η διατήρηση των χαμηλών συντάξεων (έως το
2022 δεν προβλέπεται ούτε 1 Ευρώ αύξηση τους)
 η συνεχιζόμενη ευνοϊκή μεταχείριση στο μεγάλο
κεφάλαιο με τις φοροαπαλλαγές του, τη μείωση
των ασφαλιστικών του εισφορών, τη μείωση της
φορολογίας των κερδών του, κ.ά.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Έγιναν πιο φανερές, και τη διετία που πέρασε, οι
δύο γραμμές που υπάρχουν στο συνδικαλιστικό
κίνημα.
Η μία είναι η γραμμή του κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλισμού, που συμπλέει με την
εργοδοσία, την εκάστοτε κυβέρνηση, που βοηθάει να
περνάνε όσο πιο ανώδυνα γίνεται γι’ αυτούς τα σκληρά

4 ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

αντεργατικά μέτρα, με θεωρίες όπως το «εφικτό»,
διεκδικώντας τα όποια «ψίχουλα» έχουν τη διάθεση να
μας δώσουν οι εργοδότες. Πρόκειται για τη γραμμή
υποταγής του σ.κ., ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΔΩ
ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ.
Η άλλη γραμμή είναι της αγωνιστικής διεκδίκησης,
της πάλης για τα δικαιώματά μας. Στις σημερινές
δύσκολες
καταστάσεις
ΔΕΝ
ΥΠΕΚΥΨΕ
–
ΔΕΝ
ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΕ (όπως έκαναν όλες οι άλλες δυνάμεις)
ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ. Η γραμμή αυτή ακόμη και
σήμερα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Είναι η γραμμή που,
με υπομονή και επιμονή, οδηγεί στην επίλυση
προβλημάτων
Οι
153
συγκεντρώσεις
των
συνεργαζομένων συνταξιουχικών οργανώσεων που
υποχρέωσαν την Κυβέρνηση, όχι μόνο
να
ακυρώσει την περικοπή της προσωπικής διαφοράς
του Ν. Κατρούγκαλου από 1.1.2019, αλλά και να
υπάρχουν και άλλες μικρές θετικές ρυθμίσεις για τις
άλλες κατηγορίες των συναδέλφων συνταξιούχων.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ας το συνειδητοποιήσουμε. Αν δεν υπήρχε το Π.Α.ΜΕ., οι
αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος, τα πράγματα για
όλους μας θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα υπήρχε «σιγή
νεκροταφείου» με ότι αυτό συνεπάγεται…
Ενισχύουμε
την
Αγωνιστική
προοπτική
του
συνδικαλιστικού κινήματος
Ενισχύουμε την ΕΣΑΚ-Σ
Απαιτούμε:
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 80% ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (όπως
ορίζει και το Καταστατικό του Ταμείου Συντάξεων)
 Άμεση κατάργηση των κρατήσεων των Ν. 4053,
4091/12
 Άμεση χορήγηση των Δώρων και του επιδόματος αδείας
 Άμεση χορήγηση των αναδρομικών.

Στιγμιότυπο από συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ

ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ;
Πανικός έχει καταβάλλει τις Διοικήσεις των Ευρωπαϊκών
Κεντρικών Τραπεζών και την ΕΚΤ. Ο λόγος; Οι παρατάξεις
«Εν Δράσει» και «Αναγεννητική Πρωτοβουλία» θεωρούν
δεδομένο ότι η ΤτΕ παρανομεί!! Με την επιβολή των
περικοπών στους συνταξιούχους της και όχι μόνο αυτό, η
ΤτΕ δεν έχει ενημερώσει και την ΕΚΤ ένα όργανο που
«νύχτα μέρα» εργάζεται για το καλό και τα δίκαια των
συνταξιούχων. Είναι δυνατόν η ΤτΕ να αγνοεί τους κόπους,
τις θυσίες της ΕΚΤ και να ενεργεί μυστικά, παράνομα,
«λεκιάζοντας» το όνομα της ΕΚΤ και των άλλων Κεντρικών
Τραπεζών; Εμείς τι να πούμε τώρα; Μάλλον οφθαλαμπάτη
είχαμε όταν από τους «θεσμούς» (τρόικα, κουαρτέτο κλπ)
βλέπαμε τις υπογραφές και τη συμφωνία τους σε όλα τα
επαίσχυντα μνημονιακά μέτρα, φυσικά και της ΕΚΤ (που
μετέχει μέσω ΤτΕ). Αλλά αλήθεια αυτοί που γράφουν αυτές
τις ανακοινώσεις δε γνωρίζουν τι γίνεται και σ’ άλλες
κεντρικές Τράπεζες (πχ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ή και διώξεις
συνδικαλιστών αλλά και της ίδιας της συνδικαλιστικής
δράσης;) να μη γνωρίζουν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι τα κέρδη των μονοπωλιακών κολοσσών; Όταν όμως
συνδικαλιστές, παρατάξεις φθάνουν στο σημείο να
επικαλούνται την ΕΚΤ για να λύσουν ζητήματα στην ΤτΕ
καταλαβαίνει κανείς όχι μόνο την κοροϊδία αλλά και το
κατάντημα της συνδικαλιστικής τους πορείας.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ)
Παρουσιάζεται γαλαντόμος στο να κάνει όσες περιοδείες
θέλει το Προεδρείο, να βγάζει απεριόριστο αριθμό
ανακοινώσεων, να μετατρέπει τις κοπές πίτας σε
προεκλογικές του εκδηλώσεις, να είναι «μπροστάρης» στην
ετήσια συνδρομή του στην ΟΣΤΟΕ (22.000€!!!), στο να
καλεί στις ΓΣ και στην ΟΣΤΟΕ τις ΤΔΕ και τους συνέδρους
που έχουν εκλεγεί στην ΟΣΤΟΕ (το 90% είναι εκτός
Λεκανοπεδίου για ευνόητους λόγους), στις παροχές στους
νομικούς συμβούλους κ.α.
Η οικονομία που κάνει ο Σύλλογος είναι όμως μεγάλη αφού
την ίδια στιγμή καλύπτει τα έξοδα 1!! ανακοίνωσης το
χρόνο για την ΕΣΑΚ-Σ ενώ βάζει περιορισμούς στις
περιοδείες της για τις εκλογές έτσι ώστε να μη καλύπτονται
τα έξοδα για επισκέψεις σε όλα τα παραρτήματα ούτε την
περίοδο των εκλογών του ΣΣΤΕ.
Κατά τα άλλα ζητούν από την ΕΣΑΚΣ στη ΓΣ του Συλλόγου
να ψηφίσει!!! τον οικονομικό τους απολογισμό.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Με ευθύνη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θητείας
της η χώρα μας έχει μετατραπεί σ’ ένα «ξεφραγκο αμπέλι»
για τους Αμερικανονατοϊκούς. Πρόσφατα στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης συγκεντρώνεται πολεμικό υλικό (θυμίζοντας
το 1999 όταν χρησιμοποιήθηκε σαν ορμητήριο για τη
δολοφονική επέμβαση στην πρώην Γιουγκοσλαβία) ενώ η
Κυβέρνηση καμαρώνει ότι είναι ο «προτιμώμενος» εταίρος
στην προσπάθεια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ να περιοριστεί η
Ρώσικη επιρροή στα Βαλκάνια. Στην Αλεξανδρούπολη
σχεδιάζεται να δημιουργηθεί βάση ελικοπτέρων ενώ η
Κρήτη, η Λάρισα, η Ανδραβίδα, η Πρέβεζα κ.α. έχουν μπει
στην υπηρεσία της πολεμικής τους μηχανής. Θυμίζουμε ότι
η Ρωσία έχει απευθύνει προειδοποιήσεις, σε όποια χώρα
φιλοξενεί πυρηνικά όπλα, ιδιαίτερης σοβαρότητας, μετά και
την αποχώρηση της από τη συνθήκη για τα πυρηνικά
μεσαίου βεληνεκούς. Παράλληλα βλέπουμε ότι οι σχέσεις
των χωρών, τα σύνορα σε Κόσσοβο, Βοσνία, Ερζεβοβίνη,
Σερβία, Αλβανία, Σκόπια βρίσκονται σε επικίνδυνη
κινητικότητα.
Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να εκφραστεί η καταδίκη
όλων αυτών των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τα
βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και την ελληνική
συμμετοχή σ’ αυτά, αλλά και όλων αυτών των ακραίων
εθνικιστών που καλλιεργούν το μίσος μεταξύ των λαών με
ολέθριες συνέπειες όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην
ιστορία (Κύπρος, Μικρασιατική καταστροφή κλπ).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Τη διετία που πέρασε είχαμε πρωτοτυπίες στις
ενημερωτικές συγκεντρώσεις.
Ο Σύλλογος τις κατήργησε. Αντ’ αυτών είχαμε αφενός
συγκεντρώσεις του Προεδρείου (Δημοκρατική Συνεργασία
και ΔΕΚΣ μόνο για τα μέλη τους αλλά και συγκεντρώσεις
των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με την Αναγεννητική Πρωτοβουλία. Η
ταύτιση των δύο «μπλοκ» αλλά στην ουσία και των 4
παρατάξεων «βγάζει μάτι».
Θα περίμενε κανείς ότι φυσικό επακόλουθο θα ήταν η
κοινή κάθοδός τους είτε σε ένα ψηφοδέλτιο, αφού δεν
έχουν επί της ουσίας διαφορές ή τουλάχιστον 2
ψηφοδελτίων. (Δ.Σ. και ΔΕΚΣ το ένα, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – ΑΝΑΓ.
ΠΡΩΤ. το άλλο). Οι συνδικαλιστικές σκοπιμότητες … όμως
τους οδήγησαν «προσωρινά» σε ξεχωριστή κάθοδο.
Μήπως σας θυμίζουν τις πολιτικές σκοπιμότητες κομμάτων
της βουλής που ενώ ψήφισαν μαζί το 3ο μνημόνιο μετά
δήθεν διαφωνούν και «σφάζονται»;

ΜΟΥΓΓΑΜΑΡΑ
Μπορεί οι άλλες δυνάμεις να κοκορομαχούν σε μια σειρά
δευτερευόντων ζητημάτων, σ’ ένα όμως έχουν κοινή
γραμμή. ΣΤΗ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Δύο χρόνια τώρα λέξη για το ζήτημα, ούτε επιτροπή
ζήτησαν, ούτε άρθρωσαν λέξη για το εν λόγω ζήτημα. Ο
λόγος είναι απλός. Τους βολεύει να δυσκολεύεται όσο
γίνεται να βγάλει έδρα η ΕΣΑΚ-Σ, τους βολεύει στο
«παιχνίδι τους», τους βολεύει στον αποπροσανατολισμό
των συναδέλφων. Όταν λοιπόν σε Δήμους, Νομαρχίες,
Βουλή, σωματεία, Ομοσπονδίες μπορούν να εκλέγονται με
ποσοστά κάτω και του 3% στο σύλλογο συνταξιούχων της
ΤτΕ για την πρώτη κατανομή χρειάζεται ποσοστό άνω του
9,1%!!! Πανελλήνιο ρεκόρ πιθανώς.
Ας το λάβουν υπόψη τους οι συνάδελφοι όταν θα πρόκειται
να ψηφίσουν, εκτός αν δε θέλουν να χαλάσουν την
παρεούλα του ΔΣ στο ΣΣΤΕ.
Σε ένα περίπου μήνα θα έχουμε τις εκλογές στο ΣΣΤΕ. Οι
συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα
αισιοδοξίας στέλνοντας την ΕΣΑΚΣ στο ΔΣ.

ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Στη μέγγενη των περικοπών
και της αβεβαιότητας
ΦΟΡΟΙ:
Εισοδήματος: Αυξάνεται συνεχώς (π.χ. μέσω
μείωσης του αφορολόγητου ορίου)
ΕΝΦΙΑ:
Αυτός που θα… καταργούνταν μας
καταδυναστεύει
Έμμεσοι: Σχεδόν αόρατοι, τραβούν την ανηφόρα
ΔΙΟΔΙΑ: Χάνουμε το… μέτρημα των σταθμών
και των τελών
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Μειώνεται η κατανάλωση και των
βασικότερων αγαθών
ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ: Για νοσήλια και δίδακτρα
παντός τύπου, όλο και βαθύτερα το χέρι στην
τσέπη
ΑΝΕΡΓΙΑ: Παραμένει στα ύψη
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ζούγκλα
της νεολαίας, με μειωμένες αμοιβές και ασφάλιση
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: Το σύγχρονο εθνικό
έγκλημα
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Δρόμοι,
λιμάνια,
αεροδρόμια,
οργανισμοί
Κοινής
Ωφέλειας, κτίρια και οικόπεδα του Δημοσίου, όλα
στο σφυρί
ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Οι «φονιάδες των λαών»
έγιναν «στρατηγικοί εταίροι»… Πλήρης υποταγή
σε ΝΑΤΟ – Αμερικάνους – ΕΕ – Τρόικα

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ
ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
Συχνά – πυκνά βλέπουμε σε ανακοινώσεις να
καταγγέλλονται υπόγειες κινήσεις για την ανάθεση της
διαχείρισης του λογ/μου μετεργασιακών παροχών σε
ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση. Το θράσος του
συγγραφέα αυτών των ανακοινώσεων συνεχίζεται ενώ
έγινε γνωστό από στέλεχος της παράταξής του στη ΓΣ στο
«Τιτάνια» ότι ήταν βασικός συντάκτης της συμφωνίας της
25ης Ιουνίου 2013. Η συμφωνία έχει τις υπογραφές της
πλειοψηφίας των τότε συνδικαλιστικών δυνάμεων εν
ενεργεία και συνταξιούχων. Η μόνη συνδικαλιστική δύναμη
που ήταν υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης και της
διατήρησης του μετοχικού ταμείου ήταν η ΕΣΑΚ. Σήμερα
βλέπουν κάποιοι κινδύνους. Σωστά. Όμως οι συνάδελφοι
θα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για το ποιοι
πραγματικά υπερασπίζονται με συνέπεια τα συμφέροντά
τους στην Κοινωνική Ασφάλιση, το Μετοχικό τους Ταμείο,
αυτά που όλοι θεωρούσαν κάποτε αδιαπραγμάτευτα.

ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΛΗ ΜΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες
1. www.syte.gr/esak
2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην
ΕΣΑΚ-Σ και
3. www.pamehellas.gr
4. http://pssdekotrapezon.gr
5. http://kladiko.blogspot.com
μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και νέα
που προβάλλονται.

ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΘΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ
Μεγάλη ανησυχία μας προκάλεσαν κάποιες απόψεις που
εκφράστηκαν στην εκδήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων με θέμα «τη διακυβέρνηση
των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων ασφάλισης (τεύχος 74
του Ταμείου Υγείας, Αύγ. - Σεπ. 2018, σ. 13).
Συγκεκριμένα, πως τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία πρέπει να
λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις ασφαλιστικές
εταιρείες, ότι πρέπει να διοικούνται από τεχνοκρατικά
στελέχη, εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» κ.ο.κ. Η διατήρηση του
ιστορικού χαρακτήρα του Ταμείου Υγείας ως συλλογικού
αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού ιατρικών και
κοινωνικών υπηρεσιών, είναι επιτακτική ανάγκη για τη
συνέχιση και επέκταση του ρόλου του στα θέματα υγείας
του προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος, εν ενεργεία
και συνταξιούχων.
Ένα επί μέρους θέμα που ανακύπτει σε αυτά τα πλαίσια,
απορρέει από τις μεγάλες ανάγκες υπερηλίκων
συναδέλφων για επαγγελματική και ανθρώπινη φροντίδα,
από τον
μεγάλο, δυστυχώς, αριθμό συναδέλφων με
χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και από τις
ανάγκες προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος των
συναδέλφων (γονείς κλπ.) –που μια μικρή αποτύπωσή τους
επιχειρήσαμε στο προηγούμενο εφημεριδάκι— είναι η
επαναφορά στην επιφάνεια ενός παλιότερου αιτήματος που
κυοφορούνταν στο Σύλλογό μας: η δημιουργία οίκου
ευγηρίας στο οικόπεδο του «Χολαργού».
Σε μια εποχή που επιχειρήθηκε η προώθηση σχεδίων για
νόθευση του χαρακτήρα του Ταμείου Υγείας με δόμηση
«πολυϊατρείων» σε συνεργασία με μεγάλο μονοπώλιο του
ιδιωτικού τομέα υγείας, ένας οίκος ευγηρίας θα αποτελούσε
την καλύτερη λύση και για την κατοχύρωση του
οικοπέδου, αλλά, πρωτίστως, για την μέγιστη δυνατή
προσφορά προς τους συναδέλφους. Πεδίον δόξης
λαμπρόν, λοιπόν, για το νέο Δ.Σ του Συλλόγου μας που θα
προκύψει από τις αρχαιρεσίες του Μαρτίου.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ… ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μέσα στο «εμφυλιοπολεμικό» κλίμα αντεγκλήσεων μεταξύ
της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας του ΔΣ, περίοπτη
θέση έχουν οι καταγγελίες για συζητήσεις και ενέργειες στο
παρασκήνιο. Η μειοψηφία καταγγέλλει την πλειοψηφία για
τέτοιου είδους επαφές με τη Διοίκηση της ΤτΕ. Και η
πλειοψηφία κατηγορεί τη μειοψηφία για παρασκηνιακές
επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Μας θύμισε τον
Ναστραντίν Χότζα ως δικαστή, που είπε και στους δύο
διαδίκους πως έχουν δίκιο. Κι όταν κάποιος παρατήρησε
πως δεν μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο, απάντησε: «Κι
εσύ έχεις δίκιο.». Ναι, έχουν δίκιο, ο καθένας από τη
σκοπιά του, και η μειοψηφία και η πλειοψηφία!!! Έχει δίκιο
και η ΕΣΑΚ-Σ, που καταδικάζει κάθε έκφανση εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδικαλισμού!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
Μπορεί το θέμα των κρατήσεων των Νόμων 4051,4093/12
να «πηγαίνει» από Συμβούλιο σε Συμβούλιο για να λυθεί, οι
υποσχέσεις «να δίνουν και να παίρνουν», όμως; Ακόμα οι
συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν έχουν δει τίποτα στην πράξη,
στις συντάξιμες αποδοχές τους. Πέρα από τις ευθύνες της
Κυβέρνησης, Διοίκησης ΤτΕ, σοβαρές ευθύνες έχουν οι
παρατάξεις του Δ.Σ. του Συλλόγου που με τους
ανεκδιήγητους χειρισμούς τους δημιούργησαν περισσότερα
προβλήματα.
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Οι μέχρι τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων Αφορούν
μερικές ελάχιστες περιπτώσεις – οι οποίες μάλιστα δεν
έχουν τελεσιδικήσει ακόμα – και δεν διασφαλίζουν τους
συνταξιούχους, των οποίων οι συντάξεις λεηλατήθηκαν
βάναυσα. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν εδώ
και τώρα καθολικά, για όλους τους συνταξιούχους.
Από και πέρα, η ουσία όλης αυτής της «περιπέτειας» που
βιώνουν οι συνταξιούχοι, βρίσκεται στο γεγονός ότι η
λεηλασία των συντάξεων και των ασφαλιστικών τους
δικαιωμάτων, που εντάθηκε στα χρόνια της κρίσης, δεν
έπεσε από τον ουρανό. Ούτε είναι αποτέλεσμα
διαφορετικών «ερμηνειών» για τη συνταγματικότητα ή την
αντισυνταγματικότητα ενός νόμου.
Αντίθετα οι περικοπές στις συντάξεις, όπως και τα άλλα
αντιασφαλιστικά μέτρα, αποτελούν στρατηγική του
κεφαλαίου, της ΕΕ και των κομμάτων τους, που
αντιμετωπίζουν την Ασφάλιση ως «βάρος» για τους
επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος.
Πραγματική διέξοδος για τους συνταξιούχους δεν μπορεί
να υπάρξει χωρίς σύγκρουση με αυτήν την αντιλαϊκή
πολιτική. Κόντρα στο κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η
κυβέρνηση.
Για επικοινωνία με την ΕΣΑΚ-Σ:
Βαμβακούσης Γιάννης
6944 609544
Καπνίση Σούζυ
6977 951139
Κοτσένου Κατερίνα
6973 798438
Ξανθόπουλος Παναγιώτης
6975 756429
Πετροπούλου Ελένη
6984 538815
Χάμος Βασίλης
6948 598178

