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ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ 
Συνάδελφοι, σες, 

Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όσο και αν η σημερινή Κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μηνύματα 

αισιοδοξίας, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. 

 Οι συντάξεις βαίνουν στην πραγματικότητα μειούμενες, αφού με τους μνημονιακούς νόμους που 

συμφώνησαν και ισχύουν(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) μέχρι το 2022 δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση ούτε 

1 ευρώ!!! Η κλοπή των συντάξεών μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. 

  Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων βαθαίνει: 6 στους 10 εργαζόμενους έχουν μερική 

απασχόληση (Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ για τον Οκτώβριο του 2019). Συμβάσεις δεν υπογράφονται παρά με το 

σταγονόμετρο, και οι περισσότερες χωρίς ουσιαστικές αυξήσεις. Απολύσεις, χωρίς έλεος: Το πρώτο 

10μηνο του έτους ήταν τόσες όσες και ο συνολικός αριθμός των μισθωτών!!! Η ανεργία και η 

μετανάστευση νέων στα ύψη! 

 Η Κυβέρνηση απεργάζεται νέο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, και κανείς δεν μπορεί να μένει ήσυχος. Όχι 

μόνο γιατί σχεδιάζουν τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και την παράδοσή της στις ασφαλιστικές 

εταιρείες, αλλά και γιατί γνωρίζουμε το πρόσφατο αντιλαϊκό παρελθόν σε κρίσιμα Υπουργεία και του 

σημερινού Πρωθυπουργού, και κορυφαίων Υπουργών, λ.χ. Εργασίας, Ανάπτυξης, κλπ. 

Στην Τράπεζα της Ελλάδος, η Διοίκηση (σε συνεννόηση πότε με τους πρώην Υπουργούς ΣΥΡΙΖΑ, 

τώρα με της Νέας Δημοκρατίας, της εκάστοτε Κυβέρνησης δηλαδή), όχι μόνο δεν αποκαθιστά τις 

συντάξεις μας, όχι μόνο δεν επιστρέφει τα κλεμμένα, αλλά επεξεργάζεται συνολικές ρυθμίσεις για εν 

ενεργεία και συνταξιούχους, που τίποτα καλό δεν προμηνύουν. 

Σήμερα, που υποτίθεται πως έχουν καταργηθεί τα μνημόνια, εξακολουθούμε –οι περισσότεροι από 

εμάς-- να βλέπουμε στα εκκαθαριστικά των συντάξεών μας κάθε μήνα 7 ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 

να ισχύουν ΤΑ ΠΛΑΦΟΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΝ ΚΑΙ 

ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ!!! 

Η Διοίκηση ΑΡΝΕΙΤΑΙ επίμονα, ακόμα και σήμερα, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΝΟΜΩΝ 4051, 4093 ΤΟΥ 2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, χωρίς αιδώ, χωρίς ηθικούς 

ενδοιασμούς, και συνεχίζει την παρακράτησή τους με το «έτσι θέλω». Αναρωτιόμαστε αν υπήρξε άλλη 

απόφαση του ΣτΕ που πλήττει εργαζόμενους και συνταξιούχων και δεν εφαρμόστηκε αμέσως. Αυτές 

εφαρμόζονται από την άλλη μέρα, όχι όμως και αυτή που τυχαίνει να είναι υπέρ μας. Αυτό είναι το 

περιβόητο «κράτος δικαίου», αυτή είναι και η «μητέρα» Τράπεζα της Ελλάδος και η Διοίκησή της: Από 

τη μια να υπογράφει τα μνημόνια, και από την άλλη να μην εφαρμόζει μια απόφαση του ΣτΕ που είναι 

υπέρ των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν υποστεί «βαμπιρικού» τύπου αφαίμαξη!!! 

Το ερώτημα που μπαίνει είναι τι κάνουμε: Θα μείνουμε με «σταυρωμένα τα χέρια»; Μπορούμε να 

περιμένουμε τίποτε από τις ηγεσίες εκείνες των παρατάξεων που προσκυνάνε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, 

που τις στήριζαν και τις στηρίζουν; Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Δημοκρατική Συνεργασία 

(ΠΑΣΚΕ), που επί ΠΑΣΟΚ χειροκροτούσε τους νόμους Ρέππα, Λομβέρδου, οι οποίοι μείωναν τις 

συντάξεις μας, και έστελνε και ευχαριστήρια σε Υπουργούς; Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη 

ΔΕΚΣ (ΔΑΚΕ), που στήριζε τους νόμους Σιούφα, Πετραλιά, ή τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (ΠΑΣ), που λιβάνιζαν 

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το «Νόμο Κατρούγκαλου», από τον οποίο υποφέρει η μεγάλη 



 

πλειοψηφία των συνταξιούχων, ιδιαίτερα μετά τον επανυπολογισμό και τη σοβαρή μείωση των 

συντάξεών τους; 

Συνάδελφοι, σες, 

Κάθε τίμιος και καλοπροαίρετος συνάδελφος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. 

Στον αντίποδα αυτών των παρατάξεων, υπάρχει και η συνεπής δύναμη που πάλευε και παλεύει μέσα 

κι έξω απ’ τη Βουλή  

 για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 

 για την επιστροφή όλων των κλεμμένων από τα ασφαλιστικά Ταμεία και τις συντάξεις 

μας 

 για την επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας 

 για την κατάργηση των πλαφόν και την εφαρμογή των Καταστατικών των Ταμείων μας 

 για την επιστροφή των αναδρομικών μας 

Σήμερα, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΛΤΑ, 

ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ,ΠΟΣΕΟΑΕΕ, ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ), με τις δεκάδες κινητοποιήσεις τους, όχι μόνο 

βάζουν φρένο, αλλά είχαν μικρές, μεν, σημαντικές, όμως, επιτυχίες (αναστολή της μείωσης της 

προσωπικής διαφοράς από το «Ν. Κατρούγκαλου», επαναφορά των συντάξεων χηρείας, επιστροφή 

κρατήσεων για την υγεία, κ.ά.). 

Συνάδελφοι, σες, 

Τα ασφαλιστικά Ταμεία τα έφεραν σ’ αυτήν την κατάσταση οι Κυβερνήσεις των μεγάλων ομίλων, των 

πολυεθνικών, των καπιταλιστών. Αυτοί, που ενώ θησαυρίζουν (αυξάνοντας και τον προσωπικό τους 

πλούτο), χρωστούν στις τράπεζες την πλειοψηφία των «κόκκινων δανείων», 70 δις περίπου, 

χρωστούν επίσης και 90 δις περίπου στην εφορία (δεν πληρώνουν τους ελάχιστους φόρους που 

τους καταλογίζονται, αλλά και παίρνουν κάθε λογής φοροαπαλλαγές), ενώ έχουν απομυζήσει 100 

περίπου δις από τα ασφαλιστικά Ταμεία από το 1950 και μετά. Αυτοί και οι Κυβερνήσεις τους που 

μας έφεραν ως εδώ πρέπει να πληρώσουν! 

Συνάδελφοι, σες, 

Ένας δρόμος υπάρχει: ο δρόμος του αγώνα. Πρέπει όλοι να συμπορευτούμε με το ταξικό σ. κ., το 

ΠΑΜΕ, τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, την ΕΣΑΚ-Σ, στις συνεχιζόμενες 

κινητοποιήσεις, στους αγώνες που δίνουν ελπίδα. 

Όλοι μαζί 

 στη νέα μεγάλη κινητοποίηση των συνταξιούχων-εργαζομένων στις 30 Νοέμβρη, στις 

12:30 στα Προπύλαια, 

 στο νέο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΆΛΛΗΤΉΡΙΟ, και  

 την πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου στις 14 Δεκέμβρη. 

Κανένας μόνος του! Όλοι με το ταξικό συνδικαλιστικά κίνημα! 

ΕΣΑΚ-Σ 
 

Υ.Γ. Στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ της 23/10/2019, κατατέθηκε για ψήφιση πρόταση της ΕΣΑΚ-Σ με τρεις άξονες 

1. Συνάντηση ΟΛΟΥ του Δ.Σ. με το Διοικητή 

2. Στη συνέχεια το Δ.Σ να συνέλθει για να εκτιμήσει τη συνάντηση 

3. Εφόσον υπήρχε αρνητική εκτίμηση, να αποφασιστούν κινητοποιήσεις με γνώμονα το Γ.Σ της 

ΤτΕ της 25/11/2019  

Η ολοκληρωμένη αυτή πρόταση, αφού διαστρεβλώθηκε, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία 

(Δημοκρατική Συνεργασία – ΔΕΚΣ).  


