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Συνάδελφοι, σες 

 
1. Συνεχίζεται η αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης με βαριές συνέπειες για συνταξιούχους – 

εργαζόμενους – νεολαία. 

2. Ο νέος «Νόμος Βρούτση» είναι συνέχεια των προηγούμενων, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για 

κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και παράδοσή της στις ασφαλιστικές εταιρείες, θωρακίζει 

και νομικά το «Νόμο Κατρούγκαλου» από τον οποίο βογγάει όλη η Ελλάδα. 

3. Με τις εργασιακές σχέσεις «ζούγκλας» των τελευταίων κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, όσοι 

στο μέλλον θα παίρνουν σύνταξη (δηλαδή ελάχιστοι) θα ζουν στη φτώχεια και την ένδεια των 380 

εγγυημένων(;), ευρώ, την αγωνία μήπως οι ασφαλιστικές εταιρείες δηλώσουν «πτώχευση» και 

χάσουν έτσι τα πάντα. 

4. Το ταξικό σ.κ., το Π.Α.ΜΕ, κόντρα στους κάθε λογής υπονομευτές και απεργοσπαστικούς 

μηχανισμούς, έδωσε με συνέπεια πανελλαδικά με απεργία και συλλαλητήρια στις 18 Φεβρουαρίου 

την πρώτη του ηχηρή απάντηση. Οι αγώνες, μέχρι την οριστική κατάργηση των αντιασφαλιστικών 

και αντεργατικών νόμων, θα συνεχιστούν, είναι αυτοί που βάζουν φρένο σε αυτές τις πολιτικές. 

Άλλος δρόμος  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

5. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Τ.Ε. κανένας άλλος ομιλητής άλλης παράταξης 

δεν αναφέρθηκε στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή!! 

Για άλλη μια φορά έδειξαν ότι βάζουν «γερή πλάτη» για να περάσει η αντιλαϊκή πολιτική 

και ο απροποσανατολισμός των συνταξιούχων της ΤτΕ. Το γεγονός ότι, παρά την 

κινητοποίηση και τις πιέσεις τόσο του Προεδρείου όσο και των «Εν Δράσει», ψήφισαν ΜΟΝΟ 400 

περίπου συνάδελφοι του Λεκανοπεδίου από τους 2.500  και 100 από την περιφέρεια, ενώ «ΝΑΙ» 

στην πρόταση ψήφισαν μόνο 159 όταν είχαν υπογράψει 238 για τη σύγκληση της Γ.Σ., δείχνει ότι 

οι συνάδελφοι «γύρισαν την πλάτη» στις αχρείαστες και αποπροσανατολιστικές 

διαδικασίες των δύο «μονομάχων» (πλειοψηφία Δ.Σ. – ηγετική ομάδα των «Εν Δράσει»).  

Ελπίζουμε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να είναι αφετηρία για έναν υγιή προβληματισμό και αλλαγή 

στάσης των συναδέλφων μας. 

ΕΣΑΚ-Σ 

Υ.Γ. Όταν οι «Εν Δράσει» έχουν παραπληροφορήσει 5.000 συνταξιούχους, δεν περιμέναμε ότι θα 
«τσιγκουνευτούν» σε συκοφαντίες κατά της ΕΣΑΚ-Σ και μελών της. Η δράση μας και η συνεπής στάση 
με το έντυπο μας, τις ομιλίες μας, είναι φυσικό να τους ενοχλεί, αφού, πέραν των άλλων, αποκαλύπτει 
και το ρόλο τους… Όσον αφορά την αξιοπιστία τους (για όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόμα), 
θυμίζουμε την Ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018: 
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Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου  2018 

Το Γ.Σ. της ΤτΕ αποφάσισε την κατάργηση των περικοπών 
και την επιστροφή των αναδρομικών  

…………………………….………………………………………………………………………………………………. 


