─

Σ

Αθήνα, 14/12/2020

Συνάδελφοι, -ισσες,
1. Η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζεται ορμητικά,
σαρώνοντας τις ζωές μας σαν πολεμικό κύμα. Με τη χώρα ουσιαστικά ανοχύρωτη. Με
τα ανεπαρκή και υποστελεχωμένα νοσοκομεία και ΜΕΘ να ασφυκτιούν με εξαντλημένο
και κακοπληρωμένο προσωπικό. Με την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την αυτονόητη
«ατομική ευθύνη» σαν «φερετζέ» για την συγκάλυψη των τεράστιων ευθυνών της.
Προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, βαφτίζει
«επίταξη» την ενοικίαση –ουσιαστικά-- κλινών από τους μεγαλοκλινικάρχες, που
αρνούνται να τις διαθέσουν, ενώ θησαυρίζουν. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι
φανερή στον καθένα η σημασία του αιτήματος που χρόνια τώρα έχει στις βασικές
διεκδικήσεις του το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα (η ΕΣΑΚ στην ΤτΕ) για ΔΗΜΟΣΙΑ –
ΔΩΡΕΑΝ – ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ.

2. Αξιοποιούν την πανδημία για βάρβαρες ανατροπές
Ανησυχία θα πρέπει να προκαλούν οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το
2021για μείωση κατά 2,07 δισ. Ευρώ της χρηματοδότησης των κύριων συντάξεων
και κατά 127 εκατ. Ευρώ των επικουρικών. Ακόμα, το συνολικό ποσό των φόρων θα
φτάσει τα 47,2 δις. (3,5 δισ. περισσότερα), ενώ η συμβολή των επιχειρηματικών
ομίλων είναι μόλις περί το 7%!!! Και όλα αυτά, ενώ έχουν ψηφιστεί 120 νόμοι
περιορισμού δικαιωμάτων, συλλογικών συμβάσεων, ελευθεριών, καταστολής και
αυταρχισμού που θυμίζουν άλλες, σκοτεινές εποχές. Οι πολιτικές όλων των
κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων κατάφεραν κάτι ακόμα: να χρωστάνε στο
δημόσιο 4,300,000 πολίτες. Είναι οι κυβερνήσεις αυτές που οι ηγεσίες των άλλων
παρατάξεων εναλλάξ, χειροκροτούσαν, στήριζαν και τους έστελναν ευχαριστήριες
επιστολές !!!

3. Ζητήματα κρίσιμα, σαν τα παραπάνω, καθώς και άλλα σημαντικά, όπως η
κατάργηση ΟΛΩΝ των αντιασφαλιστικών νόμων, ουδόλως απασχολούν τις
άλλες παρατάξεις. Ούτε προβληματίζονται για συμπόρευση με τις συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές οργανώσεις που διεκδικούν τέτοια κεντρικά αιτήματα, μαζί και τη
διεκδίκηση της καταβολής των δώρων και του επιδόματος αδείας, την άμεση κατάργηση
των Ν. 4051, 4093/2012, την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και την αύξηση του
αφορολόγητου στα 20.000€. Οι παρατάξεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ. ευθύνονται για την
αδράνεια και εκφυλισμό των συλλογικών λειτουργιών. Κάποιοι άλλοι, επικαλούνται
συνεχώς το «Νόμο Κατρούγκαλου», ο οποίος νομιμοποίησε τις αντισυνταγματικές

περικοπές των συντάξεων. Πίσω από τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), δεν μπορούν να κρύψουν πως αυτό που τους
ενδιαφέρει είναι η με κάθε τρόπο αναρρίχηση στις κορυφαίες θέσεις του ΣΣΤΕ, όπως
λέγεται, να γίνουν «χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη». Άλλωστε, στο παρελθόν, τους
ζήσαμε σε τέτοιες θέσεις, συνεργαζόμενους με αυτούς που κατακεραυνώνουν σήμερα,
και ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟ «ΘΕΑΡΕΣΤΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ…
Στην ίδια λογική κινούνται και οι «επιθέσεις συνεργασίας» με επιστολές
για
δημιουργία «αγωνιστικού» μετώπου κατά της πλειοψηφίας του Δ.Σ., την εποχή –
μάλιστα—που δεν μπορούμε καν να κάνουμε συγκεντρώσεις.

Συνάδελφοι, -ισσες,
4. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πως ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε αυτές τις πολιτικές
(κυβερνητικές – συνδικαλιστικές) δίνει μόνο η ενίσχυση της πάλης με κάθε μέσο και
τρόπο για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων όλων των
συνταξιούχων, των εργαζομένων, των παιδιών και εγγονιών μας, η ενίσχυση
και συμπόρευση με τις δυνάμεις εκείνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Καλές Γιορτές
Με Υγεία & Δύναμη
ΕΣΑΚ-Σ
Υ.Γ. Παρακολουθούμε με προσοχή διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν στο Ταμείο
Υγείας (λ.χ. όσα κυκλοφορούν –μεταξύ άλλων-- για τον πρόσφατο «διαγωνισμό»
προσλήψεων του Τ.Υ…., την εμπλοκή με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και
με τα συμβεβλημένα φαρμακεία που αρνούνταν να εκτελέσουν συνταγές, κ.τ.λ.).
Ιδιαίτερα στις σημερινές υγειονομικές συνθήκες, η λειτουργία του Ταμείου χωρίς σκιές,
και η έγκαιρη προετοιμασία και φροντίδα για τα μέλη και, ιδιαίτερα, για τους
συνταξιούχους, τους χρονίως πάσχοντες και με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα
συναδέλφους, μέσα σε ένα πλαίσιο επικράτησης της ανθρωπιστικής
φυσιογνωμίας του επί της ψυχρής «λογιστικής» αντιμετώπισης, είναι
αδήριτη ανάγκη, και πρέπει να αποτελεί πλαίσιο διεκδίκησης προς την
Διοίκηση της ΤτΕ.

