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ΒΑΡΕΛΙ ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Συνάδελφοι, σες, 

Πρέπει να γίνει καθαρό ότι: 

1. η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει και επεκτείνει την αντιλαϊκή 

πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων  ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 

2. η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τα μνημόνια 1 και 2 της προηγούμενης, αλλά 

και το 3ο που είναι ακόμα χειρότερο και που, ας μην ξεχνάμε, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ (όλα τα μνημόνια έχουν την υπογραφή της 

ΤτΕ), 

3. επισημαίνουμε ακόμα ότι οι κυβερνώντες, σε αντίθεση με ό,τι διατυμπάνιζαν, 

δεν έχουν καταργήσει ούτε ένα αντιλαϊκό μέτρο των προηγούμενων 

κυβερνήσεων!!! 

4. η καθημερινότητα, για την οποία ενδιαφέρονται τώρα, διαμορφώνεται από τα 

αντιλαϊκά μέτρα ύψους 5,4 δισ. ευρώ που νομοθέτησαν πρόσφατα. Μισθοί 

συντάξεις, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικό φορολογία, εισφορές, είναι χειρότερα για όλους 

μας (και φυσικά τους ΤΡΑΠΕΖΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ), 

5. η τελευταία νομοθέτησή τους, και μόνιμος μηχανισμός παραγωγής σκληρών 

μέτρων (ο λεγόμενος ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ!!!) είναι στην ουσία το 4ο 

μνημόνιο. 

6. η μη ένταξη της ασφάλισής μας στους Ενιαίους Φορείς Ασφάλισης για την οποία 

«θριαμβολογούν» κάποιοι, δε σημαίνει ότι οι τραπεζοελλαδίτες δεν υφίστανται 

τις βαριές επιπτώσεις της κλιμακούμενης αντιασφαλιστικής και αντιλαϊκής 

πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης. 

 

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

Κι’ όμως, χωρίς ίχνος ντροπής οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, (τόσο 

η ΕΝΩΤΙΚΗ στους εργαζόμενους της ΤτΕ, όσο και η παράταξη των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στους 

συνταξιούχους) έσπευσαν, πρώτοι όπως συνηθίζουν, να μας «πληροφορήσουν» ότι «ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ (που τους έχουν κοπεί άγρια συντάξεις, δώρα κλπ….) 

ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ». Καλλιεργούν ψευδώς ισχυρισμούς ότι λόγω της 

«Ανεξαρτησίας» της ΤτΕ είμαστε έξω απ’ όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, 

παρότι γνωρίζουν ότι δεν εφαρμόζονται για πολλά χρόνια τώρα τα καταστατικά 
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των Ταμείων μας. Αντιθέτως  οι νόμοι που ψηφίζονται, εφαρμόζονται και στην 

ΤτΕ (π.χ. αποσύνδεση μισθού – σύνταξης με το νόμο Σιούφα, νέος υπολογισμός 

σύνταξης με το νόμο Ρέππα, νέα χειρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – 

πέναλτι, νέος πρόσφατος χειρότερος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων μας, 

πλαφόν, εισφορές - κόψιμο δώρων, βαριά φορολογία στα εισοδήματά μας, 

χώρια την ανεργία και τους μισθούς πείνας για τα παιδιά μας, αυξανόμενη 

μεγάλη συμμετοχή στα νοσοκομεία για όσους τύχει να αρρωστήσουν κ.α.). 

Κατά τους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μάλιστα, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, τόσο την κυβέρνηση 

όσο και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην συνδικαλιστή του χώρου μας, που «μάχεται» 

για την ανεξαρτησία της ΤτΕ, στηρίζοντας βέβαια την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης 

και ψηφίζοντας πάντα όλα τα αντιλαϊκά μέτρα… 

Στην ίδια ρότα είναι φυσικά και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός που είχε την ίδια 

ακριβώς τακτική λίγα χρόνια πριν (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ). 

Κοροϊδεύουν ωμά τους συναδέλφους. Αντί να οργανώνουν την πάλη στην 

ΤτΕ λένε: «να δούμε πρώτα τους νόμους και μετά θα σας ενημερώσουμε!!». Μας 

περνάνε κυριολεκτικά για ηλίθιους και αυτή η κοροϊδία δεν πρέπει να μένει 

αναπάντητη. 

Χρειάζεται γι’ αυτό βελτίωση από όλους μας της καθημερινής ολόπλευρης 

πληροφόρησης μας, αλλά και συμμετοχή στην πάλη για την: 

 ανάσχεση αυτής της επίθεσης, 

 διεκδίκηση των απωλειών μας, 

 αντιπαράθεση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί μόνο την ανάκαμψη του 

μεγάλου κεφαλαίου και τίποτα περισσότερο. 

 

Συνάδελφοι, σες, 

Κυβέρνηση, Τρόικα και Ε.Ε. δεν έχουν ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας για 

τις αγωνίες και τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Στις συζητήσεις που 

γίνονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας καμία αναφορά δε γίνεται για 

βελτιώσεις μισθών  - συντάξεων και για την ανεργία. Το μόνο που συζητιέται 

είναι τι θα κόψουν… 

Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας με 

το ταξικό σ.κ. που παλεύει με συνέπεια, τόσο για τη λύση των άμεσων και 

σύγχρονων προβλημάτων μας, όσο και για την προοπτική μιας άλλης 

διακυβέρνησης του τόπου που στο επίκεντρο της θάχει την ικανοποίηση των 

αναγκών των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας.  

Με συναδελφικούς και 

αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

ΕΣΑΚ-Σ 


