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ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΜΑΣ 

ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση μας συνεχίζεται 
 

 

Από την πρόσφατη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ 

 

Συναδέλφοι, σες 

Το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ περιέχει μέτρα φωτιά για 

συνταξιούχους – εργαζόμενους – νεολαία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα: 

1. Ασφαλιστικό συντάξεις: κατάργηση όλων των ειδικών ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης 

και σταδιακά όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος, κατάργηση κατώτερων συντάξεων, 

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ με νέα μείωση όλων των συντάξεων,  επανεξέταση όλου 

του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, πλήρης εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων που 

προβλέπονταν από το 1ο και 2ο μνημόνιο κ.α. 

2. Φορολογικό: διατήρηση του ποσού ύψους 2,65 δις ευρώ για το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ, αύξηση 

και νομιμοποίηση της λεγόμενης εισφοράς αλληλεγγύης που ενσωματώνεται στο φόρο 

εισοδήματος, κατάργηση και των τελευταίων φοροελαφρύνσεων κ.λ.π.. 

3. Ιδιωτικοποιήσεις: όλη η κρατική περιουσία που βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ προορίζεται να 

περάσει στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, δέσμευση να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση 

αεροδρομίων, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λιμάνια κ.λ.π. 

4. Εργασιακά: από τον Οκτώβρη νέος νόμος για ομαδικές απολύσεις, συνδικαλισμό, συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, κατάργηση της εξάμηνης μετενέργειας για τις συλλογικές συμβάσεις κ.α. 

5. Αγρότες: μεγάλη αύξηση στο φόρο εισοδήματος από το 13% στο 23% και 26% το 2017, 

αύξηση προκαταβολής φόρου, κατάργηση ειδικού φόρου στο πετρέλαιο κ.α. 

6. Δημόσιο: εφαρμογή νέου δυσμενέστερου ενιαίου μισθολογίου κ.α. 

7. Αυτοαπασχολούμενοι: αύξηση της φορολογίας, λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές κ.α. 

Και αν τα κόμματα αυτά είναι συνυπεύθυνα, οι Κυβερνητικοί και Εργοδοτικοί συνδικαλιστές του 

χώρου μας που τα στηρίζουν, συνεχίζουν, όχι μόνο να «σιωπούν» για ό,τι συμβαίνει, αλλά και να 

αποπροσανατολίζουν στη λογική της «πανάκειας», ότι δεν πρέπει «να φοβόμαστε ότι θα μας πιάσουν 

τα μέτρα», γιατί η Τ.Ε. είναι ανεξάρτητη (ξεχνώντας ότι κάποτε το Ταμείο Συντάξεων είχε ενταχθεί 

στο ΙΚΑ, ότι οι συντάξεις μας έχουν πετσοκοπεί από την εφαρμογή των μνημονιακών και λοιπών 

αντιασφαλιστικών νόμων, ότι η επικουρική μας σύνταξη διασώθηκε την τελευταία στιγμή -- ας μη 
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ξεχνάμε ότι κάποτε στείλανε ευχαριστήρια σε υπουργούς , βουλευτές που εκείνη την περίοδο 

πρωτοστατούσαν στην ψήφιση αντιλαϊκών νόμων, επειδή δήθεν ενδιαφερόντουσαν για την 

ανεξαρτησία της ΤτΕ). 

Συνάδελφοι, σες 

Κριτήρια ψήφου για κάθε καλοπροαίρετο πρέπει να είναι: ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ – ΦΟΡΕΑΣ 

 Τουλάχιστον όλο αυτό το τελευταίο διάστημα δεν κορόιδεψε τον λαό για να αποκομίσει 

ψήφους 

 Προειδοποίησε έγκαιρα για την πορεία των εξελίξεων, για τις δήθεν φιλολαϊκές εξαγγελίες 

του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.  

 Ανυποχώρητα με γνήσιο τρόπο λέει όχι στα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα. 

 Κατέθεσε φιλολαϊκές προτάσεις,  νόμους στη Βουλή όπως π.χ. για την κατάργηση των 

μνημονίων, για ανάκτηση των απωλειών μας , για επαναφορά του κατώτατου μισθού, μέτρα 

ανακούφισης των ανέργων. 

 Ανέδειξε τον αντιλαϊκό ρόλο της Ε.Ε., τα συμφέροντα που υπηρετεί και που εκμηδενίζει τις 

δυνατότητες για άσκηση φιλολαϊκής πολιτικής. 

 Την επόμενη των εκλογών θα είναι στήριγμα του λαού, θα εκφράζει τη λαϊκή αντιπολίτευση, 

θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα μας.  
 

 

Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑ «ΚΡΑΤΕΙ» 

 

Είναι να γελάει κανείς με το πόσο «ανεξάρτητοι» 

είναι οι «Εν Δράσει» .. Στην Ανακοίνωση τους 

1/9/2015, αφού για άλλη μία φορά δεν βγάζουν 

«άχνα» για την αντιλαϊκή πολιτική, (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

που ψήφισαν  και 3ο μνημόνιο, μαζί φυσικά με ΝΔ – 

ΠΑΣΟΚ- ΠΟΤΑΜΙ) τώρα επιρρίπτουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

τις ευθύνες για ό,τι κακό συμβαίνει στις συντάξεις 

μας, όχι στις πολιτικές που ασκούνται από τις 

κυβερνήσεις σ΄όλη την Ε.Ε., αλλά στην «πράσινη» 

συνδικαλιστική ηγεσία του χώρου μας. Το γνωστό 

αποπροσανατολιστικό και ανούσιο δικομματικό 

παιχνίδι στο συνδικαλιστικό επίπεδο και στην ΤτΕ 

«ζει και βασιλεύει». 
 

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 

Από Ανακοίνωση της πλειοψηφούσας παράταξης 

του Συλλόγου μας, της Δημοκρατικής Συνεργασίας 

Συνταξιούχων Τ.Ε. 4/9/2015 «….ο κ. Τσίπρας θα 

έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία για τη 

συγκρότηση κυβέρνησης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που 

θα του έδινε τη δυνατότητα να εφαρμόσει και να 

βελτιώσει το 3ο μνημόνιο!! Και να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις (!!) της χώρας μας απέναντι στην Ε.Ε. 

Αυτό πέτυχαν με μεγάλη επιτυχία χώρες όπως η 

Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος»!!! Αλήθεια 

τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από αυτή και μόνο τη 

παράγραφο 

 Το Σύλλογο μας που  ζητάει την εφαρμογή 

του 3ου μνημονίου;!! 

 Την 100% εργοδοτική και κυβερνητική 

συμπεριφορά τους; 

 Την πλήρη υποτέλεια και υποταγή στις 

εκάστοτε αντιλαϊκές πολιτικές;  

Και κάτι ακόμα: αλήθεια σε τι ωφελήθηκαν οι 

εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των κρατών που 

αναφέρουν; Μήπως έγινε καμία αύξηση των 

αποδοχών τους και δεν το πήραμε χαμπάρι;  

Συνάδελφοι, ο κατήφορος του Σ.Σ.Τ.Ε. δυστυχώς 

συνεχίζεται. Δεν φαίνεται να έχει πάτο.  

 

 σχόλια…σχόλια…σχόλια… 
 


