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ΕΝΩ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, 

Ο ΣΣΤΕ… «ΑΓΡΟΝ ΗΓΟΡΑΖΕ…» 

 
Συναδέλφισσες, -φοι, 

1. Πριν λίγο καιρό, όπως όλοι γνωρίζετε η κυβέρνηση υπέγραψε, κατ’ απαίτηση των 
δανειστών, της ΕΕ και του ΣΕΒ, και νέα αντεργατικά μέτρα 5,5 δις (4ο μνημόνιο), η λίστα 
των οποίων αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας 1/6/2017. Με τα αντεργατικά 
αυτά μέτρα και την επίθεση (που δεν τελείωσε…), καταργούνται κατακτήσεις και 
δικαιώματα στην ασφάλιση, σύνταξη, υγεία, πρόνοια, εργασιακές σχέσεις, συμβάσεις κλπ.. 
Μέχρι το Β’ εξάμηνο του 2018, έχουν συμφωνηθεί και θα υλοποιηθούν άλλα 113!!! 
προαπαιτούμενα. Ενώ, αν δεν «πιάνονται» οι στόχοι της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας – το πλεόνασμα δηλαδή, – θα νομοθετούνται και νέα με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για συνταξιούχους, εργαζομένους, νεολαία, ανέργους. 

2. Τις ημέρες αυτές, με την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων, ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟ χάριν του Νόμου 4387/16 του Ν. Κατρούγκαλου (Ναι, αυτού που 
εξυμνούν οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΤτΕ!!!). Με αυτόν το Νόμο, αυξάνονται οι 
συντελεστές παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης στα κλιμάκια άνω των  20.000€ 
του ετήσιου εισοδήματός μας, με αποτέλεσμα ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΤτΕ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ. Άλλος 700€, άλλος 400€ άλλος 200€ κλπ. Σκόπιμα οι λαλίστατες άλλες 
δυνάμεις αποσιωπούν αυτήν την επιβάρυνση… 

3. Η κυβέρνηση, λοιπόν, όχι μόνο εφαρμόζει τα μνημόνια 1 και 2 της προηγούμενης 
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το μνημόνιο 3 που ψήφισαν όλοι όσοι ορκίζονται στην Ευρωπαϊκή 
–και νομισματική-- Ένωση καθ’ υπόδειξη της ΕΕ (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΠΟΤΑΜΙ 
– ΕΚ), αλλά έφερε και το 4ο μνημόνιο μαζί με τις αντεργατικές ρυθμίσεις, προκαλώντας τα 
ευμενή σχόλια του κουαρτέτου της ΕΕ και του ΣΕΒ (όλα γίνονται για τον ανταγωνισμό και 
την κερδοφορία τους). 

4. Σ’ αυτή τη «μάχη» που δίνει η κυβέρνηση, έχει και τους συμμάχους της στο σ.κ. Γι’ αυτό 
περνάνε πιο ανώδυνα τα μέτρα. Είναι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του κυβερνητικού και 
εργοδοτικού συνδικαλισμού που: 

α. Αποπροσανατολίζουν με συντεχνιακά αιτήματα. 



 

β. ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ Η’ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ το μέγεθος και την έκταση της αντεργατικής 
πολιτικής. 

γ. Αντί να διεκδικούν τις συντάξεις μας, αυτές για τις οποίες πληρώσαμε, αντί να 
απαιτούν την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών μέτρων, τα δώρα κλπ.,  
«διεκδικούν» ψίχουλα και κυρίως μικρά επί μέρους αιτήματα. 

δ. Αρνούνται να συμπορευτούν με το ταξικό σ.κ., με τις ομοσπονδίες και τα 
σωματεία που δίνουν μάχες και βάζουν εμπόδια στην εφαρμογή των 
αντεργατικών πολιτικών. Αρνούνται την ενωτική, αγωνιστική δράση. Προτιμούν 
την περιχαράκωση και την απομόνωση, την ίδια στιγμή που ξεδιπλώθηκαν και συνεχίζονται 
σοβαροί συνταξιουχικοί αγώνες, που έγιναν μεγάλα συλλαλητήρια από το ΠΑΜΕ, αλλά και 
τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, στην Θεσσαλονίκη 13/6, στην Αθήνα 15/6, 
στην Κρήτη (Ρέθυμνο) 21/6 με συμμετοχή ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. 

ε. Παριστάνουν τους «σωτήρες», ενώ η «στάση» τους, οι «διεκδικήσεις» τους, οι 
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις τους δίνουν «τροφή» στα ΜΜΕ να αναπτύσσουν τις 
γνωστές συκοφαντικές θεωρίες τους περί δήθεν «ρετιρέ», αλλά και τη μόνιμη επιδίωξή 
τους που θέλει την ισοπέδωση ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ όλων των συντάξεων, μισθών και 
κοινωνικών παροχών. 

5. Η στάση, λοιπόν, των άλλων δυνάμεων μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει. Οδηγούν τους 
συνταξιούχους της ΤτΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ στην αδράνεια, στην παθητικότητα, στην απομόνωση. 

 

Συνάδελφοι, σες 

 Σας καλούμε να ξεπεράσετε το δρόμο που επέλεξε ο κυβερνητικός και 
εργοδοτικός συνδικαλισμός της μιζέριας, της αθλιότητας, των άσκοπων και 
ατελέσφορων δικαστηρίων, της ήττας, και χωρίς δισταγμούς, συναισθηματισμούς, να 
συμπορευτείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται με το αγωνιζόμενο συνδικαλιστικό κίνημα για 
το καλό ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 

 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

ΕΣΑΚ-Σ ΤτΕ 
 

 
Υ.Γ. Η νέα συγκέντρωση της ΕΣΑΚ-Σ, στα γραφεία του ΣΣΤΕ, την Πέμπτη, 6 Ιουλίου, στις 10:30 
π.μ.. 


