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Αθήνα, Μάρτιος 2018 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η 

ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΣΗΨΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

1. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια και μπήκαμε 

στον ένατο χρόνο των μνημονίων. Τα χρόνια 

αυτά και τα προηγούμενα, ψηφίστηκαν 

εκατοντάδες νόμοι που έπληξαν τα 

εισοδήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας 

του λαού μας. Βέβαια και πιο πριν είχε 

αρχίσει να «ξηλώνεται το πουλόβερ». Είχε 

αρχίσει να κατεδαφίζεται το εργασιακό 

καθεστώς, οι εργασιακές σχέσεις, το 

ασφαλιστικό. Θυμηθείτε για παράδειγμα τον 

αντιασφαλιστικό νόμο του Υπουργού Σιούφα 

από τη δεκαετία του 1990. Οι κυβερνήσεις 

διαδέχονταν η μία την άλλη 

συνεχίζοντας όμως την ίδια αντιλαϊκή 

πολιτική. Κανείς τους όπως και οι 

σημερινοί κυβερνώντες δεν τόλμησαν 

να καταργήσουν νόμους ή μνημόνια 

όπως διατυμπάνιζαν. Το 3ο μνημόνιο το 

ψήφισαν (για να μη ξεχνιόμαστε) μαζί 

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ. 

Μετά τον Αύγουστο του 2018 ένα είναι 

σίγουρο:  η επιτήρηση, η εποπτεία θα πάει 

μέχρι το 2060 με συνέχιση στον α ή β βαθμό 

της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής και για τους 

συνταξιούχους και για τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. Αυτό συμφέρει 

το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό κερδίζει στο 

όνομα του ανταγωνισμού. Αυτό υπηρετεί και 

η σημερινή κυβέρνηση.  

2. Όλα αυτά τα χρόνια στην ΤτΕ (όπως 

και στους υπόλοιπους εργαζόμενους 

και συνταξιούχους) εφαρμόζονται τα 

μνημόνια και οι νόμοι που 

κατεδαφίζουν το εργασιακό και 

ασφαλιστικό τους καθεστώς. Είχαμε 

δηλαδή πάγωμα αυξήσεων, μισθών, 

συντάξεων, ελαστικές μορφές εργασιακών 

σχέσεων, συρρίκνωση της ΤτΕ, εφαρμογή 

όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 

(Σιούφα, Ρέππα, Λοβέρδου, Πετραλιά, 

Κατρούγκαλου κ.α.). Πλαφόν στις 

συντάξεις μας παρά τις υπέρογκες  

εισφορές που πληρώναμε, εφαρμογή 7 

τουλάχιστον αντεργατικών νόμων – 

περικοπών – κόψιμο δώρων και επιδ. 

αδείας κ.α. Τα καταστατικά των ταμείων 

μας και αυτά δεν εφαρμόζονται. Σ’ αυτά 

πρέπει να προστεθεί ότι και στο χώρο 

της Υγείας και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ 

(χωρίς να υποτιμάμε θετικές πλευρές 

του Ταμείου Υγείας μας) βάζουν όλο 

και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για 

φάρμακα και νοσήλια που πλέον δεν 

καλύπτονται. Όλα αυτά αθροίζονται με 

την υψηλή ανεργία, την μετανάστευση των 

νέων παιδιών μας, την υπέρογκη 

φορολογία του εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, 

αλλά και της έμμεσης υψηλής φορολογίας, 

τα διόδια κλπ. Παράλληλα συνεχίζεται με 

αμείωτους ρυθμούς το ξεπούλημα της 

Δημόσιας λαϊκής περιουσίας (δρόμοι, 

λιμάνια, αεροδρόμια, οργανισμοί κοινής 

ωφελείας κλπ). 

 

3. Η ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 

Την ίδια χρονική στιγμή που συμβαίνουν 

«πράγματα και θαύματα», οι άλλες 

παρατάξεις «περί άλλα τυρβάζονται». 

 Κρύβουν την αντιλαϊκή πολιτική και 

τις επιπτώσεις της στους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. Για να μην 

τους αδικούμε κιόλας, για την τιμή των 

όπλων σε δισέλιδες ή τετρασέλιδες 

ανακοινώσεις τους, ίσως κάποια φορά 

κάνουν και κάποια νύξη. 



 

 

 Αρνούνται να συμπορευτούν με 

τους αγώνες που δίνει 

συγκροτημένα και ασταμάτητα το 

ταξικό συνταξιουχικό κίνημα 

(προφανώς γιατί δεν θέλουν να θίξουν 

κόμματα που υπηρετούν και παράγοντες 

που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές). 

  Καλλιεργούν τον αποπροσανατολισμό 

με θεωρίες «δεν πιάνουν τα μέτρα την 

ΤτΕ» με προσωπικές επιθέσεις κατά της 

Διοίκησης κ.α., ενώ, τα τελευταία χρόνια, 

με τις αγωγές μετέτρεψαν το 

σύλλογο σε παράρτημα γνωστών 

δικηγορικών  γραφείων. Ορισμένοι 

μάλιστα έφθασαν στο σημείο να κάνουν 

και συγκεντρώσεις ενημερωτικές με τα εν 

λόγω γραφεία!!! (αν και γνωρίζουν ότι οι 

Κυβερνήσεις  - Διοικήσεις έχουν τον 

τρόπο να μην εφαρμόζουν και τις 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Πάνω από το 90% των 

υποθέσεων που οδηγούνται στα 

δικαστήρια είναι κατά των 

ενδιαφερομένων εργαζόμενων και 

συνταξιούχων!!! Οι απεργίες κρίνονται 

παράνομες και καταχρηστικές, 

υποθέσεις εθελουσιούχων ΤΕ, ΙΕΤΑ 

κλπ. Τελευταία, κατάπτυστη, η 

απόφαση από την Ε.Ε. όπου οι 

εργοδότες μπορούν να απολύουν 

χωρίς συνέπειες εγκυμονούσες 

εργαζόμενες!!! 

 Απομονώνουν συνειδητά τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ από τους 

υπόλοιπους συνταξιούχους με 

θεωρίες όπως «εμείς έχουμε άλλο 

ασφαλιστικό καθεστώς», με αποτέλεσμα 

σήμερα το «διαίρει και βασίλευε» να 

γιγαντώνεται, αλλά και να μην 

βρίσκουμε συμμάχους σε άλλους 

κλάδους συνταξιούχων. 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

 ΝΟΜΩΝ, ΑΠΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΜΕ 

ΣΤΕΙΡΕΣ ΚΟΚΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ,  

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΗ 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΣ 

(ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

 

4. ΕΣΑΚ-Σ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ 

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η ΕΣΑΚ-Σ, 

στον αντίποδα της «εγκληματικής» αυτής 

πολιτικής τους, συμπορεύτηκε με το ταξικό 

σκ, με τους συνταξιουχικούς αγώνες 

προβάλλοντας διεκδικήσεις, αιτήματα με 

βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Μπροστά 

στις δυσκολίες δεν παραδοθήκαμε. Στα 

χειρότερα που έρχονται (π.χ. μείωση 

αφορολόγητου), θα συνεχίζουμε να 

διεκδικούμε και τα ειδικά ζητήματα που 

αφορούν την ΤτΕ, αλλά κυρίως τα γενικά 

που έχουν βάλει βαθιά το μαχαίρι μέσα μας. 

 Την επιστροφή των κλεμμένων 

συντάξεών μας, τα δώρα, το επίδομα 

αδείας. 

 Την κατάργηση όλων των 

αντεργατικών και αντιασφαλιστικών 

νόμων και μνημονίων. 

 Την επαναφορά των κλαδικών 

συμβάσεων, την εφαρμογή του ενιαίου 

μισθολογίου κλπ, γιατί οι εισφορές 

αφορούν άμεσα και τους 

συνταξιούχους (φυσικά και τους 

εργαζομένους και τη νεολαία) 

 Την καταβολή ως έκτακτης ενίσχυσης 

μιας πλήρους σύνταξης σε όλους μας. 

 Αφορολόγητο όριο 20.000€ 

προσαυξανόμενο 5.000 για κάθε παιδί. 

 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και όλων των 

χαρατσιών. 

 Φορολόγηση 45% των κερδών και των 

περιουσιακών στοιχείων του μεγάλου 

κεφαλαίου, που η πλειοψηφία τους 

λυμαίνεται τζάμπα περιουσιακά 

στοιχεία, ομίλους, κανάλια κλπ και 

θησαυρίζει απ’ αυτή την πολιτική. 

 Επιδότηση όλων των ανέργων 



 

 

 Αποκατάσταση κύριων , επικουρικών 

συντάξεων. 

 Να επανέλθει από τη Διοίκηση της ΤτΕ 

η παροχή της επιδότησης στα άγονα 

νησιά. 

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεά υψηλού 

επιπέδου Υγεία - Παιδεία με κατάργηση 

κάθε επιχειρηματικής δράσης. 

 Κατάργηση των αντισυνδικαλιστικών 

νόμων. 

 ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ. 

Κλείσιμο των βάσεων. Έξω το ΝΑΤΟ 

από Αιγαίο και Βαλκάνια. 

 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ 

ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, 

ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 
 

Και μήπως, όπως λέγεται στον 

Απολογισμό (σ. 24, εδ. ΣΤ.), «…το 

γενικότερο συνταξιουχικό κίνημα…(σ.σ. 

μέσω της ΟΣΤΟΕ και της διασπαστικής 

ΑΓΕΣΣΕ) [πρέπει] με σύνεση να 

παρεμβαίνει στις εξελίξεις…»; 

Αλήθεια, με πόση «σύνεση» διέλυσαν 

το βιοτικό μας επίπεδο, το παρόν και 

το μέλλον των νέων και της χώρας; 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ  - ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ 

 Από το βιβλιαράκι του απολογισμού 

του Συλλόγου σελίδα 9 «… Οι 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποίησαν και εξακολουθούν 

να πραγματοποιούν οι αναπτυγμένες 

χώρες της Ευρώπης εδώ και μια 

20ετία, οι κυβερνήσεις της χώρας μας 

δεν τόλμησαν να τις 

πραγματοποιήσουν, υπολογίζοντας το 

πολιτικό κόστος τους…». Σοβαρά; Και 

όλα αυτά τα μέτρα, οι μεταρρυθμίσεις στο 

ασφαλιστικό (μειώσεις συντάξεων, αύξηση 

ορίων ηλικίας, ελαστικές μορφές εργασίας 

κλπ) που πραγματοποιήθηκαν, δεν ήταν 

καθ’ υπόδειξη του μεγάλου κεφαλαίου, της 

ΕΕ, του ΔΝΤ (μαζί με τα μνημόνια 1, 2, 3 

που ψήφισαν); Αυτά δεν είναι που 

οδήγησαν σ’ αυτήν την αθλιότητα; Αυτά 

εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται όπως 

ακριβώς υπεδείκνυε η «συνθήκη 

Μάαστριχτ» και η «λευκή βίβλος» για τα 

εργασιακά. Εφαρμόζονται στο α ή β βαθμό 

σ΄όλες τις ευρωπαϊκές καπιταλιστικές 

χώρες. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια 

πλειοψηφία του Συλλόγου που «έβαζε 

πλάτη» για να περάσουν όλα αυτά τα 

μέτρα που σήμερα βιώνουν και οι 

συνταξιούχοι; 

 Από τον απολογισμό του συλλόγου πάλι 

στη σελίδα 11 αναφέρει τα αποτελέσματα 

των πρόσφατων εκλογών «ξεχνώντας» 

να αναφέρει τον συνδυασμό της 

ΕΣΑΚ-Σ!! Τυχαίο;; Εκ παραδρομής;; Ακόμα 

και από αυτήν την λεπτομέρεια φαίνεται 

πόσο τους ενοχλεί η δράση, η κριτική, οι 

αλήθειες που αναφέρει συχνά πυκνά μόνο 

η ΕΣΑΚ-Σ. 

 Από ανακοίνωση της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας Μάρτιος 2018. 

«Συνεδρίασε το Δ.Σ. του συλλόγου… 

καμία πληροφόρηση, ούτε συζήτηση 

στα φλέγοντα θέματά μας (ομαδικές 

κατά της Τράπεζας αγωγές, 

αλλεπάλληλα δίδυμα ταξίδια στα 

παραρτήματα κλπ)»… Ποιος είπε ότι τα 



 

 

φλέγοντα ζητήματα είναι η ανεργία, η 

μείωση των συντάξεων, η φορολογία, η 

εξαθλίωση, η μη εφαρμογή των 

καταστατικών των Ταμείων μας; Ποιος ;….. 

 Διαβάζοντας τον οικονομικό απολογισμό 

του συλλόγου βλέπουμε να συνεχίζονται οι 

δαπάνες για ετήσια συνδρομή στην ΟΣΤΟΕ 

23.000€!!!, να παρευρίσκονται στα συνέδρια 

της ΟΣΤΟΕ όχι μόνο οι σύνεδροι αλλά και οι 

Τ.Δ.Ε!!!, να γίνονται μονόπλευρες περιοδείες 

και πληροφόρηση στους συναδέλφους, να 

εξακολουθεί η άνιση μεταχείριση της ΕΣΑΚ-Σ 

σε σχέση μ’ όλες τις άλλες παρατάξεις. 

Σοβαρές απώλειες υπάρχουν και από τις 

αποφάσεις παλαιότερων Δ.Σ., να μετέχουν 

δηλαδή στο «τζόγο» του χρηματιστηρίου (η 

ΕΣΑΚ-Σ πάντα καταψήφιζε αυτές τις 

αποφάσεις που εξανέμισαν την περιουσία 

του συλλόγου). Ακόμα, είμαστε αντίθετοι η 

καταβολή χρημάτων σε συναδέλφους 

που έχουν ανάγκη να γίνεται κυρίως  

από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Θα έπρεπε 

να γίνεται αποκλειστικά από την 

κοινωνική υπηρεσία του Ταμείου 

Υγείας, για ευνόητους λόγους… 

 

 ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ (με τις 

αγωγές) 

Ο βομβαρδισμός ανακοινώσεων από τις άλλες 

παρατάξεις και το σύλλογο έχουν ένα και 

μοναδικό θέμα. Τις αγωγές κατά της Διοίκησης 

της ΤτΕ. Οι μεν διαφημίζουν το ένα δικηγορικό 

γραφείο και τη «σωστή» δήθεν τακτική του, οι 

δε το άλλο!!! Οι συνάδελφοι σε ένα βαθμό 

είναι αηδιασμένοι. Όμως αυτό δεν φτάνει. 

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι όλα αυτά 

έχουν βασικούς στόχους: και να κρύψουν και 

να υποβαθμίσουν τα σοβαρά λαϊκά 

προβλήματα που δημιούργησε και συνεχίζει να 

δημιουργεί η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική, 

αλλά και να αποκόψουν τους συνταξιούχους 

της ΤτΕ από το συνταξιουχικό κίνημα που δίνει 

μάχη, βάζει εμπόδια, συσπειρώνοντας με τις 

διεκδικήσεις του χιλιάδες συνταξιούχων σ’ όλη 

την Ελλάδα. Η ΕΣΑΚ-Σ μόνη της στην ΤτΕ 

παλεύει και θα συνεχίσει να παλεύει για να μη 

περάσει αυτός ο αποπροσανατολισμός, να μην 

περάσουν τα σχέδια τους που είναι 

καταστροφικά για όλους μας. Δεν χάνει το 

δάσος βλέποντας μόνο το δέντρο.  

 

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Ενώ το ΝΑΤΟ συνεχίζει την εγκληματική 

πολιτική του βυθίζοντας στο χάος, την 

εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων 

γειτονικών μας κρατών, η κυβέρνηση 

προσπαθεί να μας εφησυχάσει μετά και τις 

νέες προκλήσεις της «συμμάχου μας» στο 

ΝΑΤΟ Τουρκίας. Η σύλληψη των δύο 

Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, οι 

απανωτές προκλήσεις στο θαλάσσιο και 

εναέριο χώρο, οι απαιτήσεις τους και οι 

απειλές στην Κύπρο και η παράλληλη στάση 

«Ποντίου Πιλάτου» του ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν 

προβλημάτισε την κυβέρνηση, αλλά 

αναγόρευσε το ΝΑΤΟ και σε εγγυητή ειρήνης 

και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Η 

κυβέρνηση έχει εξελιχθεί σε 

σημαιοφόρο του ΝΑΤΟ, κάτι που 

εγκυμονεί ακόμα σοβαρότερες 

δυσμενείς εξελίξεις. Τα σύννεφα 

πολέμου πυκνώνουν και η πάλη για την 

ειρήνη γίνεται πιο επιτακτική. 

 

 

 


