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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. και η τοποθέτηση της ΕΣΑΚ-Σ 

 

Στις 28/1/2021 συνεδρίασε μετά από αρκετό καιρό –

λόγω πανδημίας—το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, παίρνοντας τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας. Βασικό θέμα ήταν η 

ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τις γνωμοδοτήσεις 

και τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται για τις 

διεκδικήσεις (κατάργηση κρατήσεων των Ν. 4051, 

4093/12, Αναδρομικά, Δώρα κλπ. σύμφωνα με τις 

ανακοινώσεις και του Συλλόγου). 

Στη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ-Σ 

επεσήμανε τα εξής: 

 

1. ΚΥΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡAΜΕΝΕΙ Η ΥΓΕΙΑ 

ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 Τόσο στη χώρα μας, όσο και στις υπόλοιπες, η πανδημία 

εξαπλώνεται προκαλώντας τεράστιο αριθμό θυμάτων. Τα 

Δημόσια Συστήματα Υγείας, που οι Κυβερνήσεις έχουν 

συρρικνώσει, έχοντας μετατρέψει την Υγεία σε 

εμπόρευμα για τα κέρδη των ομίλων, βρίσκονται σε 

τεράστια πίεση. Παράλληλα, η οικονομική κρίση 

βαθαίνει (και εξ αιτίας της πανδημίας), με δυσμενείς 

συνέπειες για τους λαούς. Η ανεργία και η φτωχοποίηση 

μεγαλώνουν. Η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια από τις 

πολιτικές των Κυβερνήσεων φουντώνουν. Οι αυταπάτες 

για έναν «ανθρώπινο» καπιταλισμό καταρρέουν σαν 

χάρτινος πύργος. Η αναλγησία της Κυβέρνησης 

ξεπερνάει κάθε όριο, αφού, αντί να ενισχύει το Δημόσιο 

Σύστημα Υγείας, αξιοποιεί την πανδημία για να 

ισοπεδώσει τις εργασιακές σχέσεις. Προχωρούν και σε 

νέα μέτρα αστυνόμευσης και βίαιης καταστολής (στις 

συγκεντρώσεις για την Επέτειο του Πολυτεχνείου, των 

σπουδαστών, των υγειονομικών αλλά και σε κάθε 

διαμαρτυρία και συγκέντρωση). Η Κυβέρνηση απλά λέει 

«εγώ θα ψηφίζω αντεργατικούς, αντιασφαλιστικούς 

νόμους, και απαγορεύω με βαριές ποινές τις 

κινητοποιήσεις!!!» 

 

2. Το Νοέμβριο παρουσιάστηκε η περιβόητη «Έκθεση 

Πισαρίδη». Και αυτή --όπως έγινε και στο παρελθόν με 

αντίστοιχες μελέτες και συναφή  νομοσχέδια--

παρουσιάζεται ότι είναι «για το καλό μας», για να 

σωθούν οι συντάξεις (που εν τω μεταξύ τις έχουν 

πετσοκόψει). Στο στόχαστρο της Έκθεσης είναι οι 

επικουρικές συντάξεις. Ενισχύεται ο κεφαλαιοποιητικός 

χαρακτήρας, η ιδιωτικοποίησή τους, τα επαγγελματικά 

ταμεία, ο τζόγος των αποθεματικών στο χρηματιστήριο 

και αλλού. Κάτι αντίστοιχο που, δυστυχώς, 

σηματοδότησε και η συμφωνία --όλων των υπολοίπων 

παρατάξεων πλην ΕΣΑΚ-Σ—για το Λογαριασμό 

Μετεργασιακών Παροχών, όπως άλλωστε αναφέρεται 

στις τελευταίες παραγράφους του συμφωνητικού, πάνω 

από τις υπογραφές όλων τους!!! 

 

 

 

 

 

 

Γνώμη μας είναι ότι ο Σύλλογος πρέπει να 

παρακολουθήσει στενά αυτήν την εξέλιξη και τις 

επιπτώσεις της αντιασφαλιστικής επίθεσης της 

Κυβέρνησης.. Τίποτα καλό δεν προμηνύεται για εν 

ενεργεία και συνταξιούχους… 

3. Η αντιασφαλιστική πολιτική ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ, 

συνταξιούχους και εν ενεργεία. Όλοι έχουν κρατήσεις, 

όλοι έχουν πληρώσει, ολονών έχουν μειωθεί οι 

συντάξιμες αποδοχές, ολονών έχουν κλαπεί οι εισφορές, 

όλοι έχουν παρακρατήσεις Δώρων κλπ.. Και όλοι οι 

άλλοι τα διεκδικούν, όχι μόνο με αγωγές, ΑΛΛΑ ΜΕ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥΣ, που πριν την πανδημία 

είχαν μεγάλη συμμετοχή, και που επιδρούν –σ΄ ένα 

βαθμό—ακόμα και επί των αποφάσεων των 

δικαστηρίων, πιέζουν την Κυβέρνηση, βάζουν εμπόδια 

στην ανάλγητη πολιτική της. 

Άρα, ο αγώνας για την κατάργηση των αντιασφαλιστκών 

νόμων, για αυξήσεις στις συντάξεις θα συνεχιστεί. 

Πρέπει και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, να στοιχηθούμε 

μαζί τους και να παλέψουμε. Τα περί «Ανεξάρτητης» 

ΤτΕ, ότι «είμαστε διαφορετικοί» ως υπάλληλοι 

κεντρικής τράπεζας, για να χαϊδεύουμε τα αυτιά των 

συναδέλφων όπως κάνουν ορισμένοι για ψηφοθηρία, 

πρέπει να τελειώσουν. Αυταπάτες δεν πρέπει να 

έχουμε. Άλλωστε, από το 1992 που ξεκίνησε με το «Ν. 

Σιούφα» η επίθεση στο ασφαλιστικό, και συνεχίστηκε 

με τους Νόμους Λοβέρδου, Ρέππα, Πετραλιά, 

Βρούτση, Κατρούγκαλου, και πάλι Βρούτση, χτύπησε 

και τους εργαζόμενους—συνταξιούχους της ΤτΕ. Τα 

καταστατικά, σε σημαντικό βαθμό, από τότε δεν 

εφαρμόζονται. 

Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ τη συνέχιση του 

αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών 

Οργανώσεων, που εκπροσωπούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των συνταξιούχων. Το πλαίσιο 

διεκδικήσεών τους είναι και δικό μας, και πρέπει 

θαρραλέα, μαζί με τις όποιες κινήσεις και 

διεκδικήσεις μας, σε επίπεδο ΤτΕ να πορευτούμε όλοι 

μαζί, γιατί ο «άλλος δρόμος», της απομόνωσης μόνο 

δεινά μπορεί να επιφέρει. 

 

 



 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

1. Στις ανακοινώσεις τους οι άλλες παρατάξεις 

αλληλοκατηγορούνται για τις τελευταίες εξελίξεις στο 

ασφαλιστικό, και, πιο συγκεκριμένα, για τις κρατήσεις, 

κυρίως αυτές των νόμων 4051, 4093, κλπ. Αυτά που 

σκόπιμα παραλείπουν να πουν είναι ότι: (α) η 

αντιασφαλιστική επίθεση είναι διαρκείας (β) ότι έχει τη 

σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων και ότι είναι βασική 

επιλογή και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του κεφαλαίου. 

2.  Για του λόγου το αληθές θυμίζουμε επιγραμματικά: 

• Το 1992 επί Ν.Δ.(Ν. Σιούφα), είχαμε, όχι μόνο 

αύξηση των ορίων ηλικίας και των εισφορών, αλλά 

και την αποσύνδεση των συντάξεων από τους μισθούς 

και τις αυξήσεις των εν ενεργεία. 

• Από το 1992 ως το 2010, πότε με Ν.Δ. πότε με 

ΠΑΣΟΚ, ψηφίζονταν δεκάδες νόμοι στις ίδιες πάντα 

κατευθύνσεις. 

• Το 2002, με το νόμο Ρέππα θεσμοθετήθηκε η 

δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων. 

• Το 2010, με το νόμο Λοβέρδου (Ν. 3865) έχουμε, όχι 

μόνο αυξήσεις στα όρια ηλικίας, αλλά και αλλαγή του 

τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με βάση και το 

προσδόκιμο ζωής στη χώρα… 

• Το 2012 (κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), ο 

αρμόδιος υπουργός κ. Κουτρουμάνης επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση, τη 

δυνατότητα υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης 

που μάλιστα υλοποίησαν 4 ομοσπονδίες που 

ελέγχονταν από ΠΑΣΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ – ΔΑΚΕ. 

Με τους Ν. 4051, 4093/12 με υπουργό τον κ. 

Βρούτση, εκτός από τις γνωστές κρατήσεις, 

αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια, 

στα 67. 

• Με το Ν. 4036/15 του κ. Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ, 

σε εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου έχουμε νέες 

αυξήσεις στα όρια ηλικίας σε σημαντικές κατηγορίες 

(μητέρες με ανήλικα κλπ.) 

• Με το Ν. 4387/16, το νόμο ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ του κ. 

Κατρούγκαλου, έχουμε τη δημιουργία του ΕΦΚΑ με 

νέα αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, 

δημιουργία κύριας – εθνικής σύνταξης, αλλαγή του 

τρόπου υπολογισμού των επικουρικών, δημιουργία 

ΕΤΕΑ. Μόνο από το νέο τρόπο υπολογισμού των 

συντάξεων, οι εξερχόμενοι μετά την ψήφιση του 

Νόμου είχαν απώλειες άνω του 20%, ενώ οι μειώσεις 

για τους παλιούς συνταξιούχους εμφανίζονται σε 

«κουτάκι»… 

• Με το Ν. 4670/20 του κ. Βρούτση, δημιουργείται ο e-

ΕΦΚΑ με ενοποίηση των Ταμείων Κύριας και 

Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ, ένα εργαλείο 

για την κατάργηση της Επικουρικής και του 

ΕΦΑΠΑΞ και την προώθησή τους στις ασφαλιστικές 

εταιρείες. 

3. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα επιχειρήματα που 

«σέρβιραν» οι εκάστοτε κυβερνήσεις για την ψήφιση των 

αντιασφαλιστικών νόμων, που ήταν και είναι 

πανομοιότυπα: 

✓ Δεν αντέχει το κράτος τη χρηματοδότηση των 

ασφαλιστικών ταμείων. 

✓ Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής 

✓ Οι επιχειρήσεις πρέπει να απαλλαγούν από το μη 

μισθολογικό κόστος 

✓ Οι εισφορές πρέπει να επενδύονται (στον τζόγο του 

Χρηματιστηρίου 

✓ Οι νόμοι ψηφίζονται για ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

✓ Έτσι γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ε.Ε, 

Η.Π.Α. κ.α. 

4. Η στάση των συνδικαλιστικών δυνάμεων. ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΤΑΝ ΣΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ,  ΕΒΑΖΑΝ ΠΛΑΤΗ. Σιωπούσαν ή 

αποπροσανατόλιζαν. Κάτω από τη συνεπή πίεση του 

ταξικού συνδ. Κινήματος, αναγκάζονταν, πιέζονταν να 

κινητοποιούνται, κι έτσι αποφεύγονται χειρότερα. Στον 

προγραμματισμό τους, η διεκδίκηση για ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ είναι 

άγνωστη!!! 

5. Είναι γνωστό ότι ΣΗΜΕΡΑ, στο χώρο των 

συνταξιούχων της χώρας, ενώ τα βασικά προβλήματα 

είναι κοινά (μειώσεις συντάξεων – δώρα – επίδομα 

αδείας -αναδρομικά κλπ.), αγώνες κάνουν οι 

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, με μικρά αλλά σημαντικά 

αποτελέσματα που έχουμε αναφέρει στις ανακοινώσεις 

μας, αγώνες που επιδρούν και στις αποφάσεις των 

δικαστηρίων …..  

Από αυτούς τους αγώνες απέχουν  συνειδητά. Έχουν  

βαριές ευθύνες για τις δυσμενείς εξελίξεις στην 

κοινωνική ασφάλιση. Όμως, ο δρόμος του αγώνα με τις 

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις είναι ο 

μόνος που έχει προοπτική. Αυτόν ενισχύουμε και αυτόν 

πρέπει να ακολουθήσει και να ενισχύσει και ο κάθε 

έντιμος και καλοπροαίρετος συνταξιούχος 

 

ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ 

Ο ελληνικός λαός έχει πείρα για το ρόλο του ΝΑΤΟ. Για 

τις εγκληματικές διαχρονικά επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και 

των ΗΠΑ σε πολλές χώρες του πλανήτη,  σε όλες τις 

ηπείρους και στη χώρα μας. 

Όμως η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας το έργο του ΣΥΡΙΖΑ, 

βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας στα ΝΑΤΟΪΚΑ 

σχέδια. Απ’ τη μια, έχει μετατρέψει τη χώρα σε μια 

απέραντη Αμερικανο-νατοϊκή βάση (από την 

Αλεξανδρούπολη έως την αναβαθμισμένη Σούδα) για 

τους καθαρά επιθετικά εγκληματικούς σχεδιασμούς τους. 

Κι από την άλλη, αγοράζει οπλισμό με κύριο γνώμονα, 

όχι τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, αλλά αυτές του 

ΝΑΤΟ που στοχεύει στη Ρωσία και αλλού. 

 



 

 

Ενώ, λοιπόν, ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ «ξεπλένουν» 

αυτές τις εγκληματικές πολιτικές που βιώνουν σήμερα οι 

λαοί στη ΣΥΡΙΑ – ΛΙΒΥΗ – ΙΡΑΚ κ.α., θα πρέπει να 

σκεφθεί ο καθένας μας πόσο αναγκαίο είναι να 

δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή μας από αυτούς 

τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, και πόσο 

απαραίτητη είναι η ενίσχυση των προσπαθειών για 

αλληλεγγύη, αλλά και κοινό αγώνα των λαών. 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ…ΣΧΟΛΙΑ 

 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Νο1 (για το Ταμείο Ανάκαμψης) 

 

Τα ΜΜΕ, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

υπηρετούν και διαφημίζουν τα «έργα» της Κυβέρνησης 

και της Ε.Ε., έχουν ξεσαλώσει με τα Ευρωπαϊκά 

κονδύλια που θα έρθουν στη χώρα από το Ταμείο 

Ανάκαμψης. Σκόπιμα όμως αποφεύγουν να δώσουν 

απαντήσεις στα εξής: 

1. Ποιος είναι ο κύριος παραλήπτης των 

χρηματοδοτήσεων; Δεν αναφέρουν ποτέ ότι ο κύριος 

αποδέκτης θα είναι το μεγάλο κεφάλαιο προκειμένου 

να «κάνει επενδύσεις». 

2. Τα χρήματα αυτά ποιος θα τα πληρώσει; (Είναι 

γνωστό ότι το Δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί πάνω από 

340 δις €!!!) Αυτός που θα τα ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΕΥΡΩ. 

3. Θα χρησιμοποιηθεί κάπως η χρηματοδότηση αυτή για 

να καλυφθούν ανάγκες του λαού για Υγεία, Παιδεία, 

Πρόνοια, Δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις  κλπ.; 

ΟΧΙ, βέβαια. Θα χρησιμοποιηθούν ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 

ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ, ακόμη και εκτός Ελλάδος, 

σε άλλες χώρες…. 

4. Μήπως τα πακέτα χρηματοδότησης θα δοθούν χωρίς 

όρους; Τουναντίον, είναι συνδεδεμένα με νέα σχέδια 

που υποβάλλει η Κυβέρνηση και εγκρίνει η Ε.Ε.. 

Αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση των 

αντεργατικών και αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων (λ.χ. 

τα όσα προβλέπει η περιβόητη «Έκθεση Πισαρίδη» 

και όχι μόνο). 

 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Νο 2 (Αυταρχισμός) 

 

Τα ΜΜΕ, σε αγαστή συνεργασία με την Κυβέρνηση, 

αξιοποιούν τον κορωνοϊό, τις παραβατικές συμπεριφορές 

περιθωριακών ομάδων για να προωθήσουν Νόμους 

«χτυπήματα» σε εργασιακά και συνδικαλιστικά 

δικαιώματα. Τα «lockdown» συνοδεύονται με τσουχτερά 

πρόστιμα, την απαγόρευση διεκδικήσεων, 

συγκεντρώσεων (ακόμη και εκεί που τηρούνται τα μέτρα 

προστασίας, όπως τουλάχιστον φαίνεται τα τηρεί το 

ταξικό συνδ. Κίνημα, που νοιάζεται πιο πολύ για την 

υγεία εργαζομένων και συνταξιούχων). 

Τι λέει η κυβέρνηση; «Με τον κορωνοϊό, εγώ θα ψηφίζω 

ό,τι γουστάρω», κι εσείς θα είστε κλεισμένοι στα σπίτια 

σας να παρακολουθείτε το «ευαγές» έργο της 

Κυβέρνησής μας. Καμμία διαμαρτυρία, καμμία 

συγκέντρωση δεν είναι αποδεκτή. Τα πρόστιμα, τα 

χημικά, η άγρια καταστολή σε όποιον αντιδρά, θα είναι 

και είναι σε ημερήσια διάταξη.. Αιδώς, Αργείοι! 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ 
 

Η υγεία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ; Τα 

φάρμακα και η κοινωνική πρόνοια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ; Εμείς λέμε ΝΑΙ. Και σαν τέτοια 

πρέπει να είναι δημόσια, δωρεάν, υψηλού επιπέδου για 

όλο το λαό.  

Σήμερα, με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων, 

μετατρέπονται σιγά σιγά σε ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ για τα 

ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ. Μπορεί, όμως, 

ένας εργαζόμενος, ένας συνταξιούχος να συμφωνεί με 

αυτήν την εξέλιξη, μ’ αυτήν την πολιτική, και να μην 

κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να την αλλάξει; 

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
 

«Επιμένουν σε πρακτικές αδιαφάνειας και αυταρχισμού» 

αναφέρουν πάλι σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι «Εν 

δράσει» στοχεύοντας την πλειοψηφία του Δ.Σ. Ναι, όμως 

οι συνταξιούχοι --και ιδιαίτερα η ΕΣΑΚ-Σ-- μπορούν να 

ξεχάσουν τους αποκλεισμούς της (από περιοδείες του 

ΣΥΤΕ, από συναντήσεις με την τότε Διοίκηση κ.α.), που 

πρωταγωνιστές ήταν αυτοί που γράφουν αυτές τις 

ανακοινώσεις και συνεργαζόντουσαν επί σειρά ετών με 

τη σημερινή πλειοψηφία του Δ.Σ.;  

 

 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην 

ΕΣΑΚ-Σ  

3. www.pamehellas.gr 

4. http://pssdekotrapezon.gr 

5. http://kladiko.blogspot.com 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και νέα 

που προβάλλονται. 

Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                6944 609544 

Καπνίση Σούζυ                                        6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα                                   6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης              6975 756429 

Πετροπούλου Ελένη   6984 538815 

  Χάμος Βασίλης                                         6948 598178 
 

http://www.syte.gr/esak
http://www.sste.gr/
http://www.pamehellas.gr/
http://pssdekotrapezon.gr/


 

ΣΧΟΛΙΑ…..    ΣΧΟΛΙΑ…..   ΣΧΟΛΙΑ….. 
1. Πανδημία. Επί μήνες ο κόσμος παρακολουθεί τις 

δοκιμές για τα εμβόλια αναμένοντας την τελική έγκρισή 

τους. Καθηλωμένος. Από την αγωνία. Καθηλωμένοι και 

όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Από την ανημποριά 

τους. Κι όταν τα εμβόλια ήταν πλέον διαθέσιμα, 

ΤΟΤΕ(!!!) οι επιτροπές, τα επιτελεία, τα 

κονκλάβια …ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΟΣΟΙ 

ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ! Αυτό κι αν είναι 

πρόβλεψη και οργάνωση… Ακόμα προβληματίζονται… 

Ίσως γιατί δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για 

ασθενοφόρα, συνοδείες, προστατευτικά μέσα κτλ., μια 

που ο εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνει σπίτι. Ίσως 

περιμένουν ένα τέτοιο εμβόλιο, που θα απαιτεί λιγότερα 

έξοδα (γιατί τα πολλά λεφτά έπρεπε να πάνε στους 

φαρμακευτικούς κολοσσούς… για το καλό μας)... Και να 

σκεφτείτε ότι το «φιλότιμο» είναι λέξη ελληνική… Όπως 

και η «εντροπή»! 

2. Και μερικές απλές σκέψεις για τον κορονοϊό. Πώς τον 

κολλάμε; Από το συνωστισμό, στοιβαγμένοι σε 

ανεπαρκή δημόσια μέσα μεταφοράς. Σε χώρους εργασίας, 

από ανεπαρκή μέτρα (λ.χ. εξοπλισμοί καθαρισμού αέρα, 

κατάλληλοι χώροι κλπ.). Σε σχολεία, που αντί για το 

μέγιστο 15, στριμώχνονται 25 και παραπάνω μαθητές 

στις αίθουσες, με ακατάλληλους χώρους υγιεινής και 

προαυλισμού. Κι αν τον κολλήσουμε, που αναζητούμε 

τη σωτηρία μας; Στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, 

στο εθνικό σύστημα υγείας. Ακόμα και για τη 

στενόκαρδη προσέγγιση «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», η 

λύση βρίσκεται στα δημόσια αγαθά: επαρκή και 

κατάλληλα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανθρώπινοι χώροι 

εργασίας με σεβασμό στον εργαζόμενο, δημόσιο 

εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού επιπέδου, δημόσιο, 

δωρεάν, υψηλού επιπέδου εθνικό σύστημα υγείας με 

κέντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Η πομφόλυγα πως οι 

ιδιωτικοποιήσεις είναι «πανάκεια», έσκασε δυστυχώς 

εκρηκτικά, παρασύροντας  ανθρώπους, οικονομία, 

τρόπους ζωής. Ελπίζουμε και τις αυταπάτες. 

3. Ξέρετε γιατί αυξάνονται οι καταθέσεις εν μέσω της 

πανδημίας του κορονοϊού; Επειδή υπάρχουν «κοινωνικά 

στρώματα» που δεν θίχτηκαν, όπως οι εργαζόμενοι του 

δημοσίου ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, κι έτσι μπορούν 

και αποταμιεύουν!!! Δεν είναι ανέκδοτο. Είναι σοβαρές –

κατ’ αυτούς—δηλώσεις υπουργών, κυβερνητικών 

στελεχών, μερίδας των δημοσιογράφων κ.ά.. Οπότε 

ξέρετε ποια θα είναι πάλι τα υποζύγια που θα σηκώσουν 

το «δημοσιοοικονομικό βάρος» όταν έρθει η ώρα να 

«κάνουμε λογαριασμό». Α, ρε Βάρναλη, την «Μπαλάντα 

του κυρ-Μέντιου» για μας την έγραψες; Σίγουρα και για 

μας. Μπας και ξυπνήσουμε… «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, 

άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις, μονομιάς 

θα ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς…» 

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ 

1. Τη λύση στα προβλήματά μας δεν την 

εγκαταλείπουμε στις διαθέσεις των δικαστηρίων. 

Εκμεταλλευόμαστε τις όποιες νομικές δυνατότητες, 

χωρίς αυταπάτες. Και δεν εμπλεκόμαστε σε διλήμματα 

επιλογής δικηγορικών γραφείων –εξ ου και ΛΕΥΚΟ  για 

τις σχετικές δαπάνες. 

ΣΧΟΛΙΑ…..   ΣΧΟΛΙΑ…..  ΣΧΟΛΙΑ….. 
2. Η περιβόητη «ανεξαρτησία» της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι σχετική, ειδικά μέσα στα πλαίσια του 

Ευρωσυστήματος. Αφορά στην αποφυγή 

χρηματοδότησης του δημοσίου, λειτουργικά, και στη 

σχετική αυτονομία προς αυτόν το σκοπό, οργανωτικά –

απαιτείται «διαβούλευση» με την Διοίκηση πριν η 

κυβέρνηση νομοθετήσει. Εκμεταλλευόμαστε τις όποιες 

δυνατότητες. 

3. Η «ανεξαρτησία» δεν μας «προστάτεψε» από την 

ένταξη στο ΙΚΑ. Στη «γνώμη Τρισέ» θεωρήθηκε μέτρο 

στη σωστή κατεύθυνση, και οι ενστάσεις αφορούσαν στη 

«μη διαβούλευση» με τη Διοίκηση και στην έμμεση 

χρηματοδότηση του Δημοσίου μέσω ΙΚΑ. 

4. Η ΤτΕ συν-διαμορφώνει τις αντεργατικές – 

αντιασφαλιστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης –τα 

μνημόνια έχουν και τη δική της υπογραφή. 

5. Ο κ. Στουρνάρας, ως Διοικητής της, προωθεί, με 

διάφορες παρεμβάσεις (ομιλίες κτλ.), την «ενίσχυση του 

δεύτερου και τρίτου πυλώνα» του ασφαλιστικού 

συστήματος (επαγγελματικά ταμεία – ιδιωτική ασφάλιση) 

–οι ασφαλιστικές «λιγουρεύονται», σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, ποσά  της τάξεως των 50 δις. Ευρώ! 

6. Αυτή η «ιδιαιτερότητα» που έχουμε ως συνταξιούχοι 

της ΤτΕ, δεν μας καθιστά πρωτοπόρους του 

συνταξιουχικού κινήματος!!! Ζήσαμε ως «εν ενεργεία» 

τον «σνομπισμό» απέναντι στους υπόλοιπους 

τραπεζοϋπάλληλους και τις «προτάσεις – διαθέσεις» να 

αποχωρήσουμε από την ΟΤΟΕ. Ξεχνάμε πως, αν και 

αρχικά οι άλλοι (των κρατικού ελέγχου τραπεζών –

Εθνική κυρίως) επεδίωκαν την «εξομοίωση»  με μας, 

καταλήξαμε να ζητάμε εμείς «αντίστροφη 

εξομοίωση!!!» ;;; 

7. Όσο σοβαρά κι αν είναι τα ιδιαίτερα ζητήματα που 

μπορούμε να επιδιώξουμε τη λύση τους –που και σε αυτά 

το γενικότερο κίνημα συμβάλλει εμμέσως στην επίλυσή 

τους--, η ζωή μας καθορίζεται σημαντικά από τα 

γενικότερα αιτήματα (φορολογία, σύστημα υγείας, 

σύστημα μεταφορών κ.λπ.), που μόνοι μας –είναι 

οφθαλμοφανές—δεν μπορούμε να πετύχουμε. 

8. Συμπερασματικά: Δεν «πετάμε στα σκυλιά το 

πλεονέκτημά μας»… Δείχνουμε ποια είναι τα 

«αγριόσκυλα» που μας επιβουλεύονται, (και που έχουν 

ήδη …μισο-μασήσει το «πλεονέκτημά μας»), και με 

ποιον τρόπο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 

 


