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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

ΙΧΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη από 

αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ και τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις, συνεχίζει για λογαριασμό των 

συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων να 

ξηλώνει ότι έχει απομείνει όρθιο από τα εργασιακά 

δικαιώματα και όχι μόνο. Έτσι με το νέο 

προϋπολογισμό, αλλά και την ψήφιση του 

Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής  

Στρατηγικής 2022-2025, ζητούν από εργαζομένους 

– συνταξιούχος να σφίξουν και άλλο το «ζωνάρι 

τους». 

✓ Χωρίς αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 

(ούτε 1 € για τους χαμηλοσυνταξιούχους που 

δεν πήραν τίποτα από τα αναδρομικά.)!!! 

✓ Με ακρίβεια που τσακίζει κόκκαλα (ήδη τα 

καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα η ΕΥΔΑΠ έχουν 

τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη), 

✓ Με περαιτέρω υποβάθμιση της Δημόσιας 

Υγείας μέσα σε συνθήκες Πανδημίας. 

✓ Με νέα προνόμια στον ιδιωτικό τομέα Υγείας. 

✓ Με υποβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας. 

✓ Με απίστευτες ανατροπές στο 8ωρο, στις 

συλλογικές συμβάσεις, στα δικαιώματα στη 

συνδικαλιστική δράση, που οι εργοδότες ούτε 

στο όνειρό τους δεν είχαν δει. 

✓ Με νέο ασφαλιστικό που ρημάζει τις 

επικουρικές συντάξεις. Μέσα σε 30 χρόνια 

έχουν νομοθετηθεί περίπου 10 

αντιασφαλιστικοί νόμοι, που αλλάζουν κάθε 

φορά προς το χειρότερο τους όρους 

συνταξιοδότησης. 

✓ Με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στις 

δαπάνες για το ΝΑΤΟ, το οποίο ευθύνεται για 

τις αιματοχυσίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Για την απόκρουση αυτής της πολιτικής αλλά και 

των εργοδοτικών πλειοψηφιών σε συνδικάτα και τη 

ΓΣΕΕ, που σιγοντάρουν αυτήν την αντεργατική 

πολιτική, το τελευταίο διάστημα εκφράστηκε ένα 

ελπιδοφόρο μαζικό μέτωπο από τα ταξικά 

συνδικάτα ενάντια σ’ αυτές τις επιδιώξεις της 

κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Κάθε 

τίμιος συνταξιούχος, εφόσον μπορεί, πρέπει να 

ενισχύσει την έκφραση αυτή της αντίθεσης στην 

καταστροφική τους πολιτική. ΝΑ ΠΑΛΑΙΨΕΙ 

ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

Για όλα αυτά τα βασικά ζητήματα  που απασχολούν 

κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, που αφορούν και τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ, που δε ζουν σε «γυάλα» 

έξω από το κοινωνικό γίγνεσθαι,  όλες οι άλλες 

παρατάξεις σιωπούν!!!  Στις ανακοινώσεις τους 

αναφέρονται μόνο στις δικαστικές αποφάσεις, χωρίς 

αναφορές σε θέματα που αφορούν όλους τους 

συνταξιούχους. Οι δικηγόροι τους  έχουν 

θησαυρίσει ... Η ΕΣΑΚ-Σ, αντίθετα επανειλημμένα 

έχει ζητήσει να γίνει συζήτηση και να παρθούν 

αποφάσεις, τονίζοντας ότι για τα νομικά θέματα 

μπορεί, μεν, να διεκδικούνται επικουρικά ορισμένα 

αιτήματα, ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ είναι ο 

συνδικαλιστικός-πολιτικός αγώνας, γιατί αυτός 

μπορεί να φέρει πιο μόνιμες λύσεις και 

συμφωνίες. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, ότι οι 

αποφάσεις των δικαστηρίων κατά 95% δικαιώνουν 

κυβερνήσεις – εργοδοσίες. Όμως οι άλλες 

παρατάξεις φαίνεται πως έχουν επιλέξει να απέχουν 

από τις κινητοποιήσεις. Άλλωστε γι αυτό και ποτέ 

δεν αναφέρουν κάτι γι’ αυτές, ένα κάλεσμα. 

Σήμερα, λοιπόν, που διακυβεύονται πολλά, ας 

αναρωτηθεί καλοπροαίρετα ο κάθε συνάδελφος γι’ 

αυτήν την σιωπή τους. Η συναδελφική αλληλεγγύη, 

το ενδιαφέρον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν 

τους αγγίζει; Ας βγάλουν οι συνάδελφοι 

συμπεράσματα. 

Η ΕΣΑΚ-Σ μετείχε και θα μετέχει στους αγώνες. 

Αργά η γρήγορα θα αποδειχθεί ότι κανένας δεν θα 

πάει χαμένος. 

 

Φωτό από την κινητοποίηση την 1/9/21 για τον κατάπτυστο 

νόμο που δρομολογεί για τα καλά την ιδιωτικοποίηση της 

κοινωνικής ασφάλισης. 



 

Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα 

Αυτό το χρονικό διάστημα, είναι σε εξέλιξη (α) οι 

πληρωμές με τον αυξημένο ΦΟΡΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ για το 2020 (β) η διαδικασία για 

φορολόγηση των αναδρομικών 11 μηνών για όσους 

συναδέλφους τα πήραν (ψίχουλα, δηλαδή, για οσα 

ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ, ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ 

ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ), με ποσοστό που πλησιάζει το 

50% (γ) τον ΕΝΦΙΑ, αυτόν που κάθε κυβέρνηση, 

πριν έρθει στην εξουσία, εξαγγέλλει την κατάργησή 

του!!! 

Ταυτόχρονα, ο «Υπουργός της Εργοδοσίας» 

Χατζηδάκης, παρά τις αντιδράσεις, πέρασε το  

νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, με επίκεντρο 

την επικουρική (που την έχουν μετατρέψει για τους 

περισσότερους σε φιλοδώρημα). Προχωράει 

γρήγορα την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης, ρίχνει 

στο τζόγο, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, τις 

εισφορές. Είναι σαφές τι περιμένει τη νεολαία, αλλά 

και τους νυν εν ενεργεία και συνταξιούχους. Ένα 

μόνο στοιχείο. Περίπου 1 δις είναι ο λογ/μος από τις 

οφειλές στο δημόσιο που έχουν κληροδοτήσει στο 

δημόσιο δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες που 

έκλεισαν τα τελευταία χρόνια (ΕΓΝΑΤΙΑ – ΑΣΠΙΣ 

– ASTRA κα). Και μην ξεχνάμε, ότι τα χρήματα 

που θα πάρουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι από το 

Ταμείο Ανάκαμψης, τα 32 δισεκ. Ευρώ, για να 

εγκριθούν από την ΕΕ, συνοδεύονται με 

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», δηλαδή και νέα αντεργατικά και 

αντιασφαλιστικά μέτρα, που δεν θα αφήσουν τίποτε 

όρθιο.   

Πανδημία 

Ακάθεκτη η εξάπλωση της πανδημίας, με την 

κυβέρνηση, όχι μόνο να μην παίρνει μέτρα 

ενίσχυσης του Δημόσιου τομέα Υγείας, αλλά, 

αντίθετα, με τις κυβερνητικές παλινωδίες, τις 

αντιφατικές τοποθετήσεις και τα «μέτρα» της, να 

ενισχύονται στην ουσία αντιεπιστημονικές, 

σκοταδιστικές απόψεις και ακροδεξιές ομάδες. Το 

σκηνικό αυτό λειτουργεί και αποπροσανατολιστικά, 

αφού, την ίδια στιγμή, αυτά προβάλλονται και από 

τα ΜΜΕ, που είναι στην πλειοψηφία τους σε 

διατεταγμένη υπηρεσία, ενώ «θάβουν» --στην 

κυριολεξία-- τόσο την ουσία των αντεργατικών 

κυβερνητικών νομοθετημάτων, όσο και των 

ιδιαίτερα μαζικών καθημερινών διαμαρτυριών των 

υγειονομικών. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, με 

τον αγώνα για την αναστολή των απολύσεων που 

διαλύει ότι έχει μείνει όρθιο, διεκδικούν παράλληλα 

και  τον άμεσο, πλήρη και ασφαλή εμβολιασμό, 

μαζί με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος 

υγείας.  

ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ… 

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί πάλι η ανακοίνωση 

17/8/21 των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Πριν ψηφιστεί ο Νόμος 

για τις επικουρικές, προπαγανδίζει ότι «εμάς δεν 

μας πιάνουν οι νόμοι», όταν γνωρίζει ότι 

εξαιρούνται όσα επικουρικά δεν υπάγονται στον 

ΕΦΚΑ (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, 

Τράπεζας της Ελλάδος και των δημοσιογράφων), 

όταν από το 1992 ο Ν. Σιούφα και οι μετέπειτα Ν. 

Λοβέρδου, Ρέππα, Κατρούγκαλου (εκτός από τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων)  μας αφορούσαν 

και τους κουβαλάμε στην πλάτη μας.  Ακόμα, 

όμως, και έτσι να ήταν, δηλαδή η ΤτΕ (και όχι μόνο 

αυτή) να εξαιρούνταν, δεν ντρέπονται καθόλου, δεν 

τους νοιάζει τι περιμένει τη συντριπτική πλειοψηφία 

των εργαζομένων, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας; 

τόσο «αριστερή και επαναστατική» κατάντησε 

πλέον η «γραμμή δράσης» τους; Και κάτι ακόμα. 

Αναρωτιέται ο συντάκτης για τη «σιωπή» των 

άλλων παρατάξεων. Ποιος; Αυτός που, επί 5 χρόνια 

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, δεν έβγαλε μια 

ανακοίνωση, όταν δηλαδή εφαρμόζονταν και 

ψηφίζονταν τα μνημόνια 1,2,3!!! 

Ίδια γεύση 

Για άλλη μια χρονιά, ο προϋπολογισμός που 

καταθέτει η κυβέρνηση για το 2022, περιλαμβάνει 

έσοδα περίπου 47 δις ευρώ, εκ των οποίων μόνο το 

5%!!! θα εισφέρουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι 

(μεγάλοι και μικροί). Όχι μόνο τίποτα δεν πρόκειται 

να αλλάξει υπέρ των εργαζομένων – συνταξιούχων, 

αλλά είναι δεδομένο ότι η κατάσταση τους 

συνολικά θα χειροτερέψει. Και κάτι ακόμα. 

Τεράστια ποσά οφείλονται στην εφορία, πάνω από 

100δις, τεράστια ποσά οφείλονται στα ασφαλιστικά 

ταμεία, ενώ τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες 

συνεχίζουν τον ανηφορικό δρόμο τους. Τη μερίδα 

του λέοντος την οφείλουν όπως γνωρίζετε οι 

γνωστοί – άγνωστοι, δηλαδή οι επιχειρηματικοί 

όμιλοι, που έπιναν και πίνουν «εις υγείαν» των 

κορόιδων!!! 



 

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

ΜΕΝΟΥΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΤΟΥ 

Αυτήν την φορά ο Χάρος τον νίκησε. Είχε 

αναμετρηθεί πολλές φορές μαζί του. Στην Εθνική 

Αντίσταση, το «μαύρο Δεκέμβρη» στου 

Μακρυγιάννη, στις φυλακές, στις εξορίες. Στο ένα 

χέρι το όπλο ή η σφιγμένη γροθιά. Στο άλλο η 

παρτιτούρα ή η μπαγκέτα. Μουσική γραμμένη με το 

αίμα και για το αίμα του λαού. Είτε τραγούδι, είτε 

συμφωνία ή όπερα. Ο μεγαλύτερος ίσως 

αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού. Όταν τα 

όνειρα ζητούσαν εκδίκηση. Και τα θαύματα της 

ελληνικής ποίησης γίνονταν θαυμαστό τραγούδι που 

συνόδευε τους αγώνες του λαού. Ενταγμένος από 

νωρίς στην πολιτική πρωτοπορία, το ΚΚΕ, έκλεισε 

την πολυκύμαντη ζωή του λέγοντας «σβήνουν από 

το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα 

Μεγάλα Μεγέθη». Του οργανωμένου και 

ασυμβίβαστου Αγώνα. Έκλεισε τον κύκλο της ζωής 

του, κάνοντάς τον φανό για να μας φωτίζει, 

φινιστρίνι για ν’ αγναντεύουμε το μέλλον. Ας τα 

αξιοποιήσουμε. Γιατί τα χρειαζόμαστε ίσως 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά… 

 

 

Ρημάζουν τους λαούς 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι 

τζιχαντιστές που στρατολόγησαν, εξόπλισαν, 

εκπαίδευσαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους  

αμαχητί είναι κυρίαρχοι για το «δημιουργικό» 

σκοταδιστικό έργο τους. Μετά τη ΣΥΡΙΑ – ΙΡΑΚ – 

ΛΙΒΥΗ κ.α. οι επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 

(πάντα και η χώρα μας ακολουθεί και συμμετέχει) 

αφήνουν άλλη μια χώρα ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ. 

Χιλιάδες νεκροί άμαχοι, εκατομμύρια πρόσφυγες, 

φτώχεια, εξαθλίωση. Τα περί ελευθερίας, 

δημοκρατίας, «Αραβικής άνοιξης» κ.α. 

επιχειρήματα που αναμασούσαν οι ηγεσίες των 

φιλελεύθερων και των «σοσιαλδημοκρατικών» 

κυβερνήσεων, γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος. 

Είναι καιρός να σηκωθεί ένα ειρηνικό τείχος, που να 

απαιτήσει την απεμπλοκή της χώρας μας από τους 

νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Εγκληματικές ευθύνες 

Πυρκαγιές: Αποδείχθηκε η γύμνια του κρατικού 

μηχανισμού για την προστασία του φυσικού 

πλούτου της χώρας 

Άλλο ένα καλοκαίρι έφτασε τυπικά στο τέρμα του, 

με το λαό να μετρά, αφενός, τα οδυνηρά – 

καταστροφικά αποτελέσματα της ανυπαρξίας 

κρατικής κοινωνικής προστασίας, και, αφετέρου, να 

βλέπει να συνεχίζονται ο αποπροσανατολισμός, οι 

κοκορομαχίες μεταξύ κυβέρνησης και άλλων 

αστικών πολιτικών δυνάμεων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) 

που κυβερνούσαν τα τελευταία χρόνια τη χώρα. 

Έτσι, άφησαν απροστάτευτο το λαό από τις 

πυρκαγιές στα δάση, άφησαν τα δάση χωρίς 

δασεργάτες, αφού δίνουν μόλις το 0,04% του 

προϋπολογισμού για την προστασία των δασών. 

Έτσι είχε γίνει, λόγω της ανύπαρκτης κοινωνικής 

πολιτικής, και με τις καταστροφές από τις 

πλημμύρες, τους σεισμούς κλπ.. Το ερώτημα είναι 

αν μετά από τόσα και τόσα θα τολμήσει ο λαός όχι 

μόνο να βγάλει συμπεράσματα αλλά με την πάλη 

του να βάλει ένα τέλος στις τραγωδίες που του 

επιφύλαξαν οι κυβερνήσεις, να πάρει τις υποθέσεις 

που τον αφορούν στα χέρια του, για να διαμορφώσει 

μια άλλη κοινωνία που θα έχει γνώμονα τη λύση 

των δικών του αναγκών και όχι των 

επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου.  

Κόβουν την παιδική μέριμνα για τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα! 

Χτύπημα με «δίκοπο μαχαίρι» (εκτός από το μεγάλο 

ζήτημα του κλεισίματος  Υποκαταστημάτων, 

Θυρίδων, Πρακτορείων) περιλαμβάνει η νέα 

Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε η πλειοψηφία 

του ΣΥΤΕ. Αναφέρεται πως «δεν θα καταβάλλεται 

παιδική μέριμνα για τις εορτές των Χριστουγέννων 

και Πάσχα». Έτσι, ένα ακόμη χτύπημα δίνεται στον 

ίδιο το θεσμό των δώρων Χριστουγέννων και 

Πάσχα. Κι ακόμη ένα στον Συνεταιρισμό. 

Βάλθηκαν να ξηλώσουν ό,τι έχει κατακτηθεί με 

σκληρούς αγώνες, με αίμα. Θα τους το 

επιτρέψουμε; 

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 



 

Αυτή είναι η δημοκρατία τους 

Είναι γνωστό ότι και οι επόμενες εκλογές στο 

σύλλογο θα γίνουν με το γνωστό καλπονοθευτικό 

νόμο, που σε συνδυασμό με το 11μελές ΔΣ του 

ΣΣΤΕ, οι παρατάξεις χρειάζονται για να εκλέξουν 1 

σύμβουλο από την πρώτη κατανομή ποσοστό κοντά 

στο 10%!!! Είναι σαφές ότι αυτό βολεύει τις 

κυβερνητικές και εργοδοτικές παρατάξεις του 

χώρου, γι αυτό και δεν θέλουν αλλαγές στο 

καταστατικό. Θέλουν οι ενοχλητικές με άλλη άποψη 

και δράση παρατάξεις και φωνές να σιωπήσουν. 

Πρώτα και κύρια της ΕΣΑΚ-Σ. Στο χέρι σας είναι 

να τους χαλάσετε τα σχέδια γιατί η ιστορική 

ανιδιοτελής δράση της παράταξής μας αποτελεί 

εγγύηση και παρακαταθήκη για τα συμφέροντα των 

συνταξιούχων του χώρου μας. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΑΓΟΝΑ 

ΝΗΣΙΑ 

Υπήρχε και καταργήθηκε! Η επιχορήγηση των 

διακοπών των συνταξιούχων σε συγκεκριμένα 

άγονα νησιά. Μέσα σε συνθήκες κρίσης! Και 

παραμένει καταργημένη, ακόμα και τώρα που η 

πανδημία έχει καταφέρει σοβαρά πλήγματα στον 

τουρισμό τους. Εκεί όπου δεν συνωστίζονται τα 

γιωτ και τα αεροπλάνα, και δεν πληρώνονται μυθικά 

ποσά για μια ξαπλώστρα… Δηλαδή, εκεί που 

μπορεί να πάει ένας συνταξιούχος… 

Η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να 

την επαναφέρει. Αρκεί απλώς να το θελήσει. Σε 

σχέση με το όποιο μικρό κόστος, τα οφέλη θα είναι 

πολλαπλάσια, από κοινωνική, οικονομική και 

εθνική, ακόμη, άποψη. Κι όχι μόνον για τους 

συνταξιούχους. Δικαιολογητική βάση; Ας 

επικαλεστεί την «κοινωνική ευθύνη», μέσω της 

οποίας ακόμη και επιχειρηματικοί όμιλοι 

«πλασάρουν» την κοινωνική τους «ευαισθησία». 

Τολμήστε το, λοιπόν, κύριοι και κυρίες της 

Διοίκησης! Και δεν είναι αργά! Διακοπές μπορούν 

να γίνουν όλο το χρόνο. Περιλάβετε στην επιδότηση 

και απομονωμένους ηπειρωτικούς προορισμούς. Κι  

αν κάποιος σας ψέξει γι’ αυτό, απλώς αγνοήστε τον! 

Εκείνος θα πρέπει να απολογηθεί για την 

αντικοινωνική του στάση! Ιδού η Ρόδος… 

 

ΚΥΜΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Δεν μας έφταναν οι φόροι, οι έκτακτες εισφορές, 

τα δάνεια κλπ. Ο Υπουργός «Ανάπτυξης» κ. 

Γεωργιάδης προειδοποιεί για ενδεχόμενο κύμα 

σοβαρών ανατιμήσεων σε πολλά βασικά αγαθά. Ο 

αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας προειδοποιεί για 

ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα της τάξης του 

50%!!! Κι εμείς, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, 

παραμένουμε με σφαγιασμένες τις συντάξεις μας, 

παλεύοντας να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές 

υποχρεώσεις (φαρμακευτικές δαπάνες, στήριξη 

άνεργων παιδιών, κ.ά.), συχνά καταρρακώνοντας 

την αξιοπρέπειά μας με καταφυγή σε δανεικά από 

γνωστούς και φίλους… Εμείς, οι «περήφανοι» 

τραπεζοελλαδίτες… 

Δεν παίρνει άλλο! ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ Η 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 

ΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 1.000 ΕΥΡΩ και 

κλιμακούμενη αντιστρόφως ανάλογα. Όχι σαν 

λύση. Αλλά σαν μια ανάσα ανακούφισης. Για να 

μην πνιγούμε στα βαθιά νερά που μας έχουν 

πετάξει δέκα χρόνια κρίσης και δύο πανδημίας. 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ – ΠΟΡΕΙΑ 

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 

Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις 

(ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΑΕΕ, ΠΕΣ, ΝΑΤ, 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΤΕΑΠ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 

ΠΟΣΕ, ΟΑΕΕ),) που εκπροσωπούν τη μεγάλη 

πλειοψηφία των συνταξιούχων, παρά τις τρομερές 

δυσκολίες (ηλικία, προβλήματα υγείας, πανδημία 

κλπ) αποφάσισαν ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 

8/10/2021 και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα συλλαλητήριά τους 

είχαν «βουλιάξει» την Αθήνα, και το ίδιο 

προσδοκούν για τις 8/10/2021. Η ΕΣΑΚ-Σ θα βάλει 

για άλλη μια φορά το θέμα στο προσεχές ΔΣ, και 

καλεί όλους τους συνταξιούχους που είναι υγιείς και 

μπορούν να πάρουν ενεργό μέρος. Οι διεκδικήσεις 

τους, όπως: 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

Νόμων 

• Κατάργηση των κρατήσεων των Ν4051 & 

4093/12 

• Καταβολή όλων των αναδρομικών 

• Επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα 

άδειας 

• Εφαρμογή των καταστατικών των ταμείων 

• Απόδοση όλων των παρακρατηθέντων ποσών 

που έχουμε όλοι καταβάλλει 

• Δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας υψηλού 

επιπέδου κ.α. 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

 

 


