
 

─ Σ 

 

Αθήνα, 18/7/2022 

 

Συνάδελφοι, -σες, 

Ενώ: 

1. Ο πληθωρισμός (με τα επίσημα στοιχεία) «σκαρφάλωσε» στο 12,1%, η 

κυβέρνηση διαφημίζει κάθε μέρα μέσω των ΜΜΕ τα μέτρα που 

λαμβάνει για την ακρίβεια και την ενέργεια κοροϊδεύοντας 

συνταξιούχους – εργαζόμενους, αφού αυτά τα μέτρα είναι «σταγόνα 

στον ωκεανό» της τεράστιας μείωσης που υφίστανται οι συντάξεις και 

οι μισθοί από τις συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα βασικά αγαθά και την 

ενέργεια. Όλα τα μέτρα που μέχρι σήμερα ανακοίνωναν οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ) ισχυριζόμενες ότι θωράκιζαν 

το εισόδημα και την οικονομία, ο λαός τα πληρώνει ένα προς ένα, 

«βάζοντας όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη» («απελευθέρωση της 

ενέργειας», «ιδιωτικοποιήσεις για ανταγωνισμό και μείωση τιμών», 

«πράσινη ενέργεια» κλπ.). Την ίδια στιγμή θησαυρίζουν οι μεγάλες 

καπιταλιστικές επιχειρήσεις, οι βασικοί υπεύθυνοι, που οι 

ανταγωνισμοί τους οξύνονται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα η παγκόσμια 

κοινότητα να βρίσκεται σήμερα ένα βήμα πριν από μια ολοκληρωτική 

πολεμική καταστροφή. 

2. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεδρίασε στις 13/7/2022 το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

με κύρια θέματα (α) ορισμένες περιοδείες που πραγματοποίησε το 

Προεδρείο, (β) την εκδίκαση έφεσης που άσκησε η ΤτΕ ενάντια στην 

πρωτόδικη απόφαση στις 20/6/2022 (αφορά 46 συναδέλφους), (γ) 

την πρόσφατη αρνητική απόφαση του Σ.τ.Ε. για τα αναδρομικά του 

11μήνου στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα.  

ΚΑΙ στη συνεδρίαση αυτή, συνεχίστηκε –για μια ακόμη φορά—μια 

ανούσια κοκκορομαχία των επί κεφαλής των άλλων παρατάξεων, που 

δεν βοηθάει στο σωστό προσανατολισμό των συνταξιούχων στο κύριο, 

δηλ. τη σοβαρή υποβάθμιση των συντάξεών μας από τη συνεχιζόμενη 



αντεργατική και αντιασφαλιστική πολιτική. Συνειδητά οι διοικητικοί 

σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων δεν θέλουν να ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. Προφανώς δεν θέλουν να θίξουν τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις που –εναλλάξ-- χρόνια τώρα υπηρετούν. 

 

Αυτά επεσήμανε για μια ακόμη φορά  η ΕΣΑΚ-Σ στη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., τονίζοντας ότι πρέπει να διεκδικηθεί ΕΣΤΩ η 

καταβολή ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΤΑ € 

1.000, ΣΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ αντιμετώπισης των απαράδεκτων 

συνεχών περικοπών των συντάξεών μας από κυβέρνηση και Διοίκηση 

της ΤτΕ. 

 

ΕΣΑΚ-Σ 

 

 

Υ.Γ. Και η πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε., όπως και η μέγιστη 

πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων, είναι «κομμένη και 

ραμμένη» στα μέτρα των κυβερνητικών και εργοδοτικών σχεδιασμών. 

Οι συνδικαλιστές που σπρώχνουν στα δικαστήρια και στους 

«καναπέδες» τους συναδέλφους, έχουν σοβαρές ευθύνες, όχι μόνο για 

τις επιπτώσεις, αλλά και για τον αποπροσανατολισμό που 

δημιουργούν και καλλιεργούν. Η ΕΣΑΚ-Σ θέλει να είναι στο προσκήνιο 

όλοι όσοι μπορούν αντικειμενικά, γιατί μόνον ο συνδικαλιστικός και 

πολιτικός αγώνας όλων των συνταξιούχων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, 

να φέρει θετικά και πιο μόνιμα αποτελέσματα. 


