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ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

 
ΕΣΑΚ-Σ: ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΣΤΕ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ 
ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ – 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

 
Συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., στις 23/5, ο 
προγραμματισμός δράσης του συλλόγου για την επόμενη 
διετία. Η εισήγηση του προέδρου ψηφίστηκε και από τους 
10!!! συμβούλους των άλλων παρατάξεων που για μια ακόμη 
φορά αποδείχθηκε ότι συμπορεύονται παρά τις «αγωνιστικές 
κορώνες» ορισμένων. Η ΕΣΑΚ-Σ ψήφισε δική της πρόταση 
που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας, την οποία 
ανέπτυξε ο εκλεγμένος σύμβουλός της. Η πρόταση 
περιληπτικά έχει τους παρακάτω άξονες: 
 

1. ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δέχονται τα χτυπήματα από τα 
βάρβαρα μέτρα Κυβέρνησης – Τρόικα (ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ) – 
Πλουτοκρατίας. Τα μέτρα αυτά κατεδαφίζουν την κοινωνική 
Ασφάλιση, τα δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις (που τις έχουμε 
χρυσοπληρώσει με τις ασφαλιστικές εισφορές). Η κατάσταση 
χειροτερεύει, η ανεργία θεριεύει, νέα μέτρα, χαράτσια σε μια 
σειρά τομείς ετοιμάζει η τρικομματική Κυβέρνηση (με την 
πλήρη στήριξη και της ΤτΕ…). Η ΤτΕ εφαρμόζει μια σειρά 
αντιασφαλιστικούς νόμους από τότε που πήρε τα Ταμεία για 
τον υπολογισμό των συντάξιμων μας παροχών, παρά τα όσα 
λένε κοροϊδεύοντας τους συνταξιούχους οι επαγγελματίες 
εργοδοτικοί συνδικαλιστές.  
 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
Οι διεκδικήσεις μας θα πρέπει να συμπορεύονται με αυτές του 
ταξικού σ.κ. όπως: 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών και 
αντεργατικών νόμων στους οποίους περιλαμβάνεται 
και η Η.ΔΙ.ΚΑ.(Ν4024/11, Ν4093/12), για την οποία 
γίνεται πολύ κουβέντα. 

 Να μην αποδεχθούμε  ούτε ένα ευρώ μείωση  των 
συντάξεων μας. 

 Επαναχορήγηση των δώρων, του Επιδ. Αδείας και 
Ισολογισμού (που και εφέτος πήραν οι συνταξιούχοι 
της Εθνικής, Αλφα κλπ) 

 Δωρεάν υψηλού επιπέδου παροχές στην Υγεία και 
Πρόνοια. 

 Κράτος και Εργοδότες να πληρώσουν γιατί αυτοί 
ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση κ.α. 
 
 

3. ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤτΕ 
Οι ειδικότερες διεκδικήσεις από τον εργοδότη μας (ΤτΕ) 
πρέπει να συμπεριλάβουν άμεσα μέτρα ανακούφισης. 
Καταβολή ενός 15νθημέρου (μισής σύνταξης). Ρυθμίσεις στα 
Δάνεια, μείωση επιτοκίων κλπ. Επαναχορήγηση του 
επιδόματος άγονων γραμμών. Τα χρωστούμενα από τις 
συλλογικές συμβάσεις στο πρώην Μετοχικό Ταμείο κ.α.. 
 
 

4. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 
Να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής 
ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ. Με τη συμμμετοχή μας στα 
συλλαλητήρια, στις καταλήψεις. Θυμίζουμε ότι η ΕΣΑΚ-Σ 
μπροστά στην πλήρη αδράνεια του προηγούμενου Δ.Σ., 
πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από την ΤτΕ, 
αντιπροσωπεία της συζήτησε με τον Δ/ντη Διοικητικού και 
επέδωσε ψήφισμα ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ και πιέζει αποφασιστικά για λύσεις. 
 

5. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Και στην ΤτΕ αποτελεί σοβαρό εμπόδιο, είναι μέρος του 
προβλήματος, αφού «διεκδικεί» ψίχουλα από τα κλεμμένα, 
παράλληλα σιωπά για τα μεγάλα προβλήματα. Βάζει έτσι 
χρόνια τώρα πλάτη για το πέρασμα των βάρβαρων πολιτικών. 
Γι αυτό και στο Δ.Σ. για τον προγραμματισμό του συλλόγου 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕ ΖΗΤΗΣΕ, εκτός από 
γενικόλογες αναφορές για συντονισμό με τους 
συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου και του εργατικού 
κινήματος, ούτε συμπόρευση με το ταξικό σ.κ., ούτε μετείχε 
στις κινητοποιήσεις που έγιναν, ούτε ανακοίνωση έβγαλε γι 
αυτό το θέμα, ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΣΑΝ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.  

 

6. ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Το δύσκολο δρόμο, το ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΤΙΜΟ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ και είμαστε πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι ο 
αντίπαλος δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση, η Τρόικα, η 
εργοδοσία αλλά και η εργοδοτική πλειοψηφία του 
συνδικαλιστικού κινήματος που συνεχίζει να 
αποπροσανατολίζει και να εμποδίζει τους συναδέλφους να 
βγάλουν συμπεράσματα, να συμπορευτούν με το αγωνιστικό 
ρεύμα, το ταξικό σ.κ.  
 

 
Στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
 
Το απέδειξαν οι συνταξιούχοι σε πολλές πόλεις της 
χώρας. Στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα 6/6/13 χιλιάδες συνταξιούχοι πήραν μέρος για την 
υπεράσπιση της κοινωνικής Ασφάλισης και απηύθυναν 
κάλεσμα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το Δ.Σ. του 
Σ.Σ.Τ.Ε. για μια ακόμη φορά έλαμψε δια της απουσίας του.  
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ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ»: ΑΝΤΙ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ Ν.Σ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΣΑΚ-Σ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Τελικά, με τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, σε 
προγραμματική βάση από δύο παρατάξεις, από τη Νέα 
Συνδικαλιστική Ενότητα των κ.κ. Γοζαδίνου – Ευσταθίου και 
την Αναγεννητική Πρωτοβουλία του κ. Ίκαρου Πετρόπουλου, 
«ώδινεν όρος και έτεκε μυν»… 

1. Η ΕΣΑΚ-Σ και στις πέντε συνεδριάσεις του ΔΣ ήταν η 
μόνη παράταξη που πρότεινε σταθερά να συγκροτηθεί το ΔΣ 
αντιπροσωπευτικά, χωρίς αποκλεισμούς. Να μετέχουν, 
δηλαδή, εκλεγμένοι από όλες τις κινήσεις στα επί μέρους 
αξιώματα. Η ΕΣΑΚ-Σ «διεκδικούσε» το τελευταίο αξίωμα, 
όπως της αναλογούσε. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνονταν 
η ενότητα στην εκπροσώπηση του Συλλόγου. 

Οι άλλες παρατάξεις, όμως, άλλα πρέσβευαν και στόχευαν. 
Άλλαζαν άποψη από συνεδρίαση σε συνεδρίαση δίνοντας 
στην ουσία τη μάχη της «καρέκλας». Αυτοί που πριν τις 
εκλογές διατυμπάνιζαν σε όλους τους τόνους τις λέξεις 
ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, πρωτοστατούσαν σε διαμάχες, 
ίντριγκες, αποκλεισμούς. Πρωτεργάτες, το δίδυμο 
ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. 

2. Ευθύνες για αυτήν την εξέλιξη είχαν και οι άλλες δυνάμεις 
(Ανεξάρτητη Κίνηση κας Κλητοράκη, ΔΕΚ-Σ κ. Μαχαίρα). Η 
γνωστή αδράνεια στην προηγούμενη διετία που είχαν την 
ευθύνη του Συλλόγου και η στάση τους στη συγκρότηση 
(έφτασαν στο σημείο η ΔΕΚΣ-Σ να ψηφίσει Λευκό, ενώ η 
Ανεξάρτητη Προοδ. Κίνηση να υπερψηφίσει τον κ. Ζέρβα της 
Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας για Ταμία του Συλλόγου!!! –
γιατί άραγε;») ας προβληματίσει σοβαρά κάθε καλοπροαίρετο 
συνάδελφο! Μετά τη συμφωνία της Νέας Συνδικαλιστικής 
Ενότητας (που συνένωσε στους κόλπους της στελέχη των 
παρατάξεων των εν ενεργεία της  ΠΑΣΚΕ – ΠΑΣ – ΔΑΚΕ και 
παράγοντες μεγαλοστελέχη της Τράπεζας) και της 
Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, οι τελευταίοι κατόρθωσαν να 
μεταβληθούν σε «βαστάζους» και «υποστύλια» του 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

3. Οι διαθέσεις και προθέσεις για την πορεία των 
συνδικαλιστικών μας πραγμάτων και τη λειτουργία του 
Συλλόγου, φάνηκαν ήδη στο «συμφωνητικό» που δόθηκε στη 
δημοσιότητα. Η ψευδεπίγραφη δημιουργία «λογαριασμού 
αλληλεγγύης», που στοχεύει στην οικοδόμηση μηχανισμού 
«ρουσφετολογίας», η δημιουργία «επιτροπής συντονισμού 
συνταξιούχων και υπαλλήλων της ΤτΕ (ΕΣΣΥΤΕ) στην 
οποία «θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των δύο 
συνδυασμών» (και μόνο!), ο στόχος για «μετεγκατάσταση 
και συγκατοίκηση» με το ΣΥΤΕ στη Λέκκα 23-25, χωρίς άλλη 
αναφορά, η επικείμενη επίσκεψη στον κ. Διοικητή μόνο 
του Προεδρείου και όχι όλου του Διοικητικού Συμβουλίου 
όπως είχε προτείνει η ΕΣΑΚ-Σ και είχε παρθεί ομόφωνη 
απόφαση από το Δ.Σ. από την πρώτη μετεκλογική 
συνεδρίαση, αποκαλύπτουν την υποκρισία όσων 
«κόπτονταν» δήθεν για «ενότητα» και «δημοκρατικές 
λειτουργίες»…! 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

4. Από το «συμφωνητικό συνεργασίας» του «Προεδρείου» 
απουσιάζουν πολλά επί μέρους θέματα που έχουμε θέσει 
προς διεκδίκηση, ακόμη και με τη μορφή άμεσων μέτρων 
ανακούφισης (Ανακοίνωση 14-3-2013, για τη συνάντηση 
με τον κ. Μιχαλόπουλο) (Άμεση καταβολή μισής σύνταξης 
για το 2013 σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή της 
έκτακτης ενίσχυσης (τελευταία φορά € 400,00) στους 
χαμηλοσυνταξιούχους, με διευρυμένα κριτήρια, 
επαναχορήγησητης προκαταβολής 4 (τεσσάρων)– και όχι 3 
(τριών)—συντάξεων, αναστολή καταβολής τοκοχρεολυτικών 
δόσεων για την πενταετία, αντί της μείωσης μόνον κατά 50%, 
άτοκη μετάθεση, χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων, αναστολή 
καταβολής δόσεων και για τα στεγαστικά και επισκευαστικά 
δάνεια των οποίων οι υπολειπόμενες δόσεις είναι λιγότερες 
των 100 και 36 αντιστοίχως, με ποσοστό ίσο προς το μισό 
των υπολειπόμενων δόσεων (λ.χ. 90 δόσεις: 45%), αναστολή 
καταβολής δόσεων κατά 50% για τα δάνεια μισθών, 
καθιέρωση «μέριμνας», με πίστωση στο Συνεταιρισμό, για 
όλους τους συνταξιούχους, με κλιμάκωση ποσών 
αντιστρόφως προς το ύψος της σύνταξης).  Για την ΕΣΑΚ-Σ, 
συνεχίζουν να αποτελούν ένα ελάχιστο άμεσο διεκδικητικό 
στόχο! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

5. Οι εξελίξεις αυτές, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, 
δημιούργησαν τους συγκεκριμένους συσχετισμούς δυνάμεων, 
που εκτιμούμε πως παραμένουν αρνητικοί.  Την 
προηγούμενη διετία, η ΕΣΑΚ-Σ πρωτοστάτησε στις 
συλλογικές διαδικασίες, που συστηματικά, επίμονα και με 
καθημερινή παρουσία αξιοποίησε την περιορισμένη δύναμη 
της μιας έδρας που είχε για ενεργοποίηση των συναδέλφων, 
για ενεργητική μέσω συγκεντρώσεων διεκδίκηση, για την 
ουσιαστική ενημέρωσή τους. Έτσι θα συνεχίσει και την 
τρέχουσα διετία. 

6. Οι συνθήκες είναι ακόμη πιο αντίξοες. Οι αντιλαϊκές 
πολιτικές, οι αντιασφαλιστικές επιδιώξεις των μνημονίων 
που εδράζονται στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των ηγετικών της δυνάμεων ανεξάρτητα από 
τους πολιτικούς τους προσανατολισμούς, η κρίση που 
ξεπερνάει τα σύνορα των χωρών και έχει πάρει 
χαρακτήρα γενικευμένης κρίσης του κυρίαρχου 
κοινωνικοπολιτικού καπιταλιστικού συστήματος, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά αποκαλύπτουν πως η 
συμπίεση του βιοτικού μας επιπέδου θα συνεχιστεί και οι 
όποιες επί μέρους ανακουφιστικές λύσεις μπορούν να 
έχουν μόνο πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 

Ως ΕΣΑΚ-Σ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις για βελτιωτικά μέτρα, για τη θεμελίωση μιας 
κοινωνίας με κέντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. που 
αποτελεί όραμά μας και που ξεπερνάει τα όρια του 
κυρίαρχου συστήματος, χωρίς την αυταπάτη «ασφαλών 
νησίδων» εν μέσω ωκεανού. 

 

 
(Ανακοίνωση της ΕΣΑΚ-Σ, 30 Απριλίου 2013) 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΤΑΦΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ προκαλούν οι διαπιστώσεις και παραινέσεις 
της Έκθεσης για τη Νομισματική Πολιτική του Μαΐου 2013, 
που υπέβαλε ο Διοικητής της ΤτΕ στη Βουλή των Ελλήνων, 
σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης! Στην 
επιστολή προς τη Βουλή, αναφέρεται σχετικά: 

 «Πέµπτον, να ολοκληρωθεί η ασφαλιστική µεταρρύθµιση µε 
την αξιοποίηση της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής 
ασφάλισης, που, υπό προϋποθέσεις, θα µπορούσε να 
συµβάλει στην αναπλήρωση των απωλειών στις κύριες 
συντάξεις. Αυτό απαιτεί άρση των εµποδίων και αγκυλώσεων 
που υπάρχουν σήµερα» (υπογρ. και έμφαση δική μας). Το 
σκηνικό της μεγάλης μείωσης των κύριων συντάξεων (ο 
λεγόμενος «πρώτος πυλώνας») και της «υπό 
προϋποθέσεις» αναπλήρωσης μέρους των απωλειών μέσω 
του «δεύτερου και τρίτου πυλώνα» γίνεται καθαρότερο στην 
ανάλυση μέσα στην Έκθεση (σελ. 17, 75-78). Διαπιστώνονται 
και σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Η «ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010», «…περιόρισε 
σημαντικά τη γενναιοδωρία του πρώτου πυλώνα…» 
(υπογρ. και έμφαση δική μας). «Το συνολικό ποσοστό 
αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά μέσο 
όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 97,5% πριν 
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση…» (σελ. 75, υπογρ. και 
έμφαση δική μας).  

 Σχόλιο 1: Είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζεται ως 
«γενναιοδωρία» η παροχή της κοινωνικής ασφάλισης με 
τη μορφή της κύριας σύνταξης. Και να θεωρείται 
αποδεκτή η μείωσή της στο μισό! 

 «Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήµατος, το µειωµένο 
ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί 
κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη 
διάρκεια του εργασιακού τους βίου λάµβαναν µέχρι και 
1,2 φορές το διάµεσο εισόδηµα (σελ. 76, υπογρ. και 
έμφαση δική μας).  

Σχόλιο 2:  Είναι τραγικό να ομολογείται ότι όσοι 
παίρνουν μέχρι και 1,2 φορές το «διάμεσο εισόδημα» σε 
όλη (!) τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, δηλ. και 
λίγο πάνω από το μέσο όρο, θα έχουν κύρια σύνταξη 
κάτω από το όριο της φτώχειας! Για να το πούμε 
αλλιώς, το 60% περίπου των συνταξιούχων θα έχουν 
κύρια σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας!!!  

 «Η διασφάλιση της επάρκειας των µελλοντικών 
συντάξεων προϋποθέτει αυξηµένο ρόλο για το δεύτερο 
και τον τρίτο πυλώνα και προαπαιτεί υψηλή 
συµµετοχή, υψηλές εισφορές και επαρκείς 
αποδόσεις» (σελ.76, υπογρ. και έμφαση δική μας). 

Σχόλιο 3: Για να έχουμε επάρκεια συντάξεων, μας λέει η 
Έκθεση, πρέπει να ενισχυθούν ο δεύτερος πυλώνας, δηλ. η 
επαγγελματική ασφάλιση μέσω επαγγελματικών ταμείων, 
και ο τρίτος πυλώνας, δηλ. η ιδιωτική ασφάλιση σε 
ασφαλιστικές εταιρείες. Και οι δύο αυτοί «πυλώνες» 
εκπέμπουν… επιβλαβή μαγνητικά πεδία, αφού στηρίζονται 
κυρίως στις εισφορές των εργαζομένων και λειτουργούν 
σε ανταποδοτική βάση. 

Σχόλιο 4: Οι «πυλώνες» αυτοί προϋποθέτουν «υψηλή 
συμμετοχή», δηλ. τη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας 
όσων αφορά. Όμως, όπως ομολογείται (σελ. 77), όταν είναι 
εθελοντική, «η κάλυψη του ενεργού πληθυσμού κυμαίνεται 
μεταξύ 13% και 50%, ενώ μικρότερα ποσοστά συμμετοχής 

καταγράφονται στους νέους, τα χαμηλότερα εισοδήματα και 
τους μερικώς ή ευκαιριακά απασχολούμενους». Άρα, από 
αυτό το είδος «κοινωνικής» --κατ’ όνομα—ασφάλισης, σε 
χειρότερη μοίρα είναι όσοι την χρειάζονται περισσότερο!!! 

Σχόλιο 5. Οι «πυλώνες» αυτοί προϋποθέτουν «υψηλές 
εισφορές». Εμείς που είμαστε πλέον συνταξιούχοι και έχουμε 
καταβάλει υψηλές εισφορές, θα πρέπει να καταβάλουμε νέες 
υψηλές εισφορές;;;!!! 

Σχόλιο 6. Οι «πυλώνες» αυτοί προϋποθέτουν «επαρκείς 
αποδόσεις», εννοείται των επενδύσεων των εισφορών μας! 
Κι αν τα φαντάσματα των «δομημένων ομολόγων», του 
χρηματιστηριακού κραχ των αξιών των μετοχών  και του 
καταστροφικού κουρέματος των ομολόγων του δημοσίου, 
που μετέφεραν αποταμιεύσεις γενεών ολόκληρων στις 
τσέπες της πλουτοκρατίας και των επιτήδειων συνεργών 
τους, δεν αρκούν ως ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ομολογείται στην 
ίδια την Έκθεση (σελ. 78) πως «…σημαντική είναι η 
διαχείριση του διοικητικού κόστους και του επενδυτικού 
κινδύνου που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τα νέα 
συνταξιοδοτικά σχήματα..» και πως «…Η οικονομική κρίση 
των τελευταίων χρόνων έχει καταδείξει την ανάγκη 
αναθεώρησης και προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου και 
του ρόλου των εποπτικών αρχών, με σκοπό την 
αποτελεσματική προστασία των ασφαλισμένων…»( υπογρ. 
και έμφαση δική μας). Ως προς αυτό, αρκεί να θυμηθούμε τις 
αλλεπάλληλες πτωχεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών με τις 
μεθοδεύσεις των ιδιοκτητών τους, περιφανών έως τότε 
εκπροσώπων της «δημιουργικής επιχειρηματικής τάξης»!  

Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμός έχει έναν βασικό 
αναδιανεμητικό ρόλο, να αντλεί πόρους μέσω της 
φοροδοτικής ικανότητας από τους κατά τεκμήριο 
πλουσιότερους—όσο δικαιότερο είναι το φορολογικό 
σύστημα, τόσο περισσότερο αναδιανεμητικός είναι ο ρόλος-- 
και να κατανέμει τους πόρους με βάση τις ανάγκες των 
δικαιούχων της ασφάλισης. Το μέλλον των συντάξεών μας 
δεν μπορεί να επαφίεται στα «παιχνίδια» του «δεύτερου» και 
«τρίτου πυλώνα». Και να μην υπάρχει καμμία ΑΥΤΑΠΑΤΗ. Η 
όποια ενδεχόμενη χρήση τους, μόνο ως επικουρική μπορεί να 
νοηθεί, χωρίς την εγκατάλειψη του κεντρικού στόχου: της 
αποκατάστασης και ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης 
μέσω της κύριας σύνταξης. Και γι’ αυτό, απαιτείται 
κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, που τα 
αποτελέσματά τους προβάλλονται ως «επιτεύγματα» στην ως 
άνω Έκθεση. (Παναγιώτης Ξανθόπουλος) 

ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ 

Ξεσηκωθείτε εργαζόμενοι του κόσμου 

Πάρτε αυτό που σας ανήκει 

Μην περιμένετε να σας το δώσουν 

Αυτοί που δεν σας πόνεσαν ποτέ. 

Σκλάβοι θα είστε στη ζωή σας 

Δίχως ανάσα και πνοή 

Κι ολημερίς θα καταριέστε 

Την τύχη σας σ’ αυτή τη γη. 

Στον κόσμο τούτο ό,τι υπάρχει 

Εργάτες το ‘φτιαξαν, γι’ αυτό 

Ελάτε, πάρτε, σας ανήκει 

Δίκαιο είναι και σωστό 

Αθήνα, 23-5-2013, ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΕΤΙΩΝ 
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ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ… 

Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ 

Πριν καιρό μας έλεγαν: «Επιτέλους Τέλος! Λύθηκε το 
ασφαλιστικό μας»!!! (Όταν η ΤτΕ πήρε τα δύο Ταμεία, 
Συντάξεων και Μετοχικό). Σήμερα, τι βλέπουμε; Σχεδόν πλήρη 
εφαρμογή των αντεργατικών νόμων, πλαφόν στις συντάξεις 
μας, υπολογισμό της σύνταξης με το Νόμο Ρέππα, κλπ. 

Τώρα λένε: «Έχουμε μπροστά μας την Η.ΔΙ.Κ.Α….». Δεν 
υποτιμούμε, φυσικά, τη σημασία της μη ένταξής μας στη Β΄ 
φάση της Η.ΔΙ.Κ.Α. και σταθερά αγωνιζόμαστε γι’ αυτό. Όμως, 
όσο κομβικής σημασίας και αν είναι στη συγκεκριμένη 
συγκυρία, δεν πρέπει να λειτουργήσει 
ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΑ! 

Οι αντιασφαλιστικές, αντεργατικές πολιτικές, που είναι η ρίζα 
του κακού,  λειτουργούν ως Λερναία Ύδρα. Κι αν 
καταφέρουμε σήμερα να κόψουμε το μεγάλο κεφάλι της 
Η.ΔΙ.Κ.Α., νέα θα φυτρώσουν αύριο, ενώ συνεχίζουν να 
ευδοκιμούν τα γνωστά της καταστροφικής ανεργίας, των 
χαρατσιών, της υπέρμετρης φορολογίας, της υποβάθμισης 
της υγείας, της παιδείας και των άλλων κοινωνικών 
παροχών. Μόνο σαν τον Ηρακλή, καυτηριάζοντας αυτή τη 
ρίζα του κακού με το δαυλό της αγωνιστικής ενότητας του 
ευρύτερου εργατικού κινήματος, θα μπορούμε να ελπίζουμε 
σε ένα ασφαλέστερο ασφαλιστικό μέλλον και βιοτικό 
επίπεδο ανάλογο των αναγκών μας. 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ…! 

-- Να πηγαίνει και να διαπραγματεύεται μόνος του ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου και μετά να μας ενημερώνει!!! 

Με τις «πλάτες» των άλλων συμβούλων, το παίζει «σωτήρας» 
και θέλει τους συνταξιούχους της ΤτΕ «στη γωνία», 
παθητικούς χειροκροτητές των ενεργειών του! 

Δεν μας προκαλεί εντύπωση που οι υπόλοιποι σύμβουλοι δεν 
τολμούν να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας. Ούτε, φυσικά, ότι 
στη συγκέντρωση του Συλλόγου στις 12/6/2013 παλαίμαχος 
συνδικαλιστικής, που στήριξε τη «Νέα Συνδικαλιστική 
Ενότητα» στις πρόσφατες εκλογές, θυμήθηκε το Σύλλογο και 
είχε κι αυτός την ίδια εκφυλιστική άποψη. 

Όλοι τους βράζουν στο ίδιο καζάνι. 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ…. ΣΧΟΛΙΑ… 

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΕΟΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ; 

Ο λόγος για το κυοφορούμενο «Ταμείο Αλληλεγγύης». 
Επιμένουμε, πως μόνο μέσα στα πλαίσια του Ταμείου 
Υγείας, υπάρχουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία και 
λειτουργία με αυξημένα τεκμήρια αντικειμενικότητας και 
διαφάνειας. Η σχεδιαζόμενη λειτουργία του στα πλαίσια του 
Συλλόγου, χωρίς την επαρκή πληροφόρηση για την γενικότερη 
οικονομική κατάσταση του κάθε συναδέλφου που θα 
προσφεύγει σε αυτό, εύκολα μπορεί να τον καταστήσει 
ρουσφετολογικό μηχανισμό. 

Οι πολλαπλές ευθύνες Συλλόγου – Διοίκησης για το σε 
ποιους θα κατευθύνονται τα χρήματα και με ποιες 
προϋποθέσεις και όρους, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ! 
 

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ Ή ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ; 

Πρέπει να υπάρξει γενικός ξεσηκωμός εργαζομένων -  
συνταξιούχων – νεολαίας με συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων 
που θα βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Έτσι μόνο 
μπορεί να ανασχεθεί η νέα επίθεση στις συντάξεις μας (κύρια 
και επικουρική) και να σταματήσουν οι μειώσεις . Πρέπει 
δυναμικά να απαιτήσουμε την αποκατάσταση των συντάξεών 
μας. 

Αν ο κάθε σύλλογος, ο κάθε κλάδος (μπροστά σε αυτή τη 
βάρβαρη επίθεση που έχουν εξαπολύσει εργοδοσία με τις 
κυβερνήσεις τους) επιχειρεί ΜΟΝΟΣ του να λύσει 
συντεχνιακά επί μέρους αιτήματα, δεν κάνει τίποτε άλλο από 
το να εξυπηρετεί τα σχέδιά τους. Δεν κάνει τίποτε άλλο από το 
να βοηθά στο πέρασμα της αντεργατικής τους πολιτικής. 
Δυστυχώς, αυτόν τον δρόμο έχουν επιλέξει πολλές 
πρασινογαλάζιες εργοδοτικές πλειοψηφίες στα σωματεία 
αλλά και στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΤτΕ. 

Η πλήρης απουσία τους (ούτε καν με ανακοίνωση) από τα 
μεγάλα πρόσφατα συλλαλητήριο των συνταξιούχων στις 19 
Απριλίου και 6 Ιουνίου 2013, επιβεβαιώνει πανηγυρικά την 
εκτίμησή μας για τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές 
πλειοψηφίες. 
 

ΤΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

Δυστυχώς η μέχρι σήμερα δράση των παραρτημάτων 
εξαντλείται συνήθως σε εκδρομές και συνεστιάσεις. Οι λίγες 
εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Χωρίς να υποτιμούμε 
τη δράση τους, θεωρούμε ότι, στις σημερινές συνθήκες, η 
δράση των Τ.Δ.Ε. πρέπει να συνδέεται και με την οργάνωση 
και παρουσίαση εκδηλώσεων που θα ανεβάζουν το 
αγωνιστικό φρόνημα των συναδέλφων, που θα είναι οργανικά 
δεμένες με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

 
 Για επικοινωνία με την  ΕΣΑΚ-Σ: 

Βαμβακούσης Γιάννης                                   6944 609544 

Καπνίση Σούζυ………….                                  6977 951139 

Κοτσένου Κατερίνα……                                  6973 798438 

Ξανθόπουλος Παναγιώτης………                      6975 756429 

Σιάτρα Βιβή……………...                                  6977 351570 

Τριανταφύλλου Δημήτρης                              6977 327802 

 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak και 

2. www.sste.gr στα νέα των κινήσεων, στην ΕΣΑΚ-Σ 

μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις και τα νέα 
που προβάλλουμε. Επίσης, για το τι συμβαίνει γενικότερα 
στην www.pamehellas.gr 

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

