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Συνάδελφοι, σες 

1. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εδώ και 6 μήνες όχι μόνο συνεχίζει αλλά και επεκτείνει το 
καταστροφικό έργο της προηγούμενης συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Απ’ τη μία εφαρμόζει, 

όλο αυτό το διάστημα, τα μνημόνια 1, 2, τους 400 εφαρμοστικούς αντιλαϊκούς νόμους, τον 
ΕΝΦΙΑ κλπ,  απ’ την άλλη στις 12 Ιουλίου συμφώνησε με τους «θεσμούς», ΝΕΟ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (αύξηση ΦΠΑ σε βασικά είδη στο 23%, μείωση 
των συντάξεων, επικουρικών μέσω αύξησης των εισφορών υγείας από το 4% στο 6%, επώδυνες 
ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κ.α.). 

2. Αν όμως οι μάσκες της συγκυβέρνησης έπεσαν, στο Σύλλογό μας, ο αποπροσανατολισμός, 
η δήθεν αντιπαράθεση πλειοψηφίας – μειοψηφίας «καλά κρατούν!!» Έτσι για όλα αυτά που 
συμβαίνουν και μας αφορούν άμεσα δεν φαίνονται να ανησυχούν ούτε την πλειοψηφία του 
ΔΣ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ (έστω και αν για την τιμή των όπλων ψιθυριστά 
διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα – άλλωστε συνιστούσαν ΝΑΙ!!! στο δημοψήφισμα) αλλά 
ούτε και την Κυβερνητική μειοψηφία των δήθεν «αυτόνομων», «ανεξάρτητων» και 
«ακομμάτιστων» ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που όλο αυτό το διάστημα στις ανακοινώσεις τους «κάνουν 
γαργάρα» όλα όσα εφαρμόζονται και ψηφίζονται από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
ΠΟΤΑΜΙ. Έτσι δεν αναφέρουν τίποτα για τις ξεχασμένες προεκλογικές δεσμεύσεις, το 
δημοψήφισμα ντροπή, τους νέους εκβιασμούς του στυλ: «παίρνουμε αντιλαϊκά μέτρα αλλιώς  
καταστρεφόμαστε» αλλά και τη νέα κοροϊδία που εξυφαίνεται από την Κυβέρνηση: «πρέπει 
να εκπονήσουμε σχέδιο απεγκλωβισμού από τα μνημόνια μετά τη συμφωνία!!!».   

Συνειδητά αποπροσανατολίζουν  με τους «ανούσιους σκυλοκαυγάδες» με την πλειοψηφία 
του Συλλόγου, αναφέροντας την αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους πχ στα ΔΣ, στον αριθμό 
των 2 ανακοινώσεων που έχουν  δικαίωμα να εκδώσουν παραλείποντας ότι η ΕΣΑΚ-Σ δεν έχει 
ούτε αυτό το δικαίωμα  κ.α. Αλήθεια πόσο αξιόπιστοι μπορεί να ‘ναι όταν στο Σύλλογο των 
εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων γραμματέας ήταν ο σημερινός επικεφαλής των ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ και εφάρμοζε κατά γράμμα αυτές και τόσες άλλες αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις ή και 
συμπεριφορές που είχαν κύριο στόχο τη φίμωση της άλλης άποψης, δηλαδή της ΕΣΑΚ και 
της ΕΣΑΚ-Σ; 

3. Σήμερα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι – συνταξιούχοι ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΙ, βγάζουν 
χρήσιμα συμπεράσματα για την Κυβέρνηση, για τον κυβερνητικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισμό. 

Συνάδελφοι, σες 

Τα μέτρα, αυτή η πολιτική πλήττει όλους μας. Γι’ αυτό εμείς λέμε καθαρά ότι μόνο όλοι 
μαζί εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία μπορούν και πρέπει να οργανώσουμε την πάλη 
μας, την αντίσταση μας στα αντιλαϊκά μέτρα. Να συμπορευθούμε με τις συνεπείς δυνάμεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος.  

Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που φοβίζει τις εκάστοτε αντιλαϊκές Κυβερνήσεις είναι ένα μαζικό, 
ταξικό λαϊκό κίνημα που έχει σταθερή κατεύθυνση και στόχους, που δεν διεκδικεί μόνο 
αποσπασματικά κάποιες προσωρινές λύσεις κάποιων θεμάτων, σε κάποιο χώρο αλλά είναι 
ταυτόχρονα και αποφασισμένο ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΟΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ. 

ΕΣΑΚ-Σ 
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