
                                                                           ─ Σ 
 

                                                                                  

 

 
 

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020 

 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ 
 Στο καταστροφικό για τα συμφέροντά μας, δίπολο του ΣΣΤΕ  

(Προεδρείο, ηγετική ομάδα των «Εν Δράσει») 
 Στη συμβιβαστική και αναποτελεσματική στρατηγική και πρακτική του 

Προεδρείου 
 Στην αποπροσανατολιστική και συχνά υπονομευτική τακτική των «εν 

Δράσει» 
 

Η στάση τους όχι μόνο δεν οδηγεί σε λύσεις των αναγκαίων αιτημάτων μας, αλλά 
δημιουργεί προϋποθέσεις και κινδύνους οριστικής απώλειάς τους. 

 

 

ΤΕ: Ουδέν νεώτερο… 
 

Το Γ.Σ. της ΤΕ 20/1/2020 ανέβαλε πάλι, για το επόμενο 
(17/2/20) την άρση των κρατήσεων των 

Ν4051,4093/12. Ο λόγος; Επίσημα ο κυβερνητικός 
Επίτροπος επικαλέστηκε έλλειψη πληροφόρησης!!! (για 

ένα θέμα που συζητείται και δεν λύνεται για πάρα πολύ 
καιρό). Έχουμε ξανααναφερθεί για τις ευθύνες: 

 Των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ΝΔ που με 

διάφορες δικαιολογίες προβάλλουν συνεχώς εμπόδια 

στη λύση του θέματος 
 Της Διοίκησης της ΤΕ και τους χειρισμούς της που 

ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε κυβερνητικές 

φανερές και παρασκηνιακές παρεμβάσεις τους 
 Των υπολοίπων παρατάξεων που προσπαθούσαν, 

θεωρώντας σίγουρη τη λύση, να «καρπωθούν» τα 

αποτελέσματα. Οι «κοκορομαχίες», η «στείρα» 

αντιπολίτευση, τα εξώδικα, οι απειλές για μηνύσεις με 
δημόσιες ανακοινώσεις, όχι μόνο δε βοήθησαν αλλά 

έφεραν αντίθετα αποτελέσματα. Η ανευθυνότητά 
τους είναι τεράστια ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ανεξάρτητα από την έκβαση του 
θέματος.  

Πρέπει να γίνει σαφές ότι στην ΤΕ η πολιτική που 

ακολουθείται είναι η εφαρμογή σχεδόν του συνόλου της 
ισχύουσας αντιασφαλιστικής πολιτικής. Η ΤΕ υπέγραψε 

και υπογράφει τα μνημόνια και ζητάει από τις 
κυβερνήσεις πιο αυστηρή αντιλαϊκή πολιτική όχι μόνο 

στο ασφαλιστικό αλλά ΠΑΝΤΟΥ προς όφελος των 

μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 
Με τις αποφάσεις της σηματοδοτεί και αυτή την προς τα 

κάτω εξομοίωση των ασφαλιστικών δεδομένων. Η 
πρόσφατη ρύθμιση για τους συνταξιούχους μετά την 

1.1.2015 σηματοδοτεί την εφαρμογή α) βασικής 

σύνταξης και β) αναλογικής όπως ακριβώς σχεδιάστηκε, 
ψηφίστηκε και ισχύει από τον Ν. Κατρούγκαλου, στην 

ουσία θα είναι εγγυημένη ΜΟΝΟ η βασική των 373€ 
μηνιαίως!!! Σηματοδότησε την εξομοίωση στους εν 

ενεργεία των εισφορών με αυτές του ΕΦΚΑ, με τα όρια 
ηλικίας κλπ.  

Τι δείχνουν αυτά; ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. ΑΥΤΑ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕ. 

ΡΩΤΑΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΤΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ‘Η ΟΧΙ; 

Σήμερα κωλυσιεργεί να καταργήσει έστω και τις 2 
διατάξεις των Ν. 4051, 4093/12 δηλαδή ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ, μη 

εφαρμόζοντας μία από τις ελάχιστες αποφάσεις που 

δικαίωσαν συνταξιούχους. (Η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη 
συνήθως στο 95% των αποφάσεων της δικαιώνει τους 

εργοδότες και τις κυβερνήσεις.) 
 

ΝΕΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: 

«Κοροϊδίας το ανάγνωσμα»… 
 

Με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ την 

τελευταία τουλάχιστον δεκαετία κλιμακώθηκε η επίθεση 

στην Κοινωνική Ασφάλιση. Όλοι το έχουμε καταλάβει, το 
νιώσαμε «στο πετσί μας», τη σοβαρή μείωση στις 

συντάξιμες αποδοχές μας (που έχουμε χρυσοπληρώσει 
με τις πολύ υψηλές εισφορές που μας κράταγαν). Το νέο 

αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κατρούγκαλου, Ρέππα, 
Λοβέρδου, Πετραλιά, Σιούφα). Όχι μόνο δεν καταργεί 

προηγούμενες διατάξεις αντίθετα τις θωρακίζει αφού: 
 Διατηρεί σε ισχύ όλες τις περικοπές από το 2010 , 

όπως για παράδειγμα την κατάργηση της 13ης και 14ης 

σύνταξης, τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, τις 

αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 
 Παράλληλα παραμένει σε ισχύ το πάγωμα των 

συντάξεων μέχρι το 2022. 

 Αυξήσεις προβλέπονται μετά το 2023 που δεν θα 

ξεπερνούν τον δείκτη τιμών του καταναλωτή… 
 Διατηρεί την πρόβλεψη για αναλογιστικές μελέτες… 

 Το κονδύλι για κύριες συντάξεις μειώνεται κατά 155 

εκατ. Ευρώ για το 2020 και κατά 71 εκατ. Ευρώ για 

τις επικουρικές. 
 ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΧΤΟΥΝ ΣΤΟ 

ΤΖΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 

ΦΟΡΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 



 

 Σηματοδοτεί παραπέρα την απαλλαγή των 
εργοδοτών από τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις. 

 ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
υπονομεύοντας πλήρως το «εγγυημένο» των 
συντάξεων. 

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
 
Θέσεις της ΕΣΑΚ-Σ σταθερές εδώ και καιρό: 
 ΔΕΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ (όπως κάνουν οι άλλες 

δυνάμεις) ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 
 Παλεύουμε πρώτα και κύρια μαζί με όλους τους 

συνταξιούχους, τις 11 συνεργαζόμενες 
συνταξιουχικές οργανώσεις, που εκφράζουν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων 

 Βρισκόμαστε μαζί τους, με τις χιλιάδες 
συνταξιούχων, στα συλλαλητήρια σ’ όλη την 
Ελλάδα, αφού τα αιτήματά τους ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ για: 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
νόμων  

 Πλήρη αποκατάσταση των περικοπών μαζί και 
της 13ης και 14ης σύνταξης 

 Επιστροφή των κλεμμένων κουρεμένων 
αποθεματικών των ταμείων (και των 
συλλόγων μη ξεχνάμε) και 
ανακεφαλαιοποίησής τους.  

 Καμμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
των  εργοδοτών  

 Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις 
 Να αποδοθούν άμεσα όσα παράνομα 

παρακρατούνται σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις 

 Απαιτούμε υψηλού επιπέδου Δημόσια δωρεάν 
Υγεία – Πρόνοια. 

 
Στην ΤΕ παλεύουμε επίσης για: 

 Άμεση κατάργηση των Ν. 4051, 4093/12 
 Εφαρμογή του καταστατικού του ταμείου 

Συντάξεων 

 Να δοθεί ΤΩΡΑ μία σύνταξη σε όλους κ.α. 
Προτείναμε την άμεση συνάντηση όλου του ΔΣ με το 
Διοικητή και στη συνέχεια σε νέο ΔΣ του ΣΣΤΕ 
εκτίμηση της συνάντησης και αγωνιστικές αποφάσεις 
αν κριθεί ότι οι απαντήσεις δεν ικανοποιούν τα 
αιτήματά μας. 
Αυτή τη συνολική πρόταση της ΕΣΑΚ-Σ αρνούνται να 
ψηφίσουν οι άλλες δυνάμεις. Αντίθετα, οι προτάσεις 
τους βάζουν πλάτη στις εκάστοτε κυβερνητικές 
επιλογές, αποπροσανατολίζουν και μας απομονώνουν 
από τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Στο ίδιο μήκος 
κινείται και η πρόταση με τις υπογραφές για Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση που έφεραν στο ΔΣ οι «Εν Δράσει» 
 

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 

 

Ψήφισμα 

 
Μετά από πρόταση της ΕΣΑΚ-Σ το Δ.Σ. 
του ΣΣΤΕ ομόφωνα ενέκρινε το 
παρακάτω ψήφισμα: 
«Αγανάκτηση έχει προκαλέσει σε 
εργαζόμενους – συνταξιούχους – νεολαία η 
προκλητική πρόταση της εισαγγελέως της 
έδρας στη δίκη της ναζιστικής εγκληματικής 
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.  
Η πρόταση καλλιεργεί κλίμα απαλλαγής της 
ηγεσίας και των στελεχών της από τα βαριά 
αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται και 
που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με μια 
σειρά ατράνταχτων ντοκουμέντων. Παρότι 
μέσα από την μακρόχρονη διαδικασία της 
δίκης τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν 
συντριπτικά, η εισαγγελέας όχι μόνο δεν τα 
υιοθέτησε, αλλά υπερθεμάτισε στα 
επιχειρήματα των χρυσαυγιτών, 
δημιουργώντας σοβαρά ερωτηματικά σε κάθε 
καλοπροαίρετο πολίτη. 
Το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ με αίσθημα ευθύνης 
καλεί όλους τους συναδέλφους να 
εντείνουν την  επαγρύπνησή τους, να 
δυναμώσουν τον αγώνα, όχι μόνο για 
την απομόνωση, αλλά και για την 
καταδίκη της ναζιστικού τύπου 
εγκληματικής οργάνωσης, για τα 
εγκλήματα που επί σειρά ετών έχουν 
διαπράξει.» 

 
 

Συνάδελφοι, στις ιστοσελίδες 

1. www.syte.gr/esak 

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

στην ΕΣΑΚ-Σ και 

3. www.pamehellas.gr 

4. http://pssdekotrapezon.gr 

5. http://kladiko.blogspot.com 

μπορείτε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις και 

νέα που προβάλλονται. 

 

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


 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… 
 

Η μαύρη αλήθεια 

Τα παρακάτω ευρήματα μιας ακόμη έρευνας (της 
«OxFam») που δημοσιεύτηκε ενόψει της διάσκεψης του 

Νταβός. 
2.153 άτομα έχουν στα χέρια τους περισσότερα χρήματα 

απ’ ότι 4,6 δις φτωχοί κάτοικοι του πλανήτη. Η 

περιουσία που κατέχουν το 1% των πλουσιότερων του 
κόσμου είναι υπερδιπλάσια απ’ όσα έχουν μαζί 6,9 δις 

κάτοικοι!!! 
Τα ευρήματα αυτά δίνουν απάντηση και σε όσους 

ψάχνουν συνταγές για την καλύτερη διαχείριση του 
σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. 
 

Προπαγάνδα 

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα ΜΜΕ επιδίδονται σε μια 

πρωτοφανή προπαγάνδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ για δήθεν 
αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με το νέο νόμο. 

Αποκρύπτουν ότι εφαρμόζεται ο σκληρός πυρήνας του 
Ν. Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις μετά τον Ν. 

Κατρούγκαλου συνεχίζουν να είναι μικρότερες σε 

σύγκριση με το ύψος των συντάξεων που είχαν 
διαμορφωθεί μετά τις περικοπές 2010-2015 ενώ, οι 

ελάχιστες αυξήσεις, αφορούν συνταξιούχους που έχουν 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, στην πραγματικότητα 

αφορούν περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων.  
 

Το παραμύθι της ανεξαρτησίας της ΤΕ και των 
άλλων Κεντρικών Τραπεζών. 

Η ΤΕ ως υπ/μα της ΕΚΤ: 

 Έχει υπογράψει 3 μνημόνια 

 Έχει εφαρμόσει όλους τους αντιασφαλιστικούς 

αντεργατικούς νόμους 
 Συνηγορεί στις εκάστοτε κυβερνητικές ρυθμίσεις και 

τις εφαρμόζει π.χ.  ενοικιαζόμενο προσωπικό κλπ. 

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι  
 Οι άλλες Κεντρικές Τράπεζες έχουν ήδη κάνει και 

απολύσεις 

 Η συνδικαλιστική δράση είναι υπό διωγμό 

 Στην ίδια την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, ενώ  

επιτρέπεται να εκλέγονται εκπρόσωποι των 
εργαζόμενων, επ’ ουδενί δεν θέλουν τη δημιουργία 

συλλόγου που έχει άλλα χαρακτηριστικά. 

Η όποια, λοιπόν, ανεξαρτησία έχει αντικοινωνικό και 
αντεργατικό πρόσημο και αυτό δεν χωράει 

αμφισβήτηση. Οι «εραστές» της ανεξαρτησίας μάλλον 
είναι «εραστές» της ΕΕ και της πολιτικής της. 
 

Ερωτηματικά  

Και μάλιστα σοβαρά δημιουργεί η κατάθεση υπογραφών 
για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της παράταξης «Εν 

Δράσει», όχι μόνο για τον χρόνο που επέλεξε, τώρα 

δηλαδή που η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε και ψηφίζει 
νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και εντείνονται οι 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και γιατί, όπως όλοι 
γνωρίζουν, τον Μάρτιο γίνεται έτσι κι αλλιώς η 

Τακτική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου 

για την έγκριση ή όχι των πεπραγμένων του ΔΣ. 
Δύο λοιπόν Γενικές συνελεύσεις μέσα σε ένα 

μήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται, και για το οικονομικό 
κόστος που προκαλεί, και για το περιεχόμενο του 

κειμένου που εγκαλεί το Προεδρείο για (sic) 

«αναποτελεσματική υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της 
ΤτΕ».   

 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… 
 

Κατάντημα  
 

Παρέμβαση στην ΕΚΤ, στην Πρόεδρο κα. Λαγκάρντ 

θέλουν να κάνουν οι «Εν Δράσει» όχι για την 
αντεργατική, αντιασφαλιστική πολιτική της ΕΕ που 

σημαιοφόρος της είναι η ΕΚΤ, όχι γιατί έβαλε φαρδιά 
πλατιά την υπογραφή της στα 3 μνημόνια που 

σακάτεψαν εργαζομένους, συνταξιούχους νεολαία, αλλά 
για να κάνει «ντα» τον Διοικητή της ΤΕ, γιατί όπως λένε 

… δεν εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική και υπονομεύει 

την ανεξαρτησία της ΤΕ!!! 
 
 

ΟΧΙ ΣΕ ΝΑΤΟ – ΕΕ 
ΖΗΤΩ Η ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
 
Στη δίνη νέων μεγάλων κινδύνων βάζει το 
λαό η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της για 
βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα 
ιμπεριαλιστικά παζάρια, τους ανταγωνισμούς 
με επίκεντρο τη Λιβύη, τους αγωγούς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα 
κυριαρχικά δικαιώματα απέναντι στην 
απαράδεκτη επιθετικότητα της Τουρκίας όχι 
μόνο δεν διασφαλίζονται, αλλά 
επιταχύνονται διευθετήσεις για 
συνεκμετάλλευση με Νατοϊκή ομπρέλα: 
Η αποστολή φρεγατών στον Περσικό κόλπο, 
πυραυλικών συστοιχιών και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
στην ίδια περιοχή τίποτα καλό για το λαό 
δεν προμηνύουν. 
Η κυβέρνηση, τα κόμματα που υπηρετούν 
την πολιτική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, όχι μόνο 
δεν έβγαλαν συμπεράσματα, αλλά 
εγκλωβίζουν επικίνδυνα τη χώρα και το λαό 
στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. 
Επιβάλλεται λαϊκή επαγρύπνηση. Να βγούμε 
όλοι στους δρόμους, σε όλη τη χώρα στα 
συλλαλητήρια τις ΕΕΔΥΕ, σωματείων, 
φορέων.  

 
 

 



 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: 90 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ; 

90 χρόνια ύπαρξης έχει κλείσει πια  το Ταμείο 
Υγείας! 90 χρόνια με λαμπρές στιγμές, αλλά και με 
σκιές, έξωθεν, αλλά και εκ των έσω. Υπέρλαμπρη 
στιγμή η δράση στη διάρκεια της κατοχής, όταν 
«βοήθησε, πάντα με την συμβολή της Τράπεζας, τόσο 
τους άπορους συναδέλφους όσο και τους 
αγωνιζόμενους υπαλλήλους στην Εθνική Αντίσταση, 
καθώς και τους  πάσχοντες και ασθενείς που λόγω 
υποσιτισμού,  είχαν μεγάλη θνησιμότητα- δείχνοντας 
έτσι εμπράκτως την αλληλεγγύη και την 
αλληλοβοήθεια». «…Πάντα με την συμβολή της 
Τράπεζας…» (Πηγή: Ιστορικοί σταθμοί) 

Και τώρα; Απόσπασμα από την ομιλία του κ. 
Προβόπουλου κατά τον εορτασμό των 80 χρόνων 
του Ταμείου: «Ένα έργο (σ.σ. η στήριξη) που ήταν 
πιο εύκολο παλαιότερα, όταν η οικονομία ήταν πιο 
ανθηρή και τα δημογραφικά δεδομένα πιο ευνοϊκά, 
επομένως ήταν πιο άνετη η χρηματοδότηση. Τα 
τελευταία χρόνια –αλλά κυρίως αν κοιτάξει κανείς 
προς το μέλλον—τα πράγματα είναι σαφώς πιο 
δύσκολα, δεδομένου ότι οι δημογραφικές εξελίξεις 
επιβαρύνουν όλο και περισσότερο το Ταμείο. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος, όντας μέσα στο 
Ευρωσύστημα, δεν μπορεί να έχει τους πόρους που 
είχε στο παρελθόν. Έχει όμως επαρκείς πόρους για 
να στηρίξει το Ταμείο εφόσον τηρηθούν κανόνες 
πειθαρχίας.»!!! 

Αναρωτιέμαι: Μέσα ή έξω από τα «θέσφατα»  του 
Ευρωσυστήματος και το «κουστούμι» των 
«κανόνων πειθαρχίας» βρίσκονται οι ανάγκες των 
πιο άτυχων συναδέλφων μας με αναπηρίες και 
σοβαρά χρόνια νοσήματα; Μέσα ή έξω βρίσκεται η 
αδυναμία της Κοινωνικής Υπηρεσίας να 
ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις και ζωτικές ανάγκες 
καθημερινής διαβίωσής τους; Στην ανάγκη 
συστηματικής και ουσιώδους ψυχολογικής και 
ανθρώπινης στήριξης και συμπαράστασης; Μέσα ή 
έξω βρίσκεται η αδυναμία προσανατολισμού των 
πασχόντων σε σχέση με τα «θεραπευτικά 
πρωτόκολλα» και τους γιατρούς μεγάλης 
εξειδίκευσης που να λειτουργούν με βάση τον όρκο 
τους και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, και όχι τα 
κελεύσματα των φαρμακευτικών εταιρειών και των 
προσωπικών και επαγγελματικών τους φιλοδοξιών; 
Μέσα ή έξω βρίσκεται η μεγάλη οικονομική 
συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ιατρικές, 
φαρμακευτικές και δαπάνες νοσηλείας; Μέσα ή 
έξω ο έλεγχος των οικονομικών από 
«εξειδικευμένη» εταιρεία, που υποκατέστησε τα 
στελέχη του Ταμείου Υγείας ακόμη και στον 
έλεγχο των νοσηλευομένων συναδέλφων, που η 
επίσκεψη ήταν, εκτός από πράξη ελέγχου, και 
πράξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τον 
συνάδελφο, και όχι τον απρόσωπο «πελάτη»; Μέσα 

ή έξω η σύναψη συλλογικής συμφωνίας με 
ασφαλιστική εταιρεία, για κάλυψη μέρους των 
νοσηλίων; Μέσα ή έξω τα σχέδια για ανέγερση 
ιατρικού κέντρου στον Χολαργό με την συνεργασία 
μεγάλης ιδιωτικού ιατρικού κέντρου; Και τα λοιπά, 
και τα λοιπά… 

90 χρόνια! Κοιτάζουμε μπροστά. Αναρωτιέται 
κανείς: Μπορεί να υπάρξει αναστροφή της 
εγκληματικής τάσης μετατροπής των ανθρώπων 
σε αριθμούς και κατόπιν στο χρηματικό τους 
ισοδύναμο, μέσα σε ένα αδυσώπητο 
κερδοσκοπικό κοινωνικό σύστημα; Το Ταμείο 
Υγείας, με τον συλλογικό, αλληλοβοηθητικό του 
χαρακτήρα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη 
σαν μια νησίδα καταφυγής. Ας μην επιτρέψουμε 
στα αρπακτικά που το επιβουλεύονται να το 
κατασπαράξουν! Και προ παντός, ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ στις 
ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ! 

Παναγιώτης Ξανθόπουλος 
 

 

«Διαίρει και βασίλευε»  
 

 Στο ΔΣ του ΣΣΤΕ 23/1/2020, ο εκπρόσωπος της 
ΕΣΑΚ-Σ επεσήμανε τον κίνδυνο από την 

προπαγάνδα της άλλης πλευράς (κυβέρνησης – 
εργοδοσίας), του «Διαίρει και βασίλευε». 

Παλαιότερα είχαμε τα «ρετιρέ», προκειμένου να 
αντιπαρατεθούν οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ με 

τον υπόλοιπο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ που έπαιρνε 

μικρότερους μισθούς. Σήμερα φέρνουν έντεχνα ανάλογη 
αντιπαράθεση στο χώρο  της Τράπεζας Ελλάδος. Από 

την αύξηση του πλαφόν που πρώτα ψηφίστηκε για τον 
ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στην ΤΕ, ωφελούνται 500 

περίπου συνάδελφοι, αν σταματήσουν οι κρατήσεις των 

Ν 4051, 4093/12 θα ωφεληθούν άλλοι 1.800. οι 
υπόλοιποι; Να γιατί πρέπει να καταδικαστεί η 

αντιδραστική αυτή προπαγάνδα. Να γιατί η πρόταση 
της ΕΣΑΚ-Σ για κατάργηση όλων των 

αντιασφαλιστικών νόμων και αυξήσεις σ’ όλες τις 

συντάξεις, να δοθεί τώρα 1 πλήρης σύνταξη σε 
όλους  είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να 

«αγκαλιάσει» το σύνολο των συνταξιούχων. 
 

 
 


