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Αθήνα, 14/02/2022 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 Ψηφίστηκε, όπως αναμενόταν άλλωστε, από την Κυβέρνηση της ΝΔ, άλλος 

ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός συνέχεια των προηγούμενων. Το ποιους 

εξυπηρετεί είναι «ηλίου φαεινότερο» αφού εκτοξεύονται οι άμεσοι και έμμεσοι 

φόροι που θα πληρωθούν (το 95%) από εργαζομένους – συνταξιούχους, το ύψος 

των οποίων θα φτάσει στα 55 περίπου δις ευρώ! Την ίδια στιγμή στη Βουλή, η 

Κυβέρνηση ψηφίζει στο ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο ό,τι προνόμιο και φοροαπαλλαγή 

μπορεί να σκεφτεί ο πιο διεστραμμένος νους για προνόμια που απολαμβάνουν οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι. Εν μέσω πανδημίας, μιλάνε για μέτρα για την υγεία, αλλά μειώνουνε 

τα σχετικά κονδύλια, προχωρούν στην εμπορευματοποίηση της υγείας, αναγκάζουν όλους 

μας να βάζουμε «το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη»… Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, η πράσινη 

ανάπτυξη και τα άλλα «φούμαρα» που καλλιεργούν η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

έχουν οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών της ενέργειας και όχι μόνο. 

Κάθε νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή για ψήφιση, στηρίζει την κερδοφορία των ομίλων, 

την ίδια στιγμή που συνταξιούχοι – εργαζόμενοι βλέπουν μειώσεις, δυσμενείς ανατροπές σε 

ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωση τους. Οι ευθύνες των διαδοχικών Κυβερνήσεων των 

τελευταίων ετών είναι τεράστιες. Φυσικά, από αυτήν την πολιτική, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ 

δεν γλύτωσαν ούτε μπορούν να γλυτώσουν, όπως αφήνουν να εννοηθεί συνδικαλιστικές 

παρατάξεις που καλλιεργούν φρούδες ελπίδες, που πιπιλίζουν την «ανεξαρτησία» της ΤτΕ. Οι 

ευθύνες και των Διοικήσεων της ΤτΕ είναι τεράστιες, αφού υλοποιούν αυτήν την 

πολιτική χωρίς να δίνουν λύσεις έστω σε κάποια ζητήματα. Πάνω από 10 χρόνια 

βλέπουμε συνεχώς μειώσεις στις συντάξεις μας, στις κοινωνικές παροχές, λχ του 

Ταμείου Υγείας κλπ. Ο δρόμος είναι ένας. Δύσκολος, και επειδή χρόνια τώρα οι 

συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου αρνούνται να ενημερώσουν, να προβληματίσουν, να 

παλέψουν, θα πρέπει οι συνταξιούχοι της ΤτΕ να βγάλουν συμπεράσματα, αν θα συνεχίσουν 

να στηρίζουν αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αν θα συνεχίσουν να αγνοούν και απέχουν 

από τις μαζικές διεκδικήσεις χιλιάδων εργαζομένων  - συνταξιούχων – νεολαίας – αγροτών 

που τα ΜΜΕ «θάβουν», αγώνες που δίνουν ελπίδα,  βάζουν φρένο σε χειρότερες 

εξελίξεις.    

Πρέπει όλοι να πούμε ένα μεγάλο: «ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ» με αυτήν την πολιτική, 

που συνεχώς υποβαθμίζει και συρρικνώνει τις ανάγκες μας για τα κέρδη μιας ολιγαρχίας.   



Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, 12:00, όλοι 

στο Σύνταγμα 

 Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την 

εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού 

στη χώρα μας, το ταξικό σκ, σωματεία, 

φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι καλούν σε 

κινητοποίηση διαδηλώνοντας για Δημόσια 

Δωρεάν Υγεία μαζί με μια σειρά άλλων 

διεκδικήσεων που αναφέρουν στη σχετική 

ανακοίνωσή τους, όπως. 

Αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς 

επαναφορά 13ου και 14ου μισθού σε 

συντάξεις κατάργηση ΦΠΑ στα είδη λαϊκής 

κατανάλωσης καθώς και του ΕΝΦΙΑ 

κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, 

συνολικά στην ενέργεια  αφορολόγητο 

12.000€ επίταξη του ιδιωτικού τομέα της 

Υγείας μέτρα προστασίας της υγείας 

προσλήψεις με σταθερή δουλειά σε Υγεία, 

Πρόνοια, Εκπαίδευση κατάργηση των 

ελαστικών μορφών εργασίας. 

 

 

 

 

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος παρά 

μόνο αυτός που δεν γίνεται 

 Με αφορμή την ψήφιση από την 

πλειοψηφία του ΔΣ για πληρωμή δικαστικών 

εξόδων σε 55 περίπου συνταξιούχους, θα 

θέλαμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε 

ότι το 95% των δικαστικών αποφάσεων 

δικαιώνει Κράτος και εργοδοσία. Στην ΤτΕ, 

συνδικαλιστικές παρατάξεις στρέφουν τους 

συνταξιούχους συνειδητά συνεχώς στη 

δικαστική οδό, στα γνωστά δικηγορικά 

γραφεία, που έχει σαν αποτέλεσμα να 

καλλιεργούνται ψεύτικες ελπίδες, να 

βγάζουν τους συνταξιούχους από τη 

συλλογική δράση και να διασπούν κάθε 

αγωνιστική κινητοποίηση, που είναι οι 

μόνες που φέρνουν θετικά αποτελέσματα. 

Το αίσχος 

 Με τον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη 

για τα εργασιακά, όπου καθορίζεται οι εκλογές 

των εργαζομένων  - συνταξιούχων να 

διενεργούνται ηλεκτρονικά!! δηλαδή από 

εταιρεία!!! (Π.χ. στους εν ενεργεία  και Τ.Υ. η 

εταιρεία λεγόταν ΖΕΥΣ…). Θα θέλαμε να 

επισημάνουμε και τα εξής από καταγγελία σε 

άλλους χώρους, π.χ. με ανακοίνωση του ο 

ΕΔΟΕΑΠ αναφέρει ότι «ήδη έχουν γίνει «φύλο 

και φτερό» τα στοιχεία όσων ψήφισαν 

ηλεκτρονικά (ποιοι είναι, που μένουν, που 

δουλεύουν, από πού ψήφισαν και κυρίως ΤΙ 

ΨΗΦΙΣΑΝ!!!)». Ορισμένα στοιχεία είδαν το 

φως της δημοσιότητας στα πλαίσια της 

αντιπαράθεσης, επιβεβαιώνοντας πλήρως 

τις προειδοποιήσεις των αγωνιστικών – 

ταξικών συνδικάτων ότι είναι εργαλείο 

χειραγώγησης των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων από το Κράτος. Μετά από 

αυτό η προσπάθεια ορισμένων να γίνουν 

ηλεκτρονικά οι εκλογές και στους 

δημοσιογράφους (ΕΣΗΕΑ) ευτυχώς δεν 

τελεσφόρησε. Ας τα έχουν υπόψη τους και οι 

συνταξιούχοι της ΤτΕ, γιατί ορισμένοι 

«κλείνουν το μάτι», διαφημίζουν την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία του  Ν. Χατζηδάκη…

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΕΣΑΚ-Σ 


