
 

 
Η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

1-2-2020 

Συναδέλφισσα,  συνάδελφε   

                  
Και σ΄ αυτές τις εκλογές αντιπαρατίθενται οι γνωστές σε όλους εμάς δυο διαφορετικές πολιτικές-
συνδικαλιστικές θέσεις και πρακτικές.  
 
Η μια πολιτικο-συνδικαλιστική θέση και πρακτική, αυτή που έφερε τις συντάξεις και 
δικαιώματά μας μέχρι εδώ, προτρέπει: 

Να είμαστε «ρεαλιστές», δηλαδή να αποδεχόμαστε την άποψη πως δεν υπάρχουν χρήματα για 
τους συνταξιούχους, να αποδεχτούμε την διαχρονική κλοπή των αποθεματικών των ταμείων, την 
ίδια στιγμή που τεράστια ποσά χαρίζονται με φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, 
τους καζινάδες, τους τραπεζίτες σαν κι αυτους της Τραπεζας  Αττικής… 

Να «υπολογίσουμε» τη δυσμενή σημερινή αναλογία συνταξιούχων-εργαζομένων, που δήθεν 
«τρέφουν  τους συνταξιούχους», με άλλα λόγια να αποδεχτούμε την ανεργία, τα τρίωρα και 
τετράωρα που σημαίνουν δουλειά οχταώρου και μισθούς φιλοδωρήματα, τη μαύρη απασχόληση, 
τους εξευτελιστικούς μισθούς, αλλά και να κρύβουμε ότι οι καινούργιοι συνάδελφοι θα έχουν 
σύνταξη κάπου 50% μικρότερη. Ισχυρίζονται ότι πρέπει να πιέσουμε «λογικά» και να έλθουμε σε 
κομπρεμί μ΄ αυτούς που μειώνουν τις συντάξεις μας, γιατί υπάρχει κρίση  και να περισώσουμε ο, τι 
μπορούμε.  

Να καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη, να επιδιώκουμε, αποπροσανατολισμένοι, την προσωπικη λυση 
και να μην απαιτουμε πολιτικη λύση για όλους. Και επειδή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι 
ανεπαρκής, βεβαίως να διαμαρτυρόμαστε, κόσμια βέβαια, αλλά χρειάζεται και μια συμπληρωματική 
φθηνή ιδιωτική ασφάλιση η οποία θα είναι τόσο φθηνότερη όσο περισσότεροι καταφύγουμε σ΄ 
αυτήν. Έτσι οι θιασώτες της συνδικαλιστικής αυτης θέσης προωθούν τον πιο αντιλαϊκό βραχίονα της 
τριπολικής σύνταξης, διαφημίζοντας ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 
 

Η άλλη πολιτικο-συνδικαλιστική θέση: 

Παρουσιάζει την πραγματικότητα, ότι οι συντάξεις που παίρναμε ήταν δικαίωμά μας γιατί τις είχαμε 
διπλοπληρώσει, ότι πρέπει διαρκώς να αυξάνονται αφού δίνει αυτή τη δυνατότητα η αλματώδης 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ότι για την Υγεία, απαιτείται όχι συμβιβασμός με την 
κατάντια, αλλά πάλη για αναβαθμισμένη επιστημονικά, πλήρως στελεχωμένη και δωρεάν υγεία και 
πρόνοια για όλους, με ευθύνη του κράτους 

Προβάλλει ως επιτακτικά αναγκαία  τη  συνεχή έντονη  και μαζική αντίσταση,  για να αποτρέπουμε 
και εμποδίζουμε τις στοχεύσεις των σφαγέων μας, για την ανατροπή τόσο της αντιασφαλιστικής και 
αντιλαϊκής λαίλαπας όσο και του σάπιου κοινωνικού συστήματος που τη γεννά. Καλεί για τη  
συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής της ανατροπής, από τις μεγάλες  μάζες  των αδικημένων. 

Απευθύνεται σε σένα λέγοντας: Όσο πιο αγωνιστικά και μαζικά  διεκδικήσεις, τόσο πιο 
αποτελεσματικά θα αναγκάσεις σε υποχώρηση αυτούς που απεργάζονται συνεχή μείωση των 
δικαιωμάτων μας. Αν μειώσεις τις απαιτήσεις σου (βλ. «κόψτε μας μόνο το 18%»)  χαρίζεις 
δικαιώματα που καταχτήθηκαν με αίμα. Αν παίξεις στο γήπεδο του αντίπαλου με δικαστικές αγωγές,  
απλά πλουτίζεις τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Αντιδράστε στην προσπάθεια τους να 
μετατρέψουν την Κοινωνική Ασφάλιση σε ατομική υπόθεση, με απαλλαγή του Κράτους από 
την ευθύνη για την εγγύηση του συνόλου των συντάξεων, παρά μόνο του επιδόματος 
πτωχοκομείου, της λεγόμενης εθνικής σύνταξης. Απομονώστε τους ντίλερ των δικηγορικών 



γραφείων και τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, που σπέρνουν φρούδες ελπίδες και μας 
απομονώνουν από το λαϊκό αγώνα, το μόνο δρόμο που έφερε κατακτήσεις και δικαιώματα, 
Απομονώστε αυτούς που καλλιεργούν την προσωπική και όχι την συλλογική αντιμετώπιση, που μας 
αφήνουν έρμαια στην διαστρεβλωμένη ενημέρωση των μμε, με ψέματα ή μισές αλήθειες.  

 Θεωρεί πως ο, τι έχουμε φρενάρει ως τώρα, ο, τι έχει δοθεί ως τώρα, κατακτήθηκε κάτω από την 
πίεση των πολλαπλών, οργανωμένων κινητοποιήσεων, και αφορούσε όλους. Ο μυθος, η 
παραπλάνηση κι αποπροσανατολισμος των δικαστικών προσφυγών κατέρρευσε και με τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και με το τελευταίο νομοσχέδιο. 

 

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές πολιτικές-συνδικαλιστικές θέσεις θα κυριαρχήσει 
στον προβληματισμό της Γενικής μας Συνέλευσης και σας καλούμε να πάρετε θέση, 
επιλέγοντας το δρόμο του αγώνα. 

Πρεπει να εξορκίσουμε και ν΄ αποκλείσουμε πλέον τον εκτροχιασμό, που με ευθύνη του 
κυβερνητικου συνδικαλισμου, του σφαξε με αγά μου μόνο 18% ν΄ αγιάσω, μας οδηγησε πέρυσι 
σε μια θλιβερή αντιπαράθεση, με την αδίστακτη χρησιμοποίηση κάθε ανέντιμης μεθόδευσης και που 
ευτυχώς αυτή η μεθόδευση δεν πέρασε, και το όποιο πρόβλημα λύθηκε σωστά, ακόμα και από τους 
θεσμους που κατα κανονα υποστηριζουν τον κυβερνητικό συνδικαλισμό.  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Δεν πρέπει κανείς από σας να παρασυρθεί από την πολιτική μισαλλοδοξία και τον αντικομμουνισμό 
που σπέρνει η ηγεσία των Ακομμάτιστων Μαχόμενων. 

Σας ζητάμε να παλέψουμε, όλοι μαζι, αλληλεγγυα, ενάντια στη συνεχιζόμενη αντιασφαλιστικη 
λαίλαπα που εκφραζεται σημερα με το νομοσχεδιο στην ουσία Κατρούγκαλου- Βρουτση.  
Πιστεύουμε στην κρίση και εντιμότητα αυτών που δεν ταυτίζονται με τη συνδικαλιστική μας 
θεώρηση, αλλά θέλουν να έχουμε την άλλη μέρα των εκλογών μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ γερό όπλο αγώνα 
ενάντια στο κουτσούρεμα των δικαιωμάτων μας. 

Να έχουμε 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, στην πρώτη γραμμή του αγωνιζόμενου συνταξιουχικού κινήματος, δίπλα στις 
άλλες οργανώσεις συνταξιούχων που συνασπίζονται στο πλαίσιο των συντονιστικού τους οργάνου, 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, που θα συνεννοείται με όλους, χωρίς αποκλεισμούς, για τις αγωνιστικές, όσο 
γίνεται μαζικότερες, ενέργειες, ενάντια σε κάθε πτυχή της αντιλαϊκής λαίλαπας που ξετυλίγεται 
συνεχώς, 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ που δεν θα διαχωρίζει τους συναδέλφους αν ήταν μισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες, μονοσυνταξιούχοι ή διπλοσυνταξιούχοι. Θα τους ενώνει, στη βάση των κοινών 
προβλημάτων, θα τους παρακινεί να αντιστέκονται μαζικά κι απαιτητικά στις επιθέσεις που τους 
γίνονται, θα τους οργανώνει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, από την παράσταση σε κάποιο 
υπηρεσιακό παράγοντα, μέχρι τη διαδήλωση μπροστά στο υπουργείο ή στο γραφείο του 
πρωθυπουργού, 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ,  με τα γραφεία της δίπλα στη Υπηρεσία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων που 
ταλαιπωρούνται, να συμπαρίσταται σε όλους τους συναδέλφους για τα προβλήματά τους, σύμφωνα 
με την ταξική συνδικαλιστική εμπειρία και τακτική βγαλμένη μέσα από αγώνες αιώνων. 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ με  σύγχρονο, δημοκρατικό καταστατικό, που θα αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα 
συνένωσης των δύο Ενώσεων μας, 

μια ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ που θα παλεύει για την κατάκτηση όλων αυτών που είναι αναγκαία, για την 
ικανοποίηση την σύγχρονων αναγκών όλων μας. 

Ναι συνάδελφοι, ακόμα μια φορά πρέπει να καταδικάσετε, να βάλετε στο περιθώριο το 
μαύρο κι ανέντιμο εργατοπατερισμό. 

Εμπρός και για την αυριανή αγωνιστική προοπτική του συνταξιουχικού μας κινήματος και 
της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ. 


