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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ –ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Λίγες ημέρες μετά τις Ευρωεκλογές και οι πραγματικές αντιλαϊκές προθέσεις της
κυβέρνησης φάνηκαν αμέσως. Οριζόντια μείωση των επικουρικών συντάξεων από 1/7/2014
κατά 5,2% και αναθεώρηση τους τον επόμενο Δεκέμβριο εξήγγειλε ο διοικητής του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) Τ. Παπανικολάου με την πλήρη κάλυψη του
αρμόδιου Υπουργού.

Με τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και του συντελεστή βιωσιμότητας από 1/7/2014
μεθοδεύεται ,πλέον, η χορήγηση των συντάξεων μας, που μπορούν να μειώνονται ακόμη
και κάθε τρίμηνο για να μην υπάρχουν δήθεν ελλείμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα
εμφανίζουν τα ίδια τα ταμεία. Βεβαίως εάν ένα Ταμείο δεν πληροί τις προβλεπόμενες
προϋποθέσεις μπορεί ακόμη και να μη χορηγεί καθόλου συντάξεις!

Την ίδια ώρα τα κόμματα περιορίζονται ως συνήθως σε έναν αποκλειστικά καταγγελτικό
λόγο και πετάνε το μπαλάκι στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους υποδεικνύοντας
τους την γνωστή συνταγή των ….μαζικών αγώνων για ανατροπή της Κυβέρνησης και των
τροκανών συμμάχων της ,ενώ οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
(ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ,ΕΚΑ) δεν έχουν ακόμη εκδώσει έστω ένα Δελτίο Τύπου στο οποίο να
καταδικάζουν τις περικοπές αυτές.

Για άλλη μία φορά εξαπατάται ο Ελληνικός λαός από την κυβέρνηση του, αφού προεκλογικά
μπουχτίσαμε να ακούμε από όλους τους κυβερνώντες και το κυριότερο από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό της χώρας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλες περικοπές! ,αποσπώντας
έτσι την ψήφο πολλών ανύποπτων και καλοπροαίρετων συνταξιούχων. Η υποκρισία η
ψευτιά, η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο, από έναν πολιτικό, που όταν ήταν στην
αντιπολίτευση κατήγγειλε τα μνημόνια σε καθημερινή βάση και σήμερα είναι ο κύριος
εκφραστής τους και υπερασπιστής τους.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας καταγγέλλει τις περικοπές αυτές και καλεί την κυβέρνηση να τις
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ανακαλέσει άμεσα. Καλεί ,επίσης, τα κόμματα με τον δικό τους τρόπο παρέμβασης να
ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση για αλλαγή πολιτικής .Τέλος καλεί ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ ,ΕΚΑ
στα πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης να επιδείξουν πιο δυναμική στάση και
πειστική συμπαράσταση στο δράμα 1, 1 εκατομμυρίων συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης
της χώρας.
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