Χαιρετισμός του Προέδρου
του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»,
Σωτήρη Ραυτόπουλου, στη συγκέντρωση των Συνταξιούχων 15/6/2017
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, χαιρετίζω την αγωνιστική
παρουσία των συνταξιούχων σε μια ακόμη μεγαλειώδη συγκέντρωση των απόμαχων της δουλειάς αλλά
όχι του αγώνα.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα και αντιστεκόμαστε στα νέα βάρβαρα μέτρα του τέταρτου
μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που έχει υιοθετήσει τα μνημόνια των προηγούμενων
κυβερνήσεων.
Τέσσερις στις δέκα κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 500 ευρώ μεικτά, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για το μήνα Δεκέμβρη του 2016 ! Επιπλέον, σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, 7 στις 10 κύριες συντάξεις βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Μάλιστα, στην
τσέπη των συνταξιούχων φτάνουν ακόμα μικρότερα ποσά, καθώς εκτός από τον αναλογούντα φόρο, θα
πρέπει να αφαιρεθούν οι κρατήσεις που γίνονται στους συνταξιούχους για την Υγεία (6%) και η αντίστοιχη
εισφορά στον ΑΚΑΓΕ !
Τα στοιχεία αποτυπώνουν ανάγλυφα τα αποτελέσματα της συνολικότερης επίθεσης στην Κοινωνική
Ασφάλιση, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, για τα οποία
πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πατούν πάνω στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στους συνταξιούχους,
στους εργαζόμενους και το λαό.
Να σημειώσουμε ότι οι συντάξεις αυτές είναι οι παλιές συντάξεις που καταβάλλονται μαζί με τη λεγόμενη
«προσωπική διαφορά» του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ δεν περιλαμβάνονται «νέες» συντάξεις καθώς
τέτοιες δεν έχουν εκδοθεί. Όμως, με το 4ο μνημόνιο το 2019 θα επιβληθούν νέες περικοπές σε πάνω από
1 εκατομμύριο συνταξιούχους, καθώς η «προσωπική διαφορά» σε άλλες περιπτώσεις θα κοπεί τελείως
και σε άλλες θα μειωθεί, ενώ θα καταργηθούν και τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων. Γεγονός
που σημαίνει ότι τα παραπάνω ποσά θα συρρικνωθούν περαιτέρω, ενώ οι νέες συντάξεις που θα
αρχίσουν να εκδίδονται με βάση τον νόμο 4387/2016 θα είναι και αυτές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση
με τις παλιότερες.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Δεν σκύβουμε το κεφάλι, αντιστεκόμαστε σε αυτά που έρχονται, διεκδικούμε αυτά που μας πήραν.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στη συνείδησή μας ούτε τον τελευταίο νόμο, ούτε τους
προηγούμενους που πετσοκόβουν τις συντάξεις μας, μας στέλνουν στον Καιάδα.
Με αποφασιστική – αδιάκοπη – μαζική δράση να προασπίσουμε τη ζωή μας – τη ζωή των παιδιών μας
– της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Να ανατρέψουμε τις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές.
Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο στις κύριες, επικουρικές συντάξεις μας, το ΕΚΑΣ, την επαναφορά
των δώρων 13ης και 14ης σύνταξης, τις παροχές στη δημόσια υγεία και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί.
Άμεση έκδοση και καταβολή των συντάξεων κύριων και επικουρικών που εκκρεμούν, την χορήγηση των
εφάπαξ στους Σιδηροδρομικούς που εκκρεμούν από το τέλος του 2013 και μετά και είναι δικά τους λεφτά.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, φορομπηχτικών νόμων, άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Δίνουμε τη μάχη οργανωμένοι στα Σωματεία μας στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Πιο δυνατά στους αγώνες.
Δεν σκύβουμε το κεφάλι.

