Χαιρετισμός του Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων
Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», Σωτήρη Ραυτοπούλου, στη
συγκέντρωση της ΣΕΑ στο Σύνταγμα 15/12/2017.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο μαζικά, αγωνιστικά, υπερασπιζόμαστε τις συντάξεις μας, τα
δικαιώματα μας που τα πληρώσαμε με το μόχθο της ζωής μας, και δεν τα χρωστάμε σε
κανέναν δανειστή.
Οι συνεχείς περικοπές σε όλες τις συντάξεις, η άκρατη εμπορευματοποίηση του τομέα
της υγείας με τη συνεχή υποβάθμιση του, μας οδηγεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της
υγείας και μας υποχρεώνει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, η δυσβάσταχτη
φορολογία είναι οι μεγάλες αιτίες που μας αφανίζουν παρά τα μεγάλα λόγια της
κυβέρνησης ότι δήθεν προστατεύουν τους αδύναμους.
Με βάση το νόμο Κατρούγκαλου από το 2019 έρχεται νέος Γολγοθάς για τους
συνταξιούχους με τον επανυπολογισμό των συντάξεων και το κόψιμο της προσωπικής
διαφοράς, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, με τη νέα περικοπή στο
ΕΚΑΣ, με τη φοροληστεία και τη μείωση του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ.
Ο νέος προϋπολογισμός για το 2018 δίνει νέο χτύπημα στο δικαίωμα των συνταξιούχων
στην υγεία-περίθαλψη, προβλέποντας μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ,
την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, δεν δόθηκαν απλόχερα στους
συνταξιούχους, δεν μας χαρίστηκαν, ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων σκληρών
συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε καθήκον και
υποχρέωση απέναντι στις ζωές μας, στο μέλλον των παιδιών μας, να αντισταθούμε στην
εξαθλίωση.
Μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντεργατικές τους πολιτικές, νικώντας το φόβο, την
αδιαφορία, τη λογική ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, μπαίνοντας πιο μαζικά στον αγώνα.
Απαιτούμε:
-

Την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των δώρων μας.
Την άμεση απονομή όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και
των εφάπαξ που χρονίζουν.
Την ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών μας ταμείων.
Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών- αντιλαϊκών, φορομπηχτικών
νόμων.

