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Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
  Συνεχίζουμε τον αγωνιστικό Μαραθώνιο που πραγματοποιήσαμε την 
προηγούμενη περίοδο.  
  Φέραμε το θέμα των συντάξεων στο κέντρο της πολιτικής ζωής της 
χώρας.  
Η κυβέρνηση με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, που 
κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνει δύο αντιλαϊκές εκδοχές για τις συντάξεις και 
ταυτόχρονα μια ενιαία γραμμή στο στόχο για τα πρωτογενή πλεονάσματα.  
  Με τον αγώνα μας τους έχουμε δυσκολέψει, με διάφορα τρικ 
προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό στους συνταξιούχους έχοντας 
κατά νου τις εκλογές.  
Τους απαντάμε, αν πιστεύουν ότι τα μέτρα για τις περικοπές στις συντάξεις του 
νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) είναι άδικα, δεν έχουν παρά να 
ψηφίσουν στη Βουλή την κατάργησή τους. Ο νόμος αλλάζει με νόμο. 

Για ένα να είναι σίγουροι, ότι οι συνταξιούχοι δεν εξαπατούνται και 
ιδιαίτερα αυτοί που αγωνίζονται και βρίσκονται στο δρόμο. 
Συνάδελφοι,  
  Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην ΔΕΘ στις 9/9/2018, ο κ. 
πρωθυπουργός παρουσίασε και το εξής επιχείρημα για να πειστούν οι εταίροι, 
για τη μη περικοπή των συντάξεων επί λέξη «δεν θα προβούμε, σε καμιά 
περίπτωση, σε μέτρα για παράδειγμα τα οποία θα άρουν τη δημοσιονομική 
εξυγίανση. Ή για παράδειγμα σε μέτρα τα οποία θα άρουν τον πυρήνα 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες προχωρήσαμε και ήταν αναγκαίες. 
Όπως η ενοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων, για παράδειγμα, που μας έδωσε 
αυτή την υπεραπόδοση. Αλλά το μέτρο αυτό θα εξηγήσουμε στους εταίρους μας 
στην Κομισιόν, ότι είναι ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό. Και είναι ένα μέτρο μη 
διαρθρωτικό. Είναι μέτρο μη διαρθρωτικό διότι αφορά στην προσωπική διαφορά. 
Και αφορά δηλαδή, κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα 
είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι, άρα η όποια, ας πούμε έτσι, περικοπή 
δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του 
χρόνου.». 
  Πρόκειται για απαύγασμα κυνισμού και ασέβειας απέναντι στους 
συνταξιούχους.  
Κύριε πρωθυπουργέ, όλοι γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο της ζωής έχει και 
τερματικό σταθμό και δεν χρειάζεται να μας το θυμίζετε.  

Από την άλλη, ο πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε ότι για τις επικουρικές 
συντάξεις θα δημιουργηθεί ένας ατομικός κουμπαράς με διαχείριση και από τις 
ιδιωτικές εταιρείες. Πιο κυνικός ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. 
Καραγκούνης που δήλωσε ότι θα εφαρμόσουν το ασφαλιστικό σύστημα του  
δικτάτορα Πινοσέτ. 
  Εμείς οι συνταξιούχοι, απέναντι σε αυτόν τον κυνισμό και την ασέβεια, 
απαντάμε με το στίχο του ποιητή Φώτη Αγγουλέ: 
  Μην καρτεράτε να λυγίσουμε 
   μήτε για μια στιγμή 
  μηδ’ όσο στην κακοκαιριά 
  λυγάει το κυπαρίσσι. 



  Έχουμε τη ζωή πολύ,  
  πάρα πολύ αγαπήσει.   
Με όπλο τον αγώνα μας να μην τους αφήσουμε να εφαρμόσουν το νέο σε βάρος 
μας έγκλημα.  
  Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο τις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις μας, το ΕΚΑΣ, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, 
την ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων μας.  
 
  Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.  
 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες συνταξιούχους να 
οργανωθούν στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων.  
Να δυναμώσουμε την πάλη μας, τους αγώνες, τη μαζική δράση για να 
ανατρέψουμε τις αντιασφαλιστικές, αντιλαϊκές πολιτικές τους.  
 
 

 


