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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Εκ μέρους τους Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, 

χαιρετίζω τη συγκέντρωση μας. 

Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο, μαζικά, αγωνιστικά, υπερασπιζόμαστε τις 

συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας που τα πληρώσαμε με τον μόχθο της ζωής 

μας και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή, σε καμιά κυβέρνηση, σε 

κανέναν τραπεζίτη. 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  

Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα αντιασφαλιστικά μέτρα ξεκινώντας αυτή τη φορά 

από τις επικουρικές συντάξεις. Επεξεργάζεται ένα νέο σύστημα 

κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης ώστε να παραδώσει τις εισφορές 

των εργαζομένων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αδιαφορώντας για το 

τι θα γίνουν εκατομμύρια παλαιοί συνταξιούχοι, όταν θα σταματήσει η 

είσπραξη των εισφορών και δεν θα υπάρχουν πλέον έσοδα στη δημόσια 

επικουρική ασφάλιση.  

Γίνεται αντιληπτό ότι για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 

1/1/2021 η σύνταξή τους δεν θα έχει κανένα χαρακτηριστικό κοινωνικής 

ασφάλισης όπως τη γνωρίσαμε και αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να 

απαλλαγεί οριστικά το δημόσιο και από την τυπική εξασφάλιση της 

χορήγησης επικουρικής σύνταξης. 

Την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να δώσει τις εισφορές στους ιδιώτες για να 

κερδοσκοπούν τζογάροντας τα χρήματα των εργαζομένων και επειδή θα είναι 

ελεύθερη η επιλογή από τον εργαζόμενο, ο ίδιος θα έχει και την ευθύνη εάν 

δεν πάρει τελικά σύνταξη. 

Τελικός στόχος είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους από την 

υποχρέωση καταβολής εισφορών στην επικουρική ασφάλιση. 

Κάτι ανάλογο ετοιμάζει και με το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει μέσα στο 

Γενάρη για τις κύριες συντάξεις.  

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

Θα το βροντοφωνάξουμε για άλλη μια φορά, η κοινωνική ασφάλιση, η 

σύνταξη, τα δώρα, η περίθαλψη, δεν τα κατακτήσαμε στις δικαστικές αίθουσες 

των πρωτοδικείων και στα Συμβούλια της Επικρατείας, ήταν αποτέλεσμα 

πολύχρονων σκληρών συγκρούσεων με τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία. 

Έχουμε καθήκον και υποχρέωση για εμάς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, 



να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στο νέο 

προμελετημένο έγκλημα για την κοινωνική ασφάλιση.  

Γυρίζουμε την πλάτη στους διάφορους αναλυτές-εργατολόγους και στα 

μεγαλοδικηγορικά γραφεία που μέσα από τα κανάλια και ιδιαίτερα τις πρωινές 

εκπομπές, υπηρετούν δύο συγκεκριμένους στόχους: 

 Να περάσουν τις αντιασφαλιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων με όσο το 

δυνατόν λιγότερες αντιδράσει και να καθηλώσουν τους συνταξιούχους 

στους καναπέδες. 

 Να εξασφαλίσουν πελατεία στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία.  

Εμείς συνάδελφοι, συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα, στο μόνο δρόμο που 

είναι ανοιχτός για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και αυτόν το δρόμο θα 

τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους.  

Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί από όλο το αντισυνταξιουχικό, 

αντιασφαλιστικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.  

Να επιστραφούν τώρα όλες οι περικοπές που υποστήκαμε στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις με τους μνημονιακούς νόμους, να μας χορηγηθεί η 13η  

και η 14η  σύνταξη. 

Δυναμώνουμε την πάλη μας, τους αγώνες, τη μαζική δράση για να 

ανατρέψουμε τις αντιασφαλιστικές πολιτικές τους.  

Σε αυτό το δρόμο πραγματοποιούμε και τη σημερινή μας συγκέντρωση και 

παράσταση στο ΣτΕ και στο Υπουργείο Εργασίας για να αποκαλύψουμε την 

αντιασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης και να μην δώσουμε τη δυνατότητα 

στους «συνδικαλιστές»-ντίλερ των μεγαλοδικηγορικών γραφείων να 

εμπαίζουν και να εξαπατούν τους συνταξιούχους ότι μέσα από τις δικαστικές 

αίθουσες θα διεκδικήσουν τις περικοπές που είχανε στις συντάξεις τους όλα 

αυτά τα χρόνια.  

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ευτυχισμένο και 

αγωνιστικό το 2020, με υγεία και δύναμη στους αγώνες που έρχονται.  


