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Τον Μάιο του 2019, η τότε κυβέρνηση νομοθέτησε την παροχή, σε μόνιμη 

βάση, 13ης σύνταξης, που, για 834.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν 

κύρια σύνταξη μέχρι 500 ευρώ (από τα επίσημα στοιχεία διαφάνειας του 

Υπουργείου), ήταν παροχή μιας επι πλέον σύνταξης στο 100%. Για τους 

υπολοίπους συνταξιούχους η 13η σύνταξη ήταν ποσοστό (70%, 50% και 

30%), ανάλογα του ύψους του ποσού της κύριας σύνταξής τους.   

Η επαναφορά της 13ης σύνταξης χαρακτηρίστηκε ως προεκλογικό 

επίδομα-ψίχουλα προς τους συνταξιούχους, προκειμένου η τότε 

κυβέρνηση να τους αποσπάσει την ψήφο στις ερχόμενες εκλογές. Στον 

χορό της επικοινωνιακής πολιτικής κατά της 13ης σύνταξης 

πρωτοστατούσε το κόμμα που σήμερα κυβερνά με το επιχείρημα πως 

πρόκειται για προεκλογική απάτη και ψίχουλα προς τους 

συνταξιούχους!! Στο χορό δυστυχώς συμμετείχαν και κόμματα της 

αριστεράς σε ΟΛΕΣ τις εκφάνσεις της… (Αναρωτιέμαι πού θα ήταν σήμερα 

η μετεμφυλιακή γενιά, στην οποία ανήκω, αν η τότε αριστερά που 

αγωνιζόταν με θυσίες και όχι προνόμια δεν αξιοποιούσε και την πιο 

μικρή κατάκτηση…)   

Ναι! αυτοί που κατέστησαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και 

Επιδόματος Αδείας σε επίδομα 800 ευρώ συνολικά (ΠΑΣΟΚ/Ν.Δ. 

ν.3845) ή τα κατάργησαν τελείως (Βρούτσης–Στουρνάρας 

ν.4093/2012), ενώ ψήφισαν στη Βουλή το νόμο για να μην χάσουν 

ψήφους, ξεδιάντροπα με την στήριξη των ΜΜΕ, υπονόμευσαν το μόνιμο 

χαρακτήρα της παροχής, και όπως ήταν αναμενόμενο την επομένη που 

πήραν την κυβέρνηση, ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ τη 13η σύνταξη και τα «ψίχουλα» 

προς τους συνταξιούχους!!  Σήμερα ,δύο χρόνια μετά, οι συνταξιούχοι 

για άλλη μια φορά θα μείνουν χωρίς τα «ψίχουλα» της 13ης σύνταξης!!  

 Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, αποξενωμένη πλέον από τους 

μισθωτούς και συνταξιούχους,  ούτε μια ανακοίνωση δεν εξέδωσε για 

αυτή την πολιτική αλητεία.  Εδώ δεν μιλάει για τις παράνομες κρατήσεις 

που συνεχίζονται, για τα «ψίχουλα» της 13ης σύνταξης θα ενδιαφερθεί 

το κατά τα άλλα λαλίστατο στην περίοδο της προηγούμενης 

διακυβέρνησης Προεδρείο του ΣΣΤΕ;; Μην τους ξυπνάτε, κοιμούνται 

και ονειρεύονται ήσυχα στην αγκαλιά του Γιάννη Στουρνάρα!!  


