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Αθήνα, 23/09/2022 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

1. Συνεχώς αυξάνει ο αριθμός των συνταξιούχων που προκειμένου «να τα 

βγάλουν πέρα» περιορίζει αγορές, περιορίζει βασικές δαπάνες, περιορίζεται… 

στο σπίτι. Ενώ το 50% του λαού πιστεύει ότι δύσκολα θα ανταπεξέλθει τον 

χειμώνα αφού βιώνει την «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας, την «πράσινη 

ανάπτυξη» που με αποφάσεις – οδηγίες της ΕΕ και των κυβερνήσεών τους μας 

φθάσανε σ’ αυτήν την κατάσταση, την ίδια στιγμή οι μεγάλοι ενεργειακοί 

όμιλοι έχουν στήσει πάρτι κερδών. 

2. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και όχι μόνο  συνιστούν κοροϊδία και 

μόνο αγανάκτηση προκαλούν οι ισχυρισμοί του ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν 

στη ΔΕΘ συνιστούν δήθεν αυξήσεις, όταν α) Είναι γνωστό – ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 

– με νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και εφαρμόζει 

και η ΝΔ οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ απαγορεύτηκαν μέχρι το 

2022!!! β) 13 χρόνια τα καταστατικά των Ταμείων (και της ΤτΕ) ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ γ) 13 χρόνια οι συντάξεις μας ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ (κύριες – 

επικουρικές – δώρα κλπ) με Νόμους, Μνημόνια που ψηφίζουν και εφαρμόζουν 

οι εκάστοτε κυβερνήσεις δ) Θυμίζουμε το 3ο μνημόνιο το ψήφισαν από κοινού  

ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, που παρά τα όσα τάζουν προεκλογικά, διατηρούν και 

συμπληρώνει ό ένας τους νόμους του άλλου όπως γίνεται πχ με τους 

αντιασφαλιστικούς νόμους (Σιούφα, Λοβέρδου, Ρέππα, Πετραλιά, 

Κατρούγκαλου, Βρούτση, Χατζηδάκη) και πάει λέγοντας.   

 

Συνάδελφοι,σες 

3. Έχει αποδείξει η ίδια η ζωή ότι τίποτα δεν έχει κερδηθεί χωρίς αγώνα. Τα 

δικαστήρια στα οποία «σπρώχνουν» τους συνταξιούχους οι κυβερνητικοί και 

εργοδοτικοί συνδικαλιστές, με ποσοστό πάνω από 95% δικαιώνουν κυβερνήσεις 

και εργοδότες. Κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν. Τέτοιους συνδικαλιστές 

«απατεώνες» δεν τoυς χρειαζόμαστε. 

4. Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η συμπόρευσή μας με το ταξικό σ.κ., με τις 

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, το Π.Α.ΜΕ. μπορούν να δώσουν 

λύσεις θετικές στις διεκδικήσεις μας. Σήμερα έχουν ξεσπάσει μαζικοί αγώνες σε 



πολλές χώρες που τα ΜΜΕ αποκρύπτουν. Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Μ. 

Βρετανία, ΗΠΑ κλπ. εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία είναι ένα καζάνι που 

βράζει… Σας καλούμε να πάρουμε μέρος όλοι όσοι μπορούμε στα 

συλλαλητήρια των συνταξιούχων στις 5/10/22 στις 10:00 στο 

Σύνταγμα, αλλά και στις άλλες πόλεις της χώρας οποτεδήποτε 

γίνονται, παρακάμπτοντας τους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς 

συνδικαλιστές, τις ψευτοκοκορομαχίες τους και τον πολύ επικίνδυνο 

αποπροσανατολισμό που συνεχώς καλλιεργούν από κοινού. 

5. Διεκδικούμε μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 

• Αυξήσεις στις συντάξεις πολύ πάνω από τον πληθωρισμό 

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

• Άμεση καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας 

• Κατάργηση όλων των κρατήσεων που επέβαλαν οι κυβερνήσεις Ν.4051 και 

4093/12, ΕΑΣ Ν.3986/11 

• Κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης 

• Μείωση και πλαφόν στην ενέργεια 

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 

• Δημόσια δωρεάν υγεία υψηλού επιπέδου για όλο το λαό, γιατί η υγεία δεν 

είναι εμπόρευμα όπως τη μετέτρεψαν και συνεχίζουν οι εναλλασσόμενες 

αντιλαϊκές κυβερνήσεις μας.   

 

ΕΣΑΚ-Σ 

 

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
 

Σε συνέντευξή του ο Κ. Μητσοτάκης στις ΗΠΑ ανέφερε κυνικά: …«είμαστε σε 

πόλεμο με τη Ρωσία…». Το τελευταίο διάστημα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ προχώρησαν 

σε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της 

αντιδραστικής κυβέρνησης της Ουκρανίας με στόχο την ανατροπή στα πεδία των 

μαχών. Η Ελλάδα, με αποφάσεις της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, 

όχι μόνο συμφωνούν και ενισχύουν συνεχώς την εμπλοκή της χώρας μας, αλλά 

έχουν γίνει και «σημαιοφόροι» αυτής της εμπλοκής με ό,τι κινδύνους 

συνεπάγεται. Από την άλλη μεριά, η απαράδεκτη Ρωσική εισβολή ενισχύεται με 

νέα όπλα και απειλές, με δημοψηφίσματα στις προσαρτημένες περιοχές και 

απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων!!! Από την «ισορροπία του τρόμου» έχουν 

φτάσει στην «ανισορροπία του τρόμου»…  

Τασσόμαστε με το φιλειρηνικό κίνημα και απαιτούμε να σταματήσει αμέσως η 

συμμετοχή και η εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που γίνεται 

για ξένα συμφέροντα και με τραγικές ήδη επιπτώσεις στους λαούς. 


