
 
 
 

 
 

 
 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020 
 
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
 
1. Οι συνταξιούχοι της πατρίδας μας επωμίστηκαν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του            
βάρους για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, στην οποία οδήγησε η          
καταστροφική πολιτική των Κυβερνήσεων της ΝΔ την περίοδο 2004-2009,. 
Το εισόδημα τους περικόπηκε αρχικά είτε με μειώσεις των υψηλότερων συντάξεων,           
είτε με την κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων ,Πάσχα και του επιδόματος           
άδειας, παρά του ότι είχαν καταβάλλει για αυτά εισφορές. 
Στη συνέχεια με το Τρίτο Μνημόνιο (το αποτέλεσμα της τυχοδιωκτικής πολιτικής           
των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ)οι συνταξιούχοι υπέστησαν νέες μεγάλες μειώσεις των κύριων         
και επικουρικών συντάξεων, και την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Παράλληλα βέβαια με           
την συνεχή αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας σε εξοντωτικό βαθμό. 

 
 

…………………………….. . …………………………….. 
 
45435000. Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι ελάμβαναν ψευδείς       
υποσχέσεις περί χορήγησης 13 ης σύνταξης από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αντί όμως αυτής η Κυβέρνηση αφού με την φορολογική της  πολιτική φτωχοποιούσε           
τα ελληνικά νοικοκυριά, στη συνέχεια απέδιδε ένα μικρό μέρος από όσα αφαιρούσε            
με την μορφή προσωρινού επιδόματος. 
Λίγες ημέρες μάλιστα προ των πρόσφατων εκλογών η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ          
,προχώρησε στην χορήγηση ενός επιδόματος, το οποίο ψευδεπίγραφα ονόμασε ¨13η         
Σύνταξη. Με προφανή στόχο να αποσπάσει την ψήφο τους ,εξαπατώντας τους για            
μια ακόμη φορά. 
Η ΝΔ όταν στη συνέχεια ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας αδιαφόρησε για τους             
 συνταξιούχους. Καθυστερεί ακόμη και την υλοποίηση αποφάσεων  του ΣΤΕ που         
τους αφορούν, για να τις εμφανίσει ως δήθεν δικές της παροχές. 



Συνεχίζει στην πολιτική των προσωρινών επιδομάτων, χωρίς να λέει κουβέντα για          
την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την αποκατάσταση της αδικίας  εις βάρος των             
συνταξιούχων. 

 
 

…………………………….. . …………………………….. 
 
45435068. Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να σταματήσει αυτή η          
επικίνδυνη πολιτική που αντικαθιστά το κοινωνικό κράτος και τις αξιοπρεπείς          
συντάξεις ,με τα προσωρινά επιδόματα και τις λογικές της ελεημοσύνης. 
Δεν μπορεί οι άνθρωποι που μόχθησαν μια ζωή ,να υποχρεώνονται να ζουν στη             
φτώχεια και να περιμένουν έκτακτους μποναμάδες τις γιορτές. 
Η επαναφορά στην κανονικότητα για μας σημαίνει και έμπρακτη αναγνώριση των           
θυσιών, και ενίσχυση όχι μόνο των ισχυρών (όπως επιχειρεί η ΝΔ)αλλά και του             
Κοινωνικού κράτους, ώστε όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από ηλικία, να ζουν με            
αξιοπρέπεια. 
Έστω και μια μικρή αύξηση του πλούτου στη χώρα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα              
στήριξης της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. 
Για τον λόγο αυτό η Φώφη Γεννηματά πρότεινε κατά την ομιλίας της στη Βουλή για             
τον προϋπολογισμό του 2020,να δεσμευθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για την           
χορήγηση κανονικής και μόνιμης 13ης σύνταξης, για όλους τους συνταξιούχους. 
Ως οφειλή προς τους συνταξιούχους, ως πράξη αναγνώρισης των θυσιών τους, και            
μερικής αποκατάστασης του βιοτικού τους επιπέδου. 

 
 

…………………………….. . …………………………….. 
  
45435136. Συνεπής στις εξαγγελίες μας και σε υλοποίηση της πρότασης της         
Προέδρου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής προχώρησε στην         
κατάθεση πρότασης Νόμου για την επαναφορά της πλήρους και κανονικής 13 ης            
σύνταξης ,σε όλους τους συνταξιούχους(όλων των κατηγοριών). 
Θα επιμείνουμε στην υιοθέτηση της και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ,ώστε να             
γίνει πράξη. Όπως και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ που έχουμε ζητήσει με άλλες             
αντίστοιχες πρωτοβουλίες . 
Όλοι καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους προς τους Έλληνες συνταξιούχους. 
Είναι απόλυτα σαφές ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αυτό. 
 
 
Μια μερική μείωση των στόχων για τα υπερπλεόνασματα όπως έχουμε προτείνει,           
καθιστά αμέσως δυνατή την υλοποίηση της πρότασης μας. 
Αν η ΝΔ συνεχίζει στο θέμα αυτό την αναβλητική και αδιέξοδη πολιτική της ,οι              
αναγκαίοι πόροι μπορούν να αντληθούν από δυο άλλες πηγές: 
•από την αντικατάσταση των προσωρινών επιδομάτων με το μόνιμο αυτό μέτρο 
•από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που εγκλωβίζεται στο Υπερταμείο της          
υποτέλειας. Κάτι που η ΝΔ ως αντιπολίτευση κατήγγειλε και τώρα σιωπά. 
Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί νόμο του κράτους(και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία         
μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ το 2013)το Εθνικό ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης           
Γενεών. Στο οποίο θα περιέρχονται έσοδα από την εκμετάλλευση του ορυκτού           
πλούτου της χώρας, με κύριο στόχο την πρόσθετη χρηματοδότηση του          
ασφαλιστικού συστήματος. Ένα σημαντικό μέτρο που είναι ώρα να γίνει πράξη. 



Κατά την συζήτηση της πρότασης μας στη Βουλή, θα κριθούν όχι απλά οι  προθέσεις             
αλλά η πραγματική στάση όλων. 


