
Συνέντευξη Τύπου της 15_11_2022 για τα προβλήματα  
των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ στα γραφεία της Επιτροπής Αγώνα  
των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ 

 

 
Εισαγωγή Κώστα Τζατζάνη 

Θα κάνω την εναρκτήρια παρουσίαση στη συνέντευξή μας αυτή, σε λιγότερο από 20 λεπτά. Αυτή η 
παρουσίαση αποτελεί και την ομιλία στην αγωνιστική μας εκδήλωση, που πραγματοποιείται συγχρόνως με τη 
συνέντευξή μας. 

Συνεχίζουμε με συνέπεια την εναντίωσή μας στην παγιωμένη πλέον 
αντιασφαλιστική λαίλαπα, που άρχισε από τον καιρό της ανατροπής του 
σοσιαλισμού, πριν 32 χρόνια. 

Ενταγμένοι στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων, αλληλέγγυα με όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, διεκδικούμε συντάξεις που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας και παροχές υγείας δωρεάν, που να συμβαδίζουν με τα 
επιτεύγματα της επιστημονικοτεχνικής προόδου. Παλεύουμε για να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 
που κατέβασαν τις συντάξεις μας σε δραματικά επίπεδα, μέχρι και στο 1/3 αυτών του 2010, το επικουρικό από 
90 ευρώ το μήνα στα 15 και το εφάπαξ των ελεύθερων επαγγελματιών στο μισό. 

 

Απαιτούμε  
 Άμεσο σταμάτημα και αντιστροφή των μειώσεων σε συντάξεις, επικουρικό και εφάπαξ. 

 Ματαίωση κάθε νέας εισφοροαφαίμαξης με δημιουργία επαγγελματικού ταμείου και της 
δρομολογημένης διάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών σε κοράκια επιχειρηματίες, όπως και της 
προώθησης της ιδιωτικής ασφάλισης.  

 Αποκατάσταση των εισοδημάτων που κατατρώει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. 

Την επίθεση σε όλα τα δικαιώματά μας συνδαυλίζουν και συντονίζουν όλες οι αντιδραστικές 
δυνάμεις που εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο. Έχει τεράστια σημασία να ανατρέψουμε την 
πολυπλόκαμη προπαγάνδα τους και να μην πέσουμε θύματά της. Να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι 
δηλητηριώδεις οι απόψεις πως ο συνδικαλισμός που γνωρίσαμε ως τώρα είναι παρωχημένος, πως οι πορείες 
και διαδηλώσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, πως μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τον συνδικαλισμό εισάγοντας 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, γενικευμένες ηλεκτρονικές συνεδριάσεις κλπ. 
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Έχει τεράστια σημασία για την ίδια μας τη ζωή να στραφούν οι αδικημένοι προς τα σωματεία 
τους, να γραφτούν και να αγωνιστούν μέσα από αυτά. Να νιώσουμε όλοι τη δύναμή της αλληλέγγυας 
κινητοποίησης και αγωνιστικής διεκδίκησης, να πιστέψουμε πως ο, τι έχουμε φρενάρει και ο, τι έχουμε 
κατακτήσει δεν χαρίστηκε από κανέναν, αλλά αποσπάστηκε από τους μαζικούς μας αγώνες. 

Κλασικό παράδειγμα είναι οι 160 διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις που έγιναν το 2018 και ανάτρεψαν 
τον νόμο Κατρούγκαλου στο σημείο που μείωνε κατά ένα 500άρι περίπου τη σύνταξή μας και παίρνουμε 
ακόμα αυτό το ποσό που αποκαλούν προσωπική διαφορά και βάλθηκαν να το εκμηδενίσουν. 

Τώρα, σύμφωνα με την πρόσκληση θα παρουσιάσουμε τα μεγάλα επίκαιρα 
προβλήματα των Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, μηχανικών και συνεργατών τους, καθώς 
και την κατεύθυνση των αγωνιστικών δράσεων για την επίλυσή τους: 

 

1. Το μεγάλο πρόβλημα της σφαγής του πενιχρού εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών 
μηχανικών στο μισό. 

Από το Σεπτέμβρη του 2013 είχαν σταματήσει τη χορήγηση του εφάπαξ στους ελευθεροεπαγγελματίες 
μηχανικούς με προφάσεις του τύπου αναζήτησης ερμηνείας και εφαρμογής μαθηματικών τύπων. Ως το τέλος 
του 2012 όσοι είχαν 35 χρόνια υπηρεσία έπαιρναν εφάπαξ 13.000€ και πετσοκόφτηκε από τις αρχές του 
2013 στα 10.800C. Ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016 κατακρεούργησε αυτό το εφάπαξ στα 5.800€. 

Για να καλυφτεί αυτή η κατακρεούργηση και να μην υπάρξουν αντιδράσεις, με συμπαιγνία των 
οσφυοκαμπτών συνδικαλιστών και της κυβέρνησης, υπήρξε παράνομη εγκύκλιος του υφυπουργού 
Πετρόπουλου και το εφάπαξ για μια περίοδο δόθηκε στα 9.800C. Και σήμερα, μετά δίχρονη καθυστέρηση, 
ζητάνε πίσω κάπου 4 χιλιάρικα από όσους «ευεργετήθηκαν» από την παράνομη εγκύκλιο που καταργήθηκε 
όταν ήρθε η «κάθαρση» με τη Ν. Δημοκρατία, που διατήρησε την κατακρεούργηση στο μισό του εφάπαξ μας. 
Η συνεχής πίεσή μας από το καλοκαίρι του 2019 εναντία στην κατακρεούργηση του εφάπαξ και την 
προβλεπόμενη απαίτηση επιστροφής, ανάγκασε το Χατζηδάκη να ελιχτεί με μια κοροϊδία, με τα ψίχουλα του 
άρθρου 82 κατά το τέλος του 2021, που θα πάρουν μόνο όσοι βρουν στο σεντούκι τους τις εισφορές τους για το 
εφάπαξ, ενώ τις έχει ο ΕΦΚΑ. 
Αυτές οι καταβολές για το εφάπαξ περιλαμβανόταν στις εισφορές μας για τον Ειδικό Λογαριασμό (με τις 
όποιες λεκτικές μεταμορφώσεις του) και το εφάπαξ έβγαινε στα 13 χιλιάρικα! 
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Γι αυτή τη ανάλγητη περικοπή και απαίτηση επιστροφής, έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή από 4 κόμματα και 
πρόταση προσθήκης τροπολογίας στο παρόν μίνι ασφαλιστικό του Μέρα25, που περιφρόνησε σκαιά ο 
Τσακλόγλου, το αίτημα και την τη δικαιολόγησή του, επαναλαμβάνοντας τους σφαγιαστικούς νομούς και την 
κοροϊδία του άρθρου 82. Θα κατατεθεί, όπως μας ειπώθηκε, τροπολογία στην Ολομέλεια από το ΚΚΕ, 
ελπίζουμε κι από άλλα κόμματα που πήραν την πρότασή μας. Θύματα της κατακρεούργησης βρίσκονται και 
εδώ και έχουν κάνει παράσταση και στον Τσακλόγλου και μόνο η μαζικότητα τους θα λυγίσει την ανάλγητη 
επίμονη της κυβέρνησης στην κατακρεούργηση αυτή. 

2. Θα μένει πάντα στην επικαιρότητα, η προσωρινή, όπως θα το καταφέρουμε, απόσπαση από τους 
μηχανικούς, μέσα στην πανδημία, του κτιρίου της ασφάλισής τους, ο, τι και να κάνει το κατεστημένο 
γύρω από τα Δημόσια Έργα, το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ, τον ΕΦΚΑ, το ΤΜΕΔΕ και την Τράπεζα Αττικής, που 
μεθόδευσε αυτό το ανοσιούργημα της κλοπής του κτιρίου μας. Του κτιρίου που κατασκευάστηκε, με το αίμα 
μας, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ειδικά για τις ανάγκες ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν θα χωνέψουμε ποτέ την 
παραχώρησή του στην Τράπεζα Αττικής. Η ταλαιπωρία των μηχανικών σε πολλά και δυσπρόσιτα σημεία της 
Αθήνας, το πάγωμα του προγραμματισμού συγκεντροποίησης των υπηρεσιών στην Κολοκοτρώνη και η φθορά 
από την αχρησία των-έργων ανακαίνισης που έγιναν γι' αυτή τη συγκεντροποίηση, συμβαδίζουν με αυτήν την 
κλοπή του κτιρίου μας. 

 

Απαιτούμε άμεσα να επανασυγκεντρωθούν οι 
υπηρεσίες του ταμείου μας, που η διασπορά τους δεν 
έφερε καμιά «οικονομία κλίμακας», αλλά συνέβαλε 
τραγικά, με την απογύμνωση και του προσωπικού, στις 
τεράστιες καθυστερήσεις καταβολής συντάξεων κ.α. 
σχετικών αποδοχών.  
Να μας επιστραφεί το κτίριο. 
Να μην υπάρξει καμιά άλλη χρήση του εκτός από 
την ασφαλιστική εξυπηρέτηση και την συναφή 
εγγυοδοσία, προκαταβολές κλπ των δικαιούχων 
ΤΣΜΕΔΕ. Να επανέλθει εκεί η λειτουργία των 
σωματείων μας. 
Το αίτημα αυτό θα μένει ζωντανό όσο μένει επιβλητική 
και η παρουσία του εμβληματικού κτιρίου μας, που 
εκφράζει, και μορφολογικά, τη συμβολή της 
εργαζόμενης μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών που  
βγάζει το ψωμί της με τον ίδρωτα της, στην οικοδόμηση των έργων υποδομής, των κατοικιών και των χώρων 
εργασίας, δημιουργίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης κι αθλητισμού του Λαού. 

3. Σε ο, τι αφορά τη συνέχιση της 60χρονης εγκατάλειψης, απαξίωσης και κλοπής του 
κληροδοτήματος Αξελού και την ανάγκη της άμεσης κατασκευής του γηροκομείου με το ένα χιλιοστό των 
κλαπέντων αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, ενημερωθήκατε και με την πρόσφατη συγκέντρωση που κάναμε στο 
κτήμα και την ανάρτηση των νέων πάνελ. Διεκδικούμε την άμεση κατασκευή του γηροκομείου- 
θεραπευτηρίου, σαν υποχρέωση του ΕΦΚΑ, με βάση τον προϋπολογισμό-εκτίμηση-έκθεση (των 4 
εκατομμυρίων) των μηχανικών Γρηγοριάδη και Τελειώνη. Ο ΕΦΚΑ πήρε 2,5 δις αποθεματικά, αλλά και την 
τυπική και ουσιαστική υποχρέωση να φτιάξει το γηροκομείο. Η τελευταία, το Σεπτέμβρη, ετήσια παράστασή 
μας επί τόπου, ήταν η μαζικότερη όλων των χρόνων και θα συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε, και μ' αυτόν τον 
τρόπο, τη διαρκή ανάγκη άμεσης κατασκευής και λειτουργίας του γηροκομείου. 
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4. Η καθυστέρηση απονομής των συντάξεων, μαζί με το αδιέξοδο αυτών που χρωστάνε μεγάλα ποσά 
εισφορών και η κλοπή των δικαιωμάτων τους στη σύνταξη. 

Η μεθοδευμένη εδώ και χρόνια απογύμνωση των υπηρεσιών που έβγαζαν τις συντάξεις, οι 
ταχυδακτυλουργίες των αρμόδιων υπουργών και η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης αυτών των υπηρεσιών, 
αυξήσανε και αυξάνουν διαρκώς τον αριθμό των καθυστερούμενων κατά 3-8 χρόνια συντάξεων, εφάπαξ 
κλπ. Αυτή την εικόνα έχουμε εμείς και τώρα, αφού μάλιστα στις πρόσφατες καίριες ερωτήσεις μας στην 
υπηρεσία απονομής συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ, (που δουλεύει με τις ίδιες αρμοδιότητες όπως πριν), για να 
δούμε με τι ρυθμό απορροφά τις καθυστερήσεις, πόσες συντάξεις βγάζουν οι δικηγόροι κλπ, δεν πήραμε σε 
τρεις οχλήσεις μας καμία απάντηση. Εν τω μεταξύ διαρκώς βλέπουμε συναδέλφους να μπαίνουν στην 
υπηρεσία απονομής κύριων συντάξεων και να παραπονιούνται ότι τους κοροϊδεύουν, ανάμεσα τους και 
θύματα καθυστερήσεων μέχρι και 5 χρόνων! Την ώρα που διακήρυττε ο Χατζηδάκης ακόμα μια αναβολή της 
πριν σχεδόν ένα χρόνο προθεσμίας που είχε υποσχεθεί για να απορροφηθούν όλες οι καθυστερήσεις και μετά 
το γύρισε πως εννοούσε τις κύριες συντάξεις και μόλις προχθές ανάγγειλε πως τελείωσαν οι καθυστερήσεις 
τους και τώρα θα καταπιαστεί με τις επικουρικές, στέλνοντας προσωπικό εκεί και αλίμονο σε αυτόν που 
περιμένει 5 χρονιά, γιατί του λείπουν εισφορές! Από την ανεπαρκή μας αντίληψη, ο ρυθμός προσέλευσης των 
θυμάτων των καθυστερήσεων δεν φαίνεται να μειώνεται. Και μιλάμε για τις κυρίες συντάξεις, όταν αυτές είναι 
κάπου το 1/3 των συνολικών, άμα βάλεις τα επικουρικά και τα εφάπαξ. Και υπερηφανεύεται ο Χατζηδάκης 
πως κάνει αυτό το... κατόρθωμα με... 900 λιγότερους υπαλλήλους, μη συνειδητοποιώντας πως αποκαλύπτει 
την ουσία της αναλγησίας των καθυστερήσεων και της συνειδητής σκοπιμότητάς τους. Και το τεράστιο 
πρόβλημα των χρεών σε εισφορές, επιδεινώνεται με την χρέωση νέων εισφορών, μετά την διακοπή εργασιών 
και την σχετική αίτηση σύνταξης, η οποία δεν δίνεται από την ημερομηνία διακοπής. Βρέθηκε δηλαδή ένας, 
νέος τρόπος κλεψιάς της τεράστιας μάζας συναδέλφων που έπεσαν θύματα της κρίσης και δεν μπορούσαν να 
πληρώσουν τις εισφορές τους. Και ανάλγητα δε απαντάνε στο λογικότατο αίτημά τους να λογαριάσουν τη 
σύνταξη απ' την ημερομηνία διακοπής εργασιών και να μη δίνουν σύνταξη, εφάπαξ και επικουρικό ώσπου να 
απορροφηθεί το χρέος τους, που στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό έχει ήδη επέλθει. Έτσι τους 
ζητάνε να βρουν με το μαγικό ραβδί δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κι αν δεν τις βρουν τους χρεώνουν επί πλέον 
εισφορές. 

5. Κι ερχόμαστε στην αντιμετώπιση των ενεργειών του αντεργατικού Κράτους που 
συνεργάζεται με τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές για να φιμώσει τη διεκδίκηση και τους 
αγώνες. Στα δικαστικά και ηλεκτρονικά πραξικοπήματα στους δυο συλλόγους των συνταξιούχων μηχανικών 
ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ. 

Πρώτη επέμβαση του κράτους εναντία στη λειτουργία των συλλογών μας έγινε το καλοκαίρι του 2020 μέσω 
του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, όταν με γελοία δικαιολογία αντικαταστήσανε τη εκπροσώπηση 
μας στην ΑΑΔΕ και βάλανε εκπροσώπους τους σφετεριστές του τίτλου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που είχαν λακίσει από 
τη ΓΣ του 2019 όταν χάσαμε την πλειοψηφία. Βέβαια η Τράπεζα Πειραιώς παρά την εξέλιξη αυτή, μετά 
επισταμένη μελέτη της υπόθεσης, συνέχισε να μας αναγνωρίζει κυρίους του λογαριασμού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. 

Το δεύτερο πραξικόπημα ήταν δικαστικό, όταν μια δικαστίνα σταμάτησε με προσωρινή διαταγή της εκλογές 
μας που 'χαν προκηρυχθεί και ετοιμαστεί για τις 4 Μάη φέτος. Έχοντας στα χέρια της 3 δικαστικές αποφάσεις 
που ενίσχυαν την ηγεσία μας στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ κι ενώ εκκρεμούσε 4η που βγήκε αυτές τις μέρες και δεν 
καθαρογράφτηκε και από κάποιες αντιδράσεις μάλλον είναι και αυτή ευνοϊκή για μας. Κι αυτά μέσα στον 
οχετό μεροληψίας της αστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης της.  
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Το πραξικόπημα που έγινε στις 21 Απριλίου φέτος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με προσωρινές διαταγές, αφού 
εκκρεμεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από τότε. Φανταστείτε να μην ήταν και ασφαλιστικά! Κάτι που 
ευνοεί τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές οι οποίοι απομόνωσαν τη δράση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της 
ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ στις οθόνες του «ζουμ» που μπαίνει μια παρέα κάνοντας συζητήσεις καφενείου. Έτσι έκαναν 
«ΓΣ και εκλογές» το Γενάρη στην ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ με το ηλεκτρονικό εξάμβλωμά, εκβιασμό φακέλωμα και 
νοθεία Χατζηδάκη. Εκλογές που δεν συμμετείχαμε βέβαια, κρατώντας τη δράση και του σωματείου αυτού 
στην Επιτροπή μας Αγώνα. 

Τα καταστατικά των συλλογών αποτελούν ανθρώπινες «αντρίκιες» συμφωνίες που δεν αλλάζουν αν δεν το 
θελήσει η μεγάλη πλειοψηφία των μελών όπως προβλέπουν. Σμιλεύτηκαν επί 2,5 αιώνες και το συνδικαλιστικό 
κίνημα ήταν βασικό γρανάζι στο προοδευτικό κίνημα της Ιστορίας μέσα σ' αυτό το διάστημα. Κανένας νόμος, 
τερτίπι, μηχανισμός και γλοιώδεις δικαιολογίες των εχθρών αυτής της ιστορικής κίνησης δεν μπορεί να 
χαλάσει την «αντρίκια» συμφωνία των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, για ν' αναφέρουμε τη περίπτωση μας, που 
είναι χαρακτηριστική μέσα στις πολλές. 

Κι όταν οι νόμοι Τους κι η Δικαιοσύνη Τους πάνε να εμποδίσουν το αγωνιστικό διεκδικητικό συνδικαλιστικό 
Κίνημα, το Ταξικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, που συμπίπτει με την ουσία του Συνδικαλισμού, τότε πρέπει να 
βγουν χαμένοι οι Χατζηδάκηδες κι οι οσφυοκάμπτες συνδικαλιστές. Κι αυτό γίνεται αργά ή γρήγορα, Εδώ οι 
Ισπανοί εργάτες για 40 χρόνια περιφρονούσαν τη δικτατορία του Φράνκο με τις κομισιόνες ομπρέρας (τις 
εργατικές επιτροπές) και μείς θα φοβηθούμε το Χατζηδάκη και τη Δικαιοσύνη του, όταν εφαρμόζει τα 
εξαμβλώματά του; 

Έτσι να 'στε βέβαιοι πως ο συνδικαλισμός των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, ο παλικαρίσιος, αγωνιστικός μαζικός 
ταξικός συνδικαλισμός, θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς, και τώρα το κάνει με την Επιτροπή Αγώνα των μελών της 
ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ με τον τρόπο που βλέπετε. 

Εδώ ήταν ένα καλό σημείο να τελειώσει αυτή η εισαγωγή στη συνέντευξη, ή η εισήγηση στην αγωνιστική μας 
μάζωξη. Τι θα κάνουμε όμως με την σύντομη αναφορά στα υπόλοιπα, επίσης μεγάλα προβλήματα των 
συνταξιούχων μηχανικών που υποσχεθήκαμε; Ας διαβάσουμε σύντομα τις καμία 25ρια γραμμές που 
απομείνανε. 

 

Διεκδικούμε τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ κι έχουμε λόγο γι' αυτά. Πρόκειται για κάπου 3,5 δις, 
από τα οποία το 1 ρουφήχτηκε από την Τράπεζα Αττικής. Να δεσμευτούν με ευθύνη της κυβέρνησης σε 
λογαριασμό που θα χρησιμεύει μόνο για τις ασφαλιστικές ανάγκες των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 
Κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει αυτό το κοινωνικό μας δικαίωμα. 

Θα συνεχίζουμε να παλεύουμε για την επιστροφή όλων των μνημονιακών περικοπών σε όλους μας, αλλά και 
για κάθε μικρή απαίτηση που παρουσιάζεται, σαν την πειρατική κλοπή στην Εισφορά Αλληλεγγύης, που αντί 
να λογαριάζεται στην πραγματική σύνταξη, ανακαλύψανε μια φανταστική, μιάμιση φορά μεγαλύτερη, 
κλέβοντας μας κανα 70ρι το μήνα, πέρα από την ίδια την κλοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης που είναι τη τάξης 
του κατοστάρικου. 

Απαιτούμε, συνεχώς 10 χρόνια, και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε, από τους πολιτικούς υπεύθυνους, να 
δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τους 30.000 συνταξιούχους ΤΣΜΕΔΕ, τώρα μάλιστα που πάνω από ένα 
χρόνο έχει βγει ευνοϊκή για την παραχώρησή τους γνωμάτευση της ΑΠΔΠΧ. Το φιλότιμο των αστών έχει χαθεί 
προ πολλού. Τόσο φοβούνται τα λόγια μας, να πάνε στους συναδέλφους μας. 

Διεκδικούμε την επαναφορά του δικαιώματος των συνταξιούχων μηχανικών για ενεργή συμμετοχή στις 
διαδικασίες του ΤΕΕ, με ψήφο και συμμετοχή σε όλα τα όργανα και επιτροπές του. 
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Τέλος καλούμε συνεχές όλους του συναδέλφους να μην αφήνουν καμία 
αντιπολεμική διαδήλωσή χωρίς να πάνε ή να στείλουν υποστήριξή απ' το 
κρεβάτι.  
Για να μην μετανιώνουν για την απάθεια κι υποταγή τους στις σειρήνες 
επανάπαυσης, όταν θα τρέχουν πχ προς τη Λάρισα να γλυτώσουν το 
πυρηνικό νέφος που θα 'ρχεται,  
ας πούμε, από τη Σούδα. Αδέλφια Ρώσοι κι Ουκρανοί, ανατρέψτε τις 
ιμπεριαλιστικές ηγεσίες και τα τσιράκια τους, αν θέλετε να γλυτώσετε από 
τη σφαγή και το ψήσιμο. Ας κάνουμε το ίδιο, όλοι οι Λαοί της Γης. 

 

 



 

Ευχαριστώ ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του τύπου παρίσταται ο Ριζοσπάστης (με το δημοσιογράφο 

Γιάννη Ζαχαρόπουλο και το «Ατέχνως»)  

Ριζοσπάστης: διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με ποσά, «παλιοί-πριν το 2019 και νεοι συνταξιούχοι»  κλπ. 

Απ. Τζατζάνης: Πηγαίνουμε στην Αχαρνών … έχουμε πάει 6-7 φορές είδαμε από 15 ίσαμε 30 άτομα. Πρώτον 

δεν έδειξε να βελτιώνεται τίποτε δεν μειώνονται τα παράπονα και έχουμε πετύχει εκεί πέρα αρκετά άτομα που 

έχουν πάνω από πέντε χρόνια περιμένοντας τη σύνταξη. Και όταν ρωτήσαμε… μια-δυο φορές πήγα στη 

διευθύντρια, αλλά και εγγράφως, «βιάζομαι λέει και μου είπε ένα δυο πραγματάκια, ανεύθυνα –ό,τι ήθελε» όσο 

για το ότι εγγράφως, όπου ζητήσαμε την εικόνα την πραγματική μώκο!  

Με εντολή δε θέλουν να συνεργαστούν με τα συνδικάτα τα αγωνιστικά, αλλά νταραβερίζονται κάθε μέρα με 

τους εργατοπατέρες και τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, κάνουν κατά κανόνα ρουσφέτια. 

Ερώτηση: ένα σχόλιο σχετικά με την εξαγγελία Χατζηδάκη για «γενναίες» αυξήσεις σε 2.600.000+ 

συνταξιούχους (σσ. το θέμα που πρόβαλαν τα έντυπα και ηλεκτρονικά αστικά ΜΜΕ -συνέντευξη σε Αυτιά, 

πρωινάδικα & Σια)  

Απ. Τζατζάνης: Ναι –λένε, θα δώσουν ψίχουλα 6-7% δεν ξέρουμε σε ποιους, αλλά με το παιχνίδι της 

«προσωπικής διαφοράς» -εμείς έχουμε κάπου 500€ δώσαμε αύξηση τόση, τα αφαιρούμε από την προσωπική 

διαφορά και δεν θα πάρεις πεντάρα, θα περιμένεις τα επόμενα 5-10 χρόνια …Και θυμίζουμε πως το 

συνδικαλιστικό κίνημα παλεύει η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στη σύνταξη  -μηδέν εις το πηλίκον, 

αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. 

Σχόλιο από κάτω: ο Χατζηδάκης κι ο επόμενος κι ο μεθεπόμενος τελικά θα μας στείλει στον Άγιο Πέτρο… 

Απ. Τζατζάνης: κι ο Άγιος Πέτρος θα βρει έναν τρόπο, έναν αλγόριθμο \  μαθηματικό τύπο να μην εκδίδονται 

συντάξεις … 

Ακολούθησαν ερωτήσεις για τις συντάξεις χηρείας, για την 

κομμένη 13
η
 & 14

η
, επίσης –λίγο σκωπτικά αλλά και επί της 

ουσίας για την ξεχωριστή \ παράλληλη μάχη που δίνουν οι 

γυναίκες μάχη, σχολιάζοντας την έκφραση αντρίκεια –υπάρχουν 

«παλληκάρια _παλληκάρι_παλληκαρού». 

Απ. Τζατζάνης: (αφού ενημέρωσε με νούμερα –το βασικό της 

εισήγησης πως κατέβηκαν στο 
1
/3 παραμένει, περιλαμβάνοντας τις 

απώλειες των δώρων κλπ. καθώς και τον ~20%+ πληθωρισμό) 

…όσο για το «αντρίκεια», υπάρχουνε φράσεις του λαού μας που 

παραμένουν ζωντανές και ουσιαστικές και με αυτή την έννοια, 

αφορά και τις γυναίκες. 

(…) 

 

 

 

 


