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Δεν υπάρχει καλόσ δρόμοσ αν δεν ξζρεισ ποφ κζλεισ να πασ... 

 
 Ευριςκόμενοι μπροςτά ςε τραγικά αδιζξοδα τα οποία οι ίδιοι πυροδότθςαν με τθν 
προεκλογικι υποςχεςιολογία τουσ, τθ μετεκλογικι τραγικι και επικίνδυνθ ανικανότθτά τουσ και 
τθν τελικι απόλυτθ υποταγι τουσ ςε όςουσ δικεν αντιμάχονταν, οι Κυβερνθτικοί εταίροι 
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδθγοφν τουσ εργαηομζνουσ ςτθν απόλυτθ ζνδεια και τθν κοινωνία ςε πλιρθ 
απόγνωςθ. 
 Το ςυνταξιοδοτικό είναι μια ακόμθ χαρακτθριςτικι περίπτωςθ Κυβερνθτικισ τρικυμίασ, 
μακθτευόμενων μάγων, οι οποίοι με απίςτευτθ ελαφρότθτα αναντίςτοιχθ με τθν ευκφνθ που 
τουσ ανζκεςε ο ελλθνικόσ λαόσ πιςτεφοντασ ςτισ υποςχζςεισ τουσ, διαλφουν τα πάντα 
υλοποιϊντασ όλα όςα τουσ ηθτοφνται. 
 Το κλιβερό χρονικό τθσ τραγικισ μζχρι ςτιγμισ Κυβερνθτικισ διαχείριςθσ ζχει ωσ εξισ: 

 14 Αυγοφςτου 2015: Δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ ο Ν.4336, ο 
 οποίοσ αναφζρεται ςτισ αυξιςεισ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, 
 αποτυπϊνοντασ ςε 2 πίνακεσ τα νζα όρια θλικίασ. Για πρϊτθ φορά ςτθ 
 ςυνταξιοδοτικι νομοκεςία του Δθμοςίου, ςυνδζεται θ κεμελίωςθ με όριο 
 θλικίασ, κάτι που ςυνζβαινε ςτο ςυνταξιοδοτικό για τον ιδιωτικό τομζα. 

 17 Οκτωβρίου 2015: Ψθφίςτθκε ο Ν.4337, ο οποίοσ τροποποιεί διατάξεισ του 
 Ν.4336 για το ςυνταξιοδοτικό που οι ίδιοι ψιφιςαν πριν δφο μινεσ!!! 

 27 Οκτωβρίου 2015: Υπουργικι απόφαςθ των Κατροφγκαλου και Χουλιαράκθ, 
 ανατρζπει διατάξεισ του Ν.4336 (οι διοριςμζνοι ςτον Δθμόςιο τομζα μζχρι 31-
 12-1982 που είχαν ςυμπλθρϊςει μζχρι 18-8-2015, 35 ζτθ αςφάλιςθσ και 37 οι 
 αςφαλιςμζνοι από 1-1-1983 και μποροφςαν να αποχωριςουν χωρίσ όριο 
 θλικίασ, αυκαίρετα θ απόφαςθ ορίηει όριο θλικίασ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ 
 ςτισ 18-8-2015 το 58ο ι το 55ο ζτοσ αντίςτοιχα) 

 9 Νοεμβρίου 2015: Ψθφίηεται ο Ν.4342 για ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ! Στο 1ο 
 άρκρο του τροποποιεί το άρκρο 1 του Ν.4337 που οι ίδιοι ψιφιςαν πριν 20 
 θμζρεσ!!! 

 10 Νοεμβρίου 2015: Εγκφκλιοσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ανατρζπει 
 τθν Τπουργικι απόφαςθ Κατροφγκαλου - Χουλιαράκθ και επαναφζρει διατάξεισ 
 του Ν. 4336!!! (Καταργείται το όριο θλικίασ (58ο ι 55ο) για τισ προθγοφμενεσ 
 περιπτϊςεισ. Η εγκφκλιοσ δεν εξαιρεί από τθν αφξθςθ ορίων θλικίασ άλλεσ 
 περιπτϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ χωρίσ όριο θλικίασ, όπωσ οι τρίτεκνεσ μθτζρεσ που 
 ςυμπλιρωςαν 20ετία το 2010 και μποροφςαν να ςυνταξιοδοτθκοφν όποτε ικελαν 
 χωρίσ όριο θλικίασ.) 

 Είναι πλζον ξεκάκαρο πωσ τα "παχιά" λόγια παλιϊν ανζμελων αντιπολιτευτικϊν εποχϊν, 
αποτελοφν κλιβερι ανάμνθςθ εξαπάτθςθσ, ενϊ θ δικεν ευαιςκθςία και θ δικεν ζγνοια για τον 
εργαηόμενο που διατυπωνόταν ςε επίπεδο προκζςεων, ζχουν αντικαταςτακεί από τθν αναλγθςία 
και τθ βαρβαρότθτα. Όλοι αντιλαμβάνονται επίςθσ πωσ όλα αυτά δεν πρόκειται να ζχουν τζλοσ, 
όχι μόνο γιατί δεν ξζρουν τι τουσ γίνεται... αλλά και γιατί προκειμζνου να κρατιςουν τισ 



"καρζκλεσ" τθσ εξουςίασ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν χρειαςτεί, κα κάνουν χωρίσ ντροπι και 
ακόμα χειρότερα. 
 Χρζοσ όλων μασ είναι με όπλο τθν ενότθτα των εργαηόμενων και τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ 
που ςτενάηει από τα δυςβάςτακτα μζτρα των μνθμονίων, να ανατρζψουμε τισ αντιλαϊκζσ 
πολιτικζσ. 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με όλεσ τθσ τισ 
δυνάμεισ κα ςτακεί ςτθν πρϊτθ γραμμι και των αγϊνων του μζλλοντοσ. 
 

Δε κα ςταματιςουν αν δεν τουσ ςταματιςουμε! 
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