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Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Πολίτες του μόχθου και του Αγώνα της καθημερινότητας και της ζωής. 

Επιστρέψαμε  

Επιστρέψαμε στον τόπο που χρόνια τώρα σηματοδοτεί την έναρξη της 

νέας περιόδου. 

Καθιερώνει την εκκίνηση της δυναμικής και της ανυποχώρητης 

απόφασης μας για τη διεκδίκηση των μεγάλων και δίκαιων 

δικαιωμάτων μας. 

Αναθερμαίνει τις ισχυρές και άρρηκτες σχέσεις των εργαζομένων και 

των συνταξιούχων αλλά και του άνεργου κόσμου, προκειμένου οι 

τεράστιες και ανίκητες δυνάμεις της κοινωνίας μας να απαιτήσουν 

χωρίς συμβιβασμούς εργασία ανθρώπινη και ποιότητα ζωής. 

Θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μία κοινωνία ανθρώπινη, 

χωρίς διακρίσεις και εκμετάλλευση (ανθρώπου από άνθρωπο). 

Δίνει το μήνυμα: Εμπρός ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με πίστη και αφοσίωση στα 

πιστεύω μας. 



Για δικαιοσύνη- Ελευθερία- Δημοκρατία 

Απευθύνει το καθαρό και αδιαμφισβήτητο ερώτημα στον πολιτικό 

κόσμο της Χώρας: 

-Με ποιους είστε κύριοι; Με την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό ή 

με τα συμφέροντα διαφόρων παραγόντων- αφεντικών; 

-Ως συνταξιούχος και Πρόεδρος των πολιτικών συνταξιούχων του 

Δημοσίου, λέω όσο πιο καθαρά και δυνατά μπορώ στην Κυβέρνηση 

καταρχήν, η οποία οφείλει και μπορεί να αλλάξει όλες τις ληστρικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν βίαια και άδικα από τις 

κυβερνήσεις της Τροικανής υποδούλωσης και να σταματήσει αμέσως 

τώρα τη συνεχιζόμενη απάνθρωπη καταλήστευση των συντάξεων. 

Λέμε επίσης και στην Αντιπολίτευση, αξιωματική και των υπόλοιπων 

κομμάτων της ελληνικής Βουλής, ξεκάθαρα και δημόσια να μας 

απαντήσουν στα ερωτήματα που ήδη τους έχουμε θέσει και γραπτά.  

Στηρίζουν τα δίκαια αιτήματά μας και με ποιον τρόπο; 

Να γνωρίζουν και θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς μέχρι τις 

επερχόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς πλησιάζουν, ότι η 

απόφασή μας είναι: Θα τους τιμήσουμε αναλόγως. 

Οι φρούδες υποσχέσεις που μας πλημμυρίζουν κάθε φορά 

προεκλογικά πλέον δεν πείθουν κανέναν και δεν έχουν καμία αξία. 

Τέλος, απευθύνομαι στον Υπουργό Εργασίας και του λέω ότι είναι 

καραμπινάτη παρανομία η μη απόδοση των συνδρομών των 0,20 

λεπτών, των συναδέλφων προς τις συνδικαλιστικές τους Οργανώσεις 

και παραβιάζει κατάφωρα δύο νόμους που προβλέπουν (4387- 4611) τη 

νόμιμη και εκούσια συνδρομή. Η παρακράτηση για 5 συνεχή έτη από το 

2018 δεν είναι μόνο παραβίαση της νομοθεσίας αλλά κλοπή κατά 

συρροή και παραβίαση κάθε δικαίου και ηθικής. 

Κύριε Υπουργέ, δώστε μας τα λεφτά μας, οι δικαιολογίες σας είναι 

κενές και ανυπόστατες και δεν πείθουν κανέναν. 

Κλείνοντας, σας καλώ όλους αγαπητοί συνάδελφοι, εργαζόμενοι, 

άνεργοι και συνταξιούχοι να πορευθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να αφήσουμε έστω και προσωρινά όλοι τις 

πολιτικές μας αντιλήψεις και τις κομματικές επιλογές. 

 



 

Γιατί ενωμένοι μπορούμε. 

Μπορούμε να ανατρέψουμε το άδικο, το παράνομο, το 

αντιδημοκρατικό και κάθε κακό που συμβαίνει στην κοινωνία και τη 

ζωή μας. 

Να έχετε υγεία. 

Καλή συνέχεια στους αγώνες μας. 

 

Ηλίας Ηλιόπουλος 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


