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Ανάπηροι,  χρονίως  πάσχοντες,  γονείς  και  κηδεμόνες  παίρνουμε  μέρος  στην  παράσταση

διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Αττικής.

Την Τρίτη 11 Γενάρη 2022 στις 11:30π.μ. έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29)
συντασσόμαστε με τους συνταξιούχους στην παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην
περαιτέρω θανατηφόρα εγκύκλιο που ενεργοποιεί τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ για το παραπέρα

πετσόκομμα των συντάξεων αναπηρίας και χηρείας.

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, το υπουργείο Εργασίας
αποφάσισε να εκδώσει εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων των ν.4387/16 
(Κατρούγκαλου) και ν.4670/20 (Βρούτση) που ενεργοποιεί περικοπές των συνταξιούχων που 
δικαιούνται από την εργασία τους δύο συντάξεις, αλλά και τις συντάξεις χηρείας και 
αναπηρίας.

Το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα έχει δώσει μάχες για τις αναπηρικές συντάξεις, για να
μη γίνουν φιλοδώρημα, για να μπορεί ο ανάπηρος, ο χρόνιος πάσχοντας και οι οικογένειές 
τους να ζουν με αξιοπρέπεια και να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους. 

Γυρίστε την πλάτη στους τυχοδιώκτες!!!
Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΕΣΑΜΕΑ προσπαθούν να 

παραμυθιάσουν του ανάπηρους με δήθεν καταγγελίες την εγκύκλιο, όταν τα προηγούμενα 
χρόνια όχι μόνο στήριξαν τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ και τους απαράδεκτους νόμους που 
ψήφισαν. Όταν αρνήθηκαν να αντιδράσουν όταν ψηφιζόταν ο νόμος Κατργούγκαλου και στην 
συνάχια νόμος Βρούτση που μετέτρεψαν τις αναπηρικές συντάξεις σε φιλοδώρημα. 
Φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιηθεί από τον κατρούγκαλο ως άλοθη την στήριξη της 
ΕΣΑΜΕΑ στον νόμο την ημέρα που ψηφιζόταν στην ολομέλεια της Βουλής τον Μάη του 2016 

Με τους αγώνες των συνταξιούχούχων, των ταξικών εργατικών συνδικάτων και του 
αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος κατάφεραν 6 χρόνια να μην εφαρμοστούν κάποιες από τις
περικοπές στις συντάξεις αυτών των νόμων, με αγώνες θα συνεχίσουν. Στεκόμαστε 
αλληλέγγυοι και στηρίζουμε τους αγώνες των συνταξιούχων.

Το υπουργείο και η κυβέρνηση θα μας βρουν απέναντί τους!

Η Γραμματεία της Σ.Ε.Α.ΑΝ.
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