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Υπόμνημα
των Συνεργαζομένων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
Αθήνα 15.6.2017

1. Προς τον κ. Πρωθυπουργό.
2. Προς τα κόμματα της Βουλής (πλην της φασιστικής «Χρ. Αυγής»).
κ. Πρωθυπουργέ
Κυρίες, Κύριοι Εκπρόσωποι των Κομμάτων
Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις από το έτος 2009 έχουν πραγματοποιήσει
εκατοντάδες κινητοποιήσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές, σε όλη την χώρα,
ενάντια στις αντισυνταξιουχικές - αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει όλες οι
κυβερνήσεις σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων, του λαού. Οι περικοπές
που έχουμε δεχθεί μέχρι σήμερα στις συντάξεις μας, στην υγεία, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, τις κοινωνικές μας παροχές είναι άδικες, καταστρεπτικές και
θανατηφόρες. Τα ταμεία μας τα λεηλάτησαν το κράτος για λογαριασμό των
επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών και όχι οι συνταξιούχοι. Όλα αυτά
συμπυκνώνονται στο Υπόμνημά μας που στις 20.1.17, επιδώσαμε στον κ.
Πρωθυπουργό. Το κοινοποιούμε και σε εσάς με τα αιτήματα μας τα οποία
παραμένουν στο ακέραιο.
Σε εκείνη την συνάντηση ο κ. Πρωθυπουργός μεταξύ των άλλων, μας έδωσε
κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι, δεν θα μειωθούν άλλο οι κύριες συντάξεις μας και
ότι θα αντιμετωπισθούν και ορισμένα επείγοντα ζητήματα των συνταξιούχων.
Μετά από λίγο καιρό η υπόσχεση αυτή αποδείχθηκε ότι καμιά σχέση δεν είχε
με την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε νέες καταστροφικές περικοπές, με
βάση τον νόμο 4387/16 και τον νέο νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα 4472/17, με την
εφαρμογή της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, την αβάσταχτη φορολογία, τους
αυτόματους κόφτες, με βάση τα αιματοβαμμένα πρωτογενή πλεονάσματα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι Συνταξιουχικές μας οργανώσεις
πραγματοποίησαν σε όλη την χώρα 35 συγκεντρώσεις και 20 στην Αττική, τρείς
πανελλαδικές συγκεντρώσεις, στην Θεσσαλονίκη 13.6.17, σήμερα στην Αθήνα, στις
21.6.17 στην Κρήτη. Από παντού έρχεται η καταδίκη όλων των συνταξιούχων για τις
αντισυνταξιουχικές, αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και της
σημερινής.
Το υπόμνημα με τα αιτήματα που καταθέσαμε στον κ. Πρωθυπουργό είναι
προς διεκδίκηση στο ακέραιο. (σας το επισυνάπτουμε).
Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι, τα αιτήματά μας είναι δίκαια, τις συντάξεις μας,
τα δικαιώματα, στην υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία
και ασφάλιση τα έχουμε πληρώσει με την δουλειά μας και το αίμα της ζωής μας και τα
διεκδικούμε μέχρι τέλους.
Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε στην συνείδησή μας ότι μας έχει άδικα
αφαιρεθεί, δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή γιατί δεν δανειστήκαμε αλλά
δουλέψαμε πολύ σκληρά και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τους αγώνες μας τόσο
για εμάς αλλά και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που προορίζονται για δούλοι
χωρίς συμβάσεις, ωράρια εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, υγεία.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

