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Υπόμνημα  
 

Προς το  
Γενικό Γραμματέα  
Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)  
κ. Δ. Κουτσούμπα  

  

Κύριε Κουτσούμπα,   
 

Oι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο 
των συνταξιούχων στη χώρα μας, στις 24/6/2022 πραγματοποιούμε ένα 
ακόμη Πανελλαδικό Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας και πορεία στο 
Πρωθυπουργικό μέγαρο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε και να 
εκφράσουμε την απαίτηση από τον Πρωθυπουργό να λύσει τα προβλήματά 
μας.  
 

Όπως και εσείς γνωρίζετε, οι μεγάλες περικοπές που οι συνταξιούχοι δέχθηκαν 
όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, 
στα εφάπαξ, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα φάρμακα, στις κοινωνικές 
παροχές, τελευταία οι αβάσταχτες ανατιμήσεις που συνεχίζονται έχουν 
προσθέσει  στην ζωή μας ανυπέρβλητα προβλήματα.     
 

Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα και δεν θα κουραστούμε να διεκδικούμε 
όσα μας έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τη 
λογική «ό,τι έγινε, έγινε».  
 

Σε αυτή την βάση διεκδικούμε: 

- Πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις κύριες και 

επικουρικές Τώρα.! Κατώτερη σύνταξη στα 650 Ευρώ από τα 384 που 

είναι σήμερα. Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει η 

κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται.  

- Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημένες συνδρομές στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

- Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, 

να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού 

δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.  

- Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία 

και η φοροληστεία.  

- Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία. 
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Όχι στον καταστρεπτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, την οποία καταδικάζουμε. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε 
εμπλοκή της Χώρας μας.  
Κύριε Κουτσούμπα, 
Η Συντονιστική μας Επιτροπή Αγώνα υποβάλλει το αίτημα συνάντησης μαζί 
σας. Αν είναι δυνατό αυτό να γίνει πριν από τις 24/6/22 που θα 
πραγματοποιηθεί το Πανελλαδικό μας συλλαλητήριο.  
  

Μετά Τιμής 
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις  

 


