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ΠΡΟΣ :  Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

    κ. Δημήτρη Στρατούλη 

    ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

Κύριε υπουργέ 

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια 

και την ελπίδα ότι θα τα καταφέρετε να βάλετε τις βάσεις για να ανατάξετε τον 

παθογενή και πολύπαθο τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων που αναλάβατε. 

Η ελπίδα μας είναι βάσιμη, γιατί γνωρίζετε καλά τον τομέα, τα τεράστια 

προβλήματα και την επείγουσα κατάσταση που επιβάλλει άμεσα, γρήγορα και 

αποτελεσματικά μέτρα. 

Την επάρκεια αυτή είχαμε την ευκαιρία να τη διαπιστώσουμε και στην τελευταία 

συνάντηση που είχαμε μαζί σας στη βουλή καθώς και την πολιτική βούληση που 

εκφράσατε να ανατρέψετε αυτή την κατάσταση. 

Αυτό είναι και το παρήγορο σημείο, γιατί "επαΐοντες" και "δικοί μας " άνθρωποι 

που βρέθηκαν η παραμένουν ακόμα σε θέσεις κλειδιά του υπουργείου που 

αναλάβατε, όχι μόνο διέλυσαν την κοινωνική ασφάλιση υπηρετώντας τις 

μνημονιακές κυβερνήσεις, αλλά στράφηκαν με μένος κατά των δικαιωμάτων και 

κατακτήσεων των ασφαλισμένων και πρώην συναδέλφων τους. Το ίδιο και η δράση 

διάφορων διαδρομιστών, αυλοκολάκων, ακολούθων κλπ, που εμφανίζονται σαν 

"παντός καιρού". 

 



Κύριε υπουργέ 

Το Κίνημα Συνταξιούχων - ένα σωματείο ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο - θέλει να 

σας διαβεβαιώσει ότι θα σταθεί δίπλα σας και θα στηρίξει με ανιδιοτέλεια κάθε 

βήμα, κάθε προσπάθεια και κάθε μέτρο που θα παίρνετε και σεις και η 

αντιμνημονιακή κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχετε, υπέρ των εργαζομένων, των 

ανέργων, των συνταξιούχων και όλης της εργαζόμενης κοινωνίας. 

Με τον ίδιο τρόπο θα είμαστε εδώ για να κριτικάρουμε, να αποκαλύπτουμε και να 

στηλιτεύουμε κάθε μέτρο, αστοχία ή απόφαση που θα στρέφεται εναντίον μας. 

Θα είμαστε μάλιστα ιδιαίτερα αυστηροί και αποκαλυπτικοί, αν δεν χτυπηθούν οι 

παθογένειες της αναξιοκρατίας, της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς που 

ενδημούν - για τους γνωστούς και προφανείς λόγους - και στους χώρους ευθύνης 

του υπουργείου σας. 

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, υγεία και αισιοδοξία και ευελπιστούμε ότι θα τα 

καταφέρετε. 

 

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

 

Βαγγέλης Διαμάντης      Παναγιώτης Μπρόφας 

           Πρόεδρος                      Γεν. Γραμματέας 

 


