Με ην 3ν κλεκόλην, απηό ηεο αξηζηεξάο ηνπ θεθαιαίνπ, βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα αθόκε
ζθιεξή επίζεζε: ηελ επίζεζε ελάληηα ζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα . Απηή ε ηειεπηαία
αληηαζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε απνηειεί ην απνθνξύθσκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο επίζεζεο ζηε
δπλαηόηεηά καο λα ηθαλνπνηνύκε ηηο αλάγθεο καο όηαλ γεξλάκε, αξξσζηαίλνπκε ή κέλνπκε
άλεξγνη. ηνρεύνληαο ηηο ζπληάμεηο καο νη θαπηηαιηζηέο επηρεηξνύλ λα πάξνπλ πίζσ ό,ηη
αλαγθάζηεθαλ λα παξαρσξήζνπλ ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
εμεγεξηηθή απεηιή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ ζύληαμε πνπ κέρξη πξόηηλνο ήηαλ δεδνκέλε θαη πνπ
ζήκεξα

ην θξάηνο, δεμηό θαη αξηζηεξό, επηρεηξεί λα πεηζνθόςεη, αλ όρη λα εμαθαλίζεη,

ζεζκνζεηήζεθε από ηα αθεληηθά πξνο όθειόο ηνπο. Τν θεθάιαην αλαγθάζηεθε λα αζθαιίζεη
ηνπο εξγάηεο γηα λα αζθαιίζεη ηνλ εαπηό ηνπ: γηα λα δηαζθαιίζεη δει. όηη νη εξγάηεο ζα
ζπλερίζνπλ λα είλαη παξαγσγηθνί θαη πγηείο.

Σν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ αθνξά κόλν ηνπο «ώξηκνπο» ζπληαμηνδνηηθά
εξγαδόκελνπο, αιιά νιόθιεξε ηελ εξγαηηθή ηάμε: ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο, ηνπο παιηνύο, ηνπο
άλεξγνπο, θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο. Όζν κεγαιύηεξν κηζζό δηεθδηθνύκε ζήκεξα ηόζν κεγαιύηεξεο
πηζαλόηεηεο έρνπκε γηα κηα θαιύηεξε ζύληαμε αύξην. Όζν ιηγόηεξν δηεθδηθνύκε ηα έλζεκά καο,
όζν πεξηζζόηεξν δερόκαζηε αδήισηεο ώξεο εξγαζίαο, ηόζν κηθξόηεξε ζα είλαη θαη ε ζύληαμε
πνπ ζα καο αλαινγεί, όηαλ δελ ζα είκαζηε ηθαλνί πηα λα πνπιήζνπκε ην «ηνκάξη» καο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη λα απηνζπληεξεζνύκε. Δπηπιένλ ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν
κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή καο πεξίζαιςε εδώ θαη ηώξα , αιιά θαη κε ηα πξνλνηαθά επηδόκαηα,
όπσο απηό ηεο αλεξγίαο.
Ηζηνξηθά ηδσκέλν ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα/ζύληαμε είλαη κία έθθξαζε ηεο αληηθαηηθήο ζρέζεο
ηνπ πξνιεηαξηάηνπ κε ην θεθάιαην: Από ηελ πιεπξά ησλ θαπηηαιηζηώλ, ε αλαγλώξηζε ησλ
αλαγθώλ ησλ εξγαηώλ ήηαλ απαξαίηεηε-κε αληάιιαγκα βέβαηα ηελ πεηζάξρεζή ηνπο. Ζ εξγαηηθή
ηάμε κεηά ηνλ Α` παγθόζκην πόιεκν άξρηζε λα ξηδνζπαζηηθνπνηείηαη θαη λα απνηειεί απεηιή πνπ
δελ κπνξνύζε πηα λα αληηκεησπηζηεί κε ηε βία, ή κε ηελ πξνζθνξά πξνλνηαθήο θξνληίδαο
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε όζνπο είραλ λα πιεξώζνπλ. Από ηελ πιεπξά ησλ εξγαηώλ, ε ζύληαμε
θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ζε ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο θηώρεηαο, αλεξγίαο θαη εμαζιίσζεο,
απνηέιεζε ην δέιεαξ γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπο. Όκσο, ζηελ αέλαε ηαμηθή
πάιε, νη εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο απνδείρζεθαλ γηα ην θεθάιαην έλα βαξέιη ρσξίο πάην.
Έηζη ,αθνύ σο εξγαδόκελνη δελ απνδεηρζήθακε ηόζν πεηζαξρεκέλνη θαη παξαγσγηθνί όζν καο
πεξίκελαλ, έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 2 δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα από θξάηνο θαη θεθάιαην

κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα καο πείζνπλ λα μεράζνπκε ηηο ζπληάμεηο πνπ παίξλνπκε, γηαηί ηα
ηακεία είλαη άδεηα ,γηαηί ν πιεζπζκόο γεξόλησλ απμάλεηαη, γηαηί εκείο δελ πεζαίλνπκε λσξίο, γηαηί
έρνπλ έξζεη νη εμσγήηλνη…
Κη εδώ πνπ ηα ιέκε δελ έρνπλ άδηθν. Σα ηακεία κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαιήζηεπζή ηνπο πξάγκαηη
είλαη άδεηα.
 Αθνύ από ην 1950 αθόκα ηνθίδνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο κε πνιύ ρακειόηεξν επηηόθην από
απηό ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Ζ ΓΔΔ ππνινγίδεη πσο ηα απνζεκαηηθά ζα αλέξρνληαλ ζε 7590 δηο(!) αλ δελ είρε πέζεη ηόζε ιεζηεία, αληί ησλ 4,5 δηο πνπ είραλ απνκείλεη ην 2013
 αθνύ ηα έθαγαλ ζε ζαιαζζνδάλεηα «θαπηηα-ιεζηξηθώλ» επελδύζεσλ-δαλεηθά θη αγύξηζηα
κε άιια ιόγηα
 αθνύ ηα έπαημαλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ζηα δνκεκέλα νκόινγα θαη ηα «έραζαλ» θπζηθάκόλν ηελ ηξηεηία 1999-2002 ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ππνινγίδεηαη πσο έραζαλ 3,5 δηο επξώ
ζην ρξεκαηηζηήξην, κε ππνινγηδνκέλεο ηεο ραζνύξαο ησλ δνκεκέλσλ νκνιόγσλ,
 αθνύ ηα θνύξεςαλ επί ζπγθπβέξλεζεο ακαξά –Βεληδέινπ: πάλσ από 12 δηο ήηαλ ν
«ινγαξηαζκόο» απηήλ ηε θνξά, ελώ ζσξεπηηθά νη απώιεηεο θηάλνπλ ηα 21 δηο(!) ηελ πεξίνδν
2009-2013 θαη
 αθνύ ηα νηθεηνπνηήζεθαλ απζαίξεηα θαη αλεπίζηξεπηα ζην όλνκα ηνπ Γεκόζηνπ
πκθέξνληνο(!) επί ζπγθπβέξλεζεο Σζίπξα –Κακέλνπ(Απξίιηνο 2015).

Κνληά ζε όια απηά θνπηζνύξεςαλ ηνπο κηζζνύο θαη πέηαμαλ 1,5 εθ πξνιεηάξηνπο ζηελ αλεξγία.
Παξάιιεια ην ίδην ην θξάηνο ήδε από ηελ εηθνζαεηία 1991-2011 ελζάξξπλε θαη ζεζκνζέηεζε ηελ
καύξε – αλαζθάιηζηε εθκεηάιιεπζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ Έηζη κε ηηο
απνιύζεηο θαη ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία ζηέξεζαλ ηα ηακεία από ηηο εηζθνξέο θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ. Λέκε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηαηί ε ηαθηηθή ηνπ θξάηνπο λα απαιιάζζεη ηνπο
εξγνδόηεο από ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θάλνληαο ηνπο ζπλέρεηα ζθόλην θαη ξπζκίζεηο ζηα
ρξσζηνύκελα είλαη ρξόληα θαη πάγηα:8,5 δηο νη βεβαησκέλεο νθεηιέο ησλ αθεληηθώλ πξνο ηα
ηακεία ήδε από ην 2010.
Σέινο ην ίδην ην θξάηνο-εξγνδόηεο πνπ πξνζπαζεί θαη δηα ησλ αξηζηεξώλ ππεξεηώλ ηνπ λα καο
πείζεη ζήκεξα πσο ηόζα ρξόληα ηα θάγακε θαη ζήκεξα πξέπεη λα πιεξώζνπκε ή πσο νη
«εθβηαζκνί» ησλ κλεκνλίσλ ζθνηώλνπλ ηηο ζπληάμεηο, ρξσζηάεη ζηα ηακεία ηεξάζηηα πνζά:12 δηο
επξώ ην 2010.
Δπνκέλσο, δελ είλαη νη «αληηθεηκεληθέο αδπλακίεο» ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, νύηε νη
«ζηξεβιώζεηο» ππεύζπλεο γηα ηα άδεηα ηακεία, όπσο ηζρπξίδνληαη ηα πνιηηηθά ηζηξάθηα ηνπ
θεθαιαίνπ από επνρήο εκίηε κέρξη θαη ύξηδα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πην ζθιεξή επίζεζε
ελάληηα ζηηο ζπληάμεηο, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ θνηλσληθή πξόλνηα. Δίλαη ην απνηέιεζκα κηαο
ζθόπηκεο θαη ρξόληαο ιεειαζίαο πνπ εθάξκνζε- θαη εθαξκόδεη- ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ

θεθαιαίνπ. Δθηόο αλ κε ηηο «ζηξεβιώζεηο» ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ελλννύλ εκάο πνπ
…δελ πεζαίλνπκε ζηε δνπιεηά- όπσο πνιύ ζα ήζειαλ.
Δκείο από ηελ πιεπξά καο δελ έρνπκε θακία ςεπδαίζζεζε: εκείο ρξεκαηνδνηνύζακε από
πάληα ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ ελώ ην θεθάιαην γιεληάεη ηα θξάγθα εηο βάξνο καο.
Δίλαη θαλεξό πσο ην δηαθύβεπκα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ηεξάζηην ηόζν γηα ην
θεθάιαην όζν θαη γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε ζπλνιηθά. Σα αθεληηθά θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπο
ρξόληα εηνίκαδαλ ηελ επίζεζε ελάληηα ζηε ζύληαμε απνξξπζκίδνληαο θαη ππνλνκεύνληαο ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Απνδπλάκσζαλ πξώηα κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπλδηθαιηζηώλ ηελ ηάμε καο,
βαζαίλνληαο ηνπο δηαρσξηζκνύο αλάκεζά ζηνπο δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο, αλάκεζα ζηνπο
«παιηνύο» αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο «λένπο», αλάκεζα ζηνπο «ρακεινζπληαμηνύρνπο» θαη ηα
«ξεηηξέ» θαη ζήκεξα κπαίλνπλ ζηελ ηειηθή επζεία ηεο θαηαζπάξαμεο όζσλ καο άθεζαλ.

Σα κέηξα πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο ηνπ θεθαιαίνπ:
• Μεηώλεηαη ε θξαηηθή δαπάλε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα 2,5 δηο
επξώ, ελόζσ εκείο θνξνινγνύκαζηε όιν θαη αγξηόηεξα.
• Πιήξε ζύληαμε ζα παίξλνπκε 67 ρξνλώλ ή ζηα 62 ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο.
• Οη πξόσξεο ζπληάμεηο, όζεο απνκείλνπλ, ζα κεησζνύλ δξακαηηθά. ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα
θαηαξγεζνύλ εληειώο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε έλαλ νηθνδόκν λα
δνπιεύεη κέρξη ηα 67;
• Απμάλνληαη νη εηζθνξέο ησλ ζπληαμηνύρσλ γηα λα ρξεκαηνδνηείηαη ην ήδε ζαθαηεκέλν
ζύζηεκα πγείαο. Τπελζπκίδνπκε όηη από ην θαινθαίξη έρεη απμεζεί θαη ν ΦΠΑ ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο.
• Καηαξγείηαη ην ΔΚΑ, δειαδή επίδνκα πνπ δίλεηαη ζε ρακεινζπληαμηνύρνπο. ηνρεπκέλε
επίζεζε ηεο «θνηλσληθά επαίζζεηεο» θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ πνπ κεηώλεη ήδε ρακειέο
ζπληάμεηο.
• πγρώλεπζε ησλ επηθνπξηθώλ Σακείσλ.
• Ζ ζύληαμε ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα. Σν βαζηθό ηκήκα (θαηώηαηε ζύληαμε) πνπ ζα είλαη
360 επξώ θαη ην αλαινγηθό πνπ ζα είλαη πιήξσο εμαηνκηθεπκέλν, ζα εμαξηάηαη δειαδή από
ηηο αηνκηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όρη από ηηο θαηαθηήζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ
εθάζηνηε θιάδνπ.
Όκσο αθνινπζνύλ αθόκα ρεηξόηεξα. ύκθσλα κε ην πόξηζκα κηαο θάπνηαο «Δπηηξνπήο ησλ
νθώλ» πξνβιέπεηαη:

• Αθόκα θαη ε θαηώηαηε ζύληαμε κπνξεί λα κεησζεί αλάινγα κε ηελ πεξηνπζία ή ην ηζόδεκά
ζνπ.
• Ζ θαηώηαηε ζύληαμε όπσο θαη ε αλαινγηθή ζα κεηώλεηαη αλ απμάλεηαη ν κέζνο όξνο δσήο, αλ
κεηώλεηαη ην ΑΔΠ ή αλ απμάλεηαη ε αλεξγία.
• Θα επαλαπξνζδηνξηζζνύλ πξνο ηα θάησ θαη νη ήδε θαηαβαιιόκελεο ζπληάμεηο βάζεη ελόο
λένπ κεησκέλνπ θνηλσληθνύ ζπληειεζηή ζην όλνκα ηεο “θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο” θαη ηεο
«αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ».
• Πξηκνδνηείηαη ε ηδησηηθή αζθάιηζε πνπ είλαη πνιπηέιεηα ησλ πςειόκηζζσλ.
Δθηόο όισλ απηώλ, ε λέα θνπξληά εξγαδόκελσλ εληάζζεηαη ζε έλα εξγαζηαθό θαζεζηώο κε πνιύ
ρεηξόηεξνπο όξνπο από ηνπο παιηόηεξνπο. Ζ αλεξγία, ε επηζθαιήο θαη ε καύξε εξγαζία θάλνπλ
δύζθνιε ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ρεηξνηεξεύνπλ ζην εδώ θαη ζην ηώξα ηελ θαηάζηαζε
ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ: νη εηζθνξέο όζσλ ήδε εξγάδνληαη ηξνθνδνηνύλ ηηο ήδε ρνξεγνύκελεο
ζπληάμεηο. Άξα όζν κεηώλνληαη απηέο νη εηζθνξέο – ιόγσ αλεξγίαο θαη επηζθάιεηαο - , ηόζν ζα
πξέπεη λα κεηώλνληαη θαη νη ζπληάμεηο. Σν λέν αζθαιηζηηθό όρη κόλν δελ αληηκεησπίδεη απηή ηελ
θαηάζηαζε, αιιά ηελ επηδεηλώλεη.

εκαίλνπλ όηη ζα δνπιεύνπκε πεξηζζόηεξα ρξόληα κε κηθξόηεξνπο κηζζνύο γηα λα πάξνπκε
ηειηθά κηθξόηεξεο ζπληάμεηο θαη λα έρνπκε ρεηξόηεξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. εκαίλεη
όηη γηα κηα αθόκα θνξά ε εξγαηηθή ηάμε πιεξώλεη ηα ζπαζκέλα κεγάισλ θαη κηθξώλ αθεληηθώλ.
Σε δηθή ηνπο εηζθνξνδηαθπγή ζα πξέπεη λα ηελ πιεξώζνπκε πάιη εκείο. Σν λα ζεθώζνπκε ηα
ρέξηα ςειά θαη λα απνδερηνύκε σο γεγνλόο όηη δελ ζα πάξνπκε πνηέ ζύληαμε, απηό ζα είλαη ε
πξαγκαηηθή θαηαζηξνθή γηα ηελ ηάμε καο. Ζ δηθή καο κνηξνιαηξία θαη απαηζηνδνμία είλαη ην
θαιύηεξν όπιν ηεο παξαζηηηθήο ηάμεο ησλ θαπηηαιηζηώλ. Αλ θαη μέξνπκε όηη νη αλάγθεο καο δελ
ζα ηθαλνπνηεζνύλ πιήξσο κέζα ζηνλ θαπηηαιηζκό, ζηήλνπκε ηα αθεληηθά ζηνλ ηνίρν θαη
δηεθδηθνύκε ιπζζαιέα κεγαιύηεξν άκεζν θαη έκκεζν κηζζό, δειαδή ακνηβέο από ηελ
εξγαζία, ζπληάμεηο θαη πεξίζαιςε. Τνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο δελ καο ηηο ραξίδνπλ
θξάηνο θαη αθεληηθά, αιιά είλαη απνηέιεζκα ησλ δηθώλ καο αγώλσλ. Δελ δεηάκε πνιιά, ηα
ζέινπκε όια !!!

