
Τα πξάγκαηα δελ κπνξνύλ λα είλαη πην θαζαξά! Δελ ππάξρεη  ακθηβνιία  όηη αλ ην λνκνζρέδην ηεο ζπγθπβέξλεζεο ηεο 
αξηζηεξάο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ειιελαξάδσλ ησλ ΑΝΕΛΛ γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθή Αζθάιηζεο,  
γίλεη λόκνο ηνπ θξάηνπο  πνιύ ζύληνκα ζα πξέπεη λα  απνραηξεηίζνπκε απηό πνπ μέξνπκε σο θνηλσληθή αζθάιηζε. Σην κεηαμύ 
νη ζπληάμεηο καο ηείλνπλ λα γίλνπλ έλα ραξηδηιίθη,θαη ελώ  νη παξνρέο (γηα ηελ πγεία , αλεξγία , κεηξόηεηα θιπ) κεηώλνληαη νη 
εηζθνξέο  απμάλνπλ. Τν λνκνζρέδην Καηξνύγθαινπ ιεζηεύεη ό,ηη απέκεηλε θαη θάζε πξνεγνύκελε αληη-αζθαιηζηηθή 
κεηαξξύζκηζε ηξώεη  θπξηνιεθηηθά ηε ζθόλε ηνπ: Απηή είλαη κε ιίγα ιόγηα ε εηθόλα. 

Τα ηειεπηαία 25 ρξόληα νη θαπηηαιηζηέο ζηνρεύνπλ ηηο ζπληάμεηο καο επηρεηξώληαο λα πάξνπλ πίζσ ό,ηη αλαγθάζηεθαλ λα 
παξαρσξήζνπλ ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εμεγεξηηθή απεηιή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Οη θαπηηαιηζηέο αλαγθάζηεθαλ λα αζθαιίζνπλ ηνπο εξγάηεο κεηά ηνλ Α΄ παγθόζκην πόιεκν κε αληάιιαγκα λα παξακείλνπλ 
πεηζαξρεκέλνη , λα ελζσκαησζνύλ ζην ζύζηεκα θαη λα παξάγνπλ ηόζα όζα ζα αύμαηλαλ ηα θέξδε ησλ αθεληηθώλ. Οη εξγάηεο 
από ηελ άιιε πιεπξά, παξόιν πνπ απηό πνπ θπξίσο ζηόρεπαλ  ήηαλ λα απαιιαγνύλ από ηε κηζζσηή ζθιαβηά, αλαγθάζηεθαλ 
ζε ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο θηώρεηαο, αλεξγίαο θαη εμαζιίσζεο λα ζπκβηβαζηνύλ κε έλα θνηλσληθό αζθαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ 
ηνπο παξείρε κελ ζύληαμε θαη  θνηλσληθή αζθάιηζε, αιιά δηαηεξνύζε θαη έληεηλε ηνλ θνηλσληθό έιεγρν επάλσ ηνπο. Όκσο, 
ζηελ αέλαε ηαμηθή πάιε, νη εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο απνδείρζεθαλ γηα ην θεθάιαην έλα βαξέιη ρσξίο πάην  γη’ απηό θαη ζήκεξα νη 
θαπηηαιηζηέο επηρεηξνύλ λα πάξνπλ ηε ξεβάλο.

Τν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα είλαη έλα ζύζηεκα από παξνρέο όπσο ε ζύληαμε, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη δηάθνξα 
επηδόκαηα όπσο αζζελείαο, αλεξγία , κεηξόηεηαο θ.α. πνπ πξνέξρνληαη από ην κηζζό καο, δειαδή ηηο εηζθνξέο καο, πνπ 
δελ ηνλ παίξλνπκε ζην ρέξη, αιιά δπζηπρώο ηνλ θξαηάεη ην θξάηνο θαη ηνλ δηαρεηξίδεηαη όπσο ζέιεη. Η Κνηλσληθή Αζθάιηζε 
είλαη δήηεκα πνπ  αθνξά νιόθιεξε ηελ εξγαηηθή ηάμε: ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο, ηνπο παιηνύο, ηνπο άλεξγνπο, θαη ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο. Η ζύληαμε ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο ηξέθνπλ 1 ζηα 2 λνηθνθπξηά ζηελ Ειιάδα ηεο θξίζεο  θαη ηεο αλεξγίαο 
ηνπ 24%. Αθνξά όκσο θαη  ηε λέα θνπξληά εξγαδόκελσλ πνπ εληάζζεηαη ζε έλα εξγαζηαθό θαζεζηώο κε πνιύ ρεηξόηεξνπο 
όξνπο από ηνπο παιηόηεξνπο. Η 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. Τν λέν αζθαιηζηηθό όρη κόλν δελ αληηκεησπίδεη απηή ηελ θαηάζηαζε, αιιά ηελ 
επηδεηλώλεη.

Η ιεειαζία ησλ ζπληάμεσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ παξνρώλ ήδε ήηαλ κεγάιε από ην θαινθαίξη ηνπ 2015 πνπ δήζακε ηνλ 
πξώην γύξν ηεο. Σε εθείλε ηε θάζε ε ζπγθπβέξλεζε λνκνζέηεζε ηελ ζπληαμηνδόηεζή καο ζηα βαζηά γεξάκαηα, δει. ζηα 67 θαη 
ζηα 62 κε 40 ρξόληα(πνηνο ζα ηα ζπκπιεξώλεη κε ηόζε αλεξγία;).Τόηε πνιινί εξγαδόκελνη θαη θπξίσο εξγαδόκελεο είδαλ ηνλ 
εξγάζηκν βίν ηνπο λα επηκεθύλεηαη γηα 15 θαη 17 ρξόληα, ελώ νη ζπληαμηνύρνη έδεζαλ κηαλ αθόκα κείσζε κε ηε αύμεζε ησλ 
εηζθνξώλ ηνπο γηα ηελ πεξίζαιςε από ην 4% ζην 6% ζε θύξηεο θαη επηθνπξηθέο. Πεξίζαιςε πνπ δύζθνια απνιακβάλνπλ, 
αθνύ ηα απνζεκαηηθά ησλ λνζνθνκείσλ ιεζηεύνληαη θάζε ιίγν κε απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη πηα θνληά ζηε δηάιπζε. Τέινο  
ζην 3ν κλεκόλην πνπ ππέγξαςαλ είραλ ζπκθσλήζεη λα κεηώζνπλ ηηο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο από 15 δηο πνπ ήηαλ πέξπζη(θαη 
21 δηο  ην 2011) ζηα 8,5 δηο κέρξη ην 2021. Έηζη ην κόλν βέβαην είλαη πσο αληίζεηα κε ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπο όιεο νη ζπληάμεηο 
είρε δξνκνινγεζεί λα θνπνύλ θαη έκελε κόλν λα δνύκε ην πώο ην ζρεδίαδαλ. 

Σηε ζπλέρεηα νη Σπξηδαίνη εθάξκνζαλ θαηά ηε ζπλήζεηά ηνπο έλαλ πόιεκν θζνξάο ηνλ νπνίν ήδε έρνπλ δνθηκάζεη επηηπρεκέλα 
όηαλ θαζπζηεξώληαο κε ηε «δηαπξαγκάηεπζε» θαηέιεμαλ λα θέξνπλ πξνο ςήθηζε ην 3ν κλεκόλην ζηηο 22 Απγνύζηνπ. Με ην 
αληηαζθαιηζηηθό έπαημαλ  ην ίδην παηρληδάθη- πξηλ ηα παίμνπλ όια γηα όια κε ηνλ απόιπην αηθληδηαζκό- κε ζηόρν λα 
θνπξάζνπλ ηνλ όπνην θόζκν απέκεηλε λα αγσλίδεηαη ππεξαζπηδόκελνο ην κηζζό ηνπ. Σπλάκα όιν απηό ην δηάζηεκα έπαημαλ 
ζεακαηηθά ην ξόιν ηνπ αληηξαηζηζηηθνύ θηιαλζξσπηθνύ θξάηνπο . Κηλεηνπνηώληαο ηνλ θξαηηθό κεραληζκό γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο πξόζθαηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζόισζαλ ηα λεξά :ε θνηλσλία δελ αζρνιηόηαλ πηα κε ηε δηθή ηεο εμαζιίσζε 
αιιά ζπλέδξακε ηνπο πην εμαζιησκέλνπο θαη θπζηθά απέζπαζαλ  θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη παγίδεπζαλ θηλεκαηηθέο δπλάκεηο 
πνπ έζπεπζαλ λα αληαγσληζηνύλ ην θξάηνο ζε «έκπξαθηε αιιειεγγύε». 

 

-Η εζληθή ζύληαμε ζα είλαη κελ εγγπεκέλε από ην θξάηνο: 346-384 επξώ γηα 15 θαη 20 ρξόληα αζθάιηζεο αληίζηνηρα, αιιά ην 
ύςνο ηεο δελ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλν! Οη «άπαηρηνη» Σπξηδαίνη βξήθαλ –ιέεη- πσο ην Σύληαγκα  «δελ εγγπάηαη ην ύςνο ηεο 
ζύληαμεο» θαη «δελ απνθιείεη ηε κείσζε ήδε απνλεκεζεηζώλ παξνρώλ»! Οπόηε ε εζληθή ζύληαμε  ζα θόβεηαη  αλ 
απμάλεηαη ν κέζνο όξνο δσήο, αλ κεηώλεηαη ην ΑΕΠ ή αλ απμάλεηαη ε αλεξγία όηαλ δει. ζα κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή νη δηάθνξεο 
ξήηξεο  πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κε ην 3ν κλεκόλην.



-Η αληαπνδνηηθή ζύληαμε είλαη κηα απάηε! Θα δίλεηαη βάζεη ησλ αηνκηθώλ καο εηζθνξώλ πνπ ζα πεγαίλνπλ  ζην λέν 
ππεξηακείν ηνλ Εληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν ελώλνληαη πιένλ όια ηα ηακεία θαη ζα ζηεξίδεηαη ηόζν γηα 
λένπο όζν θαη γηα παιηνύο, κεηά ηνλ επαλππνινγηζκό, ζπληαμηνύρνπο κόλν ζηηο εηζθνξέο. Τν δήηεκα είλαη ηηο εηζθνξέο πνηνο 
ζα ηεο ζηεξίμεη… Ο ΕΦΚΑ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βέβαηα εμαξρήο λα ρξενθνπήζεη. Πεξηγξάθεηαη παληνύ ζην λνκνζρέδην ζαλ 
«Ν.Π.Δ.Δ. κε επηρνξεγνύκελν από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό». Σηνλ ΕΦΚΑ πξνηθνδνηνύληαη ρσξίο θαλέλα θνλδύιη 
θαηαξράο κηζό εθαηνκκύξην ζπληαμηνύρνη θαη όινη νη ελ ελεξγεία δεκόζηνη ππάιιεινη ησλ νπνίσλ όκσο νη εηζθνξέο κέρξη 
ζήκεξα πήγαηλαλ ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη νη νπνίεο παξαθξαηνύληαη θαη δελ κεηαβηβάδνληαη! Οκνίσο θαη νη αγξόηεο 
κεηαβηβάδνληαη ρσξίο απνζεκαηηθό. Όια απηά ελώ  ηα όπνηα  απνζεκαηηθά  είλαη θαηαιεζηεπκέλα ή ειιεηκκαηηθά αθνύ 1,5 εθ 
πξνιεηάξηνη είλαη πεηακέλνη ζηελ αλεξγία θαη ην ίδην ην θξάηνο έρεη ελζαξξύλεη θαη ζεζκνζεηήζεηο ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα  ηελ 
καύξε – αλαζθάιηζηε εθκεηάιιεπζε ηόζν ησλ ληόπησλ όζν  θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ. Οη κηζζνί έρνπλ 
θνπηζνπξεπηεί θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο έρνπλ κεησζεί 3 θνξέο από ην 2010, ελώ ηα αθεληηθά ρξσζηάλε ζηα ηακεία  8,5 δηο.  
Απηή ε ζξαζύηαηε ιεζηεία ησλ εηζθνξώλ καο κε ην ξηθηθί κέζσ ΕΦΚΑ είλαη ε ηειεπηαία από κηα ζεηξά ιεζηεηώλ πνπ έρεη 
δηαπξάμεη εδώ θαη κηζό αηώλα ην θξάηνο σο ν κόλνο δηαρεηξηζηήο ησλ εηζθνξώλ καο. Τηο εηζθνξέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 
ρξεζηκνπνίεζε θαηά θαηξνύο ην θαπηηαιηζηηθό θξάηνο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή γηα λα ηα θάεη ζην 
ρξεκαηηζηήξην ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ. Πξόζθαηα ηα θνύξεςε γηα λα εμππεξεηεζεί ην ρξένο πνπ ε απνπιεξσκή ηνπ βαξαίλεη 
κόλν ηελ εξγαηηθή ηάμε ελώ ηνλ Ινύλην ηνπ 2015 ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηα νηθεηνπνηήζεθε ζην όλνκα ηνπ Δεκνζίνπ 
Σπκθέξνληνο(!) πξηλ θηάζεη ζην επηρεηξνύκελν ησξηλό ξηθηθί. 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 Σεκίηε κέρξη θαη Σύξηδα  . Τα άδεηα ηακεία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζθόπηκεο θαη ρξόληαο 
ιεειαζίαο πνπ εθάξκνζε- θαη εθαξκόδεη- ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ θεθαιαίνπΑπό ηελ πιεπξά καο δελ έρνπκε θακία 
ςεπδαίζζεζε: εκείο ρξεκαηνδνηνύζακε από πάληα ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ ελώ ην θεθάιαην γιεληάεη ηα θξάγθα 
εηο βάξνο καο. 

-ζην εληαίν ηακείν επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ζα εθαξκνζηεί επίζεο ξήηξα  πνπ νδεγεί ζε απηόκαηεο πεξηθνπέο  

-ηα ήδε άζιηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ηεο πξνεγνύκελεο αληη αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 2010 πέθηνπλ θη άιιν θαη ην 
ζπληάμηκν πνζό ππνινγίδεηαη βάζεη όινπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ ν νπνίνο όκσο ιόγσ ηεο θξίζεο ηνπο πνπ εκείο πιεξώλνπκε 
είλαη εμαηξεηηθά ζύληνκνο…  

Με ιίγα ιόγηα  ην λέν λνκνζρέδην πξνβιέπεη:  
 Μείσζε έσο θαη 30% ζηηο λέεο ζπληάμεηο 
 Μείσζε έσο θαη 60% ζηηο ζπληάμεηο όζσλ εξγάδνληαη 

 Μείσζε έσο θαη 40% ζηηο επηθνπξηθέο 

 Μείσζε 32%ζην κέξηζκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ  

 Μείσζε ησλ αλαπεξηθώλ έσο θαη 40% 

 Καηάξγεζε ηνπ ΕΚΑΣ αξρηθά γηα 120.000 δηθαηνύρνπο  θαη αληηθαηάζηαζε-εδώ γειάκε-από ηελ εζληθή ζύληαμε από ην 

2020 γηα όινπο  

 Μείσζε ησλ δηθαηνύρσλ ησλ ζπληάμεσλ ρεξείαο θαη ειηθηαθό όξην 

 Μείσζε εθάπαμ έσο θαη 15% 

 Αύμεζε εηζθνξώλ ζε όινπο έσο θαη 40% 

Σεκαίλνπλ όηη ζα δνπιεύνπκε πεξηζζόηεξα ρξόληα κε κηθξόηεξνπο κηζζνύο γηα λα πάξνπκε ηειηθά κηθξόηεξεο ζπληάμεηο 
θαη λα έρνπκε ρεηξόηεξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Σεκαίλεη όηη γηα κηα αθόκα θνξά ε εξγαηηθή ηάμε πιεξώλεη ηα 
ζπαζκέλα κεγάισλ θαη κηθξώλ αθεληηθώλ. Τν 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. Η δηθή καο κνηξνιαηξία θαη απαηζηνδνμία 
είλαη ην θαιύηεξν όπιν ηεο παξαζηηηθήο ηάμεο ησλ θαπηηαιηζηώλ. 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.  

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 !!! 
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