
                                                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Με αφορµή το άνοιγµα της ατζέντας από τη σηµερινή κυβέρνηση γύρω από το 
ασφαλιστικό ακούγονται και γράφονται πολλά. Κατά την προσωπική µου πάντα άποψη, 
κοινή θα πρέπει να είναι η συµφωνία όλων µας : 
«ότι η ασφάλιση, ως κοινωνικό δικαίωµα, αποτελεί σύµβαση οµαλής κοινωνικής 
συµβίωσης». 
 
Σε καµιά περίπτωση οι κυβερνώντες δεν πρέπει και δεν δικαιούνται, µε όχηµα έναν 
«προσχηµατικό διάλογο» και µε συνοπτικές διαδικασίες, να προχωρήσουν σε µονόπλευρες 
αντιασφαλιστικές λογικές, θίγοντας βάναυσα κεκτηµένα ασφαλιστικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων. 
 
Προφανώς,  η κατάσταση στα ασφαλιστικά µας ταµεία να έχει ήδη πιάσει τον πάτο του 
βαρελιού, έχουµε ως σύστηµα αγγίξει την κόκκινη διαχωριστική γραµµή. Όµως, η πολιτεία 
οφείλει είτε να συλλάβει την ανεξέλεγκτη εισφοροδιαφυγή είτε, επιτέλους, να αποδώσει 
στα ασφαλιστικά ταµεία χρήµατα, που χρόνια τώρα, η ίδια χρωστάει.  
 
Οι προεκλογικές δεσµεύσεις της σηµερινής κυβέρνησης λένε ΟΧΙ 

� Στις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και φυσικά στην 
εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αντρών-γυναικών. 

� Στις αυξήσεις των εισφορών ασφάλισης 
� Στις µειώσεις των συντάξεων 

 
Νωπές βρίσκονται ακόµα στη µνήµη µας «οι ήπιες αλλαγές» της απερχόµενης κυβέρνησης- 
του κουρασµένου Καραµανλή, οι οποίες σηµατοδότησαν όχι µόνο την πλήρη διάλυση των 
ταµείων αλλά και την απαρχή µιας βιολογικής κατάρρευσης των εργαζοµένων λίγο πριν 
φτάσουν στην πολυπόθητη σύνταξη. 
 
Η κοινωνία αντιλαµβάνεται το µέγεθος του ασφαλιστικού προβλήµατος για τη χώρα. ∆εν 
συνηγορεί, όµως, ταυτόχρονα, σε πολιτικές που µε µαθηµατική ακρίβεια θα µας 
εξασφαλίσουν µόνιµη και σταθερή «δια βίου εργασία»!!! 
 
∆εν υπάρχουν µονόδροµοι και αδιέξοδα σε ένα κράτος δικαίου που η σηµερινή κυβέρνηση 
οραµατίζεται και που το προεκλογικό της σύνθηµα «πρώτα ο πολίτης» οφείλει να 
πραγµατώσει. 
 
Με πρόταγµα το κοινωνικό συµφέρον και χωρίς προαπαιτούµενα λέµε ΝΑΙ: 

• Σε έναν διάλογο ειλικρινή: κυβέρνησης –κοινωνίας για το ασφαλιστικό 
• Στην αρχή της τριµερούς χρηµατοδότησης των ταµείων (κράτος, εργοδότες, 

ασφαλισµένοι) για να γίνουν βιώσιµα 
 
Σε διαφορετική περίπτωση, 
ως πολίτες και ως κλάδος, συντεταγµένα, µαχητικά και υπεύθυνα θα αγωνιστούµε 
σε οτιδήποτε αντιλαϊκό και αντιασφαλιστικό επιχειρηθεί να µας επιβληθεί. 
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