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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κυβέρνηση και τρόικα είναι συνυπεύθυνες για την κατάρρευση του ασφαλιστικού
Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΠΕ για το ασφαλιστικό που δημοσίευσε χθες το Βήμα,
οι ευνοημένοι του συστήματος δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι συνταξιοδοτούνται
στις ηλικίες των 57 και των 53 ετών αντίστοιχα. Αντιθέτως, οι
αυτοαπασχολούμενοι του ΟΑΕΕ και των άλλων Ταμείων καθώς και οι ιδιωτικοί
υπάλληλοι, οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, συνταξιοδοτούνται κατά κανόνα σε ηλικία
μεγαλύτερη των 60 ετών. Δηλαδή, σε μία εποχή που απαιτείται ομοψυχία,
δικαιοσύνη και κοινή προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, κυβέρνηση και
τρόικα επιβεβαιώνουν πανηγυρικά και δικαιώνουν την διαίρεση των πολιτών σε δύο
κατηγορίες: τους ευνοημένους κομματικούς πελάτες του ευρύτερου Δημοσίου και
τους πληβείους του ιδιωτικού τομέα. Υπονομεύουν με τον τρόπο αυτόν την
κοινωνική συνοχή.
Επειδή την ενδιέφερε μόνο να ικανοποιήσει τους κομματικούς της πελάτες (γι αυτό
θα συμμαχήσει και με τον Διάβολο, δήλωσε προχθές ο υπουργός Εσωτερικών), η
δικομματική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετέφερε το τεράστιο κόστος του Δημοσίου
από την τσέπη της μισθοδοσίας στην τσέπη της σύνταξης. Και οι δύο τσέπες όμως,
γεμίζουν κυρίως από τους φόρους και τον πλούτο που δημιουργεί ο αξιοθρήνητος,
όπως τον έχουν καταντήσει, ιδιωτικός τομέας. Η τρόικα το ανέχθηκε χωρίς
προσχήματα, επειδή το ενδιαφέρον της περιορίζεται στην απόδοση των χρημάτων
στους δανειστές μας και δεν την αφορά η ανάγκη αναδιάρθρωσης της οικονομίας
της χώρας σε στέρεες βάσεις – κάτι που, όπως είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι
προτεραιότητα των ίδιων των Ελλήνων.
Η ευθύνη επομένως και των δύο για την κατάρρευση του ασφαλιστικού, την
σπατάλη πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού και την καταδίκη των νεώτερων γενεών
σε συντάξεις πείνας είναι τεράστια.
Ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε σχετικά:
«Από τον Απρίλιο του 2010 ανέλαβα το κόστος να προτείνω την πλήρη κατάργηση
των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που δεν δίνονται για λόγους υγείας και την άνοδο
του ορίου ηλικίας για όλους στα 66 και συνέχισα να αναδεικνύω το θέμα μέχρι και
σήμερα. Μάταια. Αντ’ αυτού, βγήκαν στα χρόνια που μεσολάβησαν στη σύνταξη 860
χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι, εκ των οποίων 234 χιλ. από το Δημόσιο, σε ηλικίες το

75% εξ αυτών από 45-60 ετών. Έτσι καταντήσαμε να έχουμε σήμερα 2,8 εκ.
συνταξιούχους, δηλαδή έναν για κάθε απασχολούμενο στον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας. Πρόκειται για εθνικό έγκλημα που κατέστρεψε οριστικά το ασφαλιστικό
σύστημα και προσέθεσε ασήκωτο οικονομικό βάρος στην παραγωγική οικονομία.
Έγκλημα που αποτελεί κοινή και αδιαίρετη ευθύνη κυβέρνησης και τρόικας, αλλά
και όλου του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος που δια της σιωπής του συμμετείχε
στην καταστροφή. Τώρα είναι αργά.»
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