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Συντάξεισ πείνασ και δουλειά μζχρι τον τάφο 
 

Ενα νζο γφρο επίκεςθσ ςτα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα εκατομμυρίων εργαηομζνων, κθρφςςουν το ευρωενωςιακό κεφάλαιο 
και οι κυβερνιςεισ του, με τθν «Πράςινθ Βίβλο» για τα ςυςτιματα ςυνταξιοδότθςθσ που δθμοςιοποίθςε χτεσ (ςθμ. 7/7) θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
Με προμετωπίδα τα ιδεολογιματα τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ, εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του προςδόκιμου ηωισ ςτα κράτθ - μζλθ τθσ ΕΕ, και με 
τον εκβιαςμό τθσ δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ, θ Κομιςιόν βάηει ςτο τραπζηι μια από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Στρατθγικισ ΕΕ 2020, που είναι 
θ αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ και θ πλιρθσ ιδιωτικοποίθςθ των ςυςτθμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, με όχθμα τα επαγγελματικά 
ταμεία. 

Σφμφωνα με τθν «Πράςινθ Βίβλο», το ςυνταξιοδοτικό κα πρζπει να εξεταςκεί ςτθ βάςθ «τθσ παράταςθσ του εργαςιακοφ βίου, τθσ εςωτερικισ 
αγοράσ για τισ ςυντάξεισ, των μεταρρυκμίςεων για τθ βιωςιμότθτα των αςφαλιςτικϊν ταμείων, και τθσ ανάγκθσ μείωςθσ των  ανζργων». Εμφανισ 
ςε όλο το κείμενο είναι θ προςπάκεια τθσ Κομιςιόν να αξιοποιιςει ςτο ζπακρο τθν καπιταλιςτικι κρίςθ, για να επιβάλλει επιπλζον επϊδυνεσ 
αλλαγζσ ςτα ςυςτιματα τθσ - κατ' ευφθμιςμόν - Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, οι οποίεσ ζρχονται να προςτεκοφν ςτισ ανατροπζσ που ιδθ βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ ςτα κράτθ - μζλθ. 

Σε ό,τι αφορά ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ, προτείνεται: 

 «Εξαςφάλιςθ επαρκϊν ειςοδθμάτων ςτθ ςφνταξθ και διαςφάλιςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτασ των ςυνταξιοδοτικϊν 
ςυςτθμάτων». Η κζςθ αυτι παραπζμπει ευκζωσ ςε νζεσ μειώςεισ ςτισ (ιδθ) ςυντάξεισ πείνασ, ςτθ βάςθ των οποίων οι εργαηόμενοι 
κα αναγκάηονται οφτωσ ι άλλωσ να παραμζνουν ςε οποιαδιποτε εργαςία, προκειμζνου να επιβιώςουν, ακόμα και όταν ξεπερνοφν 
τα τυπικά θλικιακά όρια.  

 «Επίτευξθ ςωςτισ χρονικισ ιςορροπίασ μεταξφ τθσ εργαςίασ και τθσ ςφνταξθσ και διευκόλυνςθ τθσ παράταςθσ του εργαςιακοφ βίου». 
Δθλαδι, δραματικζσ αυξιςεισ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ, που υπαγορεφουν δουλειά ωσ το κάνατο. Επί τθσ ουςίασ, το 
ευρωενωςιακό κεφάλαιο εκτιμάει ότι ο χρόνοσ παραμονισ ςτθν εργαςία είναι δυςανάλογοσ με αυτόν τθσ ςφνταξθσ και πρζπει να 
επιμθκυνκεί!  

 «Εξάλειψθ των εμποδίων για τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και των εμποδίων τθσ εςωτερικισ αγοράσ 
για τα ςυνταξιοδοτικά προϊόντα». Στο όνομα τθσ κινθτικότθτασ των εργαηόμενων, θ ΕΕ προωκεί ζνα ςφςτθμα επαγγελματικισ - 
ανταποδοτικισ αςφάλιςθσ με ενιαίουσ όρουσ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ, μζςω του οποίου ο εργαηόμενοσ κα προςδοκά να πάρει 
ςφνταξθ ανάλογθ με τισ ειςφορζσ και τισ αποδόςεισ του αποκεματικοφ του. Και μόνο ο όροσ «ςυνταξιοδοτικά προϊόντα», 
παραπζμπει ςε πλιρωσ ιδιωτικοποιθμζνο ςφςτθμα αςφάλιςθσ - ςυνταξιοδότθςθσ.  

 «Αςφαλζςτερεσ ςυντάξεισ ςτον απόθχο τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ, και ςιμερα αλλά και ςε βάκοσ χρόνου». Το ευρωενωςιακό 
κεφάλαιο κινδυνολογεί για τθ βιωςιμότθτα του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ για να εκβιάςει τισ νζεσ ανατροπζσ, κρφβοντασ το 
γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι είναι οι μόνοι που δε χρωςτάνε οφτε δεκάρα ςτα ταμεία τουσ και πωσ δεν ζχουν τθν παραμικρι ευκφνθ 
για τα ελλείμματα και τα χρζθ του καπιταλιςτικοφ κράτουσ. 

Παρουςιάηοντασ τισ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ για τθ διάλυςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, ο Επίτροποσ αρμόδιοσ για κζματα Απαςχόλθςθσ, 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων και Κοινωνικισ Συνοχισ, Λάςλο Αντορ, υποςτιριξε ότι «οι ςυνταξιοφχοι ςε ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ αναμζνεται να 
διπλαςιαςκοφν μζχρι το 2060, γεγονόσ που κακιςτά τθν παροφςα κατάςταςθ (ς.ς. των αςφαλιςτικϊν ταμείων), μθ βιϊςιμθ». Τθν παραπάνω 
διαπίςτωςθ προςπάκθςε να τθν ενιςχφςει με το ψευτοδίλθμμα ότι «ι κα ζχουμε φτωχότερουσ ςυνταξιοφχουσ και ψθλότερεσ ειςφορζσ, ι 
περιςςότερουσ εργαηόμενουσ και για περιςςότερο καιρό». 

Στθν ανακοίνωςι τθσ, θ Επιτροπι προςπακεί να διαςκεδάςει τισ εντυπϊςεισ, λζγοντασ ότι θ αφξθςθ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ, το φψοσ των 
ειςφορϊν και θ φορολογία, δεν υπαγορεφονται από τθν ΕΕ, αλλά αφοροφν επιλογζσ των κρατϊν - μελϊν. Χαρακτθρίηει τθν παροφςα «Πράςινθ 
Βίβλο», ωσ μία «πρόταςθ» για τθ βιωςιμότθτα των ςυντάξεων. Ιςχυρίηεται ότι θ λιψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων επαφίεται ςτισ κυβερνιςεισ των 
κρατϊν - μελϊν, με τθν ΕΕ να δίνει τθ γενικι κατεφκυνςθ. Αυτό που θ Κομιςιόν προςπακεί να αποκρφψει από τουσ λαοφσ, είναι το γεγονόσ ότι το 
ςφνολο των «ςυςτάςεϊν» τθσ προσ τα κράτθ - μζλθ, αποτελοφν μζροσ τθσ ςτρατθγικισ ςυμφωνίασ που ζχουν ςυνυπογράψει όλεσ οι κυβερνιςεισ 
και επιτάςςει τθν απεμπλοκι του κράτουσ από τθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ, τθν πλιρθ ιδιωτικοποίθςι τθσ και βζβαια τθν αφξθςθ, μζχρι και 
απελευκζρωςθ, των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ είναι ςφμφυτεσ με τισ ανατροπζσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και τα επόμενα 
χρόνια κα διαμορφϊςουν ζνα εφιαλτικό τοπίο για τθν εργατικι λαϊκι οικογζνεια, θ οποία κα ζρκει αντιμζτωπθ με ακόμα μικρότερεσ  ςυντάξεισ, 
με ολοκλθρωτικά τςακιςμζνεσ τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, με τθν ανεργία να καλπάηει κυρίωσ ςτουσ νζουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι ο γεραςμζνοσ καπιταλιςμόσ δεν μπορεί παρά να αξιοποιιςει ςαν ςκαλοπάτι για 
ακόμα πιο αντιδραςτικά αντιλαϊκά μζτρα τθν άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου του λαοφ και τθν αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ. 

Κι αυτό τθν ώρα που κα ζπρεπε να αποτελοφν τθν αναγκαία βάςθ για τθ μείωςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, τθν απρόςκοπτθ είςοδο 
των νζων ςτθν παραγωγι, τθν αφξθςθ των ςυντάξεων και των δωρεάν παρεχόμενων υπθρεςιών Υγείασ και Πρόνοιασ, με γνώμονα τον 
παραγόμενο πλοφτο και τθν τεχνολογικι πρόοδο. 

Σφμφωνα με τθν Κομιςιόν, θ «διαβοφλευςθ» πάνω ςτθν «Πράςινθ Βίβλο» κα διαρκζςει μζχρι το Νοζμβρθ του 2010 και μετά κα κακοριςτοφν τα 
επόμενα βιματα. 

 



Τν παξαπάλσ θείκελν, αλαδεκνζηεύεηαη από ην «Ρηδνζπάζηε» ηεο 8/7/2010. Είλαη θαλεξό όηη νη εμειίμεηο απηέο 
πξννησλίδνληαη λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα, πέξαλ ησλ όζσλ δξακαηηθώλ πεξηιακβάλνληαη ζην ηειεπηαίν λόκν-
έθηξσκα. Απνδεηθλύεηαη, επίζεο, ν πξνζρεκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο επίθιεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ εθηξνρηαζκνύ γηα ηε 

ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ, κηαο θαη είλαη μεθάζαξν όηη πξόθεηηαη γηα πξναπνθαζηζκέλα κέηξα πνπ πινπνηνύληαη ζε όιε ηελ 
ΕΕ, αλεμάξηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή ηεο «βησζηκόηεηαο» ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Ο ιατθόο 
μεζεθσκόο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, γηα έλαλ άιιν δξόκν αλάπηπμεο κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 
κνλνπσιίσλ, θεληξηθό ζρεδηαζκό θαη εξγαηηθό έιεγρν, γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο ρώξαο από ηελ ΕΕ, ην ΝΑΤΟ θαη ηηο 

άιιεο ηκπεξηαιηζηηθέο ελώζεηο κε ην ιαό ζηελ εμνπζία θη όρη ζεαηή ησλ θπβεξλεηηθώλ ελαιιαγώλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο 
ηνπ πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο αζηηθήο ηάμεο, είλαη πεξηζζόηεξν αλαγθαίνο από πνηέ. 

 


