
Κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να έχει παρόν και μέλλον χωρίς αποθεματικά. Με 
δεδομένο ότι τα αποθεματικά των ταμείων μας κατασπαταλήθηκαν διαχρονικά προς όφελος 
ανώτερων εισοδηματικών κατηγοριών (άτοκα δάνεια προς βιομήχανους, τραπεζίτες, 
μεγαλοξενοδόχους, αεριτζήδες κλπ) και στη συνέχεια με τα δομημένα ομόλογα και το PSI, 
σκοπεύετε να βρείτε ή να προτείνετε πόρους και ποιους, προκειμένου να σχηματιστεί ασφαλές 
αποθεματικό για το μέλλον των συντάξεών μας; 
 
Η μόνη βιώσιμη λύση για το ασφαλιστικό πρέπει να είναι η ενίσχυση των ασφαλιστικών 
ταμείων και με εναλλακτικές πηγές εσόδων, πλην των εισφορών. Καταρχάς το ΜέΡΑ25 
προτείνει την μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ/ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι μετοχές της 
οποίας θα περάσουν εξ ολοκλήρου στα ασφαλιστικά ταμεία. Ουσιαστικά δηλαδή η δημόσια 
περιουσία περνά στα ταμεία με διττό στόχο: και για ενίσχυση της κεφαλαιοποίησής τους - η οποία 
εκμηδενίστηκε με το καταστροφικό PSI του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και ως πηγή εσόδων, 
εφόσον θα εισρέουν στα ταμεία τα καθαρά έσοδα από την διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. 
 
Δεύτερη εναλλακτική πηγή εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι η θέσπιση ενός φόρου στις 
τράπεζες, 0,2%, - που θα επιβληθεί πάνω στα χρέη των τραπεζών (σε χρέη που οφείλουν οι ίδιες 
είτε μέσω της διατραπεζικής αγοράς, είτε μέσω ιδίας έκδοσης ομολόγων) στα πρότυπα του βρετα-
νικού bank levy, που θα κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού. 
 
Οι συντάξεις μας, όπως καλά γνωρίζετε, περικόπηκαν κατά 50%. Αυτό το μέτρο το θεωρείτε 
αναγκαίο και τελεσίδικο; Αν όχι πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα προτείνατε να επανέλθουν οι 
συντάξεις μας στο αρχικό τους ύψος πριν τις περικοπές;  
 
Η μείωση στις συντάξεις που επήλθε τα τελευταία 10 μνημονιακά χρόνια μας βρίσκει απέναντι. 
Σταθερή θέση του ΜέΡΑ25 είναι η αξιοπρεπής σύνταξη. Θεωρούμε αυτές τις περικοπές 
καταχρηστικές, καθώς ως γνωστόν οι συνταξιούχοι είναι ο εύκολος στόχος των κυβερνήσεων όσον 
αφορά περικοπές δαπανών και επιβολή λιτότητας. Μέσω του σχεδίου ενίσχυσης του 
συνταξιοδοτικού που προτείνουμε παραπάνω, αλλά και μέσω της αύξησης της απασχόλησης που 
θα επιφέρει η εφαρμογή των Επτά Τομών που καταθέτει το ΜέΡΑ25 προς άμεση εφαρμογή, 
στόχος μας είναι η σταδιακή αποκατάσταση των συντάξεων.  
 
 
Οι δικαστικοί, οι ένστολοι και τα άλλα ειδικά μισθολόγια πήραν αναδρομικά από την 1.1.2012 μέχρι 
31.12.2018. Τα μισά τα έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και τα άλλα μισά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ. Θεωρείτε νόμιμο και ηθικό οι υπόλοιποι συνταξιούχοι να μην έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ 
αναδρομικά, ενώ το Σ.τ.Ε. έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων του 2ου 
μνημονίου για όλους τους συνταξιούχους; Πιστεύετε ότι τα αναδρομικά αυτά πρέπει να δοθούν με 
πνεύμα ισονομίας και ισοπολιτείας και σε όλους τους άλλους συνταξιούχους;  
 
Πιστεύουμε ακράδαντα στην ισονομία και την ισοπολιτεία. Προφανώς και δεν πρέπει να υπάρχουν 
συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει σταδιακή καταβολή των 
αναδρομικών σε βάθος τετραετίας το πολύ και πάντα κατ’αναλογία με τους ρυθμούς ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας. 
 
Είσαστε υπέρ της κατάργησης του ν. Κατρούγκαλου και της επαναφοράς των συντάξεών μας στα 
προ των μνημονίων επίπεδα;  
 
Ο ν.Κατρούγκαλου ουσιαστικά μειώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, προεξοφλώντας 
περαιτέρω μελλοντικές μειώσεις. Η λύση δεν είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά η 
καταβολή της μέσω εναλλακτικών πηγών εσόδων για τα ταμεία, όπως αυτές που προτείνουμε  
παραπάνω. 
 
Πιστεύετε ότι πρέπει να επανέλθουν οι 14 πλήρεις συντάξεις, η επαναφορά του ΕΚΑΣ κλπ για 
όλους τους συνταξιούχους;  
 
Πρέπει να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες που υπέστησαν οι συνταξιούχοι μας όλα αυτά τα χρόνια 
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των μνημονίων, ξεκινώντας με την στήριξη των πιο αδύναμων – μιλάμε φυσικά για πλήρη 
επαναφορά του ΕΚΑΣ – και βέβαια σταδιακά, πάντα σε συνάρτηση με τους ρυθμούς ανάπτυξης και 
την απόδοση στα έσοδα των ταμείων των δύο εναλλακτικών πηγών εσόδων που προτείνουμε, την 
πλήρη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 
 
Ποια θέση πήρε το κόμμα σας (εντός ή εκτός βουλής ) απέναντι σε όσα καταστροφικά μέτρα 
πήραν οι μνημονιακές κυβερνήσεις σε βάρος μας τα τελευταία χρόνια; 
 
Το ΜέΡΑ25 ιδρύθηκε για να υπηρετήσει ένα και μοναδικό σκοπό: την έξοδο της πατρίδας μας από 
το καθεστώς που ο Γιάνης Βαρουφάκης ονομάζει «Χρεοδουλοπαροικία». Έχουμε καταστεί τα 
τελευταία χρόνια ως κοινωνία και οικονομία, έρμαιο στις σκληρά ταξικές επιταγές των δανειστών, 
που σε συνέργεια με τους εγχώριους ολιγάρχες, επιβάλλουν τη μονιμοποιημένη λιτότητα, τις 
ιδιωτικοποιήσεις, ακόμα και της υγείας και του ασφαλιστικού, την απορρύθμιση των εργασιακών. 
Μέσω των Επτά Τομών που καταθέτουμε στοχεύουμε στην άμεση θεραπεία των πληγών που έχει 
επιφέρει η 10ετής σκληρή επιτροπεία στην οποία βρισκόμαστε, και την αποκατάσταση όλων των 
αδικιών που έχουν υποστεί οι έλληνες πολίτες.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλέξης Σμυρλής, Υπεύθυνος Πολιτικού Προγράμματος ΜέΡΑ25 
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