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Τα κέιε ηνπ Παλειιήληνπ Δηθηύνπ Σπληαμηνύρσλ 
αηζζαλζήθακε δπζάξεζηε έθπιεμε όηαλ δηαβάζακε ηε ζπκθσλία ηεο 

20ήο Φεβξνπαξίνπ 2015, κόιηο δπν βδνκάδεο κεηά ηνλ ζρεκαηηζκό 
ηεο θπβέξλεζεο , πνπ είρε ππνζρεζεί όηη ζα θαηαξγήζεη ην Μλεκόλην 

κε έλα άξζξν, όπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε. 

Δηαηεξνύζακε σζηόζν ηελ ειπίδα όηη κε ηελ πξνβαιιόκελε 

σο ζθιεξή δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζα 

αθνινπζνύζε κε βάζεη ηηο αληηκλεκνληαθέο δεζκεύζεηο ζαο, ζα 
αθπξώλνληαλ ή ζα απαιύλνληαη ηα ζθιεξά επώδπλα θαη 

δπζβάζηαρηα κέηξα ησλ πξνεγνύκελσλ κλεκνλίσλ, ηα νπνία καο 
νδήγεζαλ ζηελ θησρνπνίεζε.  

Οη ειπίδεο καο δηαςεύζζεθαλ παηαγσδώο κε ηελ ςήθηζε ηνπ 
λένπ θαηαηγηζηηθνύ κλεκνλίνπ. 

Τν ζπλεηδεηνπνηήζακε κειεηώληαο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
αλαιήθζεθαλ  ζηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά θαζώο θαη σο 

πξνο ηελ πξνβιεπόκελε πξνεηνηκαζία εθαξκνγήο ησλ 
ζπληαμηνθηόλσλ ξεηξώλ.  

Πιεξνθνξεζήθακε άιισζηε όηη και ν ζεκεξηλόο Υπνπξγόο 
Εξγαζίαο δελ αιιάδεη ηα κέιε ηεο επηθαινύκελεο «Επιηποπήρ 
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οθών για ηο Αζθαλιζηικό». Σ’ απηή ηελ Επηηξνπή κεηέρνπλ 
ηερλνθξάηεο, θίια πξνζθείκελνη πξνο ηηο εξγνδνηηθέο ελώζεηο θαη 

επηζηήκνλεο, νη απόςεηο ησλ νπνίσλ πξννησλίδνπλ ηε ζθιεξόηεξε 
δπλαηή εθαξκνγή ησλ κλεκνληαθώλ δεζκεύζεσλ θαη ηελ αιιαγή ηεο 

θύζεο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ καο Σπζηήκαηνο.  

Παπά ηα επανειλημμένα διαβήμαηά μαρ δεν καηέζηη 

δςναηό να μεηέσει κανέναρ εκππόζωπορ ηηρ ενεπγού ή 

απόμασηρ επγαζίαρ, πποεπσόμενορ από ηιρ ςνδικαλιζηικέρ 
Οπγανώζειρ ή εξειδικεςμένορ επιζηήμοναρ πποηεινόμενορ από 

αςηέρ. Έηζι, αναμένεηαι να αποθαζίζοςν άλλοι για 
λογαπιαζμό μαρ κι εμείρ απλώρ να ςποζηούμε ηιρ ζςνέπειερ 

ηων έπγων ηοςρ.  

ΙΑΣΑΓΓΕΚΚΟΤΛΕ απηή ηελ πξσηνθαλή ζπκπεξηθνξά ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ αηθληδίαζε όινπο καο θαη ΔΗΚΩΜΟΤΛΕ όηη ζα 
αληηζηαζνύκε κε θάζε κέζν ώζηε νη ζθιεξέο θαη αληηαζθαιηζηηθέο 

δεζκεύζεηο ηνπ ηξίηνπ Μλεκνλίνπ λα κελ πεξάζνπλ. 
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