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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ4
ΟΧΙ στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

ME ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Τ
ην Πέμπτη 4 Φλεβάρη, απεργούμε και διαδηλώνουμε
όλοι στην πανεργατική απεργία των συνδικάτων για να
μην περάσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Ξε-

σηκώνουμε όλους τους χώρους δουλειάς. Με συνελεύσεις,
συγκεντρώσεις και περιοδείες, ενημερώνουμε τους συναδέλ-
φους, οργανώνουμε την απεργία. Βάζουμε λουκέτο σε όλους
τους χώρους δουλειάς, περιφρουρούμε από το πρωί, και κα-
τεβαίνουμε με τα πανό μας στις απεργιακές συγκεντρώσεις. 

Η απεργία στις 4 Φλεβάρη είναι η μαζική εργατική απάν-
τηση, ενάντια στο νέο ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα ενωθούν όλα τα ρυάκια της σύγκρου-
σης, που έχουν ήδη ξεκινήσει σε δεκάδες χώρους και κλά-
δους. Οι ναυτεργάτες απεργούν ξανά στις 27 και 28 Γενάρη
και προγραμματίζουν κλιμάκωση με την κατάθεση του νομο-
σχεδίου. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ κάνουν συλλαλητήριο στις
3 Φλεβάρη και προγραμματίζουν 48ωρες επαναλαμβανόμε-
νες με την κατάθεση. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και των Λιμα-
νιών που παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Οι εργαζό-
μενοι στους ΟΤΑ, που κάνουν καταλήψεις στις 28/1, οι εργα-
ζόμενοι στα ΜΜΕ που απεργούν στις 28/1, οι δικηγόροι, οι
μηχανικοί, οι αγρότες…

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, γιατί καταλα-
βαίνουν ότι πίσω από τα ψέματα ότι δεν θα μειωθούν οι κύ-
ριες συντάξεις, η κυβέρνηση προσπαθεί να διαλύσει συνολι-
κά την κοινωνική ασφάλιση, υλοποιώντας όλους τους προ-
ηγούμενους μνημονιακούς νόμους και προσθέτοντας σε αυ-
τούς, τις δικές της επιθέσεις. 

Για εργαζόμενους και συνταξιούχους, έρχεται ψαλίδι στις
κύριες συντάξεις μέσα από τον επανυπολογισμό των συντά-
ξεων (με βάση όλο τον εργασιακό βίο αντί για την καλύτερη
πενταετία, όπως ίσχυε μέχρι τώρα) και με ποσοστά αναπλή-
ρωσης 36%-55%, αντί για 70% που ίσχυαν πριν. Έρχεται μα-
χαίρι στις επικουρικές συντάξεις (από 8-30%), μεγαλύτερο
πετσόκομμα του εφάπαξ και κατάργηση του ΕΚΑΣ που
έπαιρναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και βέβαια αυξάνουν τα
όρια ηλικίας στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια ένση-
μα. Πρόκειται για ένα ξεθεμελίωμα συνολικά του συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης. 

Η διάλυση του ασφαλιστικού, είναι σταθερή επιδίωξη
όλων των κυβερνήσεων εδώ και τρεις δεκαετίες. Από τον
Μητσοτάκη στις αρχές του ’90, στον Σημίτη στη συνέχεια, με
τον Γιαννίτση, στον Καραμανλή και τον Μαγγίνα, μέχρι τα τε-
λευταία χρόνια των μνημονίων. Καμία κυβέρνηση δεν τα κα-
τάφερε να τα επιβάλλει. Τους σταμάτησε ένα δυνατό εργατι-
κό κίνημα που τίναξε στον αέρα όλες τις επιθέσεις. Το ίδιο
να κάνουμε και τώρα. Η κυβέρνηση φοβάται τις εργατικές
αντιδράσεις που έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνονται και  ψάχνει
απεγνωσμένα να βρει συναίνεση στα μνημονιακά κόμματα. 

Η λύση είναι απλή για να σώσουμε τις συντάξεις. Διαγρα-
φή του χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώνουμε δις. ευρώ
κάθε χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών.
Να πάρουμε από τους εργοδότες τα εκατομμύρια που χρω-
στάνε στα ταμεία. Να είναι ασφαλισμένο το σύνολο των ερ-
γαζόμενων, νομιμοποίηση των μεταναστών, μαζικοί διορι-
σμοί τώρα, μόνιμη και σταθερή εργασία για να χτυπηθούν οι
ελαστικές σχέσεις και η μαύρη εργασία.

Η απεργία στις 4 Φλεβάρη χρειάζεται να έχει τη μεγαλύ-
τερη επιτυχία από όλες τις πανεργατικές που έχουμε κάνει
τα τελευταία έξι χρόνια. Να είναι πιο μαζική και πιο μαχητική
από κάθε άλλη πανεργατική. Γι’ αυτό χρειάζεται να οργανώ-
σουμε τους χώρους μας. Συγκροτώντας παντού επιτροπές
αγώνα για να πάρουν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι της βά-
σης, την οργάνωση των κινητοποιήσεων. Στις συνελεύσεις
μας αποφασίζουμε απεργιακή κλιμάκωση και απαιτούμε από
τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις να προχω-
ρήσουν σε απεργίες διαρκείας.

Η απεργία στις 4 Φλεβάρη, χρειάζεται να βρει και συνέ-
χεια, με επόμενες πανεργατικές απεργίες, άμεσα και όχι να
περιμένουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες τις ημέρες ψήφισης
του νομοσχεδίου. Να διεκδικήσουμε ότι θα συνεχίσουμε με
απεργίες διαρκείας σε όλους τους κλάδους και όλους τους
χώρους. Δημιουργώντας ένα πανεργατικό κύμα που θα
αναγκάσει την κυβέρνηση να μην καταθέσει καν το νομοσχέ-
διο, πόσο μάλλον να το ψηφίσει. 
Αυτή τη μάχη δίνει με όλες του τις δυνάμεις ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια και σε καλεί να τη δώσουμε μαζί.


