
 
 
 

 
 
 

Τετάρτη 13 του Φλεβάρη: Η µεγάλη αναµέτρηση 
 

Συνάδελφοι 
 

∆ύο µήνες µετά την απεργία- ορόσηµο (12η ∆εκεµβρίου) και το συλλαλητήριο - 
σταθµό, το εργατικό κίνηµα βρίσκεται ξανά σε θέση µάχης. Η κυβέρνηση επαναφέρει -µετά την 
αρχική υποχώρηση και την αποποµπή Μαγγίνα - τις προτάσεις της για τη …µεταρρύθµιση του 
ασφαλιστικού συστήµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

 
� Αύξηση των ορίων ηλικίας, µε µεγάλο θύµα τις γυναίκες (αυξάνονται από 7 έως 15 

χρόνια). 
� Μείωση του ύψους των συντάξεων (κατά 20%, περίπου). 
� Υφαρπαγή µέρους των εσόδων (10%) των υγιών Ταµείων, έτσι, ώστε µε µαθηµατική 

ακρίβεια να γίνουν όλα προβληµατικά. 
� Περικοπή των αναπηρικών συντάξεων. 

 
Εκείνο που άλλαξε είναι η τακτική της κυβέρνησης: µεταθέτοντας την εφαρµογή των 

νέων µέτρων σε µια πενταετία (από το 2013) η νέα Υπουργός Απασχόλησης επέλεξε τη µέθοδο 
της "σαλαµοποίησης" κατηγοριοποιώντας τους εργαζόµενους και ελπίζοντας µε τον τρόπο αυτό 
να µειώσει τις αντιδράσεις τους. Οι εργαζόµενοι, όµως, δεν τρώνε "κουτόχορτο". Γνωρίζουν 
πολύ καλά, πως όποια µέθοδο κι αν επιλέξει η κυβέρνηση οι προτάσεις της οδηγούν: 
♦ στην υπονόµευση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης,  
♦ στην αλλοίωση του χαρακτήρα της τριµερούς χρηµατοδότησης και  
♦ στην προσφυγή στην ιδιωτική ασφάλιση. 
 

Συνάδελφε 
 

Την ώρα που η δυσοσµία από τα απανωτά σκάνδαλα κάνει την ατµόσφαιρα αφόρητη, 
αυτή την ώρα επέλεξε η κυβέρνηση να συγκρουστεί µε τους εργαζόµενους σε ένα ζήτηµα - το 
ασφαλιστικό - το οποίο αποτελεί "αιτία πολέµου¨ για το συνδικαλιστικό κίνηµα! Η κυβέρνηση 
"δείχνει τα δόντια της" - και πάλι -  στους εργαζόµενους.  

 

Τώρα, ήρθε η ώρα να της δείξουµε - και πάλι - τη δύναµή µας! 
 

Την Τετάρτη 13 του Φλεβάρη απεργούµε και συµµετέχουµε στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις (11.00, Πεδίον του Άρεως). Από αυτόν το αγώνα δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να λείψει κανείς. Το οφείλουµε στο όνοµα των κατακτήσεων του εργατικού κινήµατος, το 
οφείλουµε στη γενιά µας και το οφείλουµε, κυρίως, στην επόµενη γενιά, ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ! 

 
Φλεβάρης 2008 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://users.sch.gr/dimitrako 
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