
 

 

 

 

19 Οκτώβρη 2015 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   
 

Την Παρασκευή 16/10/2015 ψηφίστηκαν τα ονομαζόμενα προαπαιτούμενα της συμφωνίας του 

Αυγούστου. Τα μέτρα είναι σκληρά, για την κοινωνική ασφάλιση, τα εργασιακά, σε φόρους για τα 

λαϊκά στρώματα, ιδιωτικοποιήσεις κ.α. Η πίεση από τα επιτελεία της Ε.Ε. τις ενώσεις των 

εργοδοτών για να υλοποιηθούν και μάλιστα γρήγορα οι συμφωνίες, αυξάνεται. Η συγκυβέρνηση 

κοροϊδεύει, λέγοντας ότι πρέπει να περάσουν γρήγορα τα μέτρα για να έρθει η ανάπτυξη… 

Δεν μας λέει για ποιους και πως θα έρθει αυτή. Εννοεί ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, πάνω 

στα συντρίμμια των κατακτήσεων των πολλών. 
 

Ήδη βρίσκεται στα σκαριά το νέο ασφαλιστικό! Η ασφαλιστική ισότητα και δικαιοσύνη καθώς και τα 

ενιαία κριτήρια που αναφέρονται ως πρόσχημα για το νέο σφαγιασμό, θα οδηγήσει σε νέες 

μειώσεις και εξισώσεις προς τα κάτω σε συντάξεις και δικαιώματα, σε χτύπημα της Υγείας και της 

πρόνοιας, της προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, σε απαλλαγή του κράτους και της 

εργοδοσίας από τα δήθεν βάρη του ασφαλιστικού. Το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης αφορά 

τους εργαζόμενους, κάθε εργατική-λαϊκή οικογένεια, όλες τις ηλικίες, κυρίως τη νεολαία κι ας 

φαίνεται η σύνταξη ως μια υπόθεση μακρινή. Καμιά κατηγορία, κανένας κλάδος δεν θα διασωθεί 

μόνος του. Οι αντίπαλοί μας, εργοδότες, ΣΕΒ, ΕΕ, έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο, υπομονή 

και μεθόδευση, είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά για την προώθηση των συμφερόντων τους 

απέναντί μας. Είναι σωστό να μην έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι κοινό πλαίσιο αιτημάτων, είναι 

σωστό να κοιτάμε μόνο «τα δικά μας», όταν η εργατική τάξη δέχεται ολομέτωπη επίθεση; 
 

Διαδίδουν πως υπάρχει λαϊκή συναίνεση στα νέα μέτρα, αξιοποιώντας το πρόσφατο εκλογικό 

αποτέλεσμα. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί άμεσα, να απορριφθεί. Δεν υπάρχει η συγκατάθεση του 

εργαζόμενου λαού στην ισοπέδωση της ζωής του. Η ολοκλήρωση των ανατροπών στην κοινωνική 

ασφάλιση, στους μισθούς, στις ομαδικές απολύσεις, στα εργατικά δικαιώματα πρέπει να βρουν 

τους εργαζόμενους μαχητικά στο δρόμο του αγώνα, της πάλης. Να υπάρξει ισχυρή αντίσταση, 

αμφισβήτηση και καταδίκη των νέων βάναυσων μέτρων! 

 

Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. καλεί το Δ.Σ του ΠΣΣΕΠ να καλέσει σε 

Περιφερειακές Συνελεύσεις, για να συζητηθεί η οργάνωση της αντίστασης των εργαζομένων, να 

πάρει άμεσα απόφαση συμμετοχής στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στις 22 Οκτώβρη, σε ΑΘΗΝΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ώστε να αποτελέσει σταθμό για την κλιμάκωση του αγώνα, με την προετοιμασία 

Πανεργατικής - Πανελλαδικής απεργίας στις 12 Νοέμβρη, για την οποία έχουν ήδη πάρει 

απόφαση δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, εκατοντάδες Κλαδικά και Επιχειρησιακά 

Σωματεία, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. 

 

Να μην περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας αιφνιδιάσει, να μας βρει απροετοίμαστους, 

ανήμπορους. Να μη δοθεί η δυνατότητα στις δυνάμεις που πάνε μαζί με τη μεγαλοεργοδοσία, που 

με την απουσία δράσης και οργάνωσης χαρίζουν τη δύναμη μας στον αντίπαλο, να υπονομεύσουν 

τους αγώνες μας. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μπορούμε να τους σταματήσουμε! 

Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο, που έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια 

μας, αρκεί να την αξιοποιήσουμε.  


