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Mε ψέµατα, προκλήσεις και καταστολή  
προχωρά η κυβέρνηση στη διάλυση του ασφαλιστικού! 

 

Έπεσε και το τελευταίο φύλλο συκής! Χωρίς να κρατά ούτε τα προσχήµατα ο υπουργός εργασίας 
προχώρησε σε µια πρωτοφανή και προκλητική δήλωση.  
 

Βάφτισε ως υπεύθυνη στάση τη στάση της µεγαλοεργοδοσίας, δηλαδή αυτών που ευθύνονται σήµερα για την 
κρίση, που έχουν καταληστεύσει τα ταµεία, αυτών που σύµφωνα µε τα δικά του στοιχεία έχουν αφήσει 
απλήρωτους πάνω από ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους, που έχουν µαύρη ανασφάλιστη εργασία πάνω από 
25%, που έχουν τσακίσει τους µισθούς και τους έχουν καθηλωµένους στα άθλια επίπεδα των 300 και των 400 
ευρώ, αυτών που ακονίζουν τα νύχια τους πάνω στα αποκαΐδια του ασφαλιστικού.   
 

Αποκαλύφθηκε µε τον πιο τρανταχτό τρόπο για ποιους η κυβέρνηση νοµοθετεί και ποιους εξυπηρετεί το νέο 
ασφαλιστικό. Αποκαλύφθηκε ότι όποια ανάπτυξη προσµένουν και επιδιώκουν να υπάρχει, αυτή θα πατήσει 
πάνω στα συντρίµµια των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων. 
  
Αυτό το δρόµο καλεί η κυβέρνηση να ακολουθήσει ο εργαζόµενος λαός!  
Την υπεύθυνη υποταγή στα συµφέροντα του κεφαλαίου! 
 

Αυτός ο δρόµος για τους εργαζόµενους είναι αυτοκτονία! 
 
Ο υπουργός εργασίας στη σηµερινή συνέντευξη τύπου προσπαθεί να κάνει γ ια άλλη µία φορά το «µαύρο – 
άσπρο», συνεχίζει να κοροϊδεύει ανοιχτά τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία.  
 

Όσα στοιχεία και αν κατασκευάσουν για να περάσει αναίµακτα το κυβερνητικό σχέδιο, ότι τερτίπια και αν 
χρησιµοποιούν, η αλήθεια είναι µια: Ότι η κυβερνητική πρόταση πατώντας πάνω στους νόµους ΠΑΣΟΚ 
και Ν.∆. (Λοβέρδου – Κουτρουµάνη – Βρούτση), δίνει συντριπτικό πλήγµα στις συντάξεις, στις 
κοινωνικές παροχές, στην πρόνοια. Φέρνουν «γρήγορο θάνατο» για το ασφαλιστικό, χτυπούν συνολικά τις 
κύριες και επικουρικές συντάξεις µε µειώσεις ως 30% για τους νυν και µελλοντικούς συνταξιούχους, τσακίζουν 
το ΕΚΑΣ µέχρι την οριστική κατάργησή του το 2019, εκµηδενίζουν τις επικουρικές συντάξεις, φέρνουν νέες 
µειώσεις στις αναπηρικές συντάξεις, τσακίζουν τα προνοιακά επιδόµατα. 
 

Όσα ο εργαζόµενος λαός µε τους αγώνες και τις απεργίες του πέταξε από το παράθυρο τα προηγούµενα 
χρόνια, τα φέρνουν από τη µπροστινή πόρτα υπό το µανδύα της ισότητας και της δικαιοσύνης.  
 

Η προσπάθεια καταστολής και εκφοβισµού του εργατικού-λαϊκού κινήµατος που επιχειρεί η κυβέρνηση στα 
χνάρια τον προκατόχων της, δε θα περάσει! 
 

Καλούµε τους εργαζόµενους να µη σκύψουν το κεφάλι, να µη συµβιβαστούν µε τα ελάχιστα, να 
απαντήσουν αγωνιστικά στα κυβερνητικά ψέµατα και στην άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης και των 
παπαγάλων της. Να δυναµώσουν οι αγώνες σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, να αποτρέψουµε το νέο 
έγκληµα.  
 

Προετοιµάζουµε νέα Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία.                      Γενάρης 2016 

Να φτάσει παντού το σύνθηµα:  
 

∆ιαλύουν την ασφάλιση και βγαίνουµε στο δρόµο 
πάρτε πίσω το νόµο λαιµητόµο 


