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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

 Για ακόμα μια φορά, βρισκόμαστε, μαζί με το σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας, στη δυσάρεστη θέση να παρακολουθούμε μια 
ραγδαία οπισθοδρόμηση σε πολλούς από τους τομείς που συνθέτουν 
τον κοινωνικό μας πολιτισμό. 

Το  δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση χρονολογείται από τον 
προηγούμενο αιώνα, κατοχυρώθηκε μετά από πολλούς αγώνες του 
εργατικού κινήματος και σημαίνει την υποχρέωση κάθε κράτους να 
εξασφαλίσει αυτό, και όχι οι πολίτες ως μονάδες, σε όλους ανεξαιρέτως 
τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης ακόμα και όταν αυτοί δε θα 
μπορούσαν να εργαστούν είτε λόγω κάποιου προβλήματος υγείας είτε 
επειδή έκλεισαν τον παραγωγικό τους κύκλο. 

Σήμερα, αυτό το δικαίωμα, που αποτελεί και την πεμπτουσία του 
κοινωνικού κράτους, για το οποίο ήταν περήφανες οι προηγούμενες 
γενιές, καταστρατηγείται. Θυσιάζεται προκειμένου να ικανοποιηθούν 
ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αναιρώντας μια – μια τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις της ακολουθεί πιστά την πολιτική γραμμή 
όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και εργάζεται 
συστηματικά για την απαξίωση και ουσιαστική κατάργηση 
δημοκρατικών αρχών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι νομοθετικοί της 
σχεδιασμοί, η δική της εκδοχή για την αναδιάρθρωση του 
ασφαλιστικού συστήματος το επιβεβαιώνουν. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα, απαγγέλλοντας και αυτή με τη σειρά της τη 
γνωστή επωδό «πρόκειται για αναγκαία μέτρα για τη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος» μεριμνά μόνο για την τήρηση των 
δεσμεύσεων που ανέλαβε με το τρίτο μνημόνιο, επιδιώκοντας να είναι 
συνεπής προς τα ξένα κέντρα εξουσίας παρόλο που είναι πασιφανές ότι 
τα σχεδιαζόμενα μέτρα είναι εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων  και 
συνταξιούχων. Παρόλο που με αυτά τα μέτρα καταφέρει ακόμα ένα 
ισχυρό πλήγμα στην έννοια του κοινωνικού κράτους. 
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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
Έχουμε το καθήκον – την υποχρέωση απέναντι όχι μόνο στους 

εαυτούς μας αλλά και στις επόμενες γενιές Ελλήνων να θέσουμε 
οριστικό και αταλάντευτο φραγμό στις κυβερνητικές αυθαιρεσίες. 
Οφείλουμε να προασπίσουμε τις κατακτήσεις μας, να υπερασπιστούμε 
το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Πρέπει και 
μπορούμε να σταματήσουμε αυτήν την αδιάκοπη θυσία των 
δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και του μέλλοντός μας στο βωμό της 
ακόρεστης εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων. 

Γι΄ αυτό καλούμε όλες και όλους να λάβουν μέρος στη Γενική 
Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016 και να συμμετάσχουμε μαζικά και 
δυναμικά στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν σε όλη τη χώρα. 

 
Πρέπει και μπορούμε να τους σταματήσουμε 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


