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«Πάρτε πίσω το νόμο-λαιμητόμο! Κοινωνική Ασφάλιση για όλους αποκλειστικά δημόσια
και  υποχρεωτική!  Να  πληρώσει  η  πλουτοκρατία!»,  φώναξαν  χιλιάδες  εργατοϋπάλληλοι,
αυτοαπασχολούμενοι,  συνταξιούχοι,  φοιτητές  και  σπουδαστές  που  παρά  το  τσουχτερό  κρύο
διαδήλωσαν το Σάββατο μαζικά στην Αθήνα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ.  Αφού
πρώτα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην Ομόνοια, ακολούθησε μαζική και δυναμική πορεία προς
τη Βουλή.

Δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, όπου η πορεία μετέβη στο
μπλόκο της Νίκαιας, σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, στον Πειραιά,  σε Μακεδονία και Θράκη,
στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αργολίδα, στη Ρόδο.

«Τσακίζουν την Ασφάλιση και βγαίνουμε στο δρόμο, πάρτε τώρα πίσω το νόμο-λαιμητόμο.
4 Φλεβάρη απεργία», τόνιζε το πανό στην κεφαλή της πορείας στην Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα
συνέχισης του αγώνα ενάντια στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ακολουθούσε το Σωματείο
Εργαζομένων της «Σόφτεξ», η Ομοσπονδία Τύπου - Χάρτου, η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων και
τα μπλοκ Ομοσπονδιών, Σωματείων, Ενώσεων και φορέων.

Στην  κινητοποίηση  παραβρέθηκε  πολυμελής  αντιπροσωπεία  της  ΚΕ  του  ΚΚΕ,  καθώς  και
αντιπροσωπεία   της  κλαδικής  συνταξιούχων  της  ΠΣΟ.

Κόντρα στην  προπαγάνδα  της  συγκυβέρνησης  και  στη  σύγχυση  που  προσπαθεί  να  σπείρει  στα
εργατικά λαϊκά στρώματα, συνεπικουρούμενη και από τις άλλες δυνάμεις της αστικής διαχείρισης, η
μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ δείχνει ότι θα βρουν απέναντί τους το μαζικό,
οργανωμένο,  ταξικό  κίνημα  που  απαιτεί  την  απόσυρση  του  σχεδίου  διάλυσης  της  κοινωνικής
ασφάλισης, 

Με συνθήματα όπως «Τέρμα πια ο εμπαιγμός, ανθρώπινος δεν γίνεται ο καπιταλισμός», «Με αγώνες
έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «Δημόσια Ασφάλιση και καθολική, αυτή
είναι  η  απάντηση  η  ταξική»  οι  συμμετέχοντες  στην  κινητοποίηση  δήλωσαν  αποφασισμένοι  να
συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους ενάντια στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων τους, να
παλέψουν για την ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων.

Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί με συλλαλητήριο την Τρίτη 26 Γενάρη, τη μέρα που
θα  υπάρχει  στη  Βουλή  συζήτηση  για  το  Ασφαλιστικό,  ενώ  οι  ταξικές  δυνάμεις  δίνουν  ήδη
οργανωμένα  τη  μάχη  για  την  επιτυχία  της  πανελλαδικής  πανεργατικής  απεργίας  στις  4
Φλεβάρη.

Παράλληλα το ΠΑΜΕ στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών.  Καλεί τη
μικρομεσαία αγροτιά να μπει ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά στον αγώνα και σε συμμαχία με την
εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα να βάλει φραγμό στα νέα μέτρα που εντάσσονται στο
γενικότερο  σχεδιασμό  της  ΕΕ  και  της  κυβέρνησης,  που  με  εργαλείο  την  ΚΑΠ  επιδιώκουν  το
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ολοκληρωτικό ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών, τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής
στα χέρια λίγων μεγαλοαγροτών και μεγαλοεπιχειρηματιών του αγροτικού τομέα.

Η συγκέντρωση στην Ομόνοια
Στην  Ομόνοια,  τη  συγκέντρωση  άνοιξε  ο  Δημήτρης Κατσιγιάννης,  πρόεδρος  του  Σωματείου
Εργαζομένων στη «Softex». Υπογράμμισε πως το δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση θυσιάζεται στο
βωμό της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης και πρόσθεσε πως για τους ίδιους λόγους η
πολυεθνική ετοιμάζεται να βάλει  λουκέτο και να πετάξει  στην ανεργία τους εργαζόμενους στη
«Softex». «Καλούμε τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους
προς  τους  εργαζόμενους  της  "Softex",  αλλά  και  να  ανάψουν  εστίες  αντίστασης  σε  όλα  τα
εργοστάσια. Να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα είναι μισθοί Βουλγαρίας και
Τουρκίας για να τους ανταγωνιστούμε», σημείωσε. (Δείτε βίντεο ΕΔΩ)

Στο  χαιρετισμό  του  ο  Ηλίας  Τσιμπουκάκης,  μέλος  του  ΔΣ  Σωματείων  Μισθωτών  Τεχνικών,
σημείωσε: «Όλοι εμείς οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι τεχνικοί, γενικότερα οι μισθωτοί και
αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες - δικηγόροι, γιατροί και υγειονομικοί - που συσπειρώνονται στις
Επιτροπές Αγώνα βαδίζουμε μαζί με τα εκατοντάδες ταξικά σωματεία που ανταποκρίνονται στο
προσκλητήριο μάχης του ΠΑΜΕ και λέμε καθαρά: Το εγκληματικό νομοσχέδιο δεν διορθώνεται, δεν
βελτιώνεται! Μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε για να μη φτάσει στη Βουλή».

Υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να σημαδέψουμε τον πραγματικό αντίπαλο. Κι αυτός δεν είναι μόνο η
κυβέρνηση  Τσίπρα  που  ανέλαβε  τη  "βρώμικη"  δουλειά  για  λογαριασμό  του  κεφαλαίου.  Εξίσου
συνένοχοι είναι τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, η ΓΣΕΕ
του υποταγμένου κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, τα επιστημονικά επιμελητήρια, όπως
το ΤΕΕ, που συναίνεσαν διαχρονικά στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης… Όλοι αυτοί μαζί
αποδέχονται  την  πολιτική  της  ανταποδοτικότητας  που  μεταφέρει  τα  βάρη  της  Κοινωνικής
Ασφάλισης από το κράτος και την εργοδοσία στις πλάτες των εργαζομένων» (Δείτε βίντεο ΕΔΩ
και ολόκληρος ο χαιρετισμός στο συνημμένο).

«Χωρίς χάσιμο χρόνου κάνουμε τη νύχτα μέρα με στόχο η γενική απεργία στις 4 Φλεβάρη να είναι η
πιο αποφασιστική και καθαρή απάντηση του εργαζόμενου λαού: Ο νόμος Κατρούγκαλου να μη φτάσει
καν στη Βουλή. Να αποσυρθεί. Δεν διορθώνεται, δεν παίρνει τροποποιήσεις και τροπολογίες, δεν
φτιασιδώνεται, δεν αλλάζει. Μόνο ανατρέπεται! Όσοι μιλούν για τροποποιήσεις και αλλαγές έχουν
λερωμένη τη φωλιά τους! Είναι οι ίδιοι που έχουν στηρίξει την ουσία των μέτρων. Είναι οι δυνάμεις
εκείνες  που  έχουν  συνδιαμορφώσει  και  στηρίξει  διαχρονικά  την  αιματηρή  επίθεση  που  σήμερα
αντιμετωπίζουμε. Είναι τα κόμματα που μαζί με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψήφισαν όλοι μαζί
το 3ο και φαρμακερό μνημόνιο και τώρα κάνουν πως διαφωνούν. Αρκετά με την κοροϊδία και τις
απάτες τους!», τόνισε στην κεντρική ομιλία ο Μανώλης Καραντούσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Κάλεσε όλους τους εργαζόμενους «να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά τους στα παπαγαλάκια της ΕΕ,
της κυβέρνησης, του ΣΕΒ, των ΜΜΕ και των παρατρεχάμενών τους. Να συστρατευτούν στον αγώνα
μαζί μας, να συμπορευτούν μαζί με το ΠΑΜΕ. Η ελπίδα δεν είναι σύνθημα, βρίσκεται μόνο στον
αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ που είναι προς όφελος των κερδών των
μονοπωλίων, που θυσιάζουν τις ζωές μας. Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ρήξης, της ανατροπής
της κυριαρχίας των μονοπωλίων και περνά από το δρόμο της ικανοποίησης των δικών μας αναγκών.
Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ή τα κέρδη των μονοπωλίων ή οι δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Να φτάσει
παντού  το  σύνθημα:  Διαλύουν  την  Ασφάλιση  και  βγαίνουμε  στο  δρόμο,  πάρτε  πίσω  το  νόμο-
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λαιμητόμο». (Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία ΕΔΩ)
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