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«Οχι στα παζάρια» φώναξαν οι αγωνιστικές δυνάμεις
Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες προωθούν τη συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση, ρίχνοντας νερό στο μύλο της

επίθεσης

«Οχι στα παζάρια και στο συμβιβασμό δεν θα περάσει
λέμε το Ασφαλιστικό!» «Τέρμα στην απάτη και στον
εκβιασμό. Ασφάλιση δημόσια για όλο το λαό». Με αυτά
τα συνθήματα, οι αγωνιστικές δυνάμεις στο χώρο των
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων,
έδωσαν μαζικό «παρών» στη χτεσινή κινητοποίηση
δικηγόρων, μηχανικών, υγειονομικών και άλλων
ελεύθερων επαγγελματιών για το Ασφαλιστικό. Οι
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και
από εκεί κατευθύνθηκαν, μέσω της Σταδίου, προς το
υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια στη Βουλή.

Με τα πανό τους πορεύτηκαν στη διαδήλωση η
Επιτροπή Αγώνα Τεχνικών, η Επιτροπή Αγώνα
Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, η
Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων
Υγειονομικών, η Επιτροπή Αγώνα Λογιστών και
ελεύθερων επαγγελματιών Αττικής. Μαζί τους και η
νέα βάρδια των επιστημόνων, φοιτητές από αντίστοιχες σχολές, που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ. Με δυναμισμό έκαναν
καθαρό ότι οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να μπουν σε παζάρια με την κυβέρνηση για το
«σχέδιο - λαιμητόμο», όπως κάνουν οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών φορέων, ρίχνοντας αντικειμενικά νερό στο
μύλο της κυβέρνησης.

«Χαρίζουνε τα χρέη στην πλουτοκρατία και το λαό τσακίζουν με τη φοροληστεία», φώναξαν μπροστά από το υπουργείο
Εργασίας, δείχνοντας τον ταξικό χαρακτήρα της επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση, που κρύβεται πίσω από το πρόσχημα
της «βιωσιμότητας» του συστήματος, ενώ για τη λεηλασία των αποθεματικών των Ταμείων θύμισαν πως «Με τα λεφτά
του ΤΣΜΕΔΕ, δικές μας εισφορές, στη Σοφοκλέους παίζουνε οι καπιταλιστές».

Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση των Επιτροπών Αγώνα Τεχνικών, για το ρόλο των πλειοψηφιών στα συνδικαλιστικά
όργανα των επιστημόνων, «οι φορείς αυτοί συσκοτίζουν τον πραγματικό χαρακτήρα της νέας αντιασφαλιστικής
επίθεσης, ως κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης που ξετυλίγει η άρχουσα τάξη με όλες τις
κυβερνήσεις της τα τελευταία 25 χρόνια και βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συνδιαλλαγής με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, προωθώντας παρεμβάσεις που αποδέχονται την ανταποδοτικότητα, την διάλυση του κοινωνικού
χαρακτήρα της Ασφάλισης.

Είναι συνένοχοι για τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τις τελευταίες
αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις και αποδέχονται νέα μέτρα "παζαρεύοντας" την έκτασή τους ώστε να
εκτονωθεί η οργή των εργαζόμενων επιστημόνων. Πρόκειται για εφεδρείες στο στρατόπεδο του αντίπαλου».

Οι ταξικές δυνάμεις ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο 23 Γενάρη με
προσυγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, και κάλεσαν σε καθολική συμμετοχή στην απεργία στις 4 Φλεβάρη
και συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ. Η χτεσινή κινητοποίηση κατέληξε έξω από τη Βουλή.
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