
Στην τελική ευθεία για την αντιδραστική 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος 
έχει μπει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε πλήρη 
συμπόρευση με ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ και τα πιο ισχυρά 
τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου. 

Πρόκειται για πρωτοφανή αντεργατική αναδιάρ-
θρωση, που υπερβαίνει το νόμο Γιαννίτση, το 
νόμο Λοβέρδου–Κουτρουμάνη, τα πορίσματα 

των επιτροπών «σοφών» και τις ως τώρα αντιλαϊκές 
νομοθετικές παρεμβάσεις. Το σχέδιο νόμου που πα-
ρουσίασε η κυβέρνηση ως δική της πρόταση για τη 
«διαπραγμάτευση» που θα ακολουθήσει, ως γνωστό 
σήριαλ πλέον, με τους «θεσμούς» και τους «δανει-
στές», προβλέπει καταιγισμό μέτρων και σαρωτικών 
αλλαγών στις συντάξεις, στις εισφορές και στις προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης. Κατεδαφίζει όλα όσα 
ισχύουν στο ασφαλιστικό σύστημα μέχρι σήμερα. 
Το νεοφιλελεύθερο έκτρωμα για το νέο ασφαλι-
στικό καταργεί κάθε απομεινάρι κοινωνικού-αναδια-
νεμητικού χαρακτήρα και μετατρέπει την κοινωνική 
ασφάλιση σε ατομική υποχρέωση. ∆ημιουργεί ένα 
άλλο σύστημα, βασισμένο στις νεοφιλελεύθερες λο-
γικές των ΕΕ-∆ΝΤ-ΟΟΣΑ, σύστημα που ήδη ισχύει 
σε μια σειρά χώρες και διέλυσε πλήρως το δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα. Τα μέτρα που θα περιλαμβά-
νει το νέο Ασφαλιστικό δεν θα εξαντληθούν με την 
ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά θα υπάρχουν ειδικές 
ρήτρες που θα μεταβάλουν το ύψος των συντάξεων 
αυτόματα, δικτατορικά, χωρίς να απαιτούνται κάθε 
φορά νέες νομοθετικές ρυθμίσεις!

Με το νόμο αυτό γενικεύεται και κλιμακώνεται η 
εκμετάλλευση του συνόλου των εργαζομένων, δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα, καταστρέφονται οι μικρομε-
σαίοι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες 
και τα μικρομεσαία στρώματα της πόλης. Επιβάλλεται 
ένας απίστευτος ρατσισμός απέναντι στη νέα γενιά 
που την «αξιολογούν» για μια σύνταξη των 170 ευρώ, 
ένα μισθό των 300 ευρώ και μια δουλειά 5μηνης ανά-
σας (όταν τη βρίσκει) μέσα στην ασφυξία της ανεργί-
ας και της μετανάστευσης. Ετοιμάζουν σε όλο το λαό 
«μαύρα γηρατειά» με επιδόματα πείνας και περίθαλψη 
«ράντζου» σε νοσοκομεία αποθήκες ανθρώπων.

Η απάντηση και στάση των εργαζομένων, της νεο-
λαίας, όλων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων μπορεί να 
είναι μόνο μία: Μην τολμήσετε να το φέρετε! Επι-
στρέφεται ως απαράδεκτο. ∆εν πρέπει να φτάσει 
καν στη Βουλή ένα τέτοιο έκτρωμα. 

Κυβέρνηση-εργοδοσία-ΕΕ-∆ΝΤ 
θέλουν να νομοθετήσουν:
Σύνταξη-φιλοδώρημα, 

δουλειά μέχρι τον τάφο, 
χωρίς περίθαλψη και ταμεία 

διαλυμένα

Η κυβέρνηση δια των υπουργών και βουλευτών της 
λέει προκλητικά ψέματα για τον επικείμενο νόμο και 
την αντιδραστική τομή που θα φέρει στο ασφαλιστι-
κό. Με χυδαία επικοινωνιακά κόλπα και φτηνή προ-
παγάνδα κάνει το «άσπρο-μαύρο»! Και φυσικά έχει 
την πλήρη στήριξη όλων των καθεστωτικών ΜΜΕ, των 

ΞΕΣΗΚΩ
ΜΟΣ 

ΤΩΡΑ
ενάντια

στην

αντιασφ
αλιστική

επίθεση



μνημονιακών «παπαγάλων» που πάλι κράζουν «να σω-
θεί η χώρα»! Αντίθετα από ότι λένε κυβέρνηση-κανά-
λια-εργοδότες και «δανειστές», το ασφαλιστικό είναι 
βαθιά αντιλαϊκή τομή που θα φέρει νέα φτώχεια, δεινά 
και εξαθλίωση στην κοινωνική πλειοψηφία!
Η πρώτη δόση των αλλαγών θα περιλαμβάνει 

συνοπτικά 10 μέτρα που θα εφαρμοστούν μέσα στο 
2016:

1 Μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, 
τόσο στις νέες για τις οποίες θα εφαρμοστεί νέος 
τρόπος υπολογισμού που οδηγεί σε μικρότερες 
αποδοχές, όσο και στις ήδη καταβαλλόμενες, 
οι οποίες θα ξαναϋπολογιστούν με χαμηλότερα 
ποσοστά αναπλήρωσης. Η σύνταξη χωρίζεται 
σε δύο μέρη, την «εθνική σύνταξη» και την 
αναλογική – ανταποδοτική. Η «εθνική σύντα-
ξη» (σήμερα προβλέπεται στα 384 ευρώ ανώτε-
ρο όριο, αύριο ακόμα μικρότερη) για όσους είναι 
κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, θα δίνεται 
στα 67. Η αναλογική-ανταποδοτική σύνταξη, θα 
στηρίζεται στη σύνδεση εισφορών-παροχών, θα 
έχει ποσοστά αναπλήρωσης από 38% και θα ξεκι-
νά από τα 170 ευρώ!

2 Κατάργηση όλων των ως τώρα ορίων των κα-
τώτατων συντάξεων για όσους αποχωρούν από 
1/7/2015 και μετά. Τα νέα ποσά για τις κατώτερες 
κύριες συντάξεις θα ξεκινούν από τα 170 ευρώ.

3 Κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων και των 
ειδικών διατάξεών τους, και ενοποίησή τους 
σε ένα ενιαίο φορέα. Η κατάργηση όλων των 
Εθνικών Συστημάτων (ασφάλισης, πρόνοιας 
και υγείας) και η ενοποίησή τους σε ένα φο-
ρέα με κορμό το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) έχει σκοπό την 
εξίσωση όλων των παροχών τους στα χαμη-
λότερα επίπεδα, δηλαδή ενοποίηση και εξί-
σωση στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Επί-
σης, αυτό θα οδηγήσει στην υφαρπαγή όλων των 
αποθεματικών και στο ξεπούλημα της περιουσίας 
των ταμείων. 

Όλα αυτά έχουν και ένα ακόμα συνολικό αποτέλεσμα: 
Η κυβέρνηση νομοθετεί έτσι, ώστε, οι ασφαλισμένοι να 
εξαναγκάζονται ουσιαστικά -εφόσον αντέχουν οικονο-
μικά- να ξαναπληρώνουν εισφορές σε επαγγελματικά 
ταμεία ή στην ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να 
έχουν στοιχειώδεις παροχές υγείας ή να καταφέρουν να 
επιβιώσουν στα γεράματα. Ενισχύεται έτσι και με αυτόν 
τον τρόπο το κεφάλαιο και οι ιδιωτικοί επιχειρηματικοί 
όμιλοι των ασφαλιστικών πολυεθνικών και των επιχειρή-
σεων υγείας. Αυξάνονται σημαντικά τα βάρη για όλη την 
κοινωνία, για τα φάρμακα, την περίθαλψη, την υγεία.
Συνολικά, κατεδαφίζουν το κολοβό, αναδιανε-

μητικό σύστημα. ∆ιαλύουν ό,τι άφησαν όρθιο από 
το δημόσιο, ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντας 
το σε ανταποδοτικό – κεφαλαι οποιητικό.

Ο αντιασφαλιστικός νόμος δεν έρχεται λοιπόν 
για να «σωθεί» το ασφαλιστικό! Αλλά για να ενισχυ-
θούν τα κέρδη της εργοδοσίας, τα «επενδυτικά» κί-
νητρα στα ντόπια και ξένα αρπακτικά, η εξυπηρέτηση 
του τοκογλυφικού χρέους, η υποταγή στο δημοσιο-
νομικό σφαγείο της ευρωζώνης. ∆εν είναι ένα απλό 
προαπαιτούμενο! Αποτελεί μια στρατηγική απάντη-
ση του κεφαλαίου και της ΕΕ στην κρίση, μια αγω-
νιώδης προσπάθεια να σώσουν τα κέρδη τους μέσα 
από τη δουλοποίηση των εργαζομένων.

Η συναίνεση που ζητά τώρα ο Τσίπρας είναι δεδο-
μένη από τα συστημικά κόμματα. Καμία εμπιστοσύνη ή 
αυταπάτη για Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΛΕΒΕΝΤΗ-Χ.Α. 
Μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και τα προαπαιτούμενα 
του Αυγούστου. Τα ίδια μέτρα ψήφιζε και η λεγόμενη 

4 ∆ραστικές περικοπές στις επικουρικές συντά-
ξεις και σταδιακή εξαφάνισή τους. Το ψαλίδι θα 
ξεκινά από 8% και θα φτάνει το 15% ή και το 
30%.

5 ∆ραματική αύξηση εισφορών για ασφάλιση 
και υγεία για όλους τους εργαζόμενους, που 
οδηγεί και σε μείωση μισθών. Ταυτόχρονα, με τις 
νέες διατάξεις του νόμου συνθλίβονται κυριο-
λεκτικά τα «μπλοκάκια» και οι αυτοαπασχο-
λούμενοι (οι περισσότεροι από τους οποίους 
είναι εργαζόμενοι), καθώς οι εισφορές διαμορ-
φώνονται στο 38,45% επί του εισοδήματος τους!

6 Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις εισφορές των 
αγροτών που θα πάνε από το 7% στο 20% του 
ποσού της ασφαλιστικής τους κατηγορίας. 

7 Μείωση κατά 10% ως 15% στο νέο εφάπαξ.

8 Χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια για το 
ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να το χάνουν 70.000 δι-
καιούχοι. Από το 2020 καταργείται εντελώς, έτσι 
θίγονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

9 Ανατροπή στις πρόωρες συντάξεις με κρυφές 
αυξήσεις στα όρια ηλικίας και μείωση σύνταξης 
πάνω και από 40% για το ∆ημόσιο.

10 Κατάργηση των ειδικών καθεστώτων συνταξιο-
δότησης από το ∆ημόσιο.



«αντιπολίτευση» όταν ήταν κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς 
«οικουμενικά» κυβερνούν. 

 
300 ευρώ σύνταξη 
στα βαθιά γεράματα 
να πάρουν ο Τσίπρας, 

η κυβέρνησή του και όσοι ψήφισαν 
τα τρία μνημόνια!

 
∆εν μας ξεγελάνε οι κοινοβουλευτικές και επικοινω-
νιακές κορώνες. Απέναντι στη συναίνεσή τους για την 
καταστροφή μας, απαντάμε με μαζικό, λαϊκό ξεση-
κωμό. Με ταξικό πόλεμο. ∆εν τους φοβόμαστε, ούτε 
τους πιστεύουμε άλλο πια. ∆εν ζητάμε «δικαιοσύνη 
στην εξαθλίωση». Απαιτούμε να πάρουμε πίσω όλα τα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Απαιτούμε όσα 
μας ανήκουν. Τον κλεμμένο πλούτο που παράγουμε!
Για το κεφάλαιο και τις πολιτικές δυνάμεις, που με 

την πολιτική τους το υπηρετούν, οι αντιδραστικές το-
μές που επιχειρούνται είναι άρρηκτα δεμένες με την 
ανάταση της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και της «εθνικής» οικονομίας, με 
την πολιτική κυριαρχία και τους όρους εκμετάλλευσης 
και χειραγώγησης της εργατικής τάξης και των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων. Για τους εργαζόμενους και 
τα λαϊκά στρώματα, το ασφαλιστικό συνδέεται τόσο 
με τις αμοιβές, τις παροχές και την υγειονομική περί-
θαλψη, την πρόνοια, και τις συντάξεις, όσο και με το 
συνολικό «σχέδιο ζωής» κάθε ανθρώπου.
 
Καλούμε σε γενικό απεργιακό και λαϊκό ξεσηκω-
μό ΑΜΕΣΑ. ∆εν περιμένουμε τα αποτελέσματα της 
“διαπραγμάτευσης” - κοροϊδία. Καλούμε όλες τις μα-
χόμενες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να πάρουν 
ξεκάθαρη θέση σε ένα ενωτικό, αγωνιστικό μέτωπο 
ανατροπής της επίθεσης.
• Για να μπλοκάρουμε τον αντιασφαλιστικό 
νόμο και κάθε αντιλαϊκή επιλογή. 
Να μην τολμήσουν να το φέρουν στη Βουλή. 
Να αναπτυχθεί μεγάλο ποτάμι οργής που θα 
αποτρέψει οποιονδήποτε να καταπατήσει τη λαϊκή 
θέληση και αποφασιστικότητα.

• Για να ανατρέψουμε την κανιβαλική πολιτική 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κάθε 
κυβέρνηση που εφαρμόζει την ίδια πολιτική

 
Όλοι σε θέση μάχης!

Να μην περάσει, να ανατραπεί το 
αντιασφαλιστικό έκτρωμα και η 
πολιτική κυβέρνησης-δανειστών

 
Τώρα είναι ώρα μάχης. Με Γενικές Συνελεύσεις σε 
κάθε κλάδο, σωματείο, χώρο δουλειάς. Με πολύ-
μορφες κινητοποιήσεις και δυναμικές ενέργειες σε 
εργασιακούς χώρους, πόλεις και γειτονιές, συνολι-
κά σε όλη την κοινωνία. Με πρωτοβουλίες αγώνα 

και συντονισμού. Προειδοποιητική απεργία μέσα 
στο Γενάρη.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, του 
συνταξιούχους, τη νεολαία, να μπουν σε θέση μάχης 
και σύγκρουσης. Όλα τα αγωνιστικά συνδικάτα και τις 
ταξικές δυνάμεις να συμβάλουν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη όλων των απαραίτητων μορφών, που θα 
συνενώσουν την οργή και την ανάγκη αποφασιστικής 
αναμέτρησης και απάντησης στην αντιδραστική και 
βάρβαρη αντι-ασφαλιστική τομή που επιχειρείται. 

Με
• Κοινό μέτωπο και συντονισμένο αγώνα και 

δράση εργαζομένων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, 
ανέργων, νεολαίας, αυτοαπασχολούμενων και 
φτωχομεσαίας αγροτιάς. 

• Αγωνιστικό Συντονισμό σωματείων, λαϊκών 
συνελεύσεων, επιτροπών αγώνα που θα 
ξεπερνά τα όρια της απλής διαμαρτυρίας, του 
«αγώνα για την τιμή των όπλων» ή για «την 
εξαίρεση του δικού μου κλάδου», που δεν θα 
δώσει τη μάχη με μια 24-ωρη τη μέρα ψήφισης 
του νόμου. Συντονισμό και εργατικό αγωνιστικό 
ποτάμι που θα συγκροτείται σε ανεξάρτητο 
και ενωτικό σχέδιο για νικηφόρους αγώνες και 
πλατύ, μαζικό ταξικό συντονισμό αγωνιστικών 
σωματείων και επιτροπών αγώνα, σε διάκριση 
από τις άσφαιρες διαμαρτυρίες που θα κάνει η 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία, ο παλιός και νέος 
κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, 
αλλά και ο κομματικός και ελεγχόμενος -μη 
ανατρεπτικός τελικά- σχεδιασμός του ΠΑΜΕ.

 
Παλεύουμε από τη θέση 

των δικών μας σύγχρονων αναγκών 
και συμφερόντων. 

Παλεύουμε για όσα χρειαζόμαστε 
και αξίζουμε, κόντρα στην πολιτική 
και τα συμφέροντα εργοδοσίας-

δανειστών-κυβέρνησης
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
• Το καθολικό δικαίωμα στη δημόσια κοινωνική 

ασφάλιση και δημόσια δωρεάν περίθαλψη για 
όλους χωρίς προϋποθέσεις.

• Αποκλειστικά δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, που 
θα λειτουργεί με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. 
Η ασφάλιση δεν είναι εμπόρευμα.

• Το κόστος της ασφάλισης να βαρύνει τους εργο-
δότες και το κράτος, τόσο για τους εργαζόμενους 
όσο και για τους ανέργους.

• Ανώτατο συνταξιοδοτικό όριο στα 30 χρόνια εργα-
σίας χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 έτη ηλικία ή (58 για 
τις γυναίκες, τα Βαρέα/ανθυγιεινά, κλπ). Μόνο με τη 
μείωση του χρόνου εργασίας και τη μείωση των ορίων 
συνταξιοδότησης μπορεί να υπάρξει μεγάλη άμεση 
μείωση της ανεργίας, να βρουν οι νέοι δουλειά!



• Αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 
14ου μισθού και σύνταξης στο δημόσιο. Συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας παντού, τώρα! 

• ∆ουλειά για όλους, σταθερή, πλήρης και ασφαλι-
σμένη. Κατάργηση της μαύρης-ανασφάλιστης ερ-
γασίας με αυστηρές ποινές στους εργοδότες. Κα-
τάργηση όλων των μορφών ευέλικτης και ελαστικής 
εργασίας. Ενιαίες σχέσεις και αμοιβές εργασίας.

• Η περίοδος ανεργίας να μετρά ως χρόνος ασφά-
λισης. Πλήρης ασφάλιση και περίθαλψη για τη 
μερική απασχόληση, την ελαστική και εκ περιτρο-
πής εργασία, τις διάφορες μορφές μαθητείας και 
κατάρτισης, την απασχόληση με βάουτσερ ή σε 
προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας», τα χρόνια 
στράτευσης.

• Καμιά σύνταξη κάτω από το βασικό μισθό τον οποίο 
παλεύουμε στα συνδικάτα και προτείνουμε στα σχέ-
δια ΣΣΕ. Κρατική διασφάλιση όλων των συντάξεων 
που υπερβαίνουν αυτό το ύψος, αλλά και των εφάπαξ.

• Όλοι οι πολίτες που διαμένουν στη χώρα, Έλλη-
νες ή μετανάστες, εργαζόμενοι ή άνεργοι να έχουν 
ελεύθερα και χωρίς προϋποθέσεις δωρεάν περί-
θαλψη από ένα αποκλειστικά δημόσιο υγειονομικό 
σύστημα.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ:
• Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 

που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια (Σιούφα, 
Ρέππα, Πετραλιά, κ.λπ.) και οι ρυθμίσεις που 
προωθήθηκαν την πενταετία των μνημονίων.

• Να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα του τρί-
του μνημονίου και ο νέος νόμος της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την ασφάλιση. 

• Να επιστραφούν στα ασφαλιστικά ταμεία τα 
αποθεματικά που υπεξαίρεσαν οι τράπεζες, οι 
εργοδότες και το κράτος: τα 70 δις ευρώ που 
λεηλατήθηκαν έως το 2010, τα δεκάδες δις που 
χάθηκαν με τα δομημένα ομόλογα και το «κού-
ρεμα» του PSI, αλλά και τα δις που αρπάχτηκαν 
το πρώτο εξάμηνο του 2015 από την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να αποπληρωθεί το ∆ΝΤ. 
Η ανακεφαλαιοποίηση του ∆εκεμβρίου 2015, 
έφερε τη χαριστική βολή στα ασφαλιστικά τα-
μεία, με την απομείωση της αξίας της περιουσίας 
τους, συνέπεια της απαράδεκτης τακτικής του 
τζογαρίσματος των αποθεματικών σε μετοχές.

• Να σταματήσει το αίσχος στις καθυστερήσεις 
έκδοσης και απονομής των συντάξεων και του 
εφάπαξ.

Εργαζόμενοι-ες, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι,
Όλα αυτά είναι άμεσες ανάγκες μας, αποτελούν ζωτικά 
συμφέροντα και αιτήματα για να ζήσουμε ως άνθρω-
ποι, με αξιοπρέπεια. Τίποτα λιγότερο! Προσκρούουν 
όμως στο σύγχρονο τείχος που έχει διάφορα ονόμα-
τα: ∆ημοσιονομικό Σύμφωνο, Μνημόνια, Συμφωνίες, 
Αξιολόγηση. Στα συμφέροντα και την πολιτική του τα-
ξικού αντίπαλου δηλαδή και όσων εξυπηρετούν με την 
πολιτική τους τα συμφέροντα αυτά. 

Γι’ αυτό, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί αν δεν αγωνιστούμε να απαλλαγεί η κοι-
νωνική ασφάλιση και όλη η ζωή μας απ’ ό,τι εμπο-
δίζει την ικανοποίηση των αναγκών μας:
• Από τη μηχανή του χρέους, που καταβροχθίζει τον 

πλούτο που παράγουμε και τα αποθεματικά των τα-
μείων. Γι’ αυτό απαιτούμε: πλήρη διαγραφή του 
χρέους.

• Από τους «ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς», 
στο βωμό των οποίων θυσιάζονται οι κοινωνικές 
δαπάνες κι οι ασφαλιστικές ανάγκες. Γι’ αυτό απαι-
τούμε: αύξηση των κοινωνικών δαπανών με 
επιβάρυνση της εργοδοτικής πλευράς και όχι 
των μισθών.

• Από τους νόμους των αγορών και των τραπεζών, 
που εξανεμίζουν τα αποθεματικά των ταμείων 
στο όνομα της υψηλότερης «απόδοσης». Γι’ αυτό 
απαιτούμε: έξω οι τράπεζες και οι αγορές από 
τα ταμεία, έξω τα ταμεία από το χρηματιστηρι-
ακό τζόγο.

• Από τις απαιτήσεις των εργοδοτών, των «επενδυ-
τών» και της «ανάπτυξης», που θέλουν μια τυπικά 
ή ουσιαστικά ανασφάλιστη εργασία, με τη μείωση 
της εισφοράς τους ή κάλυψή της από το κράτους 
(δηλ. απ’ τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσω της 
φορολογίας).

• Από τη μέγγενη του ευρώ και της ΕΕ, που βρίσκο-
νται –χρόνια τώρα, αλλά και στην εποχή των μνημο-
νίων– πίσω από κάθε αντιασφαλιστικό μέτρο. Γι’ αυτό 
απαιτούμε: μη εφαρμογή των αντιασφαλιστικών κα-
τευθύνσεων της ΕΕ. Ρήξη/έξοδο από ευρώ και ΕΕ.

• Από τα τρία μνημόνια και κάθε κυβέρνηση ή μηχα-
νισμό που τα προωθεί.

 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τα καταφέρουμε! 
∆εν έχουμε άλλη προοπτική απ’ το να ανοίξουμε 
το βήμα μας σ’ αυτή την κατεύθυνση! 
Να πάμε αλλιώς για να μη πάμε άλλο πίσω! 
Όλοι μια γροθιά, όλοι στη μάχη! 
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