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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για τιρ εξαγγελίερ τος ππωθςποςπγού για την κοινωνική πολιτική 

 
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ κε ηελ πνιηηηθή ηεο, ελώ θησρνπνηεί ηνπο εξγαδόκελνπο, 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο κε ζπλερόκελα αληηιατθά κέηξα, παξηζηάλεη ηνλ πξνζηάηε ησλ αδύλαησλ 
κε παξνρέο ςίρνπια. Γελ θαηάξγεζε θαλέλα λόκν ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ ηεο 
Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ζπλερίδεη λα ηνπο πινπνηεί όινπο θαη επηπιένλ πήξε κέηξα θσηηά 
ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ιατθά ζηξώκαηα ππεξεηώληαο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο 
αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ. Απηή ε πνιηηηθή πξνο όθεινο ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ δεκηνπξγεί 
ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε πνπ δνπλ νη άλεξγνη, ε εξγαηηθή ηάμε, νη ζπληαμηνύρνη, νη 
απηναπαζρνινύκελνη, νη θησρνί αγξόηεο, νη λένη θαη νη λέεο. Με όινπο ηνπο λόκνπο παίξλνπλ 
από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα άιια ιατθά ζηξώκαηα θαη δίλνπλ ζηνπο κεγάινπο 
επηρεηξεκαηηθνύο θαη κνλνπσιηαθνύο νκίινπο. Γηακνξθώλνπλ ζπλζήθεο γαιέξαο γηα λα 
ζηεξίμνπλ ην θεθάιαην θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ, ην ηζάθηζκα ησλ ζπληάμεσλ ήηαλ επηινγή όισλ ησλ 
θνκκάησλ πνπ ςήθηζαλ ηα κλεκόληα (ΤΡΗΕΑ, ΑΝΔΛ, ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΗ), θαη’ απαίηεζε 
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ.  

Σώξα ν Πξσζππνπξγόο, ε Κπβέξλεζε έξρεηαη θαη παίδεη κε ηε δπζηπρία ηνπ ιανύ. 
Έθνςε ην ΔΚΑ από ηνλ πην θησρό θαη ηνπ ππόζρεηαη αληί απηνύ θάξηα αιιειεγγύεο γηα 
ζπζζίηην θαη αζπηξίλεο. Πξνθαινύλ ηνπο ζπληαμηνύρνπο όηαλ κε ηνλ πξόζθαην λόκν πνπ 
ςήθηζαλ αθαηξνύλ 2,4 δηο από ην ΔΚΑ θαη ζπλνιηθά από ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζηελ 
ηεηξαεηία 2016 – 2019 πάλσ από 8 δηο επξώ.    

Ζ απάληεζε ζηηο αλαηξνπέο θαη ηελ θνξντδία είλαη ε νξγάλσζε ησλ αγώλσλ γηα ηελ 
αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ, γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε πνπ παξάγεη ακύζεην πινύην, δελ κπνξεί λα αξθείηαη ζηα ζπζζίηηα ή 
ζηα 200€ ην κήλα σο ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα.    

Ζ πξσηνβνπιία ησλ Οκνζπνλδηώλ θαη Δξγαηηθώλ Κέληξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
απσιεηώλ ζε κηζζνύο, ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο θαη γηα ηηο Δ, πνπ έρεη ήδε 
αγθαιηαζηεί από εθαηνληάδεο εξγαηηθέο νξγαλώζεηο, δείρλεη ην δξόκν ηνπ αγώλα. Σν ΠΑΜΔ 
θαιεί ηα ζπλδηθάηα, λα θάλνπλ ππόζεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηηο δηεθδηθήζεηο απηέο θαη λα 
κε δείμνπλ θακία εκπηζηνζύλε ζηηο ςεπηηέο ηεο θπβέξλεζεο όηη δελ πξόθεηηαη λα ζηεξίμεη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ΔΒ γηα ηηο νκαδηθέο απνιύζεηο, ηελ παξαπέξα κείσζε ηνπ θαηώηαηνπ 
κηζζνύ, ηελ πεξηζηνιή ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ, ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο, ηελ παξαπέξα εξγαζηαθή δνύγθια πνπ ζέινπλ λα επηβάιινπλ.   

Απηή ηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή ζε βάξνο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο θνηλσλίαο, επηβάιιεη ην 
βάξβαξν ζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από ην θεθάιαην, ηα θόκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο 
αλάγθεο ηνπο, άιινπο κεραληζκνύο θαηαζηνιήο θαη επηβνιήο, θαζώο θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 
παξαηάμεηο πνπ ζπλδηαιέγνληαη θαη ζπλαηλνύλ ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο, 
ζηελ θαηάξγεζε θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ζπζζίηηα θαη 
ςίρνπια.   

Απηό ην ζύζηεκα δε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη από ηα ζύκαηά ηνπ. Γη’ απηό ε γξακκή ξήμεο 
θαη αλαηξνπήο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε πην ξεαιηζηηθή θαη ρξεηάδεηαη λα αγθαιηαζηεί από 
ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαηηθώλ νξγαλώζεσλ. Δίλαη ε θαιύηεξε 
απάληεζε ζην θεθάιαην, ηελ ΔΔ, ηελ θπβέξλεζε θαη ζε όια ηα θόκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ απηή 
ηε ζηξαηεγηθή.  

Απηόο ν δξόκνο ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηνπ αγώλα, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε 
εξγαζηαθέο, αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο.   
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