γιατί το ασφαλιστικό δεν είναι «άλλο ένα κλαδικό
ζήτηµα»...
Δεν πάνε πολλά χρόνια –για να µην πούµε µήνες– από τότε που η αριστερά του κεφαλαίου –η ίδια αριστερά
που σήµερα, σαν έτοιµη από καιρό, ετοιµάζεται να δώσει τη χαριστική βολή στο αναδιανεµητικό
ασφαλιστικό σύστηµα– µάς το παρουσίαζε σαν υπέρτατη «κατάκτηση του εργατικού κινήµατος», σαν
«στυλοβάτη του κράτους δικαίου» και έκραζε τους δεξιο-πασόκους που ήθελαν να το διαλύσουν. H αλήθεια
είναι ότι το κρατικό/κλαδικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης δεν ήταν ποτέ «υπέρτατη κατάκτηση» της
εργατικής τάξης. Η εγγύηση ότι δεν θα πεθάνεις από αρρώστια ή πείνα όταν γεράσεις ή όταν µείνεις
άνεργος ήταν ουσιαστικά ασφάλιση των αφεντικών. Αναγκάστηκαν να την παράσχουν όλα τα πολιτικά
κόµµατα του κεφαλαίου σε µια εποχή που το εργατικό κίνηµα διεκδικούσε αυξήσεις µισθών και, ακόµα
παραπέρα, είχε φτάσει να απειλήσει την εξουσία του.
Με άλλα λόγια η κοινωνική ασφάλιση είναι µια από τις (αντιφατικές) λειτουργίες του καπιταλιστικού
κράτους που αποσκοπούν στη διευρυµένη αναπαραγωγή της εργασιακής δύναµης, του µόνου
καπιταλιστικού εµπορεύµατος που η κατανάλωσή του παράγει νέα αξία. Από την οπτική του συνολικούκοινωνικού κεφαλαίου, εποµένως, η κοινωνική ασφάλιση δεν αφορά απλώς τον άλφα ή τον βήτα κλάδο,
αλλά το σύνολο της εργατικής τάξης, η οποία και πρέπει να αναπαραχθεί και να ενσωµατωθεί στον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ως µεταβλητό κεφάλαιο βέβαια.

Αν είναι έτσι, τότε γιατί διαλύουν οι καπιταλιστές το αναδιανεµητικό ασφαλιστικό
σύστηµα; Και πώς το πετυχαίνουν;
Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την κρίση του συστήµατος που είναι µια κρίση των ταξικών σχέσεων. Στην
προσπάθειά του να επιλύσει την κρίση, αναδιαρθρώνοντας τις ταξικές σχέσεις, το καπιταλιστικό κράτος
χρησιµοποίησε τις διαιρέσεις που το ίδιο το κρατικό/κλαδικό αναδιανεµητικό ασφαλιστικό σύστηµα είχε
δηµιουργήσει µέσα στην εργατική τάξη. Η µέθοδος που συστηµατικά χρησιµοποίησαν, λοιπόν, τα αφεντικά
σε µια µακρόχρονη πρώτη φάση ήταν να διαιρέσουν περαιτέρω ένα ήδη διαιρεµένο, µέσω των
διαφορετικών κλαδικών φορέων ασφάλισης, προλεταριάτο χωρίζοντάς το σε διαφορετικές κατηγορίες
ασφάλισης (πχ. «παλιοί» ασφαλισµένοι πριν το 1982, ασφαλισµένοι µεταξύ 1983 και 1993, «νέοι
ασφαλισµένοι» µετά το 1993, ασφαλισµενοι µεταξύ 1993 και 2010 κλπ.). Εφαρµόζοντας µια τακτική
µακροχρόνιου πολέµου φθοράς, µε τη σιωπηρή συγκατάθεση αν όχι συνεργασία των συνδικαλιστών,
κατόρθωσαν να προχωρήσουν στη µία ή την άλλη µερική µεταρρύθµιση, που χτυπούσε τα δικαιώµατα της
µίας ή της άλλης κατηγορίας ασφαλισµένων, δίχως για χρόνια να υπάρξει συλλογική αντίδραση της τάξης
µας. Ο τελικός σκοπός τους ήταν σε µια δεύτερη φάση, σήµερα, να ενοποιήσουν προς τα κάτω τα
«ασφαλιστικά δικαιώµατα», δηλ. τον έµµεσο µισθό ΟΛΩΝ των προλετάριων.
Ενώ, λοιπόν, τα αφεντικά αντιµετώπιζαν κι εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της κοινωνικής
ασφάλισης έχοντας κατά νου µια συνολική στρατηγική (άσχετα εάν για λόγους τακτικής επιλέγουν
συγκυριακά να επιτεθούν στην µία ή την άλλη κατηγορία εργαζοµένων και συνταξιούχων), το προλεταριάτο
δεν µπόρεσε να αντιδράσει µε συλλογικούς όρους και µε µια αντίστοιχη συνολική στρατηγική. Αντίθετα,
παρέµεινε δέσµιο µιας σειράς –απαραίτητων για την ανεµπόδιστη αναπαραγωγή των καπιταλιστικών
κοινωνικών σχέσεων και την αέναη συσσώρευση επαυξηµένης αξίας– διαµεσολαβήσεων στους χώρους
παραγωγής και αναπαραγωγής.
Έτσι δεν µπόρεσε αφενός να υπερβεί τις µυστικοποιηµένες µορφές
εµφάνισης των δεδοµένων κοινωνικών σχέσεων, αφετέρου να δώσει µια ικανοποιητική συλλογική
απάντηση στην επίθεση που δέχεται ο άµεσος κι έµµεσος µισθός τα τελευταία χρόνια.
Σήµερα, ύστερα από 25 χρόνια επίµονης εφαρµογής της παραπάνω πολιτικής του «διαίρει (το προλεταριάτο)
και βασίλευε», µέσω της οποία η τάξη µας σταδιακά αποδυναµώθηκε, υπάρχουν συνδικαλιστές και
εργαζόµενοι που (κάνουν πως) δεν καταλαβαίνουν· που (κάνουν πως) δεν έµαθαν τίποτα από τις απανωτές
ήττες, τη διαρκή επιδείνωση των «ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων» και τη διαρκή επίθεση στις συντάξεις·
που επιµένουν να παρουσιάζουν την επερχόµενη αντιασφαλιστική καταιγίδα ως «άλλο ένα κλαδικό ζήτηµα»,
που αφορά την άλφα ή βήτα κατηγορία εργαζοµένων, το άλφα ή βήτα «ασφαλιστικό ταµείο». Παράλληλα,

εµείς οι ίδιοι, επιτρέποντας την αυτοϋποτίµηση µας χρόνια ολόκληρα τώρα, µε το να εργαζόµαστε (µερικώς
ή ολικώς) ανασφάλιστοι, ακολουθώντας ατοµικές στρατηγικές επιβίωσης, στρώσαµε το δρόµο στα αφεντικά
για να την πέσουν σήµερα ακόµη πιο άγρια στον άµεσο και στον έµµεσο µισθό µας.

Τι περιλαµβάνει η επίθεση που ήδη έχει δεχθεί ο έµµεσος µισθός µας
από την αριστερά του κεφαλαίου;
«Δεν έχω λόγο να ανησυχώ. Η επόµενη κυβέρνηση, που όπως φαίνεται θα είναι
η κυβέρνηση της Αριστεράς, θα µπορεί να περάσει πιο εύκολα τα µέτρα»
Ανώνυµος επικεφαλής της Τρόικας, κατά τη διάρκεια της 5ης αξιολόγησης, την άνοιξη του 2014,
Εφηµερίδα Το Βήµα, 10 Ιανουαρίου 2016

Η µνηµονιακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως «προέβλεψε» το στέλεχος της Τρόικας, προχωρά
ακάθεκτη στην πιο άγρια µέχρι τις ηµέρες µας µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, έχοντας ήδη
δείξει τα δόντια της µε µια σειρά απανωτών αντιασφαλιστικών νόµων (βλ. ψήφιση «προαπαιτούµενων» τον
Ιούλιο και του «3ου Μνηµονίου» τον Αύγουστο), οι οποίοι (µεταξύ άλλων) επέβαλαν:
• Τη συνολική µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 2,5-3 δισ. ευρώ την περίοδο 2015-2016 και
κατά 4 δισ. ευρώ µέχρι το 2018, ώστε η συνολική δαπάνη να φτάσει τα 8,6 δισ. σε ετήσια βάση (έναντι 21
δισ. το 2011 και 15 δισ. το 2012) και να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα έως το τέλος του 2021. Ο
προϋπολογισµός του 2016 ξεκάθαρα προβλέπει νέα µείωση κατά 1,85 δισ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες
κοινωνικής ασφάλισης µε αποτέλεσµα τα ελλείµµατα κατά το τρέχον έτος σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ να
υπολογίζονται σε 3 δισ. ευρώ, όταν ταυτόχρονα προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζοµένων, δηλαδή µείωση του άµεσου µισθού µας –οι δανειστές µιλώντας εξ ονόµατος των ντόπιων
καπιταλιστών αρνούνται να συζητήσουν το ενδεχόµενο αύξησης των «εργοδοτικών» εισφορών– και
αύξηση των δαπανών για την αποπληρωµή τόκων σε 5,93 δισ. ευρώ (από 5,83 δισ. ευρώ το 2105).
• Την παράταση του εργάσιµου βίου µας, την παράταση δηλαδή της περιόδου εκµετάλλευσης της
εργασίας µας από τους καπιταλιστές, µέσω της θέσπισης υψηλότερων ηλικιακών ορίων για τη
συνταξιοδότηση (βλ. 62ο έτος της ηλικίας µε 40 έτη εργασίας ή 12.000 ηµέρες ασφάλισης και 67ο έτος
της ηλικίας µε 15 έτη εργασίας ή 4.500 ηµέρες ασφάλισης). Για ορισµένες κατηγορίες ασφαλισµένων,
όπως οι γυναίκες, τα νέα συνταξιοδοτικά όρια συνεπάγονται παράταση του εργάσιµου βίου τους από 5
έως ακόµη και κατά ...17 έτη, στο όνοµα της «ισότητας των δύο φύλων», όταν οι γυναίκες προλετάριες
εργάζονται κατά τουλάχιστον 8 ώρες/ηµέρα παραπάνω από τους άνδρες (βλ. άµισθη οικιακή
εργασία) και άρα θα έπρεπε να βγαίνουν στη σύνταξη πολύ νωρίτερα!
• Την µείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων µέσω της περαιτέρω µετακύλισης του κόστους
υγειονοµικής περίθαλψης στις πλάτες των εργαζοµένων και συνταξιούχων (βλ. αύξηση των σχετικών
εισφορών από το 4% στο 6% επί των ακαθάριστων κύριων συντάξεων· επιβολή κράτησης 6% στις
καταβαλλόµενες επικουρικές). Το µέτρο αυτό ήταν αποκλειστική ιδέα του Σύριζα και όχι των
δανειστών του ελληνικού κράτους, ενώ ας σηµειωθεί ότι το µεσοσταθµικό ποσοστό της συµµετοχής
των ασφαλισµένων στις δαπάνες υγείας έχει υπερδιπλασιαστεί φτάνοντας το 28% (Αύγουστος 2014)
από 13% που ήταν αρχές του 2012, µέσω του νόµου 4025/2011, όταν το διάστηµα 2009-2014 κράτος και
ασφαλιστικά ταµεία έχουν µειώσει τις φαρµακευτικές δαπάνες τους κατά 60%.
• Την µείωση του ύψους των πρόωρων συντάξεων, µέσω της αύξησης της θεσµοθετηµένης «ποινής» κατά
συνολικά 10% στην ήδη υφιστάµενη ποινή 6% ανά έτος µέχρι τη συµπλήρωση του διαµορφούµενου, κατά
περίπτωση, προβλεπόµενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Και αυτό το µέτρο το πρότεινε ο
Σύριζα και όχι οι δανειστές.
• Την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων χρηµατοδότησης των φορέων ασφάλισης από τον κρατικό
προϋπολογισµό, καθώς και στην κατάργηση µιας σειράς φόρων προς τρίτους, µέσω των οποίων
χρηµατοδοτούνταν ασφαλιστικά ταµεία, µειώνοντας εκ νέου τα (µειωµένα όπως ήδη είδαµε) έσοδά
τους.
• Την µείωση της κατώτερης σύνταξης του ΙΚΑ από 486 σε 393 ευρώ για τους πρωτοασφαλισµένους µετά
το 2015.

!
!
!
Τι προβλέπει το νέο αντιΑσφαλιστικό Νοµοσχέδιο που «διαπραγµατεύεται»
η αριστερά του κεφαλαίου µε τους δανειστές του ελληνικού κράτους;
Το προσχέδιο του νέου νοµοσχεδίου, που σφραγίζει τη νέα επίθεση εις βάρος όλων των συνταξιούχων και
όλων των εργαζοµένων, στο όνοµα (άκου µε τι θράσος µιλάνε τα καθάρµατα!) της «αρχής της ισότητας και
της κοινωνικής αλληλεγγύης» και των «άδειων ταµείων», των ταµείων που οι ίδιοι άδειασαν και δεν
φρόντισαν να ξαναγεµίσουν (βλ. αύξηση των µισθών, µείωση ανασφάλιστης εργασίας και υψηλής
ανεργίας, επιστροφή των κλεµµένων αποθεµατικών), προβλέπει:
• Τη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των ταµείων ασφάλισης σε έναν Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) µε κοινούς κανόνες ασφάλισης/συνταξιοδότησης για όλους τους
συνταξιούχους, παλιούς, νέους και µελλοντικούς, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές
εισφορές 20%). Αυτό συνεπάγεται µεγάλες αυξήσεις στις εισφορές των ασφαλισµένων σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ/
ΕΤΑΑ.
• Την καταβολή εθνικής σύνταξης, την οποία θα εγγυάται και θα καταβάλλει το κράτος, µέσω της εθνικής
φορολογίας (δηλαδή κυρίως µέσω της αναδιανοµής χρηµάτων της εργατικής τάξης). Το ύψος της θα
είναι της πλάκας, µόλις 384 ευρώ και θα δίνεται ως προνοιακού τύπου επίδοµα σε όλους όσοι
συµπληρώσουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ενώ το γελοίο αυτό ποσό θα µειώνεται κατά 2 % για
κάθε έτος κάτω από τα 20 µε όριο τα 15 έτη ασφάλισης (πχ 353,2 για 16 έτη ασφάλισης, 345,6 ευρώ για
15 έτη ασφάλισης). Επίσης, ενδέχεται να εισαχθούν εισοδηµατικά (πχ. ανάλογα µε το ύψος της
αναλογικής σύνταξης, βλ. παρακάτω) και περιουσιακά κριτήρια για τον τελικό καθορισµό της, καθώς
και ρήτρα προσαρµογής, που θα θα συνδέεται µε τις µεταβολές στο προσδόκιµο όριο ζωής, το ΑΕΠ, τα
επίπεδα της µισθωτής απασχόλησης ή και τον Δείκτη Τιµών Καταναλωτή και θα καθορίζει το τελικό ύψος
της σύνταξης. Άρα θα επιβάλλονται αυτόµατες µειώσεις εάν το προσδόκιµο ζωής και η ανεργία αυξηθεί
ή το ΑΕΠ εξαιτίας της συνεχιζόµενης εφαρµογής πολιτικών εσωτερικής υποτίµησης µειωθεί κι άλλο...
• Τη χορήγηση ανταποδοτικής (αναλογικής) σύνταξης, βάσει των ατοµικών εισφορών του κάθε
ασφαλισµένου στο σύνολο του εργάσιµου βίου του (δίχως όµως να υπολογίζονται τα επιδόµατα αδείας
και τα δώρα εορτών, για τα οποία οι εργαζόµενοι κατά τα άλλα πλήρωναν κανονικά εισφορές…), µε
αποτέλεσµα το συντάξιµο ποσό για κάθε συνταξιούχο να συµπιέζεται κι άλλο προς τα κάτω, ενώ
ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η στενότερη σύνδεση µεταξύ ατοµικών εισφορών και τελικών ατοµικών
συνταξιοδοτικών παροχών, στο δρόµο που χάραξαν οι νόµοι 3863 και 3865/2010 (οι λεγόµενοι και
«νόµοι Λοβέρδου»).
• Την καθιέρωση ανώτατων ορίων αναπλήρωσης, που θα ξεκινούν από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης
(0,77% ανά έτος) και θα πλησιάζουν µόλις το 50% για 40 έτη και άνω.
Τα µειωµένα ποσοστά αναπλήρωσης, σε συνδυασµό µε τα µειωµένα συντάξιµα ποσά
που θα προκύψουν από τον υπολογισµό των ατοµικών εισφορών του κάθε εργαζοµένου
στο σύνολο του εργάσιµου βίου του, θα οδηγήσουν σε ακόµη πιο χαµηλές νέες
συντάξεις. Ενδεικτικά: ασφαλισµένος µε 15 έτη ασφάλισης και συντάξιµο ποσό 500
ευρώ θα λάβει εθνική σύνταξη 345,6 και αναλογική 57,75 ευρώ, άρα συνολικά θα λάβει
σύνταξη-φιλοδώρηµα ίση µε 403,35 ευρώ. Έτσι το ύψος της µέσης σύνταξης που στις
µέρες µας έχει πέσει στα 800-850 ευρώ (από 1.500 ευρώ το 2009) αναµένεται να
µειωθεί και άλλο και να κυµανθεί περί τα 600 ευρώ.
• Τον επαναϋπολογισµό, δηλαδή τη µείωση των ήδη καταβαλλόµενων 2,7 εκατ. συντάξεων βάσει ενός
συντελεστή που θα εξαρτάται από το καθεαυτό ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης, την ηλικία
συνταξιοδότησης, τα έτη ασφάλισης, το ύψος των καταβληθέντων εισφορών και τα (νέα) ποσοστά
αναπλήρωσης. Με αυτόν τον έµµεσο τρόπο παρακάµπτεται και ο σκόπελος των δικαστικών αποφάσεων
του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις οποίες οι µειώσεις που επιβλήθηκαν το 2012 στις κύριες

και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τοµέα κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές, καθώς οι µειώσεις αυτές
θα επανανονιµοποιηθούν και θα εφαρµοστούν διά της πλαγίας οδού.
Όσον αφορά, ειδικότερα, τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται:
• Η ενοποίηση όλων των επικουρικών ταµείων σε ένα, στο οποίο θα εφαρµοστεί η ρήτρα µηδενικού
ελλείµµατος µε άλλο όνοµα (βλ. ρήτρα βιωσιµότητας), µέσω της οποία θα γίνονται αυτόµατες
περικοπές στις επικουρικές συντάξεις βάσει της κεφαλαιακής επάρκειας του ενοποιηµένου ταµείου
επικουρικής ασφάλισης. Τα δε ποσοστά αναπλήρωσης για τις επικουρικές συντάξεις αναµένεται να
πέσουν στο 18% για 40 έτη ασφάλισης (ή 0,45% ανά έτος). Επίσης για την κάλυψη των ελλειµµάτων του
ΕΤΕΑ προβλέπεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (1% στις «εργοδοτικές» και 0,5% στις
εισφορές των εργαζοµένων –οι δανειστές βέβαια δεν συµφωνούν µε την αύξηση των «εργοδοτικών»
εισφορών).
Πέρα των παραπάνω επίσης προβλέπεται:
• Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ αρχικά στο «πλουσιότερο» –εδώ γελάµε– 20% των δικαιούχων
(υπολογίζεται ότι άµεσα πλήττονται περίπου 60.000-70.000 «προνοµιούχοι» χαµηλοσυνταξιούχοι) µέχρι
και την τελική κατάργησή του την 1η/1/2020.
• Η µείωση των αναπηρικών συντάξεων, καθώς η βασική σύνταξη θα δίδεται µόνο σε όσους έχουν
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα κατάβαλεται µόλις το 50-70% αυτής (βλ.
192 µε 268,8 ευρώ) , την ίδια στιγµή που η αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες περίθαλψης στο 23% που
ψήφισε η αριστερά του κεφαλαίου το περασµένο Ιούλιο, έχει ήδη µειώσει το διαθέσιµο εισόδηµα
• Η µείωση του µερίσµατος των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 30% και άνω.
• Η νέα µείωση των εφάπαξ κατά 10%. Ας σηµειώσουµε ότι έχουν ήδη προηγηθεί δύο χοντρές µειώσεις
στα εφάπαξ (βλ. ν. 4024/11 και υπουργική απόφαση Αριθ. Φ.80000/1093/26 το 2014), ενώ ας µην
ξεχνάµε ότι οι καπιταλιστές θεωρούν το θεσµό τόσο του εφάπαξ, όσο και της επικουρικής ασφάλισης ως
«αναχρονισµό» και σταδιακά απεργάζονται την ολοκληρωτική κατάργησή τους.
Με αυτά και µε αυτά αναµένονται µεσοσταθµικές µειώσεις στους νέους συνταξιούχους κατά τουλάχιστον
15-30% – τις µεγαλύτερες µειώσεις αναµένεται να υποστούν µισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε
παραπάνω από 20 έτη ασφάλισης, ειδικά όσοι/ες πλησιάζουν στην 35ετία. Ας σηµειωθεί ότι τα χρήµατα που
εξοικονοµούνται από τις περικοπές των συντάξεων (περίπου 23,5 δισ. ευρώ µόνο την περίοδο 2014-2015,
ενώ την περίοδο 2015-2018 αναµένονται νέες περικοπές ύψους 6,5-7 δισ. ευρώ) δεν χρησιµοποιούνται για
να αυξηθούν τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και άρα για να βελτιωθεί η κεφαλαιακή τους βάση.
Τα χρήµατα αυτά δεσµεύονται σε ειδικό λογαριασµό, µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται απευθείας οι
τσέπες των δανειστών του ελληνικού κράτους! Κατά τα άλλα, οι ντόπιοι καπιταλιστές και το πολιτικό
προσωπικό τους ισχυρίζονται ότι οι µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες και γίνονται για να σωθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία και ο έµµεσος µισθός µας...

Τι µπορούµε, λοιπόν, εµείς να κάνουµε ενάντια στην άγρια επίθεση που
δεχόµαστε;
Για αρχή ας κάνουµε τα βασικά, αυτά που κάποτε ήταν αυτονόητα:

❖ Διεκδικούµε την άµεση αύξηση των µισθών και των συντάξεών µας
❖ Διεκδικούµε επίδοµα ανεργίας για όλους, δίχως προϋποθέσεις
❖ Διεκδικούµε ένσηµα για όσες ώρες δουλεύουµε· πληρωνόµαστε κανονικά τις υπερωρίες µας
❖ Δεν χρησιµοποιούµε τη γλώσσα των αφεντικών, αναπαράγοντας τη λογική που στρέφει τους
«παλιούς» ασφαλισµένους ενάντια στους «νέους», τους «χαµηλοσυνταξιούχους» ενάντια στα
«ρετιρέ», τους έλληνες προλετάριους ενάντια στους ξένους

Ενάντια στην µίζερη και αποτυχηµένη ρητορική των «µικρών νικών»

Ενάντια στην αντιµετώπιση της ασφαλιστικής αναδιάρθρωσης ως «άλλο ένα
κλαδικό ζήτηµα», σπάµε τους διαχωρισµούς που διαιρούν την τάξη µας σε
κοµµάτια
Επεκτείνουµε τους αγώνες µας σε όλο το φάσµα του κοινωνικού εργοστασίου

Γενικευµένη επίθεση ενάντια στο κεφάλαιο & το
κράτος του!
Συνέλευση Εργαζοµένων-Ανέργων της Πλατείας Συντάγµατος
http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/

