
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ στο Νομό Πρέβεζας, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη 

μικρομεσαία αγροτιά του Νομού μας που εδώ και μια βδομάδα, μαζί με την Ομοσπονδία 
αγροτικών Συλλόγων Ν. Πρέβεζας, έχει στήσει αγωνιστικό μπλόκο εδώ στο Λούρο, κάτω 
από  το  πλαίσιο  αιτημάτων  που  καθορίστηκε  από  το  Πανελλαδικό  Συντονιστικό  των 
Μπλόκων.

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες αγωνιζόμενους μικρομεσαίους αγρότες σε όλη τη χώρα 
και τους βεβαιώνουμε ότι είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό τους γιατί ο πόλεμος που 
κήρυξαν στην Κοινωνική Ασφάλιση και στο εισόδημα των εργαζόμενων η κυβέρνηση, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπώλια που όλοι αυτοί υπηρετούν, στρέφεται εναντίον όλων 
μας. Εναντίον όλων όσων βγάζουν το ψωμί τους με τον ιδρώτα τους. 

Όμως εμείς σήμερα δεν είμαστε χωρισμένοι από ψευτοδιαφορές όπως στο παρελθόν. 
Έχει ξεσηκωθεί κάθε επαγγελματικός κλάδος και κάθε κοινωνικός φορέας γιατί η επίθεση 
είναι γενική.

Η  κοινή  γνώμη  είναι  με  το  μέρος  μας  γιατί  όλοι  πια  έχουν  καταλάβει  ότι  όσο 
υποχωρούμε και συμβιβαζόμαστε, τόσο αυτοί ξεθαρρεύουν και μας κλέβουν πιο πολύ το 
μόχθο μας.

Τώρα πια το ζήτημα είναι η επιβίωσή μας. Μας ζητούν όλο και πιο πολλά και μας 
παρέχουν όλο και πιο λίγα.

Προσπαθούν  να  μετατρέψουν  την  Κοινωνική  Ασφάλιση,  που  δεν  είναι  μόνο  η 
σύνταξη,  αλλά  και  η  προστασία  της  Υγείας  της  δικής  μας  και  των  παιδιών  μας,  σε 
φιλανθρωπία και ζητούν να τους είμαστε και ευγνώμονες επειδή τάχα, "προστατεύουν τους 
αδύναμους"!

Θέλουν να μετατρέψουν την κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτική έτσι που, όποιος είναι 
φτωχός  στα  νιάτα  του  θα  “πρέπει”  να  υποφέρει  και  στα  γηρατειά  του!  Αυτό  είναι  το 
κεφαλαιοποιητικό  ασφαλιστικό  σύστημα  που  προσπαθούν  να  μας  επιβάλουν  με  την 
λεγόμενη “αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού” για να το σώσουν τάχα.

Δεν μας φοβίζουν πια οι απειλές ότι “θα καταστραφούμε”, “θα πεινάσουμε” κι αυτοί 
έρχονται να μας σώσουν! Λες κι αυτοί θα πάνε να σπείρουν, αυτοί θα πάνε στα εργοστάσια,  
αυτοί θ’ ανέβουν στις σκαλωσιές!

Δεν θα τους αφήσουμε όμως! Όλοι μαζί θα τους αναγκάσουμε να μην τολμήσουν ούτε 
για ψήφιση να το πάνε στη Βουλή!

Και θα το καταφέρουμε, να είστε σίγουροι, γιατί απέναντί τους δεν έχουν κάποιους 
επαγγελματικούς  κλάδους.  Έχουν  τον  λαό  ολόκληρο,  ενωμένο  και  αποφασισμένο!  Γιατί 
εμείς είμαστε ο λαός.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Κλιμακώνουμε τον αγώνα με τη μαζική συμμετοχή στη γενική 
απεργία στις 4 του Φλεβάρη και στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και των ταξικών σωματείων 
στο Φόρο στις 10 το πρωί.


