Εκτελεστική Γραμματεία

ΑΝ ΓΔΝ ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟΤΜΔ ΓΔΝ ΘΑ ΣΑΜΑΣΗΟΤΝ...
Έτοσκε τρέος λα αγφληζηούκε γηα ηης ζύγτρολες αλάγθες κας
ζηης ζποσδές θαη ηε δφή
Πξηλ θαιά- θαιά μεθηλήζεη ν λένο ρξόλνο ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ –ΑΝΕΛ εηνηκάδεη λέα επίζεζε
απέλαληη ζε εκάο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο. Σν λέν Αζθαιηζηηθό λνκνζρέδην, πνπ δηαιύεη όηη έρεη
απνκείλεη από ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, απνδεηθλύεη όηη ε θπβέξλεζε νινθιεξώλεη κία-κία θάζε
«βξώκηθε» δνπιεηά πνπ άθεζαλ ζηε κέζε νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. Είλαη άμηνο ζπλερηζηήο ηεο
πνιηηηθήο πνπ ρξενθνπεί ην ιαό θαη «καπξίδεη» ην κέιινλ θαη ηηο ζπνπδέο καο πξνο όθεινο ησλ
θεξδώλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.
Η επίζεζε ζηο παρόλ θαη ηο κέιιολ κας πρέπεη λα πάρεη απάληεζε
Γελ ζα ηοσς αθήζοσκε λα κας ζηερήζοσλ ηο κέιιολ!
Σν μήισκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο καο αθνξά ΟΛΟΤ. Δελ αλερόκαζηε νη θόπνη καο γηα λα
πάξνπκε ην πηπρίν καο θαη λα δνπιέςνπκε ζην επάγγεικα πνπ επηιέμακε λα πάλε "ζηξάθη".
αξώλεηαη όηη είρε κείλεη όξζην από ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα θαζώο εκείο ζα κπαίλνπκε κε ην
λέν ζύζηεκα ζηε δνπιεηά επί ηεο νπζίαο ρσξίο δηθαηώκαηα :







Καηαξγνύλ ην δεκόζην ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νδεγώληαο καο ζηνπο "θαξραξίεο" ηεο
Θδησηηθήο Αζθάιηζεο. Μεηαηξέπνπλ ηελ αζθάιηζε ζε αηνκηθή ππόζεζε δειαδή πξόιεςε,
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κόλν γηα όζν ην αληέρεη ε ηζέπε καο, γηα ηα ππόινηπα είλαη λα
«κελ ζνπ ηύρεη».
Καη όια απηά ηελ ώξα πνπ ε αζθάιηζε θνηηεηή πνπ παξείρε ην Παλεπηζηήκην είλαη ην πην
ζύληνκν «αλέθδνην» κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
Με ηα 5κελά, ηελ αλεξγία, ε ζύληαμε γίλεηαη άπηαζην όλεηξν αθνύ γηα λα ζπκπιεξώζεηο ηα
απαξαίηεηα έλζεκα ζέο 3 δσέο!!!
Με ηηο ηεξάζηηεο κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο ησλ γνληώλ θαη ησλ παππνύδσλ καο ηα βάξε γίλνληαη
εμαληιεηηθά. Ήδε ζε πνιιά ζπίηηα ε ζύληαμε είλαη ην κόλν εηζόδεκα.
Οη απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο γηα επαγγέικαηα πνπ δνπιεύνπλ κε κπινθάθη κεηαηξέπεη ηελ
αζθάιηζε ζε «πνιπηέιεηα» γηα ιίγνπο. Όπσο ζηνπο κεραληθνύο πνπ ην θόζηνο γηα αζθάιηζε
ζην ΣΜΕΔΕ είλαη πιένλ αζήθσην γηα ηελ πιεηνςεθία.

θέυοσ: Δελ είλαη «ξεαιηζηηθό», νύηε ζύγρξνλν ην 2016, κε ηελ αικαηώδε αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο, λα δνπιεύνπκε κέρξη ηα 67 ρξόληα θαη βάιε…
γηα λα πάξνπκε κηα ζύληαμε-θηινδώξεκα νύηε 384€, 1 ζηνπο 2 λένπο λα είλαη άλεξγνο θαη
αλαζθάιηζηνο.
θέυοσ: Γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ρύζεθε ην αίκα ρηιηάδσλ ζε ζθιεξνύο αγώλεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο. Μηιάκε γηα ηνλ ηδξώηα θαη ηνπο θόπνπο ησλ γνληώλ θαη ησλ
παππνπδσλ. Σα παξακύζηα όηη νη αιιαγέο γίλνληαη γηα ηε «βησζηκόηεηα» ησλ ηακείσλ αθνύγνληαη
από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Κάζε θνξά νη θπβεξλήζεηο άδεηαδαλ ηα ηακεία
δίλνληαο δεζηό ρξήκα ζε επηρεηξεκαηίεο, κόλν ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα πάλσ από 16 δηο επξώ έρνπλ
«θνπξεπηεί» από ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα πιεξώζνπλ ηα ζπαζκέλα γηα
έλα ρξένο πνπ δελ δεκηνύξγεζαλ. Θα επηηξέςεηο απηό ην έγθιεκα;;

Γελ παραηηούκαζηε από ηο δηθαίφκά κας λα ζποσδάδοσκε τφρίς εκπόδηα θαη λα
κορθφλόκαζηε οιοθιερφκέλα!
Σηολ βφκό ηφλ θερδώλ ηφλ επητεηρεκαηηθώλ οκίιφλ ζέιοσλ λα ζσζηάζοσκε θαη ηης
ζποσδές κας!
Γηα απηό δελ δίλνπλ θξάγθν νδεγώληαο ηηο ζρνιέο καο έλα βήκα πξηλ ην «ινπθέην», ελώ ηελ ίδηα
ώξα κε ηνπο λόκνπο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη αμηνπνηώληαο ηελ
ηεξάζηηα ππνρξεκαηνδόηεζε ησλ ηδξπκάησλ νη επηρεηξήζεηο, κπαίλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηηο
ζρνιέο γηα λα ζεζαπξίζνπλ. Γηα λα «βάινπλ ρέξη» ζηηο ππνδνκέο ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ζηελ έξεπλα.
Απηό ζεκαίλεη όηη όια γίλνληαη εκπόξεπκα, εκείο γηλόκαζηε «πειάηεο», νη αλάγθεο καο απνηεινύλ
«θόζηνο»! εκαίλεη όηη ε επηζηεκνληθή κόξθσζε ππνβαζκίδεηαη ζε εθήκεξε θαηάξηηζε θαη άζξνηζκα
δεμηνηήησλ γηα λα πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηνπο κηζζνύο πείλαο, ηα αλύπαξθηα δηθαηώκαηα θαη ηελ
εξγαζηαθή πεξηπιάλεζε. εκαίλεη έξεπλα απνθιεηζηηθά γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ.
Όια ασηά δείτλοσλ γηα ποηόλ δοσιεύεη ε θσβέρλεζε…
Σα «δσξάθηα» ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζπλερίδνληαη, ηέηνην είλαη θαη ην
ηζάθηζκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ απνηειεί κόληκε απαίηεζε ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ,
ώζηε λα απαιιαγνύλ από ην «θόζηνο» ηεο Θαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Η δηθή καο εξγαζηαθή δνύγθια είλαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο «αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα», γηα
ηελ αλάθακςε ησλ θεξδώλ ηνπο. Η αλαζθάιηζηε εξγαζία, νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, νη κηζζνί
ςίρνπια είλαη ην ιεγόκελν «θηινεπελδπηηθό πεξηβάιινλ». Απηή είλαη ε αλάπηπμε πνπ επαγγειίδεηαη ε
θπβέξλεζε, ε «θόιαζε» ησλ δηθαησκάησλ καο είλαη ν «παξάδεηζνο» ησλ θεξδώλ ηνπο.
Γηα ασηό ηο ιόγο ε θσβέρλεζε κας έτεη θιοκώζεη ζηα υέκαηα θαη ηελ θοροχδία. Θέινπλ κε
δηάθνξα ςέκαηα λα καο «απνθνηκίζνπλ» κπξνζηά ζηε ζθαγή ησλ δηθαησκάησλ καο. Η κείσζε
ζπληάμεσλ βαθηίδεηαη «πξνζηαζία αζθαιηζκέλσλ» , ζηήλνπλ δηάινγν-απάηε γηα ηελ Παηδεία ηελ ώξα
πνπ από ην 3ν κλεκόλην έρνπλ απνθαζίζεη αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα.
Γηα ασηό ηο ιόγο ε θσβέρλεζε τησπά κε ΜΑΤ εξγαδόκελνπο, ζπληαμηνύρνπο θαη θνηηεηέο όπσο
πξόζθαηα ζην ύληαγκα. Σνπο ελνρινύλ νη αγώλεο καο, ηνπο ελνρινύλ όζνη δελ δέρνληαη λα
ζπζηάδνπλ ηελ κόξθσζε θαη ην κέιινλ ηνπο γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ. Αο γίλνπκε πεξηζζόηεξνη…

ΤΝΔΝΟΥΟΙ ΣΟ ΦΟΝΟ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΜΔ…
ΝΑ ΠΑΡΔΙ ΠΙΩ Η ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ «ΔΓΚΛΗΜΑ»
Σηελ επίζεζή ηοσς λα απαληήζοσκε κε αγώλες επηζεηηθούς, καδηθούς, ζσλετείς, θαιύηερα
οργαλφκέλοσς, καδί κε ηοσς εργάηες θαη όιο ηο ιαό!
Ούηε ε ζησπή νύηε ε αλακνλή νύηε νη θπβεξλεηηθέο ελαιιαγέο ζα πξνζθέξνπλ ιύζε ζηα
πξνβιήκαηά καο. Σα κέηξα ζα παξακέλνπλ, ζα ζπλερίζνπλ λα καο ζηεξνύλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ.
Η ειπίδα βρίζθεηαη κόλν ζηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ΕΕ πξνο
όθεινο ησλ θεξδώλ ησλ κνλνπσιίσλ ζηα νπνία ζπζηάδεηαη ην παξόλ θαη ην κέιινλ καο, ε δσή ηεο
νηθνγέλεηάο καο. ηνλ αγώλα γηα ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο ζηηο ζπνπδέο, ζηε δνπιεηά, ηε δσή, γηα
επηζηήκε ζηελ ππεξεζία ησλ ιατθώλ θαη θνηλσληθώλ αλαγθώλ.
Η ειπίδα βρίζθεηαη ζηελ αγσληζηηθή αλαζπγθξόηεζε ησλ ζπιιόγσλ, ζηελ νξγάλσζή καο ζε
θάζε ηκήκα, θαη έηνο. ηε ζπκπόξεπζή καο κε ηνπο εξγάηεο θαη ην ΠΑΜΕ, κε όιν ην ιαό ελάληηα ζηελ
αληηιατθή πνιηηηθή πνπ καο πιήηηεη όινπο. Έηζη δίλοσκε θαη παίρλοσκε ηεράζηηα δύλακε!
ε θάζε ζύιινγν, ζε θάζε έηνο, ζε θάζε ηκήκα λα ρηίζνπκε κπιόθν ζηελ επίζεζε πνπ
γίλεηαη ζηα δηθαηώκαηα καο. πλερίδνπκε αθόκε πην νξγαλσκέλα, πην καδηθά. Η νξγαλσκέλε
πάιε, ε αληίζηαζε είλαη ν δξόκνο πνπ δελ έρνπκε αθόκε δνθηκάζεη, απηή είλαη ε πξαγκαηηθή καο
δύλακε.

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ-ΠΑΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ 4 ΦΛΔΒΑΡΗ
ΜΔ ΣΟ ΠΑΜΔ !

