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Η κλοπή του πλούτου πίσω
από τα νούµερα, και ο
«µπαµπούλας» του
δηµόσιου χρέους
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Μέσα στις περίφηµες 100 ηµέρες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί µια
ολοµέτωπη επίθεση στα δικαιώµατα και τις ανάγκες της εργαζόµενης
πλειοψηφίας. Κηρύσσει κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» για τη
«δύσµοιρη» ελληνική οικονοµία και οδύρεται για το δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό των προηγούµενων διαχειριστών που όµως αποδεικνύεται
πως ήταν εν γνώσει της! Σε συνεργασία µε την Ε.Ε επιβάλει την
τροµοκρατία των ελλειµµάτων ώστε στο όνοµα της «σωτηρίας» της
οικονοµίας να προχωρήσουν σε κλίµα συναίνεσης οι αναδιαρθρώσεις στο
φορολογικό, το ασφαλιστικό και το εργασιακό τοπίο.
Η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε πρόσχηµα την κρίση,
αποτελεί συνέχιση µιας πολιτικής σφαγής των µισθωτών, συνέχιση της
πολιτικής διάσωσης της καπιταλιστικής οικονοµίας και της απρόσκοπτης
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι πολιτική αναδιανοµής του πλούτου
υπέρ των πλουσίων και εξειδικεύεται σε σειρά νοµοσχεδίων και µέτρων
που περιγράφουν την αυριανή χειρότερη για τους εργαζόµενους µέρα.
Στην νηνεµία των νερών της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και των
αθλιοτήτων της αποσυντονισµού των δυνάµεων των εργαζοµένων
απαντάµε µε συντονισµό των πρωτοβάθµιων συλλόγων-σωµατείων, µε
την οργάνωση από τους ίδιους τους εργαζόµενους µε
αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες όλων εκείνων των κινητοποιήσεων που
είναι απαραίτητες για τη νίκη των εργατικών αναγκών. Απαντάµε µε
απεργίες , διαδηλώσεις , καταλήψεις, µε στόχο την κλιµάκωση σε µορφές
διάρκειας, µε κοινή συµπόρευση όλων των εργαζόµενων όποια σχέση
εργασία κι αν έχουν, σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

Κάτω
από
το
µανδύα
υποτιθέµενων
φιλολαϊκών
«σοσιαλιστικών» µέτρων (έκτακτη
εισφορά,
επίδοµα
αλληλεγγύης)
κρύβεται η ξεδιάντροπη κλοπή των
εργαζοµένων, των ανέργων, των
συνταξιούχων. Οι αυξήσεις του 1,5%
δεν καλύπτουν ούτε το δοµικό
πληθωρισµό (αυξήσεις σε τιµολόγια
∆ΕΚΟ, καύσιµα, είδη πλατιάς
κατανάλωσης) που είναι 2,1% όπως
παραδέχεται ο ΓΚΠ.
Επιπλέον
προβλέπεται
αύξηση των καταναλωτικών έµµεσων
φόρων 8% αλλά και της άµεσης
φορολογίας κατά 8,8%. Οι αυξήσεις
αυτές της φορολογίας θα προέλθουν
από τους µισθωτούς για άλλη µια
φορά
καθώς
µειώνονται
οι
συντελεστές
φορολόγησης
των
κερδών
που
επενδύονται
και
αυξάνονται µόνο για τα κέρδη που
διανέµονται σε φυσικά πρόσωπα.
Όπως ανερυθρίαστα παραδέχεται το
οικονοµικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ
στον ΓΚΠ : «Τα έσοδα από τη
φορολογία
νοµικών
προσώπων
εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν πτώση –
9,8% λόγω µειωµένης κερδοφορίας
των επιχειρήσεων κατά τη χρήση έτους
2008»!! και –7,2% για το 2009!!»
(σελ.53-54.κρατικός προϋπολογισµόςεισηγητική έκθεση).
Ταυτόχρονα
σχεδιάζεται και η περιστολή κάθε
κοινωνικής δαπάνης. Το συνολικό
πακέτο κοινωνικής «συνοχής» είναι
µειωµένο κατά 5,4% σε σχέση µε το
2009,
ενώ
οι

δαπάνες για ασφάλιση και περίθαλψη µειώνονται κατά
12,4% (1,5 δις ευρώ). Το περίφηµο επίδοµα κοινωνικής
αλληλεγγύης δεν είναι παρά η µετονοµασία περσινών
επιδοµάτων (φτώχειας και θέρµανσης) που επιδέξια
διαφηµίζει το ΠΑΣΟΚ πως προήλθαν από την έκτακτη
φορολόγηση του 1 δις των 307 επιχειρήσεων. Αυτές οι ίδιες
επιχειρήσεις το 2009 έχουν επιδοτηθεί µε 34,5 δις ευρώ!!
Η δικαιολόγηση όλων των παραπάνω γίνεται στο
όνοµα της επίτευξης των στόχων του Προγράµµατος
Ανάπτυξης και Σταθερότητας (ΠΣΑ) της Ε.Ε, δηλαδή στην
κατεύθυνση µείωσης του δηµόσιου χρέους των 300δις ευρώ.
Ο «εθνικός στόχος» της Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενώ
απαιτεί σκληρή οικονοµία από τους µισθωτούς και
συνταξιούχους και αυξάνει την ανεργία περιέργως
καταλήγει στη διόγκωση του δηµόσιου χρέους που θέλει να
περιορίσει! Γιατί δεν µειώνεται το χρέος; Οι επιδοτήσεις σε
επιχειρήσεις µόνο πέρσι αντιστοιχούν σε πάνω από το 10%
του χρέους (τα 28δις σε τράπεζες και τα 6,5δις σε άλλες
εταιρίες). Οι διαφυγές φόρων από ΦΠΑ και η περαίωση
οφειλών ΦΠΑ µε τεράστιες εκπτώσεις ήταν πέρσι άλλα
10δις ευρώ ! Η εισφοροδιαφυγή ήταν άλλα 6,7 δις ευρώ.

Σε µια χρονιά µόνο αντιστοιχεί σχεδόν το 1/6 του
δηµόσιου χρέους! Αποδεικνύεται έτσι πως το χρέος δεν
οφείλεται στο «σπάταλο» δηµόσιο και τις υπηρεσίες του
αλλά στο απλόχερο µοίρασµα του πλούτου (µε επιδοτήσεις
και µη είσπραξη χρεών) στο κεφάλαιο. Ανάλογα είναι τα
ποσά και τις προηγούµενες χρονιές µε αµέτρητα δις να
καταλήγουν είτε άµεσα (επιδοτήσεις & χάρισµα χρεών) είτε
έµµεσα (µε παραχώρηση χρήσης δηµόσιων εγκαταστάσεων)
σε επιχειρήσεις. Είναι απολύτως φανερό πως για τη
διόγκωση του χρέους οι µόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, η νεολαία και οι άνεργοι καθώς
οι κάθε είδους δηµόσιες υπηρεσίες κάλυψης κοινωνικών
αναγκών.

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
«νέα αξιοκρατικά» ήθη: νέες στρατιές
απολυµένων και ελαστικά εργαζόµενων, νέες οµηρίες
στους χώρους δουλειάς
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ απολύει δεκάδες χιλιάδες
εργαζόµενους µε ελαστικές σχέσεις εργασίας (συµβάσεις και
STAGE) από το δηµόσιο. Αυτό που προσπαθεί είναι η

συρρίκνωση του δηµοσίου και η εκχώριση τµηµάτων της
λειτουργίας του στον ιδιωτικό τοµέα ως πεδία προς
εκµετάλλευση αφού οι εργαζόµενοι αυτοί καλύπτουν
σήµερα µέρος των πραγµατικών αναγκών των δηµόσιων
υπηρεσιών. Oι υπηρεσίες που σήµερα εξυπηρετούν
κοινωνικές ανάγκες κινδυνεύουν έτσι να υπολειτουργούν, να
καταφύγουν στην ενοικιαζόµενη εργασία, ή να εκχωρηθούν
µέσω Συµβάσεων ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) σε
διάφορους επιχειρηµατίες
Στο εναποµείναν δηµόσιο προωθείται η επιβολή των
µεσαιωνικών συνθηκών εργασίας του ιδιωτικού τοµέα. Για
αυτό δεν καταργεί τη µαύρη εργασία αλλά την επεκτείνει
και τη νοµιµοποιεί! Σχεδιάζει την επέκταση των
δουλεµπορικών εταιρειών ενοικίασης εργαζοµένων και στο
δηµόσιο αρνείται να καταργήσει όλους τους νόµους που
επιτρέπουν τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, την
ανασφάλιστη εργασία, το «µπλοκάκι» - τις ατοµικές
συµβάσεις, δεν προχωρά σε µαζικές όσο και αναγκαίες
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, αλλά ετοιµάζει νέες
γενιές συµβασιούχων «καθαρίζοντας» τους προηγουµένους
µε προκάλυµµα «αξιοκρατίας» τον ΑΣΕΠ. Με την ταµπέλα
της «ελαστασφάλειας» ετοιµάζεται να «αναµορφώσει» το
εργατικό δίκαιο νοµιµοποιώντας και θεσµικά την ελαστική
και ανασφάλιστη εργασία.
Με το παραµύθι της «αξιοκρατίας» σε βοήθεια της
«ανάγκης» µείωσης των δηµοσίων δαπανών προσπαθεί να
στρέψει τους εργαζόµενους τον έναν εναντίον του άλλου:
τον ιδιωτικό τοµέα ενάντια στους «βολεµένους» του
δηµόσιου, τον ανέργους εναντίον των συµβασιούχων και
πάει λέγοντας… Προσπαθεί να κατακερµατίσει τους
ελαστικά εργαζόµενους και τους ανέργους και να φορτώσει
στις πλάτες τους την ευθύνη για την αδυναµία εύρεσης
µόνιµης δουλειάς στο συρρικνωµένο δηµόσιο. Με
«διαρροές» για επιµέρους ρυθµίσεις, µε τις διάφορες
«εξαιρέσεις» δηµόσιων φορέων από το νοµοσχέδιο
Ραγκούση, µε το κυνήγι των τίτλων και των βεβαιώσεων στο
εξεταστικό σφαγείο του ΑΣΕΠ προσπαθεί να βάλει τους
πάντες στη λογική του ανταγωνισµού µεταξύ εργαζοµένων.
Επαγγελµατική ασφάλιση ή πως η ευθύνη φορτώνεται
στις πλάτες του κόσµου της δουλειάς.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε σταθερό βηµατισµό
προωθεί την µετεξέλιξη της ασφάλισης σε επαγγελµατική,
δηλαδή σε ασφάλιση όπου την ευθύνη χρηµατοδότησης θα
έχει κύρια ο εργαζόµενος σαν άλλος ελεύθερος
επαγγελµατίας.
έτσι µειώνουν τη χρηµατοδότηση των ταµείων
χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα για τη βιωσιµότητά τους.
Στον ΓΚΠ µειώνονται οι καταβολές του δηµοσίου συνολικά
στα διάφορα ταµεία κατά περίπου 1,5 δις ευρώ.(-10,3%)
Χαρακτηριστικό της λογικής περί επαγγελµατικών ταµείων
είναι το ότι η εισφορά του δηµοσίου στη συνταξιοδότηση
των δηµοσίων υπαλλήλων χαρακτηρίζεται ως έλλειµµα!
Πουθενά δεν αναφέρονται τα διαφυγόντα έσοδα από την
εισφοροδιαφυγή ακόµα και του ίδιου του δηµοσίου που
χρωστά στα ταµεία εισφορές 3,35δις από το 2004.
∆εκάδες δις ευρώ των εργαζοµένων έχουν χαθεί σε
χρηµατιστήριο, οµόλογα, άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια σε
επιχειρήσεις για την «ανάπτυξη» της ελληνικής οικονοµίας.
Άλλα τόσα έχουν χαθεί λόγω της εισφοροδιαφυγής, των
διευκολύνσεων σε εργοδότες αλλά και της ανασφάλιστης
ελαστικής εργασίας.

µετέθεσε την όποια απάντηση του κόσµου της
εργασίας 2 µήνες µετά! Η τακτική της έχει ένα και µόνο
στόχο, να αφήσει ήσυχη την κυβέρνηση να κάνει τη
«βρώµικη» δουλειά ανενόχλητη από κάθε κινηµατική
διαδικασία. Αντίστοιχη ήταν η στάση της και στις διάφορες
Οµοσπονδίες του ∆ηµοσίου.
Μαζί µε τη ∆ΑΚΕ που έκανε ακριβώς τα ίδια τα
προηγούµενα χρόνια (παρά την δήθεν αντιπολιτευτική
αγωνιστική τωρινή ρητορεία της) προετοιµάζουν τη νέα
συναίνεση στις επιλογές του κεφαλαίου, νέα συναίνεση που
αποτυπώνεται στην προθυµία τους να καθίσουν στα
τραπέζια των στηµένων κυβερνητικών διαλόγων. Επί της
ουσίας µαζί αρνούνται τα αγωνιστικά σκιρτήµατα και
καταγγέλλουν κάθε µη ελεγχόµενο από αυτές αγωνιστικό
σχεδιασµό.
Αυτόνοµη Παρέµβαση και ΠΑΜΕ επιχειρούν να
παίξουν παιχνίδια κοµµατικής και γραφειοκρατικής
ηγεµονίας πάνω στην ανάγκη των εργαζοµένων για
απάντηση τώρα στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα αγνοούν οποιοδήποτε αγωνιστικό
συντονισµό που ξεφεύγει από την εποπτεία τους. Για αυτό
το ΠΑΜΕ περιχαρακώνεται σε ορισµένες ηµεροµηνίες και
µόνο. Για αυτό η Αυτόνοµη Παρέµβαση αρνείται
οποιοδήποτε αγωνιστικό σχεδιασµό χωρίς την ΠΑΣΚ και
προγραµµατίζουν κινητοποίηση στις… 21 ∆εκέµβρη για
εορταστικά ψώνια. Έχουν τεράστιες ευθύνες για τη µη
συνεύρεση και συντονισµό των διάφορων αγωνιζόµενων
κλάδων, υπονοµεύουν την ενοποίηση των επιµέρους αγώνων
που πραγµατοποιούνται (εκπαιδευτικοί, συµβασιούχοι,
• Ετοιµάζονται για αυξήσεις ορίων ηλικίας για το σύνολο STAGE) Κάνουν ότι αγνοούν και δε συµµετέχουν σε
οποιαδήποτε απόπειρα αγωνιστικής απάντησης που δεν
τον εργαζοµένων µε αιχµή τις γυναίκες.
• Εκφράζουν την πρόθεση για αύξηση των εισφορών και µπορούν να ελέγξουν.
υπολογισµό της σύνταξης µε βάση όλο τον εργάσιµο
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
βίο.
Μαγειρεύουν
τη
ριζική
µείωση
των
Απέναντι
στις
επιλογές
κυβέρνησης
και
ΒΑΕπαγγελµάτων.
αντιπολίτευσης, απέναντι στους εθνικούς στόχους της
• ∆ιακηρύσσουν την «εξασφάλιση» της ελάχιστης ανάπτυξης του κεφαλαίου, της υπηρέτησης του
σύνταξης φτώχειας των 550 ευρώ.
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Σταθερότητας, απέναντι στην
• Μειώνουν τις δαπάνες για την περίθαλψη που θα είναι το περιστολής των κοινωνικών δαπανών και αναγκών να
• πρώτο τµήµα της ασφάλισης που θα µετατραπεί σε αντιτάξουµε το αίτηµα για κάλυψη όλων των πραγµατικών
ιδιωτική (ακριβώς γιατί έχει µεγάλα περιθώρια αναγκών της κοινωνίας και των εργαζοµένων.
∆ιεκδικούµε:
κερδοφορίας) και προετοιµάζουν το διαχωρισµό της από
Ανατροπή του συµφώνου σταθερότητας - Ανατροπή της
την ασφάλιση
• Αφήνουν να ρηµάξει το ΤΠ∆Υ µε την κυβέρνηση να µην λιτότητας και της εισοδηµατικής πολιτικής
• Ενιαία συλλογική σύµβαση µε ίση αµοιβή για ίδια
το επιδοτεί και να επικροτεί το δανεισµό του
εργασία.
Γνήσιες
συλλογικές
συµβάσεις
των
Αλλά πέρα από τους σχεδιασµούς υλοποιούν από
αγωνιζόµενων κλάδων. Πραγµατικές αυξήσεις στους
τώρα στην πράξη όλες τις ρυθµίσεις των αντιασφαλιστικών
βασικούς µισθούς, 1400 αρχικός µισθός (µε την αναγκαία
νόµων Σιούφα – Ρέππα – Πετραλιά.
αναπροσαρµογή από το 2006). Ενσωµάτωση όλων των
επιδοµάτων στο βασικό µισθό, εκτός από το οικογενειακό
Η ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
και το χρονοεπίδοµα. Σχέση εισαγωγικού - καταληκτικού
µισθού 1 προς 2,5. ∆ιπλασιασµός του οικογενειακού
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
επιδόµατος, ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή του.
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
Καµία σύνδεση µισθού αξιολόγησης. Ακώλυτη
µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΥ.
• Αφορολόγητο όριο ίσο µε το ετήσιο εισόδηµα του
νεοδιόριστου . Τιµαριθµοποίηση της φορολογικής
Σαν απαύγασµα του κυβερνητικού συνδικαλισµού, η
κλίµακας. Αποφασιστική µείωση των τραπεζικών
ΠΑΣΚ στο Γενικό Συµβούλιο της Α∆Ε∆Υ δεν πρότεινε
επιτοκίων, όχι στην τοκογλυφία. Κατάργηση του ΦΠΑ
ούτε καν παράσταση διαµαρτυρίας (πόσο µάλλον την
στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.
καθιερωµένη 24ωρη απεργία) για τον προϋπολογισµό, • Όχι στο νέο µισθολόγιο – φτωχολόγιο για το δηµόσιο.
αρνήθηκε κάθε αγωνιστική και απεργιακή πρόταση και
• Όχι στην πολιτική κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών και
Προετοιµάζεται και νέο χτύπηµα στην ασφάλιση µε
την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών νέων
εργαζοµένων για 4 χρόνια από το δηµόσιο. Ο δηµόσιος
πλούτος όλων των εργαζόµενων
θα πληρώνει τις
ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών ενώ το µέτρο θα
σηµάνει νέο κύµα απολύσεων παλαιότερων εργαζοµένων.
Το σκηνικό ετοιµάζεται ώστε η κατάρρευσή των
ταµείων να µοιάζει αναπόφευκτη και να γίνει «αποδεκτή»
από τους εργαζόµενους. Μέχρι τότε στην «αγωνία» τους για
επιβίωση των ταµείων δικαιολογούν τους σχεδιασµούς τους
που στη λογική της επαγγελµατικής ασφάλισης και
αξιοποιώντας και την απόφαση του ευρωπαϊκού
δικαστηρίου :

επιδοµάτων.
• λεηλασίας των εργαζοµένων. Να δοθούν τώρα στους
εργαζόµενους και τη νεολαία τα 28 δις. Γενναία αύξηση • Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων Σιούφα –
Ρέππα – Πετραλιά. Όχι στην εξίσωση προς τα πάνω
των δαπανών σε υγεία και κοινωνική ασφάλιση, µε
ανδρών γυναικών. Κατάργηση των εργατικών εισφορών,
ταυτόχρονη
κατάργηση
των
εξοπλιστικών
της εισφοράς για την περίθαλψη και άµεσα της κύριας
προγραµµάτων. ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε
σύνταξης µας. Όχι στην εξαγορά της στρατιωτικής
τοµείς κοινωνικά χρήσιµους. Φορολόγηση στο κεφάλαιο
θητείας.
και κατάργηση των φοροαπαλλαγών – «επενδυτικών
κινήτρων» Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας
και της µεγάλης ιδιοκτησίας και των ειδών πολυτελείας.
Όχι στη νέα αύξηση των έµµεσων φόρων.
Σταθερή και µόνιµη δουλειά για όλους
• Μία σχέση εργασίας: η µόνιµη εργασία στον δηµόσιο
τοµέα και η αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα.
Μαζικές προσλήψεις µόνιµων. Όχι σε νέα γενιά
συµβασιούχων. Καµία απόλυση, νοµοθετική απαγόρευση
των απολύσεων. Όχι στην άρση της µονιµότητας.
• Μονιµοποίηση των εργαζοµένων µε συµβάσεις, STAGE,
ενοικιαζόµενων. Μαζικοί επιπλέον διορισµοί στο δηµόσιο
για την κάλυψη των πραγµατικών κοινωνικών αναγκών
µε ανοιχτό και διαφανές σύστηµα. ∆ιορισµοί µε βάση το
χρόνο λήψης πτυχίου. Κατάργηση των προγραµµάτων
Τα ταµεία στα χέρια των εργαζοµένων µε βέτο σε κάθε
STAGE.
επιχειρηµατική και αγοραία λογική διαχείρισης. Ούτε ένα
ευρώ από τα αποθεµατικά των ταµείων στο χρηµατιστήριο
αλλά και σε οποιοδήποτε χρηµατιστηριακό προϊόν
(οµόλογα , δηµόσια ή ιδιωτικά, σταθερά ή δοµηµένα). Να
επιστραφούν τα κλεµµένα στα ταµεία τώρα! Εγγύηση του
κράτους για τα αποθεµατικά των ταµείων.
• Να πληρώσουν τώρα τα 6 δις που χάθηκαν τα τελευταία
δυο χρόνια από τα ταµεία. Κρατική ενίσχυση στα ταµεία
ΤΩΡΑ. Να χρηµατοδοτηθεί άµεσα το ταµείο πρόνοιας και
να πληρώσει εδώ και τώρα το εφάπαξ στους
συνταξιούχους που ακόµα περιµένουν.
• Να χρηµατοδοτηθεί ο ΟΠΑ∆ από τον κρατικό
προϋπολογισµό ώστε να ξεπληρώσει τα χρέη του.
Πλήρης, δωρεάν, υψηλής ποιότητας ιατροφαρµακευτική,
οδοντιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη για όλους. Να
καταργηθεί άµεσα η προϋπόθεση των 100 ενσήµων που
αφήνει εκτός υγειονοµικής κάλυψης τους εκατοντάδες
χιλιάδες ελαστικά εργαζόµενους.
• Άµεση καταβολή συντάξεων, εφάπαξ και των ποσών
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε άµεση προσαρµογή
τους στις πραγµατικές τιµές.
• Μετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό • Επέκταση της ρύθµισης για τα ΒΑΕ και στις άλλες
τοµέα όλων των εργαζόµενων µε µπλοκάκι,
κατηγορίες εργαζοµένων µε
κατάργηση του
ηµιαπασχόληση, ενοικίαση κ.λπ.
επασφάλιστρου και συνυπολογισµό τους στην επικουρική
• Κατάργηση όλων των νόµων που επιτρέπουν την
σύνταξη. Εισαγωγικό το 14ο Μ. Κ. µε πλήρη σύνταξη
ελαστική εργασία στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
στα 28 χρόνια ( 28/28).
Μείωση του ωραρίου σε 6ώρο/30ωρο/5ήµερο µε • Αύξηση των ηµερών αδείας κατά µία εβδοµάδα. 25ωρο προοπτική περαιτέρω µείωσης. Καµιά ιδιωτικοποίηση5νθηµερο-5ωρο για ΒΑΕ.
εργολαβία, σύµπραξη ή εκχώρηση σε ιδιώτες τµηµάτων Αγώνας για τα κοινωνικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα
των δηµοσίων υπηρεσιών.
και ελευθερίες.
• Εφάπαξ καταβολή αναδροµικά οικονοµικής διαφοράς σε Κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου του ’99
όλους τους σηµερινούς ελαστικά εργαζόµενους από την για την εκπαίδευση. Κάτω τα χέρια από άσυλο. Ενάντια
ηµέρα έναρξης εργασίας τους στο ύψος της ΣΣΕ.
στην κρατική καταστολή, τους τροµονόµους, την
Υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών µας
αστυνοµοκρατία. Άµεση απελευθέρωση όλων των
δικαιωµάτων
συλληφθέντων της κοινωνικής εξέγερσης του ∆εκέµβρη και
• ∆ηµόσιο-κοινωνικό και όχι επαγγελµατικό-ανταποδοτικό παύση κάθε δίωξής τους.
ασφαλιστικό σύστηµα. Ενιαία Ασφαλιστικά δικαιώµατα. Ένα Σωµατείο ανά χώρο εργασίας
Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειάς ή στα 55, ίση µε Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από την τυπική εργασιακή
τον τελευταίο µισθό µε ενσωµάτωση όλων των
τους σχέση, σε κοινά Σωµατεία και Οµοσπονδίες.

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ∆Ε ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΦΑΡΣΑ…

Ο ξεσηκωµός λοιπόν, η εξέγερση αυτή των εξοργισµένων
νέων, τον περασµένο ∆εκέµβρη είχε πολλές αιτίες και η
δολοφονία του Αλέξη υπήρξε απλά η αφορµή του.. Τελικά η
δίκαιη και υγιής αυτή εξέγερση τι απ΄ όλα αυτά άλλαξε;
Σχεδόν τίποτα… αντίθετα το σύστηµα κινητοποίησε τους
«αµυντικούς µηχανισµούς» του. Οι τηλεοράσεις γέµισαν τα
σπίτια µας µε εικόνες βίας και τρόµου, ενώ δηµοσιογράφοι
και
πολιτικοί
στα
τηλεοπτικά
παράθυρα
µας
πληροφορούσαν πως, περίπου, κινδυνεύαµε – εµείς και τα
παιδιά µας – από τους άγνωστους κουκουλοφόρους
τροµοκράτες… Τα µέσα καταστολής ενεργοποιήθηκαν και η
κοινή γνώµη φοβισµένη έσπευσε γρήγορα να «κλείσει τα
πατζούρια της» γυρίζοντας την πλάτη στα παιδιά της…

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τη νύχτα της
εν ψυχρώ δολοφονίας του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου
από σφαίρα του αµετανόητου δολοφόνου αστυνοµικού
Κορκονέα. Ήταν µια σφαίρα που µετέτρεψε σε τσουνάµι τη
λαϊκή οργή που, µε αστραπιαία ταχύτητα, µεταφέρθηκε από
τα Εξάρχεια σε όλη την ελληνική κοινωνία και έγινε σηµείο
αναφοράς επηρεάζοντας για αρκετό καιρό τη παγκόσµια
νεολαία και την κοινή γνώµη… Λες και η σφαίρα στο σώµα
του Αλέξη λειτούργησε σαν σπινθήρας που έβαλε
µπουρλότο σ΄όλη την κοινωνία, ταρακουνώντας τα θεµέλια
και τους θεσµούς της… Ήταν ο σπινθήρας που έκανε τους
νέους ανθρώπους να εξεγερθούν ενάντια της κοινωνίας που
τους έχει από καιρό βάλει απέναντί της… Μιας κοινωνίας
που από καιρό τους έχει δηµιουργήσει συνθήκες
εξασφαλισµένης απόγνωσης και δυστυχίας…
Οι νέοι που έβλεπαν τους εργαζόµενους γονείς
τους, στην προσπάθεια τους για επιβίωση, να υποκύπτουν
στις σύγχρονες συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς…. Που τις
συνθέτουν οι απολύσεις, η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία,
η εντατικοποίηση δουλειάς, η συρρίκνωση µισθών και
δικαιωµάτων…. Αφού τους λένε πως πρέπει κι αυτοί να
συνεισφέρουν, το δικό τους κοµµάτι στις θυσίες της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που έπληξε τους εργοδότες
τους (!!!)… που τους βλέπουν έτσι αναγκαστικά να
στηρίζουν, µε την εργασία και µε τους φόρους, ένα
παρασιτικό σύστηµα, χωρίς να δικαιούνται ούτε καν αυτά
που µερικές δεκαετίες πριν θεωρούνταν αυτονόητα…. Να
βλέπουν και οι ίδιοι πως η εργασία έχει γίνει συνώνυµο της
ζητιανιάς όταν για να βρούνε δουλειά φτάνουν να πουλούν
την αξιοπρέπεια τους σε πολιτικά και κοµµατικά γραφεία, σε
εργολάβους και στη νόµιµη µαύρη εργασία προγραµµάτων
Σήµερα, ένα χρόνο µετά, η πολιτική διακυβέρνηση
του
ΟΑΕ∆
όπως
τα άλλαξε χέρια αλλά η κοινωνική κατάσταση δεν άλλαξε. Οι
Stage….
απλοί εργαζόµενοι παράγουµε τον πλούτο που αντί να
αποτελεί τη βάση για την κοινωνική περιουσία και
αλληλοβοήθεια στους άρρωστους, στους άνεργους, στη
νεολαία, στους ηλικιωµένους, µπαίνει στους τραπεζικούς
λογαριασµούς των λίγων... Τα ασφαλιστικά ταµεία, αφού
έγινε πλιάτσικο στα αποθεµατικά τους πότε από τα
δοµηµένα οµόλογα και πότε από τα χρηµατιστήρια, φτάνουν
στα όρια της χρεοκοπίας. Η σύνταξη για τους εργαζόµενους,
µε νέους νόµους φαίνεται ότι θα γίνεται όλο και πιο
απόµακρη... Η ήδη ανεπαρκής δηµόσια υγεία γίνεται πλέον
και έρµαιο των φαρµακοβιοµηχανιών έχοντας καταντήσει
«εµπόριο αρρώστιας». Αντί να θεραπεύουν και να
περιθάλπουν, καλλιεργούν την ανασφάλεια και τον τρόµο
κατασκευάζοντας πανδηµίες έτσι ώστε να πουλάνε
…οι ίδιοι οι νέοι που, ακόµη από τη παιδική τους ηλικία, φάρµακα… Το σύστηµα είναι διαβρωµένο… βρίσκεται στα
αντί να έχουν ελεύθερο χρόνο για παιγνίδια και για την πρόθυρα της, κάθε µορφής, χρεοκοπίας…
ανάπτυξη υγιούς κοινωνικότητας, να έχουν γαλουχηθεί σε
Κάποτε, πριν 1,5 αιώνα, ο Κάρλ Μαρξ είχε πει πως η
συνθήκες ανταγωνισµού σκληρά εργαζόµενων, µε τις διπλές Ιστορία επαναλαµβάνεται είτε ως τραγωδία είτε ως φάρσα…
βάρδιες στα σχολεία και στα φροντιστήρια για να µαζέψουν Η παρακµή των κοινωνικών θεσµών δείχνει ξεκάθαρα πως
όλα τα εφόδια που αύριο θα τους οδηγήσουν στην ανεργία ή οι νέοι διαχειριστές της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας
στην καλύτερη περίπτωση, στη θέση των απεγνωσµένων πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να µην επαναληφθεί ο
γονιών τους… µια κοινωνία που οι ίδιοι οι παραδοσιακοί της περσινός ∆εκέµβρης. Γιατί αυτή τη φορά η επανάληψη της
θεσµοί όπως δικαιοσύνη, θρησκεία, πολιτικά κόµµατα, να Ιστορίας φοβάµαι πως δεν θ΄ αποτελέσει φάρσα…
βλέπουν πως εξευτελίζονται από τους ίδιους τους Μόρφω Οικονόµου
ανθρώπους που τους στελεχώνουν..

