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Ξ-Ε-Σ-Η-Κ-Ω-Μ-Ο-Σ !
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ - ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΟΛΑ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Την Παρασκευή 22 Απρίλη κατατέθηκε στη βουλή από τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο µε στόχο να ψηφιστεί από την
ολοµέλεια αµέσως µετά το Πάσχα. ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, το οποίο µετατρέπει τη σύνταξη σε ατοµική ευθύνη του
καθενός απαλλάσσοντας το κράτος από τις ευθύνες του. Η Κοινωνική Ασφάλιση, η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρόνοια, η προστασία της µητρότητας/αναπηρίας,
το δικαίωµα στη σύνταξη κλπ κατακτήθηκαν από τον εργαζόµενο λαό µε σκληρούς
ταξικούς αγώνες κόντρα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τη µεγαλοεργοδοσία. Και
τότε όπως και σήµερα, η µόνιµη επωδός της πλουτοκρατίας και των κοµµάτων ήταν
και παραµένει πως το δικαίωµα του λαού για σύνταξη, υγεία και πρόνοια είναι το
«κόστος» που δεν το «σηκώνει η οικονοµία». Στην πραγµατικότητα αυτό που δεν
"σηκώνει η οικονοµία" είναι :
-Αυτοί που δουλεύουν µια ζωή αντί για σύνταξη ,να παίρνουν φιλοδώρηµα
και αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ούτε µια ηµέρα ,οι µέτοχοι-παράσιτα, να έχουν
εξασφαλίσει και τα τρισέγγονα τους. Με το νόµο-λαιµητόµο κατακρεουργούνται οι
κύριες συντάξεις µέσω της µείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης (πχ στην 35ετία το
ποσοστό αναπλήρωσης πέφτει από το 70% πέφτει στο 33,81%) και του υπολογισµού
σύνταξης στο σύνολο του εργάσιµου βίου αντί της τελευταίας πενταετίας.
-Να δίνουν τα λαϊκά στρώµατα τα 6/10 του εισοδήµατος τους σε φόρους και
χαράτσια για να εισπράττει το κράτος 1%o (!!!) από τους εφοπλιστές. Σύµφωνα µε
επίσηµα στοιχεία της Βουλής ,τα ετήσια κρατικά έσοδα από φόρους του
εφοπλιστικού κεφαλαίου είναι περίπου 15 εκατ.ευρω, όταν ο τζίρος του ναυτιλιακού
κλάδου υπό ελληνική σηµαία είναι 12-13 δις ευρω!!!

-Να καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για τους
βιοµηχάνους και να αυξάνεται για τα λαϊκά νοικοκυριά. Να καταργούνται και οι
τελευταίες φοροαπαλλαγές για αδύναµες κοινωνικές οµάδες όταν οι εφοπλιστές
αναλαµβάνουν 57(!!!) ειδικές φοροαπαλλαγές .
-Να πετσοκόβεται κατά 32% το ΜΤΠΥ ,στο οποίο κράτος και
µεγαλοεργοδοσία δεν έχουν βάλει δεκάρα τσακιστή, προκειµένου να ταϊστούν οι
µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι για άλλη µία φορά µε ζεστό κρατικό χρήµα και
προνόµια (βλ.νέο αναπτυξιακό νόµο, φοροαπαλλαγές, δηµιουργία ειδικών
φορολογικών ζωνών κλπ).
-Να λεηλατούνται τα αποθεµατικά των ταµείων ,δηλαδή οι εισφορές και ο
ιδρώτας µας, για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και να σώσουν τα κέρδη
τους.
-Την ίδια ώρα που εκτινάσσεται η παραγωγικότητα της εργασίας, τα
µεροκάµατα να πετσοκόβονται και αυτοί που τα πετσοκόβουν ….διαµαρτύρονται για
το "υψηλό κόστος της ασφάλισης" αυτών που ξεζουµίζουν µε µισθούς πείνας και
εξαντλητικά ωράρια.
Συναδέλφισσες ,Συνάδελφοι
Τα µέτρα δεν είναι προσωρινά, δεν είναι τα τελευταία! Ήδη τα παζάρια
κυβέρνησης-κουαρτέτου κάνουν λόγο για πρόσθετο εφεδρικό πακέτο ύψους 2,8 δις
ευρώ µε προοπτική να φτάσει το 3,6 δις ευρώ. Εκτός από την αύξηση του ΦΠΑ στο
24% , το πακέτο αυτό προβλέπει και περαιτέρω µείωση των µισθών στο ∆ηµόσιο,
ακόµα µεγαλύτερη και από αυτή που επήλθε µε το νέο µισθολόγιο(ν.4354/2015)
µέσω του οποίου η κυβέρνηση εξοικονοµεί 2,3 δις ευρώ για την τριετία 2016-2019.
Απάντηση σε αυτή την λαίλαπα, που αποδεικνύεται «βαρέλι δίχως πάτο» δεν
µπορεί να δώσει ένα κίνηµα που θα πίνει νερό στο δόγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της ανταγωνιστικότητας, χρησιµοποιώντας τους αγώνες των εργαζοµένων απλά
και µόνο για να ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αυτές οι λογικές
δοκιµάστηκαν και διαψεύστηκαν από την ίδια τη ζωή! Απάντηση στα µέτρα
µπορεί να δώσει ένα κίνηµα που θα βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες µας
χωρίς να παζαρεύει τα δικαιώµατα µας. Ο στόχος αυτός της ανασύνταξης του
κινήµατος περνάει µέσα από την αλλαγή συσχετισµών, την ενίσχυση του ταξικού
πόλου στο κίνηµα της Αγωνιστικής Συσπείρωσης στο δικό µας χώρο.
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