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Το ΔΣ του Συλλόγου Διδαςκόντων τθσ ΣΘΕ προκθρφςςει απεργία τθν Πζμπτθ, 3 Δεκζμβρθ.
Συνάδελφοι, απεργοφμε διότι:


Ο ςυνδυαςμόσ φόρων και μιςκολογικϊν περικοπϊν ζχει εξουκενϊςει ςχεδόν
ολόκλθρθ τθν ελλθνικι κοινωνία, των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων
ςυμπεριλαμβανομζνων, και οδθγεί ςε αδιζξοδο.



Παρόλο που ςυμφωνοφμε ότι το αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςτθ χϊρα μασ χρειάηεται
εξορκολογιςμό, εντοφτοισ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να χάςει αφενόσ μεν τον
αναδιανεμθτικό του χαρακτιρα και αφετζρου να εξαφανίςει ςτο βωμό τθσ
δθμοςιονομικισ αδυναμίασ τισ ειςφορζσ που κατζβαλαν επί ςειρά ετϊν όλοι οι
απλοί πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ. Η εξανζμιςθ των εφάπαξ, που είναι χριματα που
καταβλικθκαν από τουσ αςφαλιςμζνουσ και οι εξαιρετικά δυςμενείσ ςυνκικεσ
αςφάλιςθσ των νζων εργαηομζνων δεν αποτελοφν ορκολογικι μεταρρφκμιςθ του
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Αντίκετα, απορρζουν από τισ παράλογεσ μνθμονιακζσ
πολιτικζσ που επί πζντε χρόνια οξφνουν τθν κρίςθ και οδθγοφν τθν ελλθνικι
κοινωνία ςτθν εξακλίωςθ και κα πρζπει να αποφευχκοφν με κάκε τρόπο. Η
κατάςταςθ των Ταμείων Αςφάλιςθσ είναι αποτζλεςμα τθσ λεθλαςίασ των
αποκεματικϊν τουσ για πάνω από είκοςι χρόνια. Ασ κυμθκοφμε τθ φοφςκα του
Χρθματιςτθρίου, που τροφοδοτικθκε με κυβερνθτικι επιλογι και από τα
αποκεματικά των ταμείων όταν δεν τουσ επιτράπθκε να πουλιςουν ςτα ψθλά. Ασ
κυμθκοφμε το ςκάνδαλο των «δομθμζνων ομολόγων», που ηθμίωςε τα ταμεία
κατά πολλά δισ ευρϊ. Ασ κυμθκοφμε και το πολφ πρόςφατο κοφρεμα των
αποκεματικϊν τουσ μζςω του PSI με τθν ευκαιρία τθσ υπογραφισ του Β’
Μνθμονίου.

Πρζπει να γίνει ςαφζσ ςε όλουσ ότι ο νεοφιλελευκεριςμόσ είναι αςυμβίβαςτοσ με τθν
ζννοια του ανκρωπιςμοφ, όπωσ και αν τον ορίςουμε. Το δε «πείραμα» αχαλίνωτου

καπιταλιςμοφ, που εφαρμόςτθκε ςτθ χϊρα μασ ζχει αποτφχει παταγωδϊσ, αποκλείοντασ
παράλλθλα τισ προοπτικζσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, οφείλουμε να
διεκδικοφμε τθν πλιρθ αναίρεςι του.
Την κρίςη πρέπει να πληρώςουν αυτοί που την προκάλεςαν και όχι οι εργαζόμενοι, οι
άνεργοι και οι ςυνταξιοφχοι
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