Δίκτυο για το Πανεπιστημιακό Κίνημα
Συμμετέχουμε στην απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου!
Να μην ψηφιστούν τα νέα μέτρα!
Νέα μέτρα ύψους 3,8 δις € συμφώνησε, ανήμερα της εργατικής πρωτομαγιάς, η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λεγόμενους θεσμούς.
Μέτρα που θα εξαθλιώσουν ακόμη περισσότερο τα φτωχά και τα μικρομεσαία
στρώματα, θα ξεπουλήσουν μεγάλο μέρος του δημόσιου πλούτου και θα ακυρώσουν
περαιτέρω εργασιακά δικαιώματα.
Τα νέα μέτρα που θα προνομοθετηθούν για το 2019 και το 2020, και θα ξεκινήσουν με
περικοπές 500 εκ € από φέτος, έχουν καθαρά ταξικό πρόσημο. Με τη μείωση του
αφορολόγητου από 8.636€ σε 5.682€ οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ακόμα και
αυτοί που παίρνουν σύνταξη μέχρι 490€, καλούνται να πληρώσουν νέους
δυσβάσταχτους φόρους. Μειώσεις σε οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας,
φτώχειας, φυσικών καταστροφών, σε επιδόματα θέρμανσης κατά 58 εκ €, θα
επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους χαμηλόμισθους και τους άνεργους. Συγχρόνως,
προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, κάτι που θα
αυξήσει το φορολογικό βάρος κατά 121 εκ €. Προβλέπονται μειώσεις κύριων και
επικουρικών συντάξεων κατά 1,8 δις, και επιπλέον φορολόγηση στους ελεύθερους
επαγγελματίες.
Η περαιτέρω “απελευθέρωση” της αγοράς με την ουσιαστική κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας θα επιβαρύνει τους αυτοαπασχολούμενους στο εμπόριο, και
ταυτόχρονα θα ενισχύσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους οποίους
επιπλέον προβλέπονται φορολογικές μειώσεις. Η περαιτέρω “απελευθέρωση” της
αγοράς ενέργειας με την πώληση του 40% περίπου των λιγνιτικών μονάδων και των
ορυχείων της ΔΕΗ καθώς και του 17% της εταιρείας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ (ήδη
συζητείται και ξεπούλημα των υδροηλεκτρικών μονάδων που είναι το φιλέτο) θα
πλήξει τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, και θα
παραδώσει το κερδοφόρο κομμάτι της ενέργειας σε ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα και
σε ξένα συμφέροντα, όπως έχουν ήδη ξεπουληθεί τα περιφερειακά αεροδρόμια και
έχει υποθηκευτεί η δημόσια περιουσία της χώρας.
Απέναντι σε αυτήν τη λαίλαπα αντιλαϊκών μέτρων, η κυβέρνηση εξαγγέλλει πακέτο
“αντιμέτρων”. Για το 2019, είναι μέτρα φιλανθρωπικού χαρακτήρα (επέκταση του
προγράμματος σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, ενίσχυση επιδόματος
του πρώτου και δεύτερου παιδιού κ.ά.) για να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις
απόλυτης εξαθλίωσης και φτωχοποίησης που η ίδια η πολιτική της έχει προκαλέσει.
Για το 2020 τα “αντίμετρα” είναι φορολογικά, που περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές
στις επιχειρήσεις (μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το
29% στο 26%). Δηλαδή από τη μια μειώνουν το αφορολόγητο, εξαθλιώνοντας ακόμη
περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους κι από την άλλη μειώνουν τη φορολογία
των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τα κέρδη τους! Πρόκειται ξεκάθαρα για ταξική
πολιτική, σε βάρος των φτωχών.

Και ενώ έρχονται αυτά τα μέτρα-σφαγή για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο
Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε δήθεν αύξηση μισθού των πανεπιστημιακών. Στην
πραγματικότητα όμως με το νέο μισθολόγιο μειώνονται οι καθαρές αποδοχές των
βαθμίδων Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή, οι οποίες μάλιστα αυξάνουν με τα
χρόνια υπηρεσίας και κυμαίνονται από 1 – 8.5%., ενώ μικρή αύξηση στις καθαρές
αποδοχές τους θα έχουν μόνο οι Επίκουροι Καθηγητές και σχεδόν μηδενική αύξηση οι
Λέκτορες.
Η κυβέρνηση την ώρα που επιβάλλει αυτή τη λαίλαπα αντιλαϊκών μέτρων, υπόσχεται
για μια ακόμη φορά ότι θα βγάλει τη χώρα και το λαό από τα μνημόνια! Δηλαδή με
ένα νέο Μνημόνιο, πριν τελειώσει το προηγούμενο, υπόσχεται ότι θα βγάλει τη χώρα
από τα Μνημόνια! Για να εφαρμόσουν πειθήνια τις καταστροφικές απαιτήσεις των
“θεσμών” χρησιμοποιούν για άλλη μια φορά το κοινοβούλιο σαν όργανο εκ των
υστέρων επικύρωσης της πολιτικής των εντολέων τους, όπως και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, βαθαίνοντας τον ευτελισμό της αστικής δημοκρατίας. Συνεχίζουν να
μας κοροϊδεύουν, και ο πρωθυπουργός δηλώνει προκλητικά: “εάν ο κόσμος δεν
συμφωνούσε με την πολιτική μας θα είχε βγει στους δρόμους”!
Απέναντι σ' αυτή τη λεηλασία της ζωής μας, η αντίσταση, ο διαρκής αγώνας είναι
μονόδρομος. Χρειάζεται αγώνας διαρκείας για την ανάπτυξη ενός συνολικού
κινήματος ανατροπής ενάντια στις πολιτικές όχι μόνο των μνημονίων αλλά και όλων
των ιμπεριαλιστικών και ευρω-ενωσιακών σχέσεων και σε ρήξη με αυτές. Με τις
δυνάμεις που έχουμε συμμετέχουμε σε κοινούς αγώνες με όλους τους εργαζόμενους.
Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Απεργία και τα συλλαλητήρια την Τετάρτη 17 Μαΐου
για να μην ψηφιστούν τα νέα μέτρα, και διεκδικούμε μαζί με όλους τους
εργαζόμενους την αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων που μας υπεξαίρεσαν
εφαρμόζοντας τις μνημονιακές «περικοπές».
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