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ΘΕΜΑ: Η θέση της ΕΓ της ΚΙΠΑΝ για το Ασφαλιστικό και τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών
καθηγητών στην απεργία της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016.
Το Ασφαλιστικό αποτελεί εν γένει ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες με
πολλές και περίπλοκες τεχνικές και κοινωνικές πτυχές και ποικίλες προσεγγίσεις. Ειδικότερα στην
περίπτωση της χώρας μας η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ήταν ακόμη δυσκολότερη, ως
αποτέλεσμα της κοντόφθαλμης λαϊκιστικής και πελατειακής λογικής όλων των κυβερνήσεων και
των εκάστοτε αντιπολιτεύσεων, με το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στη καθεμιά, φυσικά.
Η μοναδική, ίσως, συγκροτημένη πρόταση μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού και διόρθωσης των
ποικίλων στρεβλώσεών του, αποτέλεσε η «πρόταση Γιαννίτση», προσπάθεια η οποία όμως δεν
ευοδώθηκε, λόγω των αντιδράσεων όλων όσων διαχρονικά αντιδρούν σε οποιαδήποτε
προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του κράτους.
Έτσι, το ασφαλιστικό πρόβλημα μεγεθύνεται ραγδαία σήμερα, με βαθμό επιταχυνόμενο μάλιστα,
ως αποτέλεσμα της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χρεωκοπημένη, στην ουσία, χώρα
μας και της συνεχούς επιδείνωσης του λόγου «αριθμός ασφαλισμένων/αριθμός εργαζομένων»
λόγω της τεράστιας ανεργίας και ανασφάλιστης εργασίας.
Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χαμένη στις προεκλογικές ανέφικτες υποσχέσεις της και στις
εσωτερικές της αντιφάσεις και προσπαθώντας μόνο να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ασκούμενη
πολιτική, που είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε εξαγγείλει, είναι ανίκανη να ανταποκριθεί στην
κρισιμότητα της κατάστασης και να χαράξει και ασκήσει μία σοβαρή πολιτική εξόδου της χώρας
από την κρίση.
Έτσι και η παρέμβασή της στο Ασφαλιστικό -που στην ουσία λειτουργεί συγχρόνως και ως
Φορολογικό- χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, ασάφεια και έλλειψη μακροπρόθεσμης
στόχευσης, ενώ τα όποια θετικά στοιχεία που μπορεί να περιέχει η κυβερνητική πρόταση
εξασθενούν από το λαϊκισμό της.
Αποτέλεσμα τούτων είναι η όξυνση και κορύφωση της σύγκρουσης διαφόρων κοινωνικών ομάδων
σε συνθήκες απουσίας πολιτικού διαλόγου επί των πραγματικών στοιχείων και δεδομένων και υπό
το ασφυκτικό πλαίσιο των υποχρεώσεων απέναντι στους δανειστές.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ καλεί τους συναδέλφους σε συμμετοχή στην απεργία της 4 ης
Φεβρουαρίου με μοναδικό μας αίτημα την, επιτέλους, σοβαρή αντιμετώπιση από το σύνολο της
Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας αλλά και απ΄ όλους τους συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς,
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επαγγελματικούς και λοιπούς φορείς των εργαζομένων, ενός τόσο κρίσιμου θέματος, όπως η
κοινωνική ασφάλιση. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για φτηνές –
αλλά ακριβοπληρωμένες- λαϊκίστικες αναποτελεσματικές αντιπαραθέσεις. Η συνολική πορεία
της χώρας, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένα
με την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα όλων μας.
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