


Συναδέλφισσα – Συνάδελφε που εργάζεσαι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα 

Οι συνθήκες στις οποίες ζούμε είναι για την πλειοψηφία απαράδεκτες. Οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, 

που αυξάνονται περαιτέρω και σε κύματα, μας  φέρνουν τεράστια χρέη, μας στερούν την ασφαλιστική κάλυ-

ψη, μας πετούν έξω απ’ το επάγγελμα. Μέσα από την υποχώρηση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων, την 

εκτίναξη της φοροληστείας του λαϊκού εισοδήματος, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι έχουμε υποστεί μια 

μείωση του βιοτικού μας επιπέδου που προσεγγίζει το 50% μόνο την τελευταία περίοδο. Οι άνεργοι συνάδελ-

φοι δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα κάλυψης, ενώ  οι όποιες δουλειές, μέσα από την προώθηση 

της ευρωενωσιακής πολιτικής της «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων και τις πιστοποιήσεις και τη γενικότε-

ρη ενεργό στήριξη της κυβέρνησης, συγκεντρώνονται συνεχώς στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσε-

ων. 

«Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» 

Έχουμε πλέον συγκεντρώσει αρκετή πείρα για να καταλάβουμε πως η κυβερνητική αλλαγή του Ιανουαρίου δεν 

άλλαξε ουσιαστικά την κατάσταση, παρά το κλίμα αναμονής για μια τέτοια αλλαγή που έντεχνα προετοίμασε 

το σύστημα με όλα τα δεκανίκια του και την πανηγυρική υποδοχή στη νέα κυβέρνηση. 

Η νέα κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τον αυτοχαρακτηρισμό της ως «πρώτης αριστερής κυβέρνησης», όχι 

μόνο δεν προχωρά στην αναγκαία ανάκτηση των απωλειών που υποστήκαμε την περίοδο της κρίσης, αλλά 

αντίθετα, προετοιμάζει, με την κυοφορούμενη συμφωνία, νέα, ακόμα σκληρότερα και πιο επώδυνα μέτρα.  

Αυτοαπασχολούμενη και αυτοαπασχολούμενε, Άνεργη και Άνεργε  

Εκλογές ΠΔΜ-Η  

Κυριακή 7 Ιούνη 

Διακήρυξη της Πανεπιστημονικής 

Η συμφωνία που προετοιμάζεται να υπογράψει η συγκυβέρνηση, αποτελεί ένα νέο βήμα επίθεσης εναντίον 

μας. Η αύξηση της φορολογίας του ΦΠΑ μεταφράζεται σε νέα αφαίμαξη των εισοδημάτων μας, ενώ προε-

τοιμάζεται νέος γύρος επίθεσης στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα με την ενοποίηση των ταμείων και τις 

δραστικές μειώσεις προς τα κάτω για τις συντάξεις. 

Ειδικά για το ΤΣΜΕΔΕ, η πρόσφατη απόφαση για νέα τοποθέτηση 200 εκ ευρώ απ’ τα αποθεματικά του ταμεί-

ου στη μαύρη τρύπα της Τράπεζας Αττικής, σημαίνει ουσιαστικά πως τα αποθεματικά, οι συντάξεις και οι 

παροχές, βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.  

Αυτές οι εξελίξεις δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Παρά τις προπαγανδιστικές φιοριτούρες, οι πραγματικές 

προθέσεις του ΤΡΙΖΑ φάνηκαν ήδη απ’ τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», 

που αποτέλεσε και τον βασικό πυρήνα γύρω απ’ τον οποίο δομήθηκαν οι προγραμματικές θέσεις της νέας 

κυβέρνησης. Για τα λαϊκά στρώματα, η διαπραγμάτευση του ΤΡΙΖΑ με την ΕΕ έχει ως «ταβάνι» ακριβώς αυτό 

το πρόγραμμα.  

Όμως, πυρήνας του προγράμματος του ΤΡΙΖΑ, είναι ελάχιστα ψίχουλα για την ανακούφιση της ακραίας φτώ-

χειας, η καταβολή των οποίων θα γίνει φορτώνοντάς τα στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν ακόμα 

διαβεί το κατώφλι της «απόλυτης φτώχειας». Για μια ακόμα φορά, το μεγάλο κεφάλαιο παραμένει στο απυρό-

βλητο, καθώς ο χαρακτηρισμός του ως «υγιής επιχειρηματικότητα» αξιοποιείται από τη νέα κυβέρνηση για να 

το στηρίξει ενεργά με φοροαπαλλαγές και πολλαπλές ενισχύσεις.  

Ας σκεφτούμε:  ακόμα και η πλήρης υλοποίηση της ναυαρχίδας του προγράμματος του ΤΡΙΖΑ, η επαναφορά 

του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, πώς θα άλλαζε τη δραματική κατάσταση των χιλιάδων εργαζόμενων 

μηχανικών που εργάζονται ως «εξωτερικοί συνεργάτες» με ΔΠΤ και δεν καλύπτονται με καμία συλλογική σύμβα-

ση; Όλους εμάς που με ατέλειωτες απλήρωτες υπερωρίες έχουμε μισθό πάνω από τα «751 ευρώ»; Πώς θα ε-

πηρέαζε τη φοροληστεία των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών; Και η απάντηση είναι απλή. ΔΕΝ ΘΑ ΒΕΛΣΙΨ-

ΝΕ ΣΗ ΖΨΗ ΜΑ!  

Γι’ αυτό και τα «κροκοδείλια δάκρυα», εντός και εκτός του ΤΡΙΖΑ, συγκαλύπτουν το αδιαμφισβήτητο γεγονός 

πως ο ΤΡΙΖΑ ποτέ δεν δεσμεύτηκε για ανάκτηση των απωλειών που γνωρίσαμε μέσα στην κρίση που αποτε-

λεί την πραγματική κόκκινη γραμμή για τις δικές μας ανάγκες.  



Όλο το προηγούμενο διάστημα, το κυρίαρχο μπλοκ δυνάμεων στον ΠΔΜΗ, η ΔΚΜ και η ΔΗΤΜ (που προήλθε 

απ’ το χώρο της ΠΑΚ), που πρόσκειται στη ΝΔ και στο ΠΑΟΚ, «έβαλε πλάτη» για την προώθηση της κυρίαρ-

χης πολιτικής ΕΕ-άρχουσας τάξης στο σύλλογο, αρθρώνοντας τις απαραίτητες φραστικές αντιρρήσεις σε ορι-

σμένες επιμέρους πλευρές για να δικαιολογεί το συνδικαλιστικό ρόλο του. Η αδράνεια και η φερόμενη ως 

«αφασία» του ΠΔΜΗ σε μια κρίσιμη περίοδο, δεν οφείλεται στην τραγική οικονομική κατάσταση του συλλόγου, 

για την οποία άλλωστε έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, αλλά στον πολιτικό τους ρόλο ως βασικοί 

ταγοί της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Από κοντά, συμμετέχοντας 

στο προεδρείο και στηρίζοντας πλήρως τις κυβερνητικές δυνάμεις, η συντεχνιακή ΕΛΕΜ, που ανάλωσε τη 

«δράση» της σε ορισμένες ημερίδες, την ίδια ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι «θερίζονται» από την κρίση και 

την κυβερνητική πολιτική. 

Από πλευράς ΤΡΙΖΑ, η εμφάνιση της ΜΗΡΑ ως δήθεν νέας παράταξης που πρέπει να δοκιμαστεί, προκαλεί μό-

νο γέλια. Ο πραγματικός της ρόλος είναι η συνδικαλιστική στήριξη της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής που 

συνεχίζει να τσακίζει τα δικαιώματά μας, με την απαραίτητη σάλτσα ώστε  να προσελκύσει πιο ευαίσθητους ου-

ρανίσκους. Άλλωστε, στο χώρο των μηχανικών, ο ΤΡΙΖΑ είναι δοκιμασμένος πολλαπλά. Η προώθηση του αντι-

ασφαλιστικού νόμου 3518/2006 έγινε με την ενεργή στήριξη της προεδρίας ΤΡΙΖΑ στο ΣΕΕ. το χώρο του ΣΕΕ οι 

δυνάμεις αυτές συμμάχησαν πρώτα με τις δυνάμεις της ΝΔ και στη συνέχεια εξέλεξαν ως πρόεδρο του ΣΕΕ σημε-

ρινό υπουργό. Δεν πρόκειται για υποχώρησή τους απ’ τις αρχές τους. Αντίθετα, η δυνατότητά τους να συμμα-

χούν πότε με τον έναν και πότε με τον άλλο αντανακλά τον κοινό χαρακτήρα όλων τους ως υπηρέτες της 

άρχουσας τάξης, ως αστικές πολιτικές δυνάμεις.   

Οι μάσκες του ΤΡΙΖΑ έπεσαν. Ευθύνη έχει τόσο ο ΤΡΙΖΑ που φόραγε το προσωπείο, όσο και όσοι, άσχετα από 

τις προθέσεις τους, βοήθησαν για να μείνει αυτό το προσωπείο στη θέση του, όπως οι δυνάμεις της ΤΠΕΙΡΨ-

Η που πρόσκεινται στην ΑΝΣΑΡΤΑ…. Η πείρα απ’ τις κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις των ασφαλιστικών ει-

σφορών την περίοδο πριν απ’ τις εκλογές είναι χαρακτηριστική. Οι εισφοροληστεία τελικά είναι αποτέλεσμα του 

συνόλου της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας, προεξάρχοντος του νόμου 3518/2006. Ωστόσο, ο αγώνας μιας 

μερίδας εργαζόμενων μηχανικών, αντί να προτάξει την ανάγκη δραστικής μείωσης των ασφαλιστικών εισφο-

ρών στοχοποιώντας την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-άρχουσας τάξης, τον 3518/2006, ώστε να οδηγήσει σε ανά-

κτηση των απωλειών της τελευταίας περιόδου, με ευθύνη των δυνάμεων της ΑΝΣΑΡΤΑ και του ΤΡΙΖΑ προσα-

νατολίστηκε σε άσφαιρες κινητοποιήσεις – «πικ νικ» στο Δ.. του ΕΣΑΑ, στοχοποιώντας  ως αντίπαλο τον «κακό 

ελιανάκη» που επέβαλε τις τελευταίες αυξήσεις, αφήνοντας στο απυρόβλητο τόσο τις ήδη τεράστιες και αβά-

στακτες ασφαλιστικές εισφορές, όσο και την πραγματική αιτία για την επιβολή των αυξήσεων, την πολιτική ΕΕ-

άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα, τελικά την κεντρική ανάγκη θωράκισης της ανταγωνιστικότητας 

των ομίλων. Με τον τρόπο αυτό, άσχετα από προθέσεις, καλλιεργείται η αντίληψη πως αρκεί μια αλλαγή στα 

πρόσωπα για να μεταβληθούν οι πολιτικές, βρίσκει εύφορο έδαφος το πολιτικό σύνθημα για  κεντρικό πολιτικό 

καθήκον της «ανατροπής της κυβέρνησης» που προέτασσαν αυτές οι δυνάμεις.  

Όμως, τη μια αστική κυβέρνηση τη διαδέχεται η επόμενη. Δεν πρόκειται για «αλλαγή σελίδας», όπως σημείωναν 

οι δυνάμεις αυτές μετά τις εκλογές. Αυτή η πολιτική λογική οδηγεί τις δυνάμεις της ΑΝΣΑΡΤΑ να συσπειρώνονται 

στις συνελεύσεις του ΜΣ μαζί με τις δυνάμεις του ΤΡΙΖΑ σε αντι-ΠΑΜΕ κατεύθυνση. ήμερα, οι ίδιες δυνάμεις, 

ασκούν κριτική στο ΤΡΙΖΑ γιατί δεν εφαρμόζει το πρόγραμμά του. την πραγματικότητα προετοιμάζουν την επό-

μενη μέρα μετά τη συμφωνία, και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πόλου-αναχώματος που θα ζητά να εφαρ-

μόσει το προεκλογικό πρόγραμμα του ΤΡΙΖΑ, αφού αυτό «προδόθηκε» απ’ τον καθεστωτικό ΤΡΙΖΑ. Κοντολο-

γίς, το ΠΑΟΚ κάηκε, ο ΤΡΙΖΑ τον αντικαθιστά, καίγεται και αυτός, και υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σχήμα…   

Δεν θα ξεγελαστούμε!  

Η στάση των άλλων δυνάμεων στο Σύλλογο  

Η κυβερνητική εναλλαγή δεν είναι «αλλαγή σελίδας», πολύ απλά γιατί ο πραγματικός μας αντίπαλος, οι μονοπω-

λιακοί όμιλοι, το κράτος τους και η ΕΕ που τους στηρίζει, παραμένει όρθιος. Η κυβερνητική εναλλαγή δεν άλλαξε 

ούτε τις διαθέσεις των μεγαλομετόχων των ομίλων, ούτε την ανάγκη τους για φθηνή εργατική δύναμη. Οι απολύ-

σεις συνεχίζονται, η εργοδοτική τρομοκρατία παραμένει, τα μέτρα ισοπέδωσης των δικαιωμάτων μας διατηρού-

νται. 

Δεν έχασαν και δεν χάνουν όλοι απ’ τα μέτρα. Οι δικοί μας χαμηλοί μισθοί σημαίνουν μεγαλύτερα κέρδη για το 

μεγάλο κεφάλαιο, η ανταποδοτικότητα σημαίνει αυξήσεις των δικών μας εισφορών για να μειώνονται οι εργοδο-

τικές, η αύξηση των φόρων μας μεταφράζεται σε μεγαλύτερες επιδοτήσεις για το μεγάλο κεφάλαιο.  

Καμιά λύση εντός των τειχών της εξουσίας των μονοπωλίων και της ΕΕ που τους στηρίζει δεν μπορεί να είναι 

φιλολαϊκή. Δεν υπάρχει τέτοια μαγική φόρμουλα με την οποία λαός και μονοπώλια να είναι ταυτόχρονα ωφελη-

μένοι. Γι’ αυτό και η κυβερνητική εναλλαγή εντός των τειχών δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι λύση. 

Ο πραγματικός μας αντίπαλος παραμένει όρθιος 



«Σα γεγονότα είναι πεισματάρικα». Δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς, πρέπει να σωθούμε μόνοι μας.  Μοναδι-

κός τρόπος για να σταματήσουμε την παραπέρα κατρακύλα  και να ανακτήσουμε τα δικαιώματα που χάσαμε 

όλο το προηγούμενο διάστημα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, σημαδεύοντας τον πραγματικό 

αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους. 

Η μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση είναι οι δυνάμεις του ταξικού πόλου, στο σύλλογο και στο ΣΕΕ, οι δυνάμεις 

που εκφράζει το ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ που έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δίνουν 

συνεχείς μάχες μέσα και κυρίως έξω απ’ τα Δ, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο.   

Καθήκον μας σήμερα είναι να οργανώσουμε την πάλη μας.  

Έχουμε τον ίδιο αντίπαλο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γι’ αυτό και ο αγώνας μας, για να έχει αποτελέ-

σματα, θα δοθεί μέσα και απ’ τα ταξικά σωματεία που μας συσπειρώνουν, το ΜΣ, το ΕΣΗΠ, το κλαδικό σω-

ματείο ενέργειας (ΕΕΝ), την επιτροπή αγώνα αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, σε συντονισμό με τον ταξικό 

πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΕΒΕ.  

ήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να ατσαλώσουμε τις προσπάθειες μας για να αλλάξουμε παντού, σε κάθε με-

τερίζι, το συσχετισμό δύναμης σε θετική κατεύθυνση. Να δώσουμε μάχη για να συγκεντρώσουμε νέες δυνά-

μεις στα ταξικά σωματεία, να ισχυροποιήσουμε τις ταξικές δυνάμεις στα Δ.. των συλλόγων.  

Η αλλαγή συσχετισμού στο Δ.. του ΠΔΜΗ, η ολόπλευρη στήριξη της ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ στις εκλογές τις 7ης 

Ιούνη, θα μας επιτρέψει να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις.  Ο αγώνας μας σήμερα, για να έχει αποτέλεσμα, 

πρέπει να έχει κατάλληλο περιεχόμενο και να στρέφεται κατά του πραγματικού αντίπαλου.   

Με εφαλτήριο τη μηδενική ανοχή στη νέα συμφωνία, την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, συγκεντρώ-

νουμε δυνάμεις για την αποφασιστική σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομί-

λους και την ΕΕ, την εξουσία τους. 

ΣΙ 7 ΙΟΤΝΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Δεν μας αξίζει να ζούμε μισή «ζωή». Ορθώνουμε το ανάστημά μας!   

 

Μπορούμε 

 να  απαντήσουμε ΟΧΙ στη νέα συμφωνία λαιμητόμο  

 να παλέψουμε για να ανακτήσουμε τις απώλειες όλου του προηγούμενου διαστή-

ματος για τα ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα! 

 

Φέρνουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο 

 σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο άρχουσα τάξη-ΕΕ  

 αλλάζουμε τους συσχετισμούς παντού, στο κίνημα, στους συλλόγους, στον 

ΠΣΔΜΗ  

  οργανώνουμε την πάλη μας, συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις για την αντεπίθεση! 

Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς! 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ - ΝΑΤΠΗΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

(www.dpk.tee.gr, email: panepisthmonikh@gmail.com, τηλ. 6972108491, 6945296350, 6977911896) 


