
ΕΚΛΟΓΕ ΣΕΕ – 3 Νοέμβρη 2019 

Να στείλουμε μήνυμα ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ! 
υναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ απευθύνουμε κάλεσμα για συμμετοχή στα ψηφοδέλτιά 

μας και στήριξη στις επερχόμενες εκλογές του ΣΕΕ, για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα 

αντεπίθεσης και να οργανώσουμε από καλύτερες θέσεις την πάλη για το σύνολο των 

σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων 

αντιλαϊκών κυβερνήσεων που υπηρετούν τον πραγματικό μας αντίπαλο, το κεφάλαιο και την 

ΕΕ. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους άνεργους, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους 

μηχανικούς που: 

 οδηγούμαστε στην ανεργία, την υποαπασχόληση, την ομηρία της πολύμηνης απληρωσιάς 

μισθών, στη μετανάστευση για να δουλέψουμε στο αντικείμενο που σπουδάσαμε 

 δουλεύουμε χωρίς υλλογική ύμβαση Εργασίας για ένα μισθό κουρεμένο που ξεκινάει από 

τον κατώτατο των 650 ευρώ μικτά (μαζί με τον ΕΦΚΑ) 

 “μάθαμε” να δουλεύουμε μόνο με «μπλοκάκι» (που ο ΥΡΙΖΑ με το έκτρωμα Κατρούγκαλου 

νομιμοποίησε οριστικά), χωρίς ωράριο - άδειες - δώρα - αποζημιώσεις - επίδομα ανεργίας - 

προστασία από ομαδικές απολύσεις, ως εργαζόμενες μητέρες με ΔΠΥ ζήσαμε τη «δίωξη» της 

μητρότητας με την άδεια άνευ αποδοχών ή την απόλυση και την ανεργία  

 η αποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλματος μετατρέπει το δίπλωμά μας σε απλό εισιτήριο για ένα 

ατέλειωτο “γαϊτανάκι” σεμιναρίων, εξετάσεων και άλλων δοκιμασιών για την πιστοποίηση και 

εμάς σε φτηνούς - ανειδίκευτους εργαζόμενους, ενώ αποκλειστικά οι μεγάλες εταιρείες θα 

διαθέτουν το σύνολο των πιστοποιήσεων  

 στο Δημόσιο εργαζόμαστε με συρρικνωμένους μισθούς και απώλειες που δεν αναπληρώνονται 

από τα προεκλογικά “επιδόματα” των 300 ευρώ ετησίως, με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με 

την αξιολόγηση ως εργαλείο για απολύσεις, μισθολογική καθήλωση και πειθάρχηση όποιου 

αντιστέκεται στην ιδιωτικοποίηση και στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις του αστικού 

κράτους που ιδιωτικοποιούν πλέον ακόμα και τον κρατικό έλεγχο της ασφάλειας των 

κατασκευών 

 μια ζωή ολόκληρη πληρώσαμε ασφαλιστικές εισφορές για να ζήσουμε “καλά γηρατειά” και 

ήρθε ο νόμος - λαιμητόμος Κατρούγκαλου να αθροιστεί στις προηγούμενες μνημονιακές 

περικοπές και να μας απονείμει μισή σύνταξη “επίδομα πτωχοκομείου”. 

 

Σο ΣΕΕ όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκε στο πλευρό κάθε κυβέρνησης, σύμβουλος και αρωγός 

στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά μακριά και απέναντι απ’ τα συμφέροντα όλων 

εμάς που ζούμε από τη δουλειά μας και βρεθήκαμε στο στόχαστρο της αντιλαϊκής επέλασης 

που έφερε τις τεράστιες απώλειες στο εισόδημα και τα δικαιώματά μας. 

Σο ΣΕΕ δεν «αλλάζει». Ο ρόλος του ως θεσμικός σύμβουλος του κράτους και η συμμετοχή σε 

αυτό των εργοδοτών και των διευθυντών μας, στελεχών των επιχειρήσεων, αλλά και του 

κρατικού μηχανισμού καθορίζει τον προσανατολισμό του. Ο πολύχρωμος θίασος των 

συστημικών παρατάξεων που συγκροτούν την ηγεσία του ΣΕΕ δεν αλλάζει χαρακτήρα όσες 



φορές κι αν αλλάξουν τίτλο οι παρατάξεις που τον συγκροτούν με «ακριβές» μεταγραφές, 

«παίκτες δανεικούς» και «συγχωνεύσεις». Σο ΣΕΕ του «δεξιού» τασινού μια χαρά συνυπήρξε με 

την κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ όπως αντίστοιχα προηγουμένως το ΣΕΕ του «αριστερού» πίρτζη 

συνεργάστηκε στην εφαρμογή της ίδιας πολιτικής με τις κυβερνήσεις ΝΔ –ΠΑΟΚ. 

Η Ελλάδα της «ανάπτυξης για όλους» της κυβέρνησης ΝΔ αποτελεί το άλλο πρόσωπο της 

«δίκαιης ανάπτυξης» του ΤΡΙΖΑ. Όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απωλειών για τον 

εργαζόμενο λαό, αλλά βασίζεται σε νέα αντιλαϊκή επίθεση όπως προβλέπει το 

«μεταμνημονιακό» μνημόνιο διαρκείας το οποίο ψήφισαν και εφαρμόζουν ΝΔ –ΤΡΙΖΑ, αλλά 

και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν το μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ΕΕ 

και του ΝΑΣΟ (ΚΙΝΑΛ –Βαρουφάκης –Βελόπουλος).  

Η ανάκαμψη της κερδοφορίας τους δεν “έπεισε” τους ομίλους να αποκαταστήσουν τις 

μεγάλες απώλειες στους μισθούς και στις εργασιακές σχέσεις, αντίθετα ζητούν νέες θυσίες και 

αρνούνται την υπογραφή κλαδικών υλλογικών υμβάσεων. Η άνοδος της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας δεν επανέφερε το εισόδημα και δεν φρέναρε την “εκκαθάριση” των 

αυτοαπασχολούμενων και τη συγκέντρωση των έργων στους κατασκευαστικούς ομίλους, δεν 

κάλυψε τις ανάγκες του λαού για φτηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, για αντισεισμική, 

αντιπλημμυρική θωράκιση και αντιπυρική προστασία, για αναγκαία έργα υποδομής. 

 

ΠΑΡΣΕ ΘΕΗ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ! 

Οι δυνάμεις της ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ βρέθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη 

γραμμή της πάλης ενάντια την αντιλαϊκή πολιτική. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, μέσα και 

έξω απ΄το ΣΕΕ, τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σημαδεύοντας τον 

πραγματικό αντίπαλο το κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνίστησαν στην πάλη για να ανατραπεί 

η κυβερνητική πολιτική του ΤΡΙΖΑ για το Ασφαλιστικό. Οι πρωτοβουλίες μέσα από τα ταξικά 

σωματεία και τις Επιτροπές Αγώνα σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους συσπείρωσαν 

εκατοντάδες συναδέλφους σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργίες, άνοιξαν 

δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα, βαδίζοντας 

μαζί με τις ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και στη ΠΑΕΒΕ. 

υνεχίζουμε τον αγώνα στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ακύρωση των αντιλαϊκών 

νόμων και επιλογών, στη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και 

ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και η παραγωγικότητα της εργασίας με την αλματώδη 

εξέλιξη της τεχνολογίας.  
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