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Συνάδελφοι,
Ένα χρόνο μετά το συνέδριό μας, δέκα μήνες μετά τις εθνικές
εκλογές, η εργατική τάξη, το σύνολο των εργαζομένων και λαϊκών
στρωμάτων ζει στον αστερισμό της λαϊκής παροιμίας «κάθε πέρσι
και καλύτερα- κάθε φέτος και χειρότερα».
Η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, η πλήρης
απελευθέρωση της αγοράς, η συρρίκνωση έως και η κατάργηση του
«μη μισθολογικού κόστους» για τις επιχειρήσεις, η γενίκευση των
ελαστικών μορφών απασχόλησης, η ακρίβεια, η ανεργία, η
υποαπασχόληση, η φορολογία, η ιδιωτικοποίηση της υγείας και
παιδείας, η συνέχιση του ξεπουλήματος του δημοσίου πλούτου της
χώρας, σε ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες, που αποτελούν
βασικά εργαλεία θησαυρισμού του κεφαλαίου είναι τα κύρια
στοιχεία της αντιλαϊκής πολιτικής που χθες εφάρμοζε το ΠΑΣΟΚ
και σήμερα συνεχίζει η κυβέρνηση της ΝΔ.
Η κατάσταση για το 2005 που μόλις ξημέρωσε επιφυλάσσει ακόμη
χειρότερες μέρες για την ΕΤ και τα λαϊκά στρώματα.
Με αφορμή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των αποφάσεων της
Λισσαβόνας, δηλαδή την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του
κεφαλαίου για μεγαλύτερα κέρδη μέσα από το απόλυτο στύψιμο των
εργαζομένων.
Θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα επέλαση στα δικαιώματά μας από
την κυβέρνηση και το κεφάλαιο.
Ο βαθιά ταξικός προϋπολογισμός, η αναδιάρθρωση του συστήματος
ΚΑ, όπως τελευταία οι εξελίξεις στους τραπεζοϋπαλλήλους,
αποτελούν μερικά μόνο από τα προεόρτια των σκληρών αντιλαϊκών
μέτρων που θα ακολουθήσουν.
Ο νέος προϋπολογισμός για το 2005 αποτελεί αδιατάρακτη συνέχεια
της πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Στο όνομα της κληρονομιάς που άφησε πίσω της η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ, οι εργαζόμενοι καλούνται να διαβούν ένα ακόμη τούνελ
λιτότητας, την ίδια στιγμή που ο «εθνικός στόχος» για τις ανάγκες
αύξησης της ανταγωνιστικότητας του μεγάλου κεφαλαίου
υλοποιείται με φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις,
αναπτυξιακά κίνητρα, επεκταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Η αντιασφαλιστική επίθεση που εξελίσσεται ενάντια στους
τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την ανατροπή ασφαλιστικών
δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων, -αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης,
μείωση
συντάξεωνεπιβεβαιώνει
ότι
η
αντιασφαλιστική επίθεση δεν σταματά.
Το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του μπορεί κατά καιρούς να
ελίσσονται, να ¨τρενάρουν¨ την προώθηση ορισμένων σχεδίων, να
επικεντρώνουν την επίθεση σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων,
αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπουν τον στρατηγικό τους στόχο που είναι η
υποβάθμιση και διάλυση του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής
ασφάλισης.
Η επίθεση ενάντια στους τραπεζοϋπαλλήλους αποδεικνύει ότι για
την πλουτοκρατία και τις κυβερνήσεις της, το ασφαλιστικό είναι
πάντα «ανοιχτό». Ταυτόχρονα αφού για το κεφάλαιο το ασφαλιστικό
παραμένει «ανοιχτό» πρέπει να θεωρείται ανοιχτό και για ολόκληρη
την εργατική τάξη.
Για εργαζόμενους και συνταξιούχους παραμένει ανοικτό στην
κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων, με διεκδικήσεις και
αιτήματα, που θα βελτιώνουν τη θέση της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το ίδιο ανοικτά και στην ίδια προοπτική για την ΕΤ παραμένουν
ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Οι μεθοδεύσεις για απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων που κινείται στα πλαίσια της μονοπώλησης της
αγοράς από το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο, το άγριο ξεζούμισμα των
εμποροϋπαλλήλων και τον αφανισμό των χιλιάδων μικρών και
αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών δεν πρέπει να αφήσει
αδιάφορο κανέναν εργαζόμενο, όπως δεν πρέπει να αφήνουν
αδιάφορο τα σχέδια του ευρωενωσιακού κεφαλαίου για πλήρη
κατάργηση του 8ώρου και επέκταση του χρόνου υπερεργασίας, που
οδηγεί σε νέα πιο άγρια εκμετάλλευση της ΕΤ και νέα ώθηση των
καπιταλιστικών υπερκερδών καθώς και τα σχέδιά τους για περικοπή
των επιδομάτων ανεργίας που μπήκαν σε εφαρμογή στη Γερμανία
και απειλούν τους εργάτες όλης της Ευρώπης.
Το ίδιο ανοικτό παραμένει για όλη την ΕΤ το ζήτημα των μαζικών
απολύσεων, χιλιάδων εργαζομένων και των δεκάδων χιλιάδων
εργαζομένων που βρίσκονται μπροστά στην απόλυση από την
ασύδοτη δράση των εργοδοτών και την προβολή από τη μεριά τους
για πλεονάζον προσωπικό στις βιομηχανίες και υψηλούς μισθούς
εργαζομένων. Το ίδιο ανοικτό παραμένει το μέτωπο ενάντια στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική οικογένεια για τη
μόρφωση
των
παιδιών
της
ενάντια
στις
αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στην παιδεία και έχουν στόχο την
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ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, την αναπαραγωγή διαρκώς
ενός αναλώσιμου εργατικού δυναμικού, την υποκατάσταση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την κατάρτιση.
Ανοικτό παραμένει το μέτωπο ενάντια στο κατάντημα στο οποίο έχει
περιέλθει η δημόσια υγεία, από τις πολιτικές υποβάθμισης του ΕΣΥ
και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται
κερδοσκοπικά στο χώρο μετατρέποντας ένα δημόσιο αγαθό την
υγεία σε εμπόρευμα που πουλιέται πολύ ακριβά.
Ανοικτό παραμένει το μέτωπο για την προστασία της ζωής μας στους
χώρους δουλειάς, για την επιβολή μέτρων προστασίας, για να μπει
φραγμός στην ασύδοτη δράση των εργοδοτών που δεν διστάζουν
ακόμη και ζωές να θυσιάζουν για την αύξηση των κερδών τους.
Ανοικτό παραμένει το μέτωπο ενάντια στην ανεργία που εισβάλει σε
χιλιάδες σπίτια οικοδόμων, σε χιλιάδες σπίτια εργατικών
οικογενειών απειλώντας κάθε ώρα και στιγμή να κτυπήσει την πόρτα
πολλών χιλιάδων ακόμη, ανοικτό ενάντια στη συμπίεση μισθών και
μεροκάματου, που στόχο έχουν να μειώσουν βίαια την τιμή της
εργατικής δύναμης και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη της
πλουτοκρατίας, σπρώχνοντας χιλιάδες εργαζόμενους στη φτώχεια
και την εξαθλίωση.
Ανοικτό ενάντια στους τρομονόμους και τρομοσυμφωνίες ενάντια
στο ευρωσύνταγμα και τις συνέπειες εφαρμογής του, ενάντια σε
κάθε μέτρο που κτυπάει δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.
Συνάδελφοι,
Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί σήμερα να έχει αυταπάτες και να
δείχνει ανοχή στην πολιτική που εφαρμόσθηκε από το ΠΑΣΟΚ και
συνεχίζεται και κλιμακώνεται από την κυβέρνηση της ΝΔ.
Εκείνο στο οποίο όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν πάει
άλλο αυτή η κατάσταση.
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύεται και η προοπτική.
Δηλαδή η ανάπτυξη της δράσης μας να συμβάλλει στο δυνάμωμα
των γραμμών του Αγώνα στη δημιουργία ενός ρωμαλέου ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος που ξέρει τι θέλει, ξέρει να διεκδικεί,
ξέρει να παλεύει, που στις προτεραιότητές του σε συντονισμό με τα
άλλα λαϊκά στρώματα θα συγκρούεται με το κεφάλαιο και με τις
αντιλαϊκές πολιτικές , θα ανοίγει δρόμους για βαθιές πολιτικές
αλλαγές.
Συνάδελφοι,
Η απεργιακή μας κινητοποίηση στις 10 Νοέμβρη δεν άφησε
αδιάφορη κυβέρνηση και εργοδοσία που είδαν ότι ο κλάδος έχει την
3

αποφασιστικότητα να κοντράρει με την αντιλαϊκή πολιτική, να
διεκδικήσει νέα δικαιώματα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της
εργατικής οικογένειας, που είδαν κυρίως ότι τα αιτήματα του
κλάδου αγγίζουν, συσπειρώνουν, σπρώχνουν στην πάλη σημαντικά
τμήματα της ΕΤ, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ξετυλίγματος
μαζικών ενωτικών ταξικών διεκδικητικών αγώνων.
Η απεργία του Νοέμβρη στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε
πολλές επαρχιακές πόλεις άγγιξε την απόλυτη συμμετοχή. ΄Ομως οι
απεργιακές συγκεντρώσεις παρά το ότι μπορεί να χαρακτηρισθούν
ικανοποιητικές είναι ακόμη πολύ πίσω από τις ανάγκες των καιρών,
βρίσκονται σε αναντιστοιχία από την επίθεση που δεχόμαστε και την
προώθηση του διεκδικητικού μας πλαισίου.
Η απεργία για να έχει αποτέλεσμα, να φράζει το δρόμο και να
ανατρέπει αντιλαϊκές πολιτικές, ν΄ ανοίγει το δρόμο προώθησης και
λύσης αιτημάτων δεν πρέπει να κλείνεται στο συμμετέχω στην
απεργία, αλλά να ανοίγεται στο παίρνω μέρος στις απεργιακές
συγκεντρώσεις, δυναμώνω τις γραμμές του αγώνα, την
απαιτητικότητα αυτού του αγώνα. Αυτό πρέπει μέσα από την
ανάπτυξη της δράσης των συνδικάτων να κατανοείται κάθε μέρα
και από περισσότερους συναδέλφους, αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα για μας, στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε
δυναμώνοντας τη δράση μας, ενισχύοντάς την με ποιοτικά και
πολιτικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα
της ταξικής πάλης, ξεριζώνοντας κάθε στοιχείο υποχωρητικότητας
και παθητικότητας.
Την απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου ακολούθησαν τα μεγάλα
συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ σε πάνω από 50 πόλεις της χώρας. Οι
κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ σε συμπόρευση με τους αγρότες της
ΠΑΣΥ (Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση) στις αγροτικές
περιοχές άφησαν αγωνιστικές παρακαταθήκες για τους αγώνες του
αύριο, για τον μακρύ δρόμο της λαϊκής πάλης μέχρι την ανατροπή
της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξουσίας της.
Η συμπόρευση ΠΑΜΕ – ΠΑΣΥ, το μαζί στους Αγώνες έχει ιδιαίτερη
αξία σήμερα αφού εργάτες και αγρότες έχουν απέναντί τους την ίδια
αντιλαϊκή πολιτική.
Όλοι μαζί θα πληρώσουν τη βαριά φορολογία στα λαϊκά
εισοδήματα. Όλοι μαζί θα φορτωθούν τα βάρη από την
εμπορευματοποίηση υγείας και παιδείας.
Και οι δύο εργάτες και αγρότες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την
πολιτική της ευρωένωσης, την επιβολή της ευελιξίας στις εργασιακές
σχέσεις, οι εργάτες στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, στον
αγροτικό τομέα οι αγρότες.
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Το ίδιο χέρι κλέβει τον πλούτο αυτής της χώρας που και οι δύο
παράγουμε. Συλλαλητήρια, μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά
συλλαλητήρια σαν αυτά του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΥ είναι κομμάτι από
το μέλλον μας και αυτό πρέπει να μπολιάζει όλο και μεγαλύτερα
τμήματα εργαζομένων, μικρομεσαίων της πόλης και του χωριού.
Εδώ στην κοινή κάθοδο στους αγώνες θα γίνεται πιο ισχυρό το
μέτωπο της αντίστασης, θα μεγαλώνει η αλληλεγγύη, θα ανοίγει πιο
εύκολα ο δρόμος για μια άλλη πολιτική, που στο κέντρο της θα έχει
τα συμφέροντα και τις ανάγκες εργατιάς και αγροτιάς.
Εδώ μέσα από τους αγώνες μαζί με τους αγώνες θα κατανοείται ότι
οι προσδοκίες του εργάτη, οι ελπίδες του νέου, η εξασφάλιση του
αγρότη και του αυτοαπασχολούμενου, δεν θα έρθουν έτσι απλά αν
δεν βάλουν πλάτη αυτοί που είναι στη θέση του θύματος.
Αν δεν ανοίξουν ανειρήνευτο πόλεμο ενάντια σε αυτούς που
σαρώνουν τα όνειρα και τις ελπίδες τους, την πλουτοκρατία και τα
κόμματά της.
Στις 21 Γενάρη πραγματοποιείται πανελλαδική παναγροτική
κινητοποίηση από την ΠΑΣΥ.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους για να
εξασφαλίσουν το παρόν και το μέλλον τους που απειλείται άμεσα
από ολοκληρωτικό ξεκλήρισμα.
Στόχοι της πάλης του συνεπούς αγροτικού κινήματος είναι η
ανατροπή της αντιαγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ,
πολιτικής που αποσιωπάται ή στηρίζεται από τους πρώην και
τωρινούς κυβερνητικούς αγρότες συνδικαλιστές.
Οι αγωνιζόμενοι αγρότες προσδοκούν την ενεργή συμπαράταξη των
εργαζομένων.
Είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μαζί τους, γιατί αγώνες με τέτοια
προοπτική είναι οι ρίζες για ένα κόσμο που κουμάντο στον τόπο θα
κάνουν οι άνθρωποι του μόχθου.
Συνάδελφοι,
Η πραγματικότητα που επιφυλάσσεται σήμερα για το σύνολο της
ΕΤ, η συνέχιση και κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης από την
κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και η ηττοπάθεια που προσπαθούν να
καλλιεργήσουν στους εργαζόμενους οι παραδομένες ηγεσίες του
συνδικαλιστικού κινήματος, με απώτερο στόχο τους τον ευνουχισμό
του και την αιχμαλωσία του στις προθέσεις του κεφαλαίου Απαιτεί
να βρεθούν σε συναγερμό όχι μόνο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, αλλά
κάθε συνεπής αγωνιστής που βλέπει την ένταση της ταξικής πάλης
σαν τη μόνη διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η
ΕΤ και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα.
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Ο κλάδος μας, το σύνολο της ΕΤ είναι επιτακτική ανάγκη να
βάλλουμε τον πήχη ψηλά στο ύψος των πραγματικών μας αναγκών.
Αυτή την προϋπόθεση εξυπηρετεί το πλαίσιο διεκδικήσεων του
ΠΑΜΕ, το πλαίσιο διεκδικήσεων του κλάδου μας.
Οπλισμένοι με την αισιοδοξία που μας γέμισε η απεργιακή
κινητοποίηση του κλάδου στις 10 Νοέμβρη και οι κινητοποιήσεις
του ΠΑΜΕ στις 9 Δεκέμβρη προετοιμαζόμαστε για το ξετύλιγμα νέων
ταξικών, πιο οργανωμένων και δυναμικών αγώνων.
Ο κλάδος μας, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει αποδείξει ότι
μπορεί όχι μόνο να ματαιώσει πολιτικές επιλογές και μέτρα
καταπέλτη σε βάρος του, μέτρα που φέρνουν τη σφραγίδα των
κυβερνήσεων του κεφαλαίου και των παραδομένων συνδικαλιστικών
ηγεσιών, που ανοικτά ή συγκαλυμμένα στηρίζουν αντεργατικές
μεθοδεύσεις και επιλογές, αλλά και να διεκδικεί αυτά που απαιτούν
οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.
Συνάδελφοι,
Η προκλητική στάση του υπουργού εργασίας με την απουσία του
από το υπουργείο στις 10 Νοέμβρη και η μετέπειτα γραπτή του
άρνηση σε ΟΛΑ μας τα αιτήματα, καρμπόν των απαντήσεων των
προκατόχων του εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια της κυβέρνησης
για σπάσιμο των αγωνιστικών διαθέσεων του κλάδου, για το
πέρασμα της ηττοπάθειας στις γραμμές μας, τη φίμωση κάθε φωνής
αντίστασης με στόχο την επιβολή ολοένα και περισσότερων
αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων. Πρέπει να στραπατσάρουμε στην
πράξη τα βρώμικα σχέδιά τους.
Με μπούσουλα το πλαίσιο δράσης μας ξανοιγώμαστε στον κλάδο,
οργανώνουμε καλύτερα την πάλη μας, δυναμώνουμε τις γραμμές
μας.
Η δύναμή μας βρίσκεται στην όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση
της ταξικής πάλης.
΄Ολοι το γνωρίζουμε – ΄Ολοι πρέπει να σπρώξουμε τα πράγματα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Η εξασφάλιση και κατοχύρωση του δικαιώματος της δουλειάς για
όλους, η ριζική επίλυση εργασιακών ασφαλιστικών κοινωνικών
δικαιωμάτων απαιτούν ριζικές αλλαγές για να μπει η χώρα σε ένα
άλλο δρόμο ανάπτυξης με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών
της ΕΤ και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.
Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει ν΄ ανεβάσουμε τους δείκτες της
δράσης μας, σ΄ αυτή την προοπτική θα γίνει αποτελεσματικός ο
αγώνας μας.
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Απαιτούμε σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους.
Διεκδικούμε την πραγματοποίηση έργων και τη δημιουργία
υποδομών που υπηρετούν τις ανάγκες των εργατικών – λαϊκών
οικογενειών, με ευθύνη του κράτους, με κρατικές επενδύσεις.
Π.χ. ΄Εργα αποχέτευσης, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής
θωράκισης, άρδευσης. Οικοδόμηση λαϊκών κατοικιών, σχολείων,
παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ.
Απαιτούμε ουσιαστική προστασία των ανέργων:
• Επιδότηση στο 80% του κατώτερου μεροκάματου της κλαδικής
μας σύμβασης, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.
• Υπολογισμό της ανεργίας σαν συντάξιμου χρόνου.
• Επιδότηση των νέων ανέργων, χωρίς καμιά προϋπόθεση.
• Επέκταση της υπαλληλικής αποζημίωσης (Ν.2112) για όλους.
• Πάγωμα δανείων.
• Μηνιαία κρατική επιδότηση για τις οικογένειες που σπουδάζουν
παιδιά.
• Αύξηση της επιχορήγησης του ενοικίου.
• Διάθεση δωρεάν κρατικών βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών για
τα παιδιά των ανέργων, για όλους τους εργαζόμενους.
- Σήμερα που η ακρίβεια οργιάζει κατατρώγοντας το εργατικό
εισόδημα, που η εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας αποτελεί
ισχυρό μηχανισμό αφαίμαξής του.
- Σήμερα που οι εργατικές οικογένειες σπρώχνονται στην μιζέρια,
στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, που καταχρεώνονται στις Τράπεζες με
πολύμορφες συνέπειες, πρωτοστατώντας στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για
διεκδικητικούς αγώνες, για την αντιμετώπιση της αντεργατικής
επίθεσης.
Διεκδικούμε:
Κατώτερο μεροκάματο 60 ευρώ, κατώτερη σύνταξη 960 ευρώ.
Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 15.000 ευρώ για τον άγαμο,
30.000 για το οικογενειακό αφορολόγητο με προσαύξηση 5.000
ευρώ για κάθε παιδί.
Κατάργηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και πάγωμα των τιμών
στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, πρώτα απ΄ όλα στα είδη διατροφής,
ένδυσης – υπόδησης, σχολικά είδη, φάρμακα. Αύξηση της
φορολογίας των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων του
μεγάλου κεφαλαίου.
Δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας κατά τις
πρωϊνές ώρες που πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Μείωση της
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τιμής του εισιτηρίου τις επόμενες ώρες. Κατάργηση των διοδίων,
ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους που έχουν χρυσοπληρώσει τα
λαϊκά στρώματα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και η προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ
ρολάροντας στους πιο ξέφρενους ρυθμούς υποταγής στους
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, χωρίς χρονοτριβή προετοιμάζει το
έδαφος για νέα αντιασφαλιστική επίθεση.
Υπερασπιζόμαστε με κάθε μορφή πάλης τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα, παλεύουμε για νέα δικαιώματα, δημιουργούμε τις
πολιτικές προϋποθέσεις για ένα σύστημα ασφάλισης που θα
υπηρετεί την εργατική τάξη και τις ανάγκες της.
Απαιτούμε την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ.
Διεκδικούμε:
Σύνταξη στα 55, επαναφορά των 4050 ενσήμων για κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αναγνώριση και διανομή των υπέρ
αγνώστων.
Υπεράσπιση και επέκταση του κατακτημένου πλαισίου των βαρέων
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, προσδιορισμό του συντελεστή στις
οικοδομικές εργασίες σε 1-1,70.
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κτυπούν ότι απόμεινε όρθιο από τη δημόσια δωρεάν
παιδεία. Οικοδομούν την πολιτική τους πάνω σε δύο βασικούς
άξονες, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση. Γι αυτό σήμερα μαζί
προωθούν τη θέση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και προσπαθούν
να την καλύψουν πίσω από το παραπέτασμα των μη κερδοσκοπικών
φορέων, έχοντας στο πλευρό τους, τους παραδομένους της ΓΣΕΕ
που πρωτοστατεί με την ίδρυση ιδιωτικού Πανεπιστημίου.
Η καταδίκη και η πάλη μας ενάντια στην πολιτική των κομμάτων
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που υπηρετούν την πολιτική του κεφαλαίου, που
θέλει τα παιδιά μας αμόρφωτα και από τα 15 χωμένα στα γκαίτο
των κεφαλαιοκρατών, εργάτες στους ρυθμούς της πιο άγριας
εκμετάλλευσης είναι αναγκαίο, αυτό όμως που είναι πιο αναγκαίο
είναι το ανέβασμα του πήχη των απαιτήσεών μας, η διεκδίκηση
αυτών που μας ανήκει και η διεκδίκηση της παιδείας των λαϊκών
αναγκών, περνά μέσα από το δρόμο του αγώνα όλων για ριζικές
αλλαγές στην παιδεία και γενικότερα στην κοινωνία.
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Διεκδικούμε:
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από το
δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Ενιαίο, 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο για όλους.
Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία)
και στη λειτουργία του σχολείου.
Ενιαία Ανώτατη εκπαίδευση.
Πλήρη κάλυψη των αναγκών της παιδείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
΄Αδειες με αποδοχές για τους εργαζόμενους μαθητές σπουδαστές,
στις εξετάσεις.
Δημόσια – δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση μετά το Λύκειο.
Κατάργηση των διδάκτρων στα ΙΕΚ.
Όχι στην ιδιωτικοποίηση των σχολών του ΟΑΕΔ.
Δωρεάν στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές, σπουδαστές, ανάλογη
οικονομική στήριξη για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών
για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.
΄Ολοι γνωρίζουμε ότι η δημόσια υγεία πάσχει σοβαρά.
Τα νοσηρά φαινόμενα που παρουσιάζονται στο χώρο της υγείας,
είναι φαινόμενα που γεννά το απάνθρωπο σύστημα εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.
Κανένας συνάδελφος, κανένας εργάτης δεν πρέπει να ανεχθεί την
την
άθλια
κατάσταση
που
επικρατεί
στην
υγεία,
εμπορευματοποίηση, το φακελάκι που οργιάζει, τα ιδιωτικά
κριτήρια που επεκτάθηκαν και στα δημόσια νοσοκομεία τις
υποβαθμισμένες υπηρεσίες του ΙΚΑ, τις ελλείψεις σε γιατρούς, την
υποδομή κλπ.
Διεκδικούμε:
Αποκλειστικά Δημόσια – Δωρεάν Υγεία. Κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο υγείας, των
εισφορών στα φάρμακα των εισιτηρίων στα δημόσια νοσοκομεία.
Πλήρη κάλυψη των αναγκών της υγείας με χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα που
θα στηρίζεται σε κέντρα υγείας στις πόλεις και την ύπαιθρο. Πλήρη
επάνδρωση και εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων και των
κέντρων υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.
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Οι πλουτοκράτες με την ανοχή και στήριξη των κυβερνητικών τους
υπαλλήλων δεν διστάζουν ακόμη και ζωές να θυσιάζουν για την
αύξηση των κερδών τους.
Η ανυπαρξία των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας είναι πάντα η αιτία
που οδηγεί στα εργατικά ατυχήματα, που στέλνει εργάτες στα
νοσοκομεία, που τους κάνει ανήμπορους για εργασία.
Η Ομοσπονδία, τα Συνδικάτα έχουν κάνει εκατοντάδες
παρεμβάσεις.
Ασκήσαμε πιέσεις, προλάβαμε δολοφονίες εργατών, αλλά έχουμε
πολύ δουλειά μπροστά μας.
Πρέπει να πάρουμε πιο αποφασιστικά μέτρα για να
αντιμετωπισθούν παραβιάσεις των κανόνων για την υγιεινή και την
ασφάλεια, να εμποδίσουμε την εντατικοποίηση της δουλειάς.
Θωρακίζουμε το 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο με την πάλη μας
ανοίγουμε το δρόμο για 6ωρο – 5νθήμερο – 30ωρο.
Παλεύουμε για την επιβολή μέτρων όπως:
• Επάνδρωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των ΚΕΠΕΚ (Κέντρα
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) με το απαραίτητο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα κατάλληλα
μέσα.
• Αυστηρές ποινικές και οικονομικές κυρώσεις στους εργοδότες
που αδιαφορούν για την τήρηση των κανονισμών υγιεινής και
ασφάλειας.
• Κατάργηση των ιδιωτικών εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας
πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και της ανάθεσης καθηκόντων τεχνικών
ασφαλείας στους εργοδότες.
• Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδικάτων στον σχεδιασμό των
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τεχνικούς ασφαλείας και
γιατρούς εργασίας από κρατικό σώμα ενταγμένο στο δημόσιο
σύστημα υγείας.
Συνάδελφοι,
΄Εχουμε τεράστια καθήκοντα μπροστά μας, σε κάθε εργοτάξιο, σε
κάθε γιαπί, σε κάθε χώρο δουλειάς οφείλουμε να διαδόσουμε το
διεκδικητικό μας πλαίσιο, να καλέσουμε κάθε συνάδελφο σε
συσπείρωση και ένταση της πάλης.
΄Εχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά σε ότι αφορά το πλαίσιο
δράσης, είτε μέσα από συνελεύσεις, συσκέψεις, είτε στους χώρους
δουλειάς, πρέπει αυτή η δουλειά να συνεχισθεί, να ενταθεί και τα
αποτελέσματά της να εκφραστούν με το ανέβασμα της δράσης των
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συνδικάτων, το δυνάμωμά τους, το δυνάμωμα των κινητοποιήσεων
του κλάδου και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Το Γενικό μας Συμβούλιο αποφασιστικά πρέπει να στραφεί στην
καλύτερη οργάνωση της πάλης των συνδικάτων, με απώτερο στόχο ο
νέος χρόνος να είναι χρόνος αγώνων, πιο μαζικών, αποφασιστικών,
δυναμικών, αποτελεσματικών.
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