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ΣΤΙΣ  16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  2006 

 
 
Συνάδελφοι, 

Είναι καθιερωμένο πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η εκάστοτε 
κυβέρνηση, μέσω του Πρωθυπουργού, να κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού της 
έργου και να χαράζει την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς. 

Απ΄ αυτή τη σκοπιά, το προηγούμενο Σάββατο, ο Καραμανλής υπεραμύνθηκε της 
πολιτικής που άσκησε το προηγούμενο χρόνο, χάραξε τη νέα γραμμή και μάλιστα με 
γλώσσα και ύφος που προκαλούν την εργατική τάξη. 

Οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι γενικότερα, έχουν γευτεί την πολιτική τόσο της ΝΔ 
μ΄ αυτή την κυβέρνηση, όσο και προηγούμενα, αλλά και τις πολιτικές που άσκησε το 
ΠΑΣΟΚ όσα χρόνια ήταν στην εξουσία. 

Όσο κι αν προσπάθησε ο Καραμανλής να κρύψει την ωμή πραγματικότητα από 
την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής το προηγούμενο χρόνο δεν το κατάφερε. Κι 
αυτό γιατί οι πληγές από την αντεργατική, αντιλαϊκή, αυταρχική πολιτική τους στο 
κορμί των εργαζομένων είναι ανοιχτές. Οι Ναυτεργάτες παραμένουν επιστρατευμένοι 
και παράλληλα απελευθερώθηκαν τα ναύλα και η ηλικία των πλοίων για να 
θησαυρίζουν οι εφοπλιστές. Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στην κοινωνική 
ασφάλιση, τα μεροκάματα πείνας, η αύξηση των 77 λεπτών της ΕΓΣΣΕ που υπέγραψε η 
γραφειοκρατική ελίτ της ΓΣΕΕ, η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, η 
ιδιωτικοποίηση της Υγείας, της Παιδείας, είναι το αποτέλεσμα της βάρβαρης και 
απάνθρωπης πολιτικής που άσκησε το προηγούμενο χρόνο. Αυτή η πολιτική 
χειροτέρευσε ακόμα περισσότερο τη ζωή της εργατικής οικογένειας που όλο και 
δυσκολότερα τα βγάζει πέρα, ενώ τα κέρδη των βιομηχάνων, των κατασκευαστικών 
εταιριών, αυγαταίνουν καθημερινά. Αυτό το καταδεικνύει ο Πρωθυπουργός με τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από τις εκλογές του 
2004. 

 «Η ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του χρόνου, έφτασε το 4,1%. Βελτιώσαμε κατά 8 
θέσεις τη διεθνή κατάταξη ως προς την ανταγωνιστικότητα». Το μάρμαρο της 
ανάπτυξης το πλήρωσε ο λαός, είναι το αποτέλεσμα από το βάθεμα της 
εκμετάλλευσης της ε.τ. Είναι το αποτέλεσμα της σφικτής όπως λένε 
εισοδηματικής πολιτικής της ΕΓΣΣΕ των 77 λεπτών που υπέγραψαν οι 
άνθρωποί τους στη ΓΣΕΕ, η ανατροπή του σταθερού χρόνου εργασίας, η 
ανασφάλιστη δουλειά, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι συντάξεις πείνας, η 
πανάκριβη αγορά της υγείας, της παιδείας, η σύνταξη πείνας των 450 ευρώ κλπ. 
Είναι το αποτέλεσμα των 82 θανατηφόρων εγκλημάτων των εργοδοτών μέχρι 
τέλος Αυγούστου στους χώρους δουλειάς (15 απ΄ αυτούς οικοδόμοι). 

 «Το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται σταθερά». Βεβαίως ο Καραμανλής 
υπερασπίζεται τις επενδύσεις που φέρνουν κέρδη στο κεφάλαιο όπου κι όπως κι 
αν γίνονται. Η ανεργία όμως παραμένει σκαλωμένη στο 10% και μάλιστα με τις 
αλχημείες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που θεωρεί εργαζόμενο κι αυτόν 
που έχει εξαντλήσει το ταμείο ανεργίας και δεν έχει βρει δουλειά κι αυτόν που 
δεν έχει προϋποθέσεις να μπει στο ταμείο ανεργίας κι αυτόν που κάνει ένα 
μεροκάματο τη βδομάδα. Οι αιτίες της ανεργίας βρίσκονται στους ίδιους τους 
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νόμους του εκμεταλλευτικού συστήματος, στον ταξικό χαρακτήρα της αντιλαϊκής 
πολιτικής. 

 «Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξάνεται τα δύο 
τελευταία χρόνια με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,3%». Τα στοιχεία των τραπεζών είναι 
αδιάψευστος μάρτυρας ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι αιχμάλωτοι των 
τραπεζών, με καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, δάνεια αγοράς κατοικίας κλπ. Χάρη 
στην πολιτική που επικαλείται ο Πρωθυπουργός ο δανεισμός των νοικοκυριών το 
12μηνο, από το Μάη 2005 μέχρι το Μάη 2006, αυξήθηκε 30,2% ή 17,5 δις ευρώ. 
Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας είναι αδιάψευστα και μας πληροφορούν ότι 
το Μάη του 2006 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων των νοικοκυριών 
(στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ.) στις τράπεζες εκτοξεύτηκε στα 75.118 εκ. 
ευρώ. Τον προηγούμενο Μάη του 2005 ήταν 57.694 εκ. ευρώ. Προκύπτει λοιπόν 
ότι ο δανεισμός των λαϊκών νοικοκυριών στις τράπεζες αυξήθηκε κατά 30,2% ή 
17.423 423 εκ. ευρώ. Αναλυτικότερα από τα στοιχεία προκύπτει πως το Μάη του 
2006 το ανεξόφλητο υπόλοιπο: 
• Των Στεγαστικών δανείων «σκαρφάλωσε» στα 49.612 εκ. ευρώ από 37.443 
εκ. ευρώ που ήταν το Μάη του 2005, καταγράφοντας αύξηση 32,5% ή 12.169 εκ. 
ευρώ. 
• Των Καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στα 23.756 εκ. ευρώ από 
18.780 εκ. ευρώ το Μάη του 2005 σημειώνοντας αύξηση 26,5% ή 4.976,5 εκ. 
ευρώ. 

Αυτή η ωμή πραγματικότητα που ζει η εργατική τάξη διαψεύδει με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο τα όσα επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός για τη βελτίωση του 
εισοδήματος των εργατών. 

Τέλος, το κοινό σύμφωνο «μεταρρυθμίσεων», που πρότεινε ο Πρωθυπουργός να 
υπογράψουν οι εργαζόμενοι είναι σίγουρο ότι ζητάει να θυσιάσουμε τα πάντα στο βωμό 
του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. 
 
Συνάδελφοι, 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την επόμενη χρονιά δεν αφήνουν περιθώρια 
για παρερμηνείες, είναι στην ίδια αντιλαϊκή, αντεργατική γραμμή. Ικανοποιούν στο 
ακέραιο τις απαιτήσεις των βιομηχάνων από τη μια και από την άλλη χειροτερεύουν 
τους όρους ζωής της εργατικής οικογένειας. Τα νέα προνόμια στους βιομηχάνους με 
συμφωνίες για παραχώρηση λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητόδρομων, σύμπραξη με 
ιδιώτες για σχολικές υποδομές, Πανεπιστημιακά κτίρια, δικαστικά μέγαρα, η συνέχιση 
του ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας, η ανατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης, η 
ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, θα βαθύνουν ακόμη παραπέρα την εκμετάλλευση της 
εργατικής τάξης. 

Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εφαρμόσει αυτή την πολιτική θα πάρει πιο 
αυταρχικά μέτρα, θα κτυπήσει βασικές συνδικαλιστικές και δημοκρατικές κατακτήσεις 
των εργαζομένων, θα εντείνει την αστυνομοκρατία, το χαφιεδισμό, το κτύπημα του 
εργατικού κινήματος. 

Η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και τη χρησιμοποίηση στελεχών του στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κακλαμάνης, Σκανδαλίδης) στοχεύει στον περιορισμό, το 
κτύπημα των διαδηλώσεων. Τα επιχειρήματά τους είναι σαθρά και επικίνδυνα. Τους 
προειδοποιήσαμε, τους προειδοποιούμε: «Θα συγκρουστούμε, δε θα επιτρέψουμε την 
επιβολή τέτοιων μέτρων». 

Η εξαγγελία για βελτίωση του επιδόματος ανεργίας, οι αυξήσεις στο ΕΚΑΣ και στις 
αγροτικές συντάξεις, το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει 
να τα παρουσιάσει σαν μέτρα που βελτιώνουν τη ζωή των εργαζομένων. 
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Συνάδελφοι, 
Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων έχει ανάγκη από ουσιαστικές 

αυξήσεις στην κύρια σύνταξη και δεν μπορεί να καλυφθούν οι συντάξεις πείνας με τα 
επιδόματα της φιλανθρωπίας. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να καταδικάζει τους 
απόμαχους της δουλειάς στην εξαθλίωση και να καθαρίζει με την επιδοματική 
πολιτική. 

Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας είναι ανάγκη για τον άνεργο όμως η ευθύνη 
της κυβέρνησης για την ανεργία, η ευθύνη του ίδιου του συστήματος δεν μπορεί να 
εξαργυρώνεται με αυτές τις ψευτοαυξήσεις. Η προστασία των ανέργων αφορά ένα 
σύνολο μέτρων. Επίδομα ανεργίας στο 80% για όλους τους άνεργους. Υπολογισμό του 
χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου. 

Στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πάρει την ψήφο των 
αγροτών γιατί οι συντάξεις θα έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η πραγματικότητα όμως θα 
είναι ότι τα 227 ευρώ θα γίνουν 330 ευρώ, δηλαδή σύνταξη πείνας και εξαθλίωσης. 

Είναι φανερό ότι τη συζήτηση, την αντιπαράθεση μ΄ αυτή την πολιτική πρέπει να 
την οδηγήσουμε στο δικό μας γήπεδο και όχι σ΄ αυτό που επιδιώκει να παίξει η 
κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι αναδεικνύουμε τις πραγματικές ανάγκες των 
εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων. Αναδεικνύουμε την ταξική πολιτική 
που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τίνος τα συμφέροντα υπηρετεί. Αναδεικνύουμε πόσο 
ώριμες είναι οι προτάσεις μας, οι προτάσεις του ΠΑΜΕ, για την κάλυψη των 
σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής 
προβάλλουμε τα αιτήματά μας για 1.050 κατώτερη σύνταξη, για το δικαίωμα στη 
δουλειά κάθε εργαζόμενου. 
 
Συνάδελφοι, 

Έχουμε χρέος να ενημερώσουμε τον κλάδο, να τον προετοιμάσουμε για νέους 
αγώνες, για αναμέτρηση μ΄ αυτή την πολιτική και αυτούς που την υπηρετούν. Δεν 
μπορεί πλέον να υπάρχουν αυταπάτες σε κανέναν. Καμιά εμπιστοσύνη στην 
κυβέρνηση, καμιά εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, που δημαγωγεί και προσπαθεί να 
αντιπολιτευθεί τη ΝΔ στα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει, ενώ κι αυτό σαν κυβέρνηση με 
ευλάβεια υπηρετούσε τα συμφέροντα του κεφαλαίου, υλοποιούσε τις αποφάσεις της ΕΕ, 
τη στρατηγική της Λισσαβόνας για να αυξηθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας. 

Σ΄ αυτή τη γραμμή της ενίσχυσης του κεφαλαίου, της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας κινήθηκε και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. Το πλαίσιο διεκδικήσεων 
που κατέθεσε στον πρωθυπουργό και πρόβαλλε στην Θεσσαλονίκη διακατέχονταν από 
την αγωνία που διακατέχεται και ο ΣΕΒ δηλαδή πως η οικονομία των καπιταλιστών θα 
γίνει πιο ανταγωνιστική. Ούτε ο καλύτερος μάνατζερ δεν θα μπορούσε να πλασάρει με 
τέτοια δεξιοτεχνία την πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των κομμάτων που 
τη στηρίζουν. 

Οι οικοδόμοι, γενικά η εργατική τάξη, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Να 
βοηθήσουμε τους συναδέλφους να απεγκλωβιστούν από τα κόμματα της πλουτοκρατίας, 
τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. 

Στην πολιτική της ΝΔ, τη ψευτοαντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση 
στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας απάντησε το ΠΑΜΕ – ΠΑΣΥ – ΣΕΑ – ΕΒΕ με 
το πλαίσιο διεκδικήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα στα πλαίσια της αγωνιστικής 
κινητοποίησης, συλλαλητήριο, που πραγματοποίησε στα πλαίσια της ΔΕΘ στην 
Θεσσαλονίκη. 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο συστρατευόμαστε γιατί απαντάει στην πολιτική της λιτότητας, 
της ανεργίας, γιατί αμφισβητεί τη στρατηγική που καθηλώνει τους μισθούς και τις 
συντάξεις και ενισχύει τα επιχειρηματικά κέρδη  του μεγάλου κεφαλαίου. 
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Συστρατευόμαστε γιατί δίνει απάντηση στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, 
στον αυταρχισμό των εργοδοτών, την κρατική τρομοκρατία. 
Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ απαντά στις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής 
οικογένειας. Αρνείται να εγκλωβιστεί στη λογική της αντοχής της οικονομίας, της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Έρχεται σε σύγκρουση με το 
κεφάλαιο, τα κόμματα της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου. Αντιπαλεύει τη 
λογική του κοινωνικού εταιρισμού, των κοινωνικών διαλόγων που στηρίζουν και 
προωθούν οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στη ΓΣΕΕ – 
ΑΔΕΔΥ, που επιδιώκουν να μετατρέψουν το εργατικό κίνημα σε χειροκροτητή της 
πολιτικής του κεφαλαίου. 

Θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο, αυτή η μαχητική, ταξική γραμμή, είναι εργαλείο 
για τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα. Η δύναμή μας, η αντοχή μας θα κριθεί στο 
βαθμό που θα αναπτύξουμε αγώνες, θα συσπειρώσουμε τους οικοδόμους σ΄ αυτό το 
πλαίσιο διεκδικήσεων, στο βαθμό που θα απαγκιστρώνονται από τα κόμματα της 
πλουτοκρατίας, στο βαθμό που θα αποδυναμώνεται ο κυβερνητικός, εργοδοτικός 
συνδικαλισμός θα δυναμώνουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 
 
Συνάδελφοι, 

Πριν πέντε μέρες άνοιξαν τα σχολεία και στην οικογένεια του κάθε οικοδόμου, του 
κάθε εργαζόμενου προστέθηκαν νέα προβλήματα. 

Κάθε οικογένεια καλείται να τεντώσει τον προϋπολογισμό της για να καλύψει 
φροντιστήρια, σχολικά είδη κ.ά, ενώ  για τα παιδιά που φοιτούν σε σχολές και 
Πανεπιστήμια μαζί μ΄ αυτό τον βραχνά προστίθεται και ο βραχνάς για το τι θα γίνει 
μετά την αποφοίτηση, τι αντιπροσωπεύει στην αγορά εργασίας το πτυχίο από το 
Πανεπιστήμιο, το απολυτήριο του Λυκείου, του ΤΕΙ, μιας ιδιωτικής σχολής ή Δημόσιας 
όπου υπάρχει. 
 
Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία μας έχει εντάξει τα προβλήματα της Παιδείας, τα προβλήματα της 
μόρφωσης των παιδιών της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, στο διεκδικητικό 
της πλαίσιο και έχουμε πάρει και αρκετές πρωτοβουλίες. Τελευταία βγάλαμε σχετική 
ανακοίνωση, που ήδη έχει έρθει στα σωματεία και πρέπει να δουλευτεί στον κλάδο. 
Θεωρούμε όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να απαντήσουμε ολοκληρωμένα, με 
επάρκεια, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, να αναδείξουμε την 
ταξική πλευρά του προβλήματος, την αναγκαιότητα σύνδεσή του με το εργατικό κίνημα 
και στη βάση αυτή να συσπειρώσουμε κόσμο γύρω από το πρόβλημα της Παιδείας, της 
γνώσης, της ειδίκευσης, στο δικαίωμα στη δουλειά. 
 
Συνάδελφοι, 

Η αντιλαϊκή πολιτική στην Παιδεία, που εφάρμοσε τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η ΝΔ, 
η εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, τα χρονίζοντα προβλήματα της διπλοβάρδιας, 
των ακατάλληλων σχολικών κτιρίων, των αναχρονιστικών, αντιεπιστημονικών 
αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, των χαμηλά αμειβόμενων εκπαιδευτικών, έχει 
οδηγήσει στην μορφωτική υποβάθμιση και την ένταση των ταξικών φραγμών σε βάρος 
των παιδιών μας,  γενικά των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο 
γονιός καθημερινά αγοράζει όλο και πιο ακριβά τη μόρφωση του παιδιού του από το 
Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο για όσα φθάσουν η οικογένεια καταβάλλει μεγάλο 
μέρος από το εισόδημά της και στο τέλος τα παιδιά τους βρίσκονται με πτυχία χωρίς 
αξία, χωρίς να τους εξασφαλίζει επαγγελματική κατοχύρωση. Η αναθεώρηση του 
άρθρου 16 του Συντάγματος, η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων που προωθείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της ΝΔ & του ΠΑΣΟΚ, ο νόμος πλαίσιο, που προωθεί η κυβέρνηση με 
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τις άλλες αντιδραστικές αλλαγές θα χειροτερεύσει ακόμα παραπέρα την κατάσταση, θα 
ενισχύσει την κατηγοριοποίηση των σχολείων, θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το 
επίπεδο των σπουδών, θα δέσει τα Πανεπιστήμια, τη Παιδεία στο άρμα των 
επιχειρήσεων. 
 
Συνάδελφοι, 

Στις προηγούμενες κινητοποιήσεις για την Παιδεία αλλά και παλαιότερα οι 
δυνάμεις που επιδιώκουν την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, την υποβάθμιση των 
σπουδών, οι δυνάμεις που συμφωνούν με τις αντιδραστικές αλλαγές να δουλεύουν το 
εξής επιχείρημα: «Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση γι΄ αυτό πρέπει να συνεννοηθούμε, 
είναι υπόθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν είναι υπόθεση των Συνδικάτων». 
Αυτή τη γραμμή που την πλασάρει η αντίδραση και τα κόμματα της πλουτοκρατίας 
είναι επικίνδυνη και αποπροσανατολιστική. 

Επιδιώκουν να εγκλωβίσουν το κίνημα για την Παιδεία σε μια γραμμή ακίνδυνη 
για το κεφάλαιο, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς διέξοδο, χωρίς ταξικές αναφορές και 
προσανατολισμό. 

Επιδιώκουν να αποκόψουν το κίνημα της Παιδείας από το φυσικό του χώρο, από 
το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, την εργατική τάξη και το κίνημά της. 

Επιδιώκουν οι σχολές να μετατραπούν σε μηχανές που θα παράγουν τον τύπο 
ανθρώπου που θέλει να διαμορφώσει η άρχουσα τάξη, χωρίς διαπαιδαγώγηση και 
μόρφωση, ανθρώπους χωρίς συνείδηση, πολιτική σκέψη, μακριά από τις συλλογικές και 
ατομικές αξίες της αγωνιστικότητας, της ευθύνης για να αλλάξει αυτή η κοινωνία της 
εκμετάλλευσης που σαπίζει καθημερινά. 

Στοχεύουν στη συνείδηση των νέων όταν μπουν στην παραγωγή να μην έχουν 
καμιά σύνδεση και εμπιστοσύνη στο κίνημα, ώστε να είναι εύκολη λεία για τον 
εργασιακό και ασφαλιστικό Μεσαίωνα που ετοιμάζουν για τη γιγάντωση της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου. 

Για μας το ζήτημα της Παιδείας είναι βαθιά ταξικό, αφορά τα παιδιά της εργατικής 
τάξης, τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων που είναι τα θύματα της πολιτικής του 
κεφαλαίου στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα παιδιά της εργατικής τάξης θα είναι οι 
αυριανοί δια βίου εκπαιδευόμενοι με πτυχία χωρίς αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, με 
μισθούς πείνας, ανασφάλιστοι, άνεργοι, απασχολήσιμοι. Το θέμα λοιπόν της Παιδείας 
είναι πρώτης γραμμής ζήτημα για το ταξικό εργατικό κίνημα. Είναι πεδίο σύγκρουσης 
ταξικής αντιπαράθεσης με το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν. 

Προπαγανδίζουν τα κόμματα της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου ότι η 
εκπαιδευτική αναδιάρθρωση είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσης της επαγγελματικής 
προοπτικής με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για να κτυπηθεί η ανεργία. 

Είναι φανερό ότι λένε ψέματα και προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του 
λαού για να πέσουν στα μαλακά τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα και πρέπει να δώσουμε 
σαφή και ολοκληρωμένη απάντηση. Η ανεργία είναι σύμφυτη με τον καπιταλισμό και 
εξαλείφεται μαζί μ΄ αυτόν. Δεν έχει καμία σύνδεση με την κατεύθυνση της 
εκπαίδευσης. Οι χιλιάδες επιστήμονες απόφοιτοι Πανεπιστημίων ΤΕΙ και άλλοι που 
είναι άνεργοι είναι θύματα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας που στόχο έχει 
το κέρδος των καπιταλιστών και όχι γιατί δεν μελέτησαν πιο κλάδο να ακολουθήσουν. 
 
Συνάδελφοι, 

Τα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα γι΄ αυτό το σημαντικό ζήτημα είναι λίγα δεν 
αρκούν για να απαντήσουμε στην αντιεκπαιδευτική επίθεση της κυβέρνησης. 

Η πάλη για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Παιδεία επιβάλλεται να γίνει υπόθεση 
του κλάδου μας, υπόθεση των Συνδικάτων μας με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 
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ενέργειες που θα έχουν συνέχεια και δεν θα περιορίζονται σε κάποιες παρεμβάσεις ή το 
μοίρασμα του υλικού στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Επιβάλλεται τα Δ.Σ. των σωματείων να προχωρήσουν άμεσα σε συνεδριάσεις με 
θέμα: «Εξελίξεις στην Παιδεία και ο ρόλος του εργατικού κινήματος». Να διαμορφωθεί 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει ενημέρωση των συναδέλφων και των 
οικογενειών τους, παρεμβάσεις στις κεντρικές και τοπικές αρχές, επισκέψεις σε 
σχολεία, Πανεπιστήμια, συντονισμό της δράσης με άλλα συνδικάτα, φορείς, 
φοιτητικούς συλλόγους που αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική, την επίθεση στην 
Παιδεία, με μπούσουλα τις βασικές μας κατευθύνσεις που είναι: 
• Καθιέρωση Ενιαίου Δημόσιου Δωρεάν Βασικού Υποχρεωτικού 12χρονου 

Σχολείου ώστε να αποκτούν όλοι ανεξάρτητα οι νέοι υψηλό επίπεδο γενικής 
μόρφωσης, απαραίτητο υπόβαθρο για οποιαδήποτε μετέπειτα επιλογή ζωής. 
Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή. Σύγχρονους δημόσιους 
δωρεάν παιδικούς σταθμούς που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. 

• Κατάργηση των αδιαβάθμητων και ιδιωτικοποιημένων ΙΕΚ, ΚΕΚ και 
δημιουργία δημόσιων μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών μέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Αναδιαμόρφωση μιας πραγματικά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν που θα παρέχει πλήρη επιστημονική και επαγγελματική 
επάρκεια στους αποφοίτους της. Απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου νόμου 
πλαισίου. Καμιά αναθεώρηση στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Κατάργηση των 
Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 

• Οικονομική και επιστημονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. 
• Εξασφάλιση σταθερής εργασίας για όλους με συνεχές 5νθήμερο, 7ωρο, 35ωρο. 
 
Συνάδελφοι, 

Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε κουβεντιάσει για το Ασφαλιστικό και είχαμε 
πει να πάρουν τα σωματεία πρωτοβουλίες για ενημέρωση των συναδέλφων. Λίγα 
πράγματα έγιναν, όχι γιατί μεσολάβησε το καλοκαίρι, αλλά γιατί δεν οργανώσαμε και 
δεν σχεδιάσαμε τη δουλειά μας. Η κυβέρνηση αξιοποιώντας το Νόμο Ρέππα 3029 
έστησε το μηχανισμό επανάκρισης των ΒΑΕ. Επίσης όσο κι αν ορκίζεται η κυβέρνηση 
ότι το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία έχουν οικονομικό πρόβλημα δεν την 
εμπόδισε να χαρίσει εκατομμύρια ευρώ στους εργοδότες χαρίζοντάς τους τα πρόστιμα 
από πράξεις επιβολής με διακανονισμούς που όλοι γνωρίζουν ότι το ΙΚΑ όχι μόνο δεν 
εισπράττει τις οφειλές όπως ισχυρίζονται αλλά στο τέλος πολλά απ΄ αυτά χάνονται. 

Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες σχετικά με τα 
σκάνδαλα και την εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ είναι παρανυχίδα μπροστά στα όσα 
πραγματικά σκάνδαλα υπάρχουν. Καμώνονται, κυβέρνηση και αξιωματική 
αντιπολίτευση, ότι ανακάλυψαν την Αμερική. Οι κοκορομαχίες τους στόχο έχουν να 
κρύψουν την ουσία του προβλήματος, δηλαδή ότι τα σκάνδαλα τα δημιουργεί και τα 
αναπαράγει το ίδιο το σύστημα, δικά του δημιουργήματα είναι και στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Προσπαθούν να εστιάσουν το πρόβλημα 
σε κάποιες εταιρίες, που απ΄ ότι λένε υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να διαλευκανθεί. 
Όμως δεν είναι σκάνδαλο η εισφοροδιαφυγή των 5 δις ευρώ το χρόνο; Δεν είναι 
εισφοροδιαφυγή το ότι το 65% των Οικοδόμων ασφαλίζεται με 38 ένσημα το χρόνο; Δεν 
είναι εισφοροδιαφυγή το ότι οι εργοδότες χρωστάνε 2,1 δις ευρώ στο ΙΚΑ; Δεν είναι 
σκάνδαλο το ότι η απώλεια των αποθεματικών του ΙΚΑ είναι 20 δις ευρώ; Δεν είναι 
σκάνδαλο το ότι τζογάρουν δις στο χρηματιστήριο και οι συντάξεις είναι της πείνας, 
των 400 ευρώ; Δεν είναι σκάνδαλο η ρύθμιση των χρεών που κάνουν στους εργοδότες με 
το μίνι ασφαλιστικό, όπου το ΙΚΑ θα χάσει τεράστια ποσά; 



 7

Να μην αφήσουμε συνάδελφοι να περάσει αυτό το θέμα όπως το καλλιεργεί η 
κυβέρνηση και η ψευτοαντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, να του δώσουμε τη σωστή διάσταση, 
να το συνδέσουμε με τη συνολική πολιτική τους, με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει 
στην Κοινωνική Ασφάλιση. Να αναδείξουμε τις ευθύνες του συστήματος και των 
κομμάτων που το υπηρετούν. 

Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιήσουν το διάλογο της ντροπής και της απάτης. 
Ανεξάρτητα αν θα νομοθετήσει αυτή η κυβέρνηση ή άλλη σημασία έχει ότι στόχος είναι 
η κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Γι΄ αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας η ενημέρωση του κλάδου 
για να μην είναι εβάλλοτος στην αποπροσανατολιστική προπαγάνδα της κυβέρνησης 
και των άλλων βαστάζων της και η διαμόρφωση προϋποθέσεων για αγωνιστική 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάθε σωματείο να διαμορφώσει πρόγραμμα περιοδειών, 
συνελεύσεων, συσκέψεων, να καλέσουμε και άλλα σωματεία, φορείς, να οργανώσουμε 
πιο αποφασιστικά τη δουλειά μας. 
 
Συνάδελφοι, 

Στην προηγούμενη συνεδρίαση και με αιχμή τη θερινή περίοδο που πάντα έχουμε 
έξαρση των ατυχημάτων είχαμε καταλήξει να εντείνουμε τη δουλειά μας σ΄ αυτόν τον 
τομέα, να κάνουμε παρεμβάσεις στις Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλες τις πόλεις κλπ.  

Στην Αθήνα κάναμε καλή παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας με αιχμή τα 
ατυχήματα με τους δύο συναδέλφους που κάηκαν σε έργο του μεγαλοκατασκευαστή 
Βωβού, είχε απήχηση και φάνηκε από την κάλυψη από τα κανάλια, θορυβήθηκε η 
κυβέρνηση κάναμε και δεύτερη επαφή με τον υφυπουργό. 

Πιστεύουμε ότι αν σε όλη την Ελλάδα ασκούσαμε πίεση θα παίρνανε πιο 
δραστήρια μέτρα στους χώρους δουλειάς για την αποφυγή ατυχημάτων. Δεν έκλεισε το 
θέμα είναι μόνιμα στην επικαιρότητα να επιμείνουμε να παρέμβουμε στις 
Επιθεωρήσεις στους μεγάλους τουλάχιστον χώρους δουλειάς κλπ. Εκκρεμεί με το 
Υπουργείο να μας δώσουν ένα κείμενο που έχουν μελετήσει με βάση και τις προτάσεις 
που τους κάναμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση ότι μέτρα και να πάρουν θα τα πάρουν 
κάτω από πολύ ασφυκτική πίεση. 
 
Συνάδελφοι, 

Το προηγούμενο διάστημα για άλλη μια φορά ζήσαμε τη βαρβαρότητα του 
ιμπεριαλισμού. Για άλλη μια φορά έδειξε πόσο αδίστακτος και επικίνδυνος είναι. Το 
Ισραήλ με τη στήριξη των Αμερικανοευρωπαίων ιμπεριαλιστών για 39 μέρες έσπερναν 
το θάνατο στο Λίβανο, όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά στους άμαχους, στα σπίτια, στις 
γειτονιές, τις υποδομές αυτής της χώρας. Τριάντα εννέα μέρες βομβάρδιζαν παιδιά και 
άμαχους με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς τραυματίες και άγνωστο πόσους 
αγνοούμενους. 

Αιτία, όπως πάντα, τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, τα πετρέλαια, οι δρόμοι 
περάσματος, η νέα Μέση Ανατολή που σχεδιάζουν τα γεράκια του πολέμου. 

Αυτό που είναι ελπιδοφόρο, αυτό που μένει σαν μήνυμα στους λαούς είναι ότι η 
αντίσταση του Λιβανέζικου λαού χάλασε τα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Αναμετρήθηκε 
με μια άριστα οπλισμένη πολεμική μηχανή του Ισραήλ και τη γύρισε πίσω με σκυμμένο 
το κεφάλι. Αυτό δίνει αέρα στους λαούς και τα κινήματα που παλεύουν ενάντια στην 
βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού. 

Η συμπαράσταση, η ταξική αλληλεγγύη στον αγώνα του λαού του Λιβάνου, αλλά 
και της Παλαιστίνης που δέχεται ανάλογη επίθεση,  από το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα 
έχει τη δική του συμβολή σ΄ αυτόν τον αγώνα. Δεκάδες συλλαλητήρια, πορείες σε όλη 
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τη χώρα διοργάνωσε το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ. Παντού οι οικοδόμοι έδωσαν μαχητικό, 
αγωνιστικό παρόν. 

Η προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας μαζί με άλλες Ομοσπονδίες να μαζέψει 
φαρμακευτικό υλικό για τους Λιβανέζους είχε θετική ανταπόκριση. Εκατοντάδες 
άνθρωποι έσπευσαν να συνεισφέρουν από το εισόδημά τους αγοράζοντας φάρμακα. 

Το Συνδικάτο της Πάτρας έκανε πολύ καλή δουλειά, έστειλε 8-9 κούτες με 
φαρμακευτικό υλικό, το Συνδικάτο της Ρόδου έστειλε 1.000 ευρώ. 

 
Συνάδελφοι, 
Οι Ισραηλινοί έφυγαν από τον Λίβανο, αλλά το ρόλο τους τον ανέλαβαν οι 

πρόθυμοι με τους κατοχικούς στρατούς που έστειλαν εκεί. Είναι ανάγκη να δυναμώσει 
η αλληλεγγύη μας στο λαό του Λιβάνου. Η συνειδητή ταξική αλληλεγγύη είναι σοβαρό 
στοιχείο στην πάλη των λαών που πρέπει να εκφράζεται από το ταξικό κίνημα. Να 
συνεχίσουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο. Τα σωματεία, μέλη 
της Ομοσπονδίας μας πρέπει να πάρουν μέτρα σ΄ αυτή την κατεύθυνση. 


