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Συνάδελφοι,  

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό των κοµµάτων του δικοµµατισµού και η ένταση της 
επίθεσης ενάντια στην ε. τ., αµέσως µετά τις εκλογές, είναι εξελίξεις που 
συνδέονται μεταξύ τους και µας βοηθούν να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα.  

Η κρίση, που εµφανίζεται στο ΠΑΣΟΚ και τα προβλήµατα της ΝΔ, ανεξάρτητα 
αν θα έχει περιορισµένο ή µόνιµο χαρακτήρα -αυτό θα εξαρτηθεί από την 
άνοδο του ταξικού λαϊκού κινήµατος- έχει να κάνει κυρίως µε το χαστούκι που 
δέχτηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Χαστούκι, που προέκυψε από τη σταθερή 
δράση και τον προσανατολισµό του εργατικού κινήµατος. Το σίγουρο είναι, ότι 
η κρίση στα κόµµατα της εξουσίας και τα προβλήµατα στο ίδιο το σύστηµα, θα 
βαθαίνουν, θα παίρνουν διαστάσεις όσο η πίεση του κινήµατος θα είναι τέτοια 
που δε θα αφήνει περιθώρια για ελιγµούς, θα αναδεικνύει τη µήτρα των 
προβληµάτων, θα διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της 
εργατικής λαϊκής οικογένειας, στο βαθµό που θα απεγκλωβίζονται λαϊκές 
δυνάµεις από τη λογική της επιλογής του καλύτερου διαχειριστή, στο βαθµό 
που θα δυναµώνει, θα συσπειρώνει νέες δυνάµεις το ταξικό εργατικό λαϊκό 
κίνηµα.  

Συνάδελφοι,  

Οι µετεκλογικές εξελίξεις, η κρίση του δικοµµατισµού -το παραδέχονται κι ίδιοι- 
τους ανησυχεί. Ανησυχεί το ίδιο το σύστηµα. Παρόλα αυτά πιέζουν για να 
προχωρήσουν µε γρηγορότερους ρυθµούς τα αντιλαϊκά, αντεργατικά µέτρα. 
Αυτή η πρεµούρα τους καταδεικνύει ότι η µοναδική διέξοδος του κεφαλαίου 
είναι η επίσπευση των αντιδραστικών ανατροπών, γνωρίζοντας ότι θα έχει 
πολιτικό και ιδεολογικό κόστος, στο βαθµό που το  ταξικό κίνηµα συσπειρώνει, 
συγκεντρώνει δυνάµεις που θα αµφισβητούν την ίδια την εξουσία των 
µονοπωλίων.  

Επειδή λοιπόν γνωρίζουν πολύ καλά το τι σιγοβράζει παίρνουν µέτρα 
προκαταβολικά, για να φρενάρουν τις εξελίξεις, να ελέγξουν την κατάσταση, 
να τροµοκρατήσουν τους εργαζόµενους, να τους αποπροσανατολίσουν από 
τους αγώνες.  

Η νοµιµοποίηση της λειτουργίας των καµεροχαφlέδων, από τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτή την περίοδο, δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ως τυχαίο γεγονός, έχει καθαρά χαρακτήρα τροµοκράτησης του λαού.  

Οι εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας και η προσπάθεια που γίνεται να 
καταπνίξουν το κίνηµα των µαθητών - φοιτητών, όσο είναι νωρίς, προτού 
φουντώσει, φανερώνει ότι είναι σε δύσκολη θέση.  

 



Το γεγονός, ότι προσπαθούν να βάλουν σε λειτουργία τον κοινωνικό 
αυτοµατισµό και ξετσίπωτα πλέον κινητοποιούν τον τρόµο του Νόµου, τους 
Εισαγγελείς, τα µαθητοδικεία κλπ., είναι σινιάλα ότι θα επιδιώξουν να 
ξεκαθαρίσουν, προτού φουντώσει η αγανάκτηση, προτού γενικευτεί το κίνηµα, 
προτού µπουν µπροστά τα Συνδικάτα και κινητοποιηθεί ο λαός.  

Ο ρόλος της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ στο Ασφαλιστικό δεν είναι τυχαίος, 
δεν περιορίζεται στο κρυφτούλι µε την κυβέρνηση. Είναι πολύ επικίνδυνος κι 
αυτό γιατί στην ουσία δε διαφωνεί µε τα αντιασφαλιστικά µέτρα. Άλλωστε αν 
διαφωνήσει µ' αυτά πρέπει να καταδικάσει πρώτα τους νόµους Σιούφα και 
Ρέππα, εκεί που εδράζονται τα αντιασφαλιστικά µέτρα της ΝΔ.  

«Δε συµµετέχουν», λένε, στη πρόσφατη συνάντηση του κοινωνικού διαλόγου, 
«γιατί δεν έχει πρόταση η κυβέρνηση ή γιατί δε λύνει το ζήτηµα της 
χρηµατοδότησης». Πρόκειται για προφάσεις. Το επικίνδυνο είναι ότι 
κυβέρνηση, εργοδότες και ΣΕΒ, θέλουν την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, για να 
βγάλει πέρα πολύ πιο βρώµικη δουλειά απ' αυτή που φαίνεται. Έτσι, 
προσποιείται ότι τάχα δεν πάει στο διάλογο, ενώ οι πολιτικοί της προϊστάµενοι 
συµµετέχουν, τη µακιγιάρουν και τα αφεντικά της Τηλεόρασης και του Τύπου, 
ώστε την κατάλληλη ώρα θα παίξει το βρώµικο παιχνίδι, δηλαδή θα επιχειρήσει 
να ρυµουλκήσει την ε. τ. στην αποδοχή του λιγότερου κακού.  

Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, το ταξικό εργατικό κίνηµα, η Οµοσπονδία µας, 
αναλαµβάνει σοβαρές ευθύνες. Πρώτα απ' όλα, την οργάνωση των αγώνων της 
ε. τ. ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση, το ξεµασκάρεµα και την καταδίκη του 
κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισµού, την καταδίκη των κοµµάτων της 
πλουτοκρατίας, την αλλαγή του συσχετισµού δύναµης σε πολιτικό και 
συνδικαλιστικό επίπεδο.  

Συνάδελφοι,  

Όλο αυτό το διάστηµα δουλέψαµε µε βάση τις αποφάσεις της προηγούµενης 
Διοίκησης, σχετικά µε την Κοινωνική Ασφάλιση.  

Εκτιµάµε ότι:  

− Έγκαιρα εφοδιάσαµε τα σωµατεία µας µε προπαγανδιστικό υλικό, 
τετρασέλιδη µπροσούρα και αφίσα.  

− Ενηµερώσαµε τα στελέχη µας, πραγµατοποιώντας εννέα περιφερειακές 
συσκέψεις, όπου συµµετείχαν 60 σωµατεία και πάνω από 350 συνάδελφοι. 
Εκτιµάµε, ότι ο κορµός των συνδικάτων συµµετέχει.  

− Τα σωµατεία µας οργάνωσαν δεκάδες συσκέψεις, περιοδείες σε χώρους 
δουλειάς, σε ορισµένες περιοχές έγιναν και Γενικές Συνελεύσεις. Έγινε 
πολύ καλή προσπάθεια ενηµέρωσης των συναδέλφων.  

− Στήθηκαν επιτροπές αγώνα για την Κοινωνική Ασφάλιση.  
− Συµβάλαµε αποφασιστικά στην προπαγάνδα του Συλλαλητηρίου του ΠΑ 

ΜΕ. Εκτιµάµε, ότι η πραγµατοποίηση µε µεγάλη επιτυχία των 
συλλαλητηρίων, στις 7 Νοέµβρη, σε 69 πόλεις σ' όλη την Ελλάδα είναι το 
προζύµι για τους µεγάλους αγώνες που έρχονται το επόµενο διάστηµα. 

 



Συνάδελφοι,  

Άµεσα πρέπει να δροµολογήσουµε τη δουλειά του κλάδου στους εξής άξονες:  

− Κλιµάκωση του αγώνα, ενάντια στις ανατροπές της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  

− Εισοδηµατική πολιτική.  
− Καταγγελία των Σ.Σ.Ε. Παιδεία.  
− Απεργία, στις 12 Δεκέµβρη, κλιµάκωση των αγώνων.  

Συνάδελφοι,  

Όλα τα σφυριά κυβέρνησης - κεφαλαίου έχουν συγχρονιστεί στην κατεύθυνση 
του τελικού κτυπήµατος της Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Έχουν επιστρατευθεί, από τα απολιθώµατα τύπου Μαρίνου (του Οικ. 
Ταχυδρόµου), Ανδριανόπουλου, µέχρι τα παπαγαλάκια της κεντροαριστεράς, 
ειδικό ρόλο έχουν τα στελέχη του ΣΥΝ κι άλλοι αστέρες, για να περάσουν τα 
µέτρα του κεφαλαίου µε τον πιο ανώδυνο τρόπο. Οι πρώτοι, βέβαια, είναι 
ξετσίπωτοl, οι δεύτεροι δουλεύουν συγκαλυµµένα γι' αυτό και επικίνδυνα. Οι 
τρεις προτάσεις του ΣΥΝ είναι επικίνδυνες για την ε. τ. γιατί εστιάζουν σε 
επουσιώδη ζητήµατα ενώ βάζουν πλάτη να περάσουν τα ουσιώδη. Για 
παράδειγµα:  

− Καλεί τη ΓΣΕΕ να φύγει από το διάλογο και να πάει σε αγώνες. Δεν 
οµολογεί όµως σε ποια κατεύθυνση θα είναι οι αγώνες, ποια Κοινωνική 
Ασφάλιση θα υπερασπιστούν. Προφανώς όµως, είναι οπαδοί του Νόµου 
Ρέππα µε µικροβελτιώσεις.  

− Καλεί τη ΓΣΕΕ να πάει στον εισαγγελέα για τα αποθεµατικά. Μ' αυτόν τον 
τρόπο καλύπτει τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων του 
δικοµµατισµού, αποσπά την πολιτική από την οικονοµική πάλη, αναγάγει 
το Ασφαλιστικό από πολιτικό σε οικονοµικό ζήτηµα.  

− Καλεί το ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν από κοινού επερώτηση στη Βουλή για τη 
χρηµατοδότηση του Ασφαλιστικού. Δηλαδή, αποδέχεται το 1 % επί του 
ΑΕΠ του Νόµου Ρέππα, που συµβάλλει στην χρεοκοπία της Κοινωνικής 
Ασφάλισης, παραβλέπει ότι ΝΔ και ΠΑ ΣΟΚ έστω σ' αυτό το 10;0 ήταν και 
είναι αφερέγγυες και τελικά θέλει να δηµιουργήσει «την κολυµπήθρα του 
Σιλωάµ» που θα εξαγνίσει τις πολιτικές ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και τις 
ευθύνες της πλειοψηφίας σε ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ.  

Ο αγώνας µας, λοιπόν, τώρα πρέπει να δυναµώσει. Συνεχίζουµε, κάνουµε κάθε 
µέρα πιο επίκαιρη την επιχειρηµατολογία µας, ξεσκεπάζουµε τα  

επιχειρήµατα των αντιπάλων, ενηµερώνουµε τους δηµιουργούµε προϋποθέσεις 
αντίστασης και αντεπίθεσης, τους αγώνες µας.  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Συνάδελφοι,  

Η εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης για το 2008 κινείται στον ίδιο 
αστερισµό των προηγούµενων. Είναι στην λογική της ανταγωνιστικότητας, της 



καπιταλιστικής ανάπτυξης, του πολλαπλασιασµού των κερδών του κεφαλαίου. 
Πρόκειται για προϋπολογισµό εισπρακτικό, φοροµπηχτικό, περιορίζει 
ασφυκτικά τις κοινωνικές δαπάνες, δίνει αυξήσεις ψίχουλα στους 
συνταξιούχους, τους δηµόσιους υπαλλήλους, συνεχίζοντας την πολιτική 
λιτότητας για το σύνολο των εργαζοµένων. Σηµατοδοτεί την αύξηση της 
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, διευκολύνει τις ξεπουληµένες ηγεσίες 
του εργατικού κινήµατος στο άχαρο έργο τους, το ξεπούληµα των εργατών, 
την υπογραφή σύµβασης µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Άλλωστε, 
βιάστηκε να το δηλώσει έγκαιρα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, όπου στην τελευταία 
Ολοµέλειά της, έδειξε καθαρά τις διαθέσεις της πλειοψηφίας. Όχι µόνο δεν 
προσανατολίζεται να διεκδικήσει στοιχειωδώς ικανοποιητικές αυξήσεις, αλλά 
έθεσε σοβαρές αντεργατικές θέσεις σε ζητήµατα εργασιακών σχέσεων, όπως 
ωράριο, ελαστικές µορφές απασχόλησης, διευθέτηση εργάσιµου χρόνου κλπ. 
Συνολική δηλαδή προσαρµογή στις απαιτήσεις του ΣΕΒ.  

Η προκήρυξη απεργίας, στις 12 Δεκέµβρη, κάτω από τις πιέσεις του ΠΑΜΕ δεν 
απενοχοποιεί τη ΓΣΕΕ. Αντίθετα, το ίδιο το πλαίσιο διεκδίκησης που έβαλε και 
µε την απουσία του Ασφαλιστικού, γιατί τάχα η κυβέρνηση δεν έχει προτάσεις, 
φανερώνει τις προθέσεις του εργοδοτικού συνδικαλισµού. Στην ουσία, πριν 
προκηρύξει την απεργία, την υπονόµευσε. Την απονευρώνει µε τα ίδια τα 
αιτήµατα που βάζει, όπου είναι µακριά από τις ανάγκες των εργαζοµένων και 
επιπλέον αφαιρώντας το Ασφαλιστικό, που όχι µόνο είναι στην πρώτη γραµµή, 
αλλά είναι ζήτηµα που υποθηκεύει το µέλλον, τη ζωή των γενεών, που 
έρχονται. Στόχο έχουν, να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένα πολιτικά παιχνίδια, να 
υπηρετήσουν το ΠΑΣΟΚ στις εσωκοµµατικές διεργασίες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, να υπερασπιστούν το νόµο Ρέππα, να διευκολύνουν τις ανατροπές µε 
όσο το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις.  

Συνάδελφοι,  

Σ' αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση του ρόλου του ταξικού κινήµατος δεν είναι 
απλά επιβεβληµένη, είναι και αναντικατάστατη.  

Την απεργία, στις 12 Δεκέµβρη, οι ταξικές δυνάµεις την παίρνουµε στα χέρια 
µας. Της προσδίδουµε τα χαρακτηριστικά εκείνα που έρχονται σε σύγκρουση µε 
τα συµφέροντα του κεφαλαίου, βάζουµε στην πρώτη γραµµή τις λαϊκές 
ανάγκες, αναδεικνύουµε συνολικά το πλαίσιο πάλης της Οµοσπονδίας, του 
ΠΑΜΕ. Επιδιώκουµε συγκεντρώσεις µε παλµό, µαχητικότητα, µαζικότητα, 
κλιµάκωση των αγώνων µας.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Συνάδελφοι,  

Έχουµε αποκτήσει όλοι µια πλούσια εµπειρία στον αγώνα για την υπογραφή 
της σύµβασης του κλάδου. Εµπειρία θετική και αρνητική. Θετικό είναι το 
γεγονός, ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες που δηµιούργησε ο κυβερνητικός 
συνδικαλισµός µε την υπογραφή των εξευτελιστικών συµβάσεων των 77 
λεπτών του ευρώ για το 2006 και 5,1% από 1.5.2007, καταφέραµε µε τη 



συνεχή και αταλάντευτη πάλη µας να υπογράψουµε 70;0 σπαστό το 2006 και 
µία τριετία και 7% από 1.1.2007. Εκτιµήσεις έχουν γίνει δεν θα επανέλθουµε. 
Το αρνητικό είναι, ότι η σύµβαση δεν εφαρµόζεται στο µεγαλύτερο µέρος του 
κλάδου. Τα σωµατεία δεν προσπάθησαν σ' αυτή την κατεύθυνση.  

Σήµερα, χωρίς να παραβλέπουµε τον αρνητικό συσχετισµό δύναµης, χωρίς να 
παραβλέπουµε τις δυσκολίες που θα δηµιουργήσει η υπογραφή της σύµβασης 
από την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, πιστεύουµε ότι µπορούµε να προχωρήσουµε µε 
το συνολικό µας πλαίσιο στην υπογραφή µιας ικανοποιητικής κλαδικής 
σύµβασης. Στόχος µας, να αναδείξουµε συνολικά τα προβλήµατα της εργατικής 
λαϊκής οικογένειας, να αναδείξουµε τις ευθύνες του κυβερνητικού - 
εργοδοτικού συνδικαλισµού, των κοµµάτων της πλουτοκρατίας. Μέσα από µια 
ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση στον κλάδο να πάµε στην καταγγελία των 
συµβάσεων. Να επιδιώξουµε πλατύ άνοιγµα. Άλλωστε, µας διευκολύνει η 
δουλειά που έχει γίνει µέχρι σήµερα για την Κοινωνική Ασφάλιση και τ' άλλα 
προβλήµατα. Δεν περιορίζουµε την κουβέντα στο ποσοστό αύξηση, που εύκολα 
µπορούµε να το καταλήξουµε. Η κουβέντα πρέπει να ανοίξει στους άξονες:  

− Παραγωγικότητα, ανάπτυξη για ποιόν.  
− Αύξηση των κερδών, ένταση της εκµετάλλευσης.  
− Που οδηγεί η ανταγωνιστικότητα, ποιες είναι οι επιπτώσεις για 

την εργατική τάξη, το λαό γενικότερα.  
− Γιατί είναι ρεαλιστικές και απαραίτητες οι θέσεις του ταξικού 

εργατικού κινήµατος.  
− Ενότητα της ε. τ. σε ποια βάση, για ποιο σκοπό.  

Σ' αυτούς τους άξονες να επιδιώξουµε να ανοίξει η συζήτηση, πρώτα απ ' όλα 
µέσα στα Διοικητικά Συµβούλια των σωµατείων.  

Να σχεδιάσουν τη δουλειά τους, να βγουν στον κλάδο, ν' ανοίξει ουσιαστική 
συζήτηση. Η οργάνωση της δουλειάς µας σ' αυτή τη βάση θ' ανοίξει σοβαρή 
συζήτηση στον κλάδο, θα διευκολύνει διεργασίες στην κατεύθυνση της 
συγκέντρωσης δυνάµεων για ουσιαστική σύγκρουση µε τις δυνάµεις του 
κεφαλαίου.  

Συνάδελφοι,  

Εδώ κι ένα µήνα, το φοιτητικό - µαθητικό κίνηµα βρίσκεται στους δρόµους. Α 
ναπτύσσουν ένα πλούσιο και µε πολιτικό περιεχόµενο αγώνα, ενάντια στην 
εµπορευµατοποίηση και υποβάθµιση της γνώσης. Αυτός ο αγώνας γρήγορα 
βρέθηκε αντιµέτωπος πρώτα απ' όλα, µ' αυτούς που εµπορεύονται και 
κερδίζουν από τη γνώση, µ' αυτούς που θέλουν τα παιδιά των λαϊκών 
οικογενειών χρηµατοδότες της ιδιωτικής και δηµόσιας Παιδείας και παράλληλα 
αµόρφωτα, εύκολη λεία στην εκµεταλλευτική τους κοινωνία. Όσο το κίνηµα 
της Παιδείας θα πολιτικοποιείται, όσο θα αναδεικνύει βαθύτερα τις ευθύνες του 
κράτους των καπιταλιστών, των κυβερνήσεων που το υπηρετούν, τόσο πιο 
λυσσαλέα θα γίνεται η επίθεση όλων των βαστάζων της εξουσίας, από την 
εκκλησία, τη δικαιοσύνη, τα κόµµατα του κεφαλαίου, µε όποιο µανδύα κι αν 
παρουσιάζονται, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά που 
είναι στην υπηρεσία τους, µέχρι τους αγανακτισµένους πολίτες που τους 
κινητοποιεί ο κοινωνικός αυτοµατισµός που καλλιεργούν το ΜΜΕ.  



Συνάδελφοι,  

Η Παιδεία αποτελεί ουσιαστικό µέτωπο πάλης για το ταξικό εργατικό κίνηµα. 
Δεν είναι υπόθεση όσων έχουν παιδιά στο σχολείο. Θα είναι ποιοτικό βήµα στη 
δουλειά του οικοδοµικού κινήµατος αν αναµετρηθούµε µε δυσκολίες, 
καθυστερήσεις ή και λαθεµένες προσεγγίσεις και πάρουµε πρωτοβουλίες 
στήριξης των αγώνων των παιδιών της ε. τ., όχι µόνο σήµερα που ο αγώνας 
βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά µε σταθερό προσανατολισµό ν' ανοίξουµε αυτό το 
κεφαλαιώδες για την ε. τ. μέτωπο.  


