
 

Με αφορμι τθν κινθτοποίθςθ των ςυνδικάτων το άββατο 8 επτζμβρθ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ για τα εγκαίνια τθσ 83θσ ΔΕΘ, είναι ώρα να επανακακορίςουμε τισ 

προτεραιότθτεσ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα για 

τθν επόμενθ περίοδο. Ζχει ζρκει θ ςτιγμι για τουσ οργανωμζνουσ ςυνδικαλιςτικοφσ 

φορείσ και τον κόςμο τθσ εργαςίασ να ανοίξουν τθν ατηζντα τθσ επόμενθσ θμζρασ 

με όρουσ, που κα ανταποκρίνονται ςτισ επιταγζσ των καιρϊν και τα κρίςιμα επίδικα 

τθσ ςυγκυρίασ.  

Είναι λοιπόν απαραίτθτθ προχπόκεςθ οι εργαηόμενοι και τα ςυνδικάτα να 

ςτακοφν απζναντι ςτισ πρακτικζσ, τισ πολιτικζσ και τα πρόςωπα που οδιγθςαν ςτθν 

χρεοκοπία και το Μνθμόνιο. 

Να ςτακοφν απζναντι ςτισ δυνάμεισ τθσ διαπλοκισ και του κρατικοδίαιτου 

καπιταλιςμοφ των «κολλθτϊν», τισ ςκανδαλϊδεισ φοροαπαλλαγζσ τουσ και τθ 

καταςπατάλθςθ ςε φαραωνικά ζργα, του πλοφτου, που παριγαγαν τα εργαηόμενα 

ςτρϊματα 

Να ςτακοφν απζναντι ςτουσ κομματικοφσ ςχθματιςμοφσ και τα πρόςωπα 

που ενκάρρυναν τθ μεγάλθ, αλλά και τθ «μικρομεςαία» διαφκορά,  και 

χρθςιμοποίθςαν το Δθμόςιο, ωσ το εργαλείο του πελατειακοφ ςυςτιματοσ. 

Να ςτακοφν απζναντι ςε όλουσ αυτοφσ, που αφοφ ζκαναν όλα τα 

παραπάνω, ςτοχοποίθςαν τουσ εργαηόμενουσ ωσ υπεφκυνουσ τθσ χρεοκοπίασ, 

διαλφοντασ τουσ μιςκοφσ, τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα, οδθγϊντασ 

ςε μια άνευ προθγουμζνου κοινωνικι καταςτροφι. 

Η νζα περίοδοσ που ςθματοδοτεί το επίςθμο τζλοσ του Μνθμονίου είναι 

ςίγουρο πωσ δεν ολοκλθρϊνει και τισ περιοριςτικζσ πολιτικζσ. Σα κθριϊδθ  

πρωτογενι πλεονάςματα του 3,5%, θ μεταμνθμονιακι επιτιρθςθ, και κυρίωσ θ 

απειλθτικι ςκιά των «αγορϊν» φροντίηουν να υπενκυμίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ 

ςυνεχοφσ πάλθσ των εργαηόμενων για τθν ουςιαςτικι πολιτικι αλλαγι, προσ 

όφελοσ των κοινωνικϊν δυνάμεων τθσ εργαςίασ. 

ε αυτό το περίπλοκο και αςφαλϊσ περιοριςτικό περιβάλλον, οι δυνάμεισ 

τθσ εργαςίασ, οφείλουν να αγωνιςτοφν για να διευρφνουν τα πεδία άςκθςθσ 



πολιτικισ, δθμιουργϊντασ τισ προχποκζςεισ ςυλλογικϊν και εν γζνει δθμοκρατικϊν 

κατακτιςεων. 

Κυρίωσ όμωσ να ςτακοφν απζναντι ςτθ νεοφιλελεφκερθ βαρβαρότθτα, που 

ςε κάκε ευκαιρία προτείνει θ Νζα Δθμοκρατία και ο Κ. Μθτςοτάκθσ. 

Να ςτακοφν απζναντι ςε αυτοφσ που κεωροφν τισ ιδζεσ τθσ Αριςτεράσ,  τθν 

χειραφζτθςθ, τθν διεκδίκθςθ, τον αγϊνα δθλαδι, ωσ «ελαττωματικζσ» 

αναηθτϊντασ τρόπουσ «κεςμικισ» αποτροπισ τουσ, ζτςι ϊςτε να μθν αφαιρεκεί 

ποτζ θ διακυβζρνθςθ, από αυτοφσ, που κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ τουσ 

«ιδιοκτιτεσ τθσ χϊρασ». 

Να ςτακοφν απζναντι ςε πατριδοκάπθλουσ πολιτικοφσ, τθν μιςαλλοδοξία 

και τον εκνικιςτικό παροξυςμό, τισ ναηιςτικζσ ςυμμορίεσ και τον ρατςιςμό. 

Μασ δίνεται θ δυνατότθτα να διαμορφϊςουμε ζνα καινοφριο μζτωπο, που 

όχι μόνο κα αναδεικνφει τθν αλλθλεγγφθ, τθν διαφάνεια και τθν αξιοκρατία, αλλά 

οφείλει να υπεραςπιςτεί και το μείηον αγακό τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ελεφκερθσ 

διακίνθςθσ και ζκφραςθσ των ιδεϊν, κάτι που για πολλοφσ φαίνεται να είναι 

ενοχλθτικό και ελαττωματικό.  

τθ νζα δφςκολθ μεταμνθμονιακι πραγματικότθτα οι εργαηόμενοι οφείλουμε 

να αναδείξουμε, ότι το πρόβλθμα δεν ιταν, μόνο θ αναδιανομι πλοφτου από τουσ 

πολλοφσ ςτουσ λίγουσ αλλά και θ αναδιανομι εξουςίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ.  

τθ νζα περίοδο οφείλουμε μζςα από τα ςυνδικάτα να βάλουμε τζλοσ ςτθν 

διαδικαςία  τθσ όξυνςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, που αποτζλεςε κεντρικό 

κοινωνικό πρόβλθμα αλλά παράλλθλα και τθ βάςθ για να αναπτυχκοφν μια ςειρά 

από αντιςτάςεισ. 

Γνωρίηουμε πολφ καλά μζςα από τθν τραυματικι πολλζσ φορζσ εμπειρία του 

παρελκόντοσ, ότι δεν αρκοφν μικρζσ περιςταςιακζσ νίκεσ, που πολλζσ φορζσ 

αποτελοφν τμιματα μιασ ευρφτερθσ ιττασ για να αποκτιςει ο αγϊνασ και θ κοινι 

δράςθ ςτοιχεία κακολικισ επικράτθςθσ.  

Για να αποκτιςει νόθμα ο αγϊνασ μασ πρζπει πρϊτα απ’ όλα  να ςτθρίηεται ςε 

νζουσ όρουσ και νζεσ παραδοχζσ.  

τρατθγικόσ ςτόχοσ δεν μπορεί παρά να είναι θ ανατροπι τθσ βίαιθσ 

αναδιανομισ, που ζχει ςυντελεςτεί ςε βάροσ του κόςμου τθσ εργαςίασ και τθσ 

κοινωνικισ πλειοψθφίασ.  

Γνωρίηουμε, ότι δεν κα γίνει από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ, οφτε πιςτεφουμε ςε 

καυματοποιοφσ. Είναι όμωσ ςίγουρο, ότι για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, τθσ 

αντίςτροφθσ δθλαδι αναδιανομισ πλοφτου και εξουςίασ,  χρειάηεται θ δθμιουργία 

ενόσ νζου εργατικοφ κινιματοσ, που κα κρατιςει όλα τα κετικά από τθν 

προθγοφμενθ περίοδο και κα δθμιουργιςει τισ νζεσ ςυνκικεσ οργάνωςθσ των 



εργαηομζνων από τα κάτω με ελευκερία και δθμοκρατία με κοινι πολιτικι και 

ςυνδικαλιςτικι ςυνείδθςθ. 

ϋαυτι τθν κατεφκυνςθ με αφορμι το ςυλλαλθτιριο τθσ 8θσ επτζμβρθ είναι 

ϊρα να ξαναβάλουμε ςτον δθμόςιο διάλογο ζνα πλαίςιο αιτθμάτων, που κα 

περιλαμβάνει για τον Δθμόςιο τομζα 

 Άμεςεσ και μαηικζσ προςλιψεισ ςε υπθρεςίεσ πρϊτθσ γραμμισ και κοινωνικισ 

ανταπόδοςθσ (παιδεία, υγεία, κοινωνικι αςφάλιςθ). Οι προςλιψεισ με λόγο 1:1 δεν 

επαρκοφν πλζον για να καλυφτοφν τα δραματικά κενά που υπάρχουν  

 Κατάργθςθ όλων των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ, και μετατροπι τουσ ςε μόνιμεσ 

κζςεισ, με πλιρθ εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα 

 Να επανζλκουν οι υλλογικζσ υμβάςεισ με μιςκολογικό και κεςμικό χαρακτιρα  

 Επαναφορά των ςυντάξεων ςε ικανοποιθτικά επίπεδα που να εξαςφαλίηουν τθν 

αξιοπρεπι διαβίωςθ όλων των ςυνταξιοφχων, καμιά επιπλζον μείωςθ ςε κφρια ι 

επικουρικι ςφνταξθ 

 Να μθν μειωκεί το όριο του αφορολόγθτου, αντίκετα να επανζλκει ςτα 12.000 

ευρϊ 

 ταδιακι αφξθςθ των μιςκϊν ςτα προ Μνθμονίου επίπεδα, επαναφορά του 13ου 

και 14ου μιςκοφ ςτο Δθμόςιο 

 Ρφκμιςθ από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων όλων των ςτεγαςτικϊν 

δανείων που ζχουν χορθγθκεί, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτουσ ςθμερινοφσ μιςκοφσ 

και τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ των δανείων από τουσ δανειολιπτεσ 

 Καμία περικοπι ςτο επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, επζκταςι του 

και ςε άλλουσ εργαηόμενουσ ςτο Δθμόςιο τομζα, απόδοςι του και ςτουσ 

ςυμβαςιοφχουσ ςυναδζλφουσ 

 Κατάργθςθ τθσ τροπολογίασ που ςυνδζει τθν αξιολόγθςθ με τθ ςυμμετοχι ςτισ 

κρίςεισ για τισ κζςεισ ευκφνθσ 

 Πλιρθσ ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των εργαηομζνων και του 

κοινωνικοφ ςυνόλου 

 

Στθρίηουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ τθ δθμιουργία ενόσ νζου εργατικοφ μετϊπου 

μζςα ςτα ςυνδικάτα. 

 

Ξαναηωντανεφουμε το ςυλλογικό όραμα για ανάπτυξθ με διαφάνεια κοινωνικι 

ανταπόδοςθ και δθμοκρατία 

 

Συμμετζχουμε όλοι μασ ενεργά και δυναμικά ςτο ςυλλαλθτιριο το άββατο 8 

επτζμβρθ ςτισ 6.00 μ.μ. ςτθ Θεςςαλονίκθ.  

 


