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Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού εί-

ναι τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησε τον Τύπο 
τον Αύγουστο του 2011. Και εμείς στέλνουμε το σύνολο των 
εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνε-
στε λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι 
διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...
Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 
2105241576 ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας 
σε περίπτωση αλλαγής.

Χρόνια Πολλά7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή 

δικαιοσύνη και 
αξιοπρεπή εργα-
σία για όλους ζη-
τούν από κοινού 
τα συνδικάτα σε 
όλο τον κόσμο 
με αφορμή τη 
σημερινή Παγκό-
σμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας.

Η σημερινή ημέρα βρίσκει τους Έλλη-
νες εργαζόμενους αντιμέτωπους με τον 
εφιάλτη της ανεργίας, την καταστρατή-
γηση βασικών και θεμελιακών εργασια-
κών δικαιωμάτων, τους μισθούς πείνας, 
τη φορολογική επιδρομή, φορτωμένους 
με τα βάρη της κρίσης και των μνημο-
νίων.

Για τη ΓΣΕΕ ο αγώνας για αξιοπρεπή 
εργασία και κατ΄ επέκταση αξιοπρέπεια 
στη ζωή είναι μονόδρομος και θα συνε-
χιστεί έως ότου μπει οριστικό τέλος στις 
αδιέξοδες και υφεσιακές πολιτικές.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς 
Εργασίας φέρνει στην επιφάνεια και την 
αναγκαιότητα ενός συντονισμένου αγώ-
να των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο για την προστασία των 
δικαιωμάτων τους που πλήττονται από 
τις βάρβαρες κυβερνητικές πολιτικές.

Είναι η ευκαιρία να διαδοθεί το μήνυ-
μα της αλληλεγγύης και των δράσεων 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές συνδικαλι-
στικό επίπεδο ώστε να σταματήσουν να 
πληρώνουν τα βάρη των αποτυχημένων 
οικονομικών πολιτικών αποκλειστικά 
εκείνοι που δεν τα δημιούργησαν. 

Βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας για την Aξιοπρεπή Εργασία σύμ-
φωνα και με τη Διεθνή Συνδικαλιστική 
Συνομοσπονδία είναι :

•  Να προβληθεί η έννοια της Αξιο-
πρεπούς Εργασίας στους πολίτες, 
στους υπεύθυνους για τη λήψη 
αποφάσεων και στους εμπλεκόμε-
νους φορείς.

•  Να τεθεί η αξιοπρεπής εργασία 
στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της 
οικονομικής, συνδικαλιστικής και 
κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Αξιοπρεπής Εργασία είναι ο μό-
νος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη 
φτώχεια και παράγοντας καθοριστικής 
σημασίας για την οικοδόμηση της δημο-
κρατίας και της κοινωνικής συνοχής.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ

Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 

Οκτωβρίου η συνεδρίαση της Ολο-

μέλειας της Διοίκησης της ΓΣΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καθορί-

στηκε το πλαίσιο απεργιακών αιτημάτων και 

δράσεων της Συνομοσπονδίας για το επό-

μενο διάστημα και αποφασίστηκε:

-  Η πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής 

Απεργίας στις 6 Νοεμβρίου 2013 και 

συλλαλητήριο στις 11π.μ στο πεδίον 

του Άρεως.

Τα βασικά σημεία αιχμής της νέας απερ-

γιακής κινητοποίησης είναι:

1. Η εφιαλτική ανεργία και η πλήρης 

απορρύθμιση της αγοράς εργασίας με την 

εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχό-

λησης, της μαύρης εργασίας και της αποδό-

μησης του εργατικού δικαίου.

Επαναφορά εξολοκλήρου του θεσμού 

των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων.

Ο νέος υπό κατάρτιση προϋπολογισμός, 

ο οποίος τοποθετεί στην κλίνη του Προ-

κρούστη, τα εναπομείναντα δικαιώματα 

εργαζομένων, συνταξιούχων και ολόκληρης 

της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι διαρκείς παρεμβάσεις στα δημοκρατι-

κά και κοινωνικά δικαιώματα μέσα από την 

κατάργηση και παράκαμψη δημοκρατικών 

θεσμών και διαδικασιών.

-  Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής μετά την 24ωρη απεργία, προκει-

μένου να γίνει αποτίμηση της κινητο-

ποίησης.

Σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της 

ΓΣΕΕ, αμέσως μετά, προκειμένου να καθο-

ριστεί η πορεία και το πλαίσιο των επόμε-

νων δράσεων και κινητοποιήσεων.

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας έγινε 

αποτίμηση των προτάσεων και των εισηγή-

σεων των Εργατικών Κέντρων και των Ομο-

σπονδιών για τον τρόπο και τη δράση της 

Συνομοσπονδίας, στο πλαίσιο μιας κοινής 

στρατηγικής επιδιώξεων και αγώνα. Μέσα 

από τον άψογο συντονισμό της ΓΣΕΕ με τις 

δευτεροβάθμιες οργανώσεις μέλη της, θα 

επιτευχθεί η μαζική και μαχητική συμμετοχή 

στην απεργία και στο συλλαλητήριο.

Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει τις ίδιες αδι-

έξοδες και καταστροφικές πολιτικές, για 

τη Συνομοσπονδία αποτελεί μονόδρομο η 

συνέχιση του αγώνα, τόσο σε απεργιακό 

επίπεδο όσο και σε δικαστικό, όπου έχει 

ήδη καθυστερήσει κατά πολύ η απόφαση 

του ΣτΕ στο οποίο έχει προσφύγει η ΓΣΕΕ 

ζητώντας την ακύρωση της 6ης ΠΥΣ 2012, 

ενώ ετοιμάζεται και προσφυγή στο Δικαστή-

ριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ «ΑΝΗΘΙΚΗ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 

ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δήλωση του Κοινοτικού Επιτρόπου Όλι 

Ρεν για τις ομαδικές απολύσεις αποδεικνύ-

ει ότι η χώρα είναι παραδομένη στα χέρια 

των δανειστών κι ότι η Κυβέρνηση απλά πα-

ρακολουθεί τις εξελίξεις.

Προφανώς Τρόικα και Κυβέρνηση δεν 

έχουν αντιληφθεί ότι όλες αυτές οι επώδυ-

νες και επαχθείς αποφάσεις δημιουργούν 

σοβαρότατο πρόβλημα στη δημοκρατία, ενώ 

η κρίση που βιώνουν οι εργατικές οικογέ-

νειες είναι άνευ προηγουμένου για χώρα σε 

περίοδο ειρήνης. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι 

με την πολιτική τους ελλοχεύει ο κίνδυνος 

νομιμοποίησης της «ανήθικης» επιχειρημα-

τικότητας, στο όνομα της δήθεν αποτελε-

σματικότητας.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου 

Εργασίας να επαναλάβει και τώρα στον κ. 

Τόμσεν αυτό που υποστήριξε ότι του είπε 

στις 2 Ιουλίου, δηλαδή ότι δεν τίθεται θέμα 

αλλαγής του νόμου περί ομαδικών απολύ-

σεων και να σταματήσει το «θέατρο», αφού 

και η «παράσταση» είναι χιλιοπαιγμένη και 

το «σενάριο» γνωστό.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, τα συνδι-

κάτα θα απαντήσουν οργανωμένα, συντο-

νισμένα και αποφασιστικά στο σύνολο των 

προκλήσεων, συνεχίζοντας τον αγώνα για 

την απόκρουση των μνημονιακών πολιτικών.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΤΗΣ SPRIDERSTORES

Η απόφαση της διοίκησης της 

SpriderStoresνα βάλει λουκέτο στα κατα-

στήματα της επιχείρησης οδηγεί στο δρό-

μο 800 εργαζόμενους οι οποίοι αφενός 

μεν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη 

της ανεργίας κι αφετέρου κινδυνεύουν να 

χάσουν αποζημιώσεις, δεδουλευμένα και 

ένσημα.

Την ώρα που μακραίνει καθημερινά η 

λίστα των ανέργων, την ώρα που η αγορά 

εργασίας έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, η 

Κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια αδιέξοδη 

πολιτική «ταμένη» στις επιταγές των τρο-

ϊκανών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμε-

σα μέτρα ώστε να προστατευθούν οι ερ-

γαζόμενοι που είτε βρίσκονται έρμαια στα 

χέρια απαράδεκτων εργοδοτών είτε είναι 

θύματα των βάρβαρων μνημονιακών πολι-

τικών.

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζο-

μένων της SpriderStoresκαι ζητά την άμεση 

παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας ώστε 

να καταβληθούν τα νόμιμα στους 800 συ-

ναδέλφους των καταστημάτων της εταιρίας.
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Η 
άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από 

την Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία συ-

νάντησης αλλά ταυτόχρονα και μια 

τραγική ειρωνεία. Η χώρα με τις μεγαλύτε-

ρες επιπτώσεις από την κρίση και τις πολι-

τικές που τη συνόδεψαν – επιπτώσεις που 

φτάνουν σε επίπεδα ανθρωπιστικής κρίσης 

–ασκεί μια «κολοβή» και χρονικά προεδρία 

ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών.

Αυτή την ευκαιρία –των ευρωεκλογών- 

προτείνω να την αξιοποιήσουμε για να 

ακουστεί στεντόρεια η φωνή των εργαζομέ-

νων της Ευρώπης και ευρύτερα των πολι-

τών της ώστε η Ευρώπη να σταματήσει τον 

κατήφορο, ν’αλλάξει πορεία, να οδηγηθεί 

σε μία νέα αρχιτεκτονική με δημοκρατική 

νομιμοποίηση των θεσμικών της οργάνων, 

να εγκαταλείψει τη λιτότητα και ν’ανοίξει 

ένας νέος κύκλος ανάπτυξης και κοινωνι-

κής ευημερίας.

Μόνο έτσι η ενωμένη Ευρώπη μπορεί να 

προσφέρει και να γίνει ελκτική στους λαούς 

της.

Μόνο έτσι η Ευρώπη μπορεί να πείσει 

τους πολίτες ότι δεν αποτελεί ένα διακυ-

βερνητικό συνοθύλευμα που επιβάλει την 

τιμωρία της φτώχειας και του μαρασμού.

Μόνο έτσι θα σταματήσει ο έντονος ευ-

ρωσκεπτικισμός και η άνοδος νεοναζιστι-

κών μορφωμάτων και ακροδεξιών κομμάτων 

που απειλούν και τη συνοχή της και τη ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Οι ευρωεκλογές και η ψήφος των πολιτών 

αποτελούν ευκαιρία!

Ας μη σπαταληθεί σε ανούσιους κομμα-

τικούς σχεδιασμούς εντυπώσεων και ψηφο-

θηρίας.

Ας μην επιτρέψουμε τη συνέχιση της 

αδιέξοδης πορείας. Μάθαμε από την πείρα 

μας.

Είναι ώρα τη γνώση μας να την μετατρέ-

ψουμε σε Απόφαση και Δράση!

Να υπερβούμε και το συντηρητικό εφησυ-

χασμό και το αδιέξοδο βολονταρισμό στον 

οποίο ασκούνται οι πολιτικές δυνάμεις όλου 

του φάσματος.

Κυρίως να σκεφτούμε ως άνθρωποι που 

εκφράζουμε τα συμφέροντα των μισθωτών, 

των ανθρώπων του μόχθου σε όλη την Ευ-

ρώπη που υποχρεούμεθα να έχουμε τη δική 

μας ανεξάρτητη ατζέντα και όχι να εντασσό-

μεθα στις εθνικές ατζέντες προεκλογικών 

σκοπιμοτήτων που λοιδορούν λαούς ως τε-

μπέληδες και χαραμοφάηδες.

•  Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κρί-

ση κρατικού χρέους και η τραπεζική 

κρίση έχουν κλονίσει τα θεμέλια της 

Ευρωζώνης. Ίσως η πιο αρνητική συ-

νέπεια της κρίσης είναι η αυξανόμε-

νη δυσπιστία των ευρωπαϊκών λαών, 

και ειδικά των εργαζομένων, ότι το 

εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της ΟΝΕ για υψηλότερη ευημερία 

και ισχυρότερη δημοκρατία αποδει-

κνύεται αναξιόπιστο.

•  Για το Συνδικαλιστικό κίνημα η πρό-

κληση είναι ακόμη μεγαλύτερη από 

αυτή που δημιουργεί η σημερινή κρί-

ση της Ευρωζώνης. 

•  Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαί-

τερα είναι ότι οι αντιδράσεις στην 

κρίση δεν ήταν συμμετρικές στις δύο 

πλευρές του Ατλαντικού. Στις ΗΠΑ, 

τα διδάγματα της Μεγάλης κρίσης 

του 1930 φαίνεται να λαμβάνονται 

υπόψη και οι ασκούντες οικονομική 

πολιτική να πειραματίζονται, με τον 

απαιτούμενο πραγματισμό, με ερ-

γαλεία και πολιτικές που, αν και δεν 

ταυτίζονται με αυτές των συνδικά-

των, στοχεύουν να περιορίσουν τις 

δραματικές συνέπειες της χρηματο-

πιστωτικής και της οικονομικής κρί-

σης στην απασχόληση και το βιοτικό 

επίπεδο.

•  Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε 

ότι συμβαίνει το ίδιο με την πολιτι-

κή ηγεσία της ΕΕ. Στην Ευρώπη, η 

εκδήλωση της κρίσης χρέους έγινε 

αφορμή για επιθετική υιοθέτηση 

προγραμμάτων δημοσιονομικής λιτό-

τητας και εσωτερικής υποτίμησης. Η 

Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου δέχτηκαν με σφο-

δρότητα την επίθεση των κυρίαρχων 

οικονομικών και πολιτικών ελίτ των 

χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, κυρί-

ως της Γερμανίας. Αυτός ο πολιτικός 

διχασμός μεταξύ Βορρά-Νότου δημι-

ούργησε αβεβαιότητα και ρίσκο ως 

προς την επιβίωση του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος. Γιατί όμως συνέβη 

αυτό;

•  Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολι-

τικής της Ευρωζώνης χαρακτηρίζεται 

από θεμελιακές θεσμικές αδυναμίες 

που μπορεί να αποδειχτούν κατα-

στροφικές, αν δεν αντιμετωπιστούν 

το γρηγορότερο δυνατό σε πολιτικό 

επίπεδο.

•  Η ΕΕ προχώρησε σε νομισματική 

ένωση, χωρίς

 y  δημοσιονομική ένωση,

 y   πολιτική ένωση και

 y  κεντρική τράπεζα δανειστή κυβερνή-

σεων.

•  Ταυτόχρονα, και στο πλαίσιο αυτών 

των θεσμικών ελλειμμάτων, η ΕΕ 

έχει δείξει ανορθολογική εμμονή 

στην υιοθέτηση ιδεών και πολιτικών 

που δίνουν αποκλειστικά έμφαση 

στην πλευρά της προσφοράς και τη 

νομισματική σταθερότητα, ενώ υπο-

εκτιμούν το ρόλο της ζήτησης, της 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλου στην 
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διανομής του εισοδήματος και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στη σταθε-

ρότητα και την ανάπτυξη των εθνι-

κών οικονομιών. 

•  Το θεμέλιο της πίστης στα οικονομι-

κά της προσφοράς δεν είναι τίποτε 

άλλο από τη βασική αρχή της νεοφι-

λελεύθερης ιδεολογίας, δηλαδή την 

αρχή της αυτορύθμισης των αγορών.

•  Επιπλέον, η έμφαση στην πλευρά 

της προσφοράς δημιουργεί συνεχείς 

πιέσεις για διαρθρωτικές μεταρ-

ρυθμίσεις, όχι όμως στα συστήματα 

παραγωγής και τεχνολογίας όπως 

θα έπρεπε, αλλά στη δομή της ρύθ-

μισης των αγορών και κυρίως της 

αγοράς εργασίας. Έχει δημιουρ-

γηθεί ο μύθος ότι η ευκαμψία της 

αγοράς εργασίας είναι το μέσο αντι-

μετώπισης κάθε δυσλειτουργίας των 

οικονομικών συστημάτων και μαζί 

με τη μείωση των μισθών αποτελεί 

μονόδρομο στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας. Η πραγματικότητα είναι 

όμως διαφορετική. Η ανεργία τροφο-

δοτείται από θεσμικές παρεμβάσεις 

υπέρ της ελαστικοποίησης των ερ-

γασιακών σχέσεων και την λιτότητα 

που μειώνει το βιοτικό επίπεδο των 

εργαζομένων.

•  Το Συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να 

καταστήσει σαφές ότι οι πολιτικές 

που προκαλούν στην κοινωνία αι-

μορραγία ευημερίας είναι καταστρο-

φικές πολιτικές, πολιτικές που δεν 

θεραπεύουν αλλά σκοτώνουν τον 

ασθενή, πολιτικές που δεν έχουν 

στο επίκεντρό τους τον εργαζόμενο 

άνθρωπο. Η οικονομική και πολιτική 

ελίτ της Ευρώπης φαίνεται ότι δεν 

έχει καλή ιστορική μνήμη.

•  Το Συνδικαλιστικό κίνημα όμως έχει 

και πρέπει όχι απλά να τους θυμίσει 

ότι ακραίες επιλογές λιτότητας και 

ταπείνωσης εθνών οδηγούν μόνο 

στην καταστροφή, αλλά με τη δράση 

του και τις παρεμβάσεις του να λά-

βει ενεργά μέρος στην υπό εξέλιξη 

σύγκρουση ιδεών, αξιών και συμφε-

ρόντων, να δημιουργήσει ρήξεις με 

τους θιασώτες της λιτότητας, της 

νομισματικής σταθερότητας, της 

χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας, 

της εργασιακής και οικονομικής ανα-

σφάλειας, της κουλτούρας επιχειρη-

ματικού ολοκληρωτισμού.

•  Τα Συνδικάτα πρέπει να διαμορφώ-

σουν ατζέντα οικονομικής πολιτικής 

για μια σειρά ζητημάτων, όπως:

 y  Τον επαναπροσδιορισμό της πλή-

ρους και διατηρήσιμης απασχόλησης 

ως κεντρικό στόχο της μακροοικονο-

μικής πολιτικής,

 y  Το σχεδιασμό της αγοράς εργασίας 

με τρόπο που να δημιουργεί ασφά-

λεια εργασίας και αυξανόμενα εισο-

δήματα συνδεδεμένα με την αύξηση 

της παραγωγικότητας,

 y  Την ανακοπή της χρηματιστικοποίη-

σης των σύγχρονων καπιταλιστικών 

οικονομιών και το μετασχηματισμό 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

με τρόπο που να ξαναγίνει υπηρέτης 

της απασχόλησης και της ανάπτυξης,

 y  Τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση ώστε 

να αποφευχθούν φαινόμενα απληστί-

ας, κερδοσκοπίας και χειραγώγησης 

των αγορών,

 y  Τη σχέση πληθωρισμού-ανεργίας,

 y  Τη βιομηχανική πολιτική,

 y  Τη φορολογία νέων μορφών μη παρα-

γωγικού πλούτου,

 y  Την ενίσχυση του δημόσιου χαρα-

κτήρα και την ανάπτυξη σε όφελος 

των εργαζομένων των συστημάτων 

ασφάλισης, περίθαλψης, πρόνοιας 

και εκπαίδευσης,

 y  Την πιστωτική πολιτική και την ανε-

ξαρτησία των κεντρικών τραπεζών,

 y  Την πράσινη επένδυση και ανάπτυξη 

και τέλος,

 y  Τη σχέση κράτους-αγοράς με τρό-

πο που να συμβάλει όχι μόνο στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά 

και την ενίσχυση των δημοκρατικών 

θεσμών και την αποδέσμευση της 

πολιτικής από κλειστές ομάδες συμ-

φερόντων.

Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Σύσκεψη Κορυφής
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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η 
κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς και 

η κρίση του Τραπεζικού Συστήματος 

των ΗΠΑ «μόλυνε» με μεγάλη ταχύ-

τητα τις οικονομίες της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Οργανισμοί 

της φάνηκαν παντελώς απροετοίμαστοι να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά την κρίση δη-

μοσίου χρέους. Όχι μόνο δεν προέβλεψαν 

την ένταση και την έκτασή της, αλλά δεν δι-

έθεταν και κανένα μηχανισμό για την άμεση 

αντιμετώπισή της.

Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, ήταν η πρώτη 

χώρα που εισήλθε στο Μεικτό Μηχανισμό 

Στήριξης υπογράφοντας Δανειακή Σύμβαση.

Η ανεπάρκεια της τότε ελληνικής κυβέρ-

νησης, οι μεθοδεύσεις της που μετέτρεψαν 

την κρίση χρέους σε κρίση δανεισμού, η 

αδιαπραγμάτευτη αποδοχή του Μνημονίου 

όπως και η φημολογούμενη απόρριψη άμε-

σου «κουρέματος χρέους» είναι ερωτήματα 

που απασχολούν και βασανίζουν την ελλη-

νική κοινωνία, όπως ακόμη βασανίζει και 

το γεγονός ότι ούτε η σημερινή Κυβέρνηση 

επαναδιαπραγματεύεται τα λάθη του προ-

γράμματος οδηγώντας την οικονομία σε διά-

λυση και την κοινωνία σε εξαθλίωση.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών εσω-

τερικής υποτίμησης και αυστηρής δημοσιο-

νομικής λιτότητας είναι τα βασικά συστατικά 

της «συνταγής» που επιβάλλει η Τρόικα 

στην Ελλάδα…

Πρόκειται για μια «καταστροφική συντα-

γή» που δημιουργεί νέα ανυπέρβλητα κοι-

νωνικά και οικονομικά αδιέξοδα βυθίζοντας 

τη χώρα μας σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και 

κοινωνικής καχεξίας.

Μια «λανθασμένη συνταγή», όπως ομο-

λογείται και από τους ίδιους τους εμπνευ-

στές της με πιο τρανταχτό παράδειγμα το 

ζήτημα των δημοσιονομικών πολλαπλασια-

στών, που πιστοποιεί ότι αγνοήθηκαν εντε-

λώς οι εθνικές, παραγωγικές και εδαφικές 

μας ιδιαιτερότητες.

Ένα «μείγμα πολιτικής» με μέτρα τιμωρη-

τικού και εξοντωτικού χαρακτήρα για τους 

πολίτες.

Δεν είναι υπερβολή, λοιπόν, να ισχυρι-

στούμε πώς η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε ένα 

απέραντο εργαστήρι ανάλγητων πειραματι-

σμών…

Το μέγεθος της σκληρότητας του Προ-

γράμματος που ακολουθείται στην Ελλάδα 

φαίνεται και στη σύγκρισή του σε σχέση με 

αυτά της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Τα 

Προγράμματα αυτά είναι εξαιρετικά επώδυ-

να και κοινωνικά άδικα, δεν είναι όμως τόσο 

τιμωρητικά και διαλυτικά όσο το ελληνικό…

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Τέσσερα χρόνια μετά την υπαγωγή της 

χώρας μας στα Μνημόνια, οι άνθρωποι δυ-

στυχούν και οι αριθμοί δεν ευημερούν…

είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα για την 

αποτυχία του προγράμματος.

Το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών 

έχει υποχωρήσει κατά 50% σημειώνοντας 

μια πρωτοφανή μείωση για ευρωπαϊκή χώρα 

σε ειρηνική περίοδο.

Η ανεργία εξαπλώνεται σαν «επιδημία» 

υπερβαίνοντας το 27% και η μακροχρόνια 

ανεργία αγγίζει το 70%. 6 στους 10 νέους 

μας καταδικάζονται στο «εργασιακό πουθε-

νά» και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν 

στερώντας από τη χώρα μας το πιο πολύτι-

μο και δυναμικό αναπτυξιακό της κεφάλαιο.

260 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έχουν ήδη βάλει «λουκέτο».

Οι εργαζόμενοι από τις σημαντικές πε-

ρικοπές των μισθών τους και την επαχθή 

φορολόγηση των εισοδημάτων τους έχουν 

χάσει την τελευταία τριετία περισσότερα 

από 37 δις €, γεγονός που φανερώνει μια 

Η ομιλία του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ
Συνάντηση Κορυφής με τους Ηγέτες των Ευρωπαϊκών

Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση αλληλεγγύης που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους ηγέ-

τες της Ένωσης για «αλλαγή πλεύσης», αλλαγή πολιτικής, εγκατάλειψη των νεοφιλελεύθερων 

εμμονών και του δόγματος της τυφλής δημοσιονομικής πειθαρχίας, ριζική αναθεώρηση της «θε-

ραπείας» που αποδεικνύεται πιο καταστροφική από την «ασθένεια»…
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τεράστια αναδιανομή πλούτου σε βάρος των 

οικονομικά ασθενέστερων.

Ταυτόχρονα, οι συντάξεις μειώθηκαν –

παρανόμως σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο- έως και 50%, ενώ οι μειώσεις 

μισθών στο Δημόσιο Τομέα ξεπέρασαν το 

40%.

Η χρηματική φτώχεια αυξήθηκε κατά 

43.1% μέσα σε μόλις ένα χρόνο μεταξύ 

2011 και 2012. Τα φαινόμενα ακραίας υλι-

κής υστέρησης πολλαπλασιάζονται με ρυθ-

μούς γεωμετρικής προόδου.

Άστεγοι, συσσίτια, διατροφική ανασφά-

λεια, NEETS, ενεργειακή φτώχεια διαμορ-

φώνουν μια κατάσταση που παραπέμπει σε 

τριτοκοσμικά πρότυπα.

Παρά τις διευρυμένες κοινωνικές ανά-

γκες, οι κοινωνικές δαπάνες περιορίζονται 

κατά 27% συνιστώντας το «ελληνικό παρά-

δοξο». Το Κράτος Πρόνοιας μετατρέπεται 

σε «Κράτος Φιλανθρωπίας»…

Η εργασία απαξιώνεται πλήρως…

Οι μαζικές απολύσεις διευκολύνονται και 

οι αποζημιώσεις ψαλιδίζονται.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα δέχεται διαρ-

κείς επιθέσεις και εκβιασμούς.

Αποδυναμώνεται θεσμικά με στόχο να 

πληγεί η μόνη οργανωμένη μορφή συλλογι-

κής αντίδρασης. Η μόνη μαζική εστία αντί-

στασης και ανατροπής.

Κορυφαία έκφραση αυταρχικότητας απο-

τέλεσε η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνη-

σης Παπαδήμου που στο πλαίσιο του 2ου 

Μνημονίου επέβαλε μειώσεις κατά 22% και 

32% για τους νέους κάτω των 25 ετών στο 

βασικό μισθό που είχε συμφωνηθεί μέσω 

ΕΓΣΣΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μέσες ονομαστι-

κές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα μειώθη-

καν κατά 16.3% και σε συνδυασμό με τη ση-

μαντική μείωση της απασχόλησης (18.2%) 

δημιουργούν ένα τεράστιο κενό χρηματο-

δότησης του Ασφαλιστικού Συστήματος που 

κυριολεκτικά παραπαίει.

Το 1/4 του εργατικού δυναμικού στον Ιδι-

ωτικό Τομέα παραμένει απλήρωτο ακόμα και 

για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Μόλις το 1/10 των εργαζομένων έχει δια-

τηρήσει το μισθό του στα επίπεδα του 2009.

Οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζο-

νται…

Και επιτρέψτε μου μια και η Ελλάδα είναι 

η Πατρίδα του Αριστοτέλη να χρησιμοποι-

ήσω μια φράση του: «Η φτώχεια δεν είναι 

ντροπή, ντροπή είναι να μην μπορεί να την 

αποφύγει κανείς δουλεύοντας»

Και όλα αυτά όταν όλοι γνωρίζουν ότι η 

ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται κατά τα 4/5 

από τις διακυμάνσεις της σταθμισμένης συ-

ναλλαγματικής ισοτιμίας…

Η επιλογή του σκληρού νομίσματος δεν 

«εξυπηρετεί» τη χώρα μου τη δεδομένη 

συγκυρία…βοηθάει όμως άλλες χώρες το 

σκληρό νόμισμα…

Και τι είναι το νόμισμα φίλες και φίλοι;

Τα νομίσματα φτιάχτηκαν για να διευκο-

λύνουν τη ζωή των πολιτών και όχι για να 

τους καταδυναστεύουν…Όταν λοιπόν οι πο-

λιτικοί ηγέτες δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέ-

πει να αλλάξουν πολιτική για να παραμείνει 

ενωμένη η Ευρώπη και ότι το νόμισμα δεν 

μπορεί να θεοποιείται τότε προφανώς οδη-

γούμαστε σε αυτοδιάλυση…Όταν λοιπόν το 

νόμισμα καθίσταται δυνάστης του λαού και 

επειδή προφανώς δεν μπορείς να αλλάξεις 

λαό, αλλάζεις νόμισμα.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το δίλημμα είναι ένα: Αλληλεγγύη ή Λιτό-

τητα

Και η απάντηση είναι μια και μοναδική: 

Περισσότερη Ευρώπη Αλληλεγγύης

Με τη λιτότητα διογκώνονται οι περιφε-

ρειακές ανισότητες, δημιουργούνται πλη-

βείοι και πατρίκιοι, οικοδομείται μια Ευρώπη 

πολλών ταχυτήτων.

Εμείς διεκδικούμε μια Ευρώπη σύμφωνα 

με το όραμα των ιστορικών της ηγετών.

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με πολιτικές 

αμοιβαιότητας του χρέους μακριά από αθέ-

μιτους οικονομικούς πατριωτισμούς και σκο-

πιμότητες, ώστε να αθροίσουμε τις αρετές 

μας και να πολλαπλασιάσουμε τα πλεονε-

κτήματά μας.

Γοργά και σταθερά βήματα για κεντρική 

πολιτική διακυβέρνηση που θα σέβεται τις 

εθνικές ιδιαιτερότητες και δεν θα αγνοεί τις 

ζωτικές κοινωνικές ανάγκες.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ζητή-

σω συγνώμη για την ένταση ή την αιχμηρό-

τητα του λόγου μου.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε «φιλόξενος» 

λαός και τιμούμε τους συμμάχους μας…

Απλά ήθελα να γίνετε κοινωνοί της εξαι-

ρετικά δύσκολης πραγματικότητας που επι-

κρατεί στην Ελλάδα μας.

Η ΓΣΕΕ έχει ανάγκη τη συνεργασία και τη 

στήριξή σας περισσότερο από ποτέ ώστε να 

ανατραπεί αυτή η κατάσταση που το μόνο 

που δημιουργεί είναι παραγωγικά ερείπια 

και κοινωνικά συντρίμμια.

κ. Νικ. Κιουτσούκη στη “Συνδικαλιστική
Συνδικάτων” στο ξενοδοχείο “RARK”




