Χαλκιδική, 19/03/2010

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Φίλες και Φίλοι,
Το 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ πραγµατοποιείται µέσα σε µια εξαιρετικά κρίσιµη
και δύσκολη συγκυρία για τον κόσµο του µόχθου και της εργασίας. Βρισκόµαστε
εδώ, λίγες µόνο µέρες µετά την απόφαση της σηµερινής κυβέρνησης να µετατρέψει
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας σε «εξόντωση» των µισθωτών και των
συνταξιούχων. Η χώρα µπαίνει σε ένα µακρύ «τούνελ» ύφεσης και κοινωνικών
εκρήξεων, µε αβέβαιο το πότε και αν θα δει φως.
Το κατ’ επίφαση «Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης» της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται, πλέον, στην ιστορία ως η σκληρότερη επίθεση ενάντια
στην κοινωνία των εργαζοµένων, από τη Μεταπολίτευση και µετά. Η «διακήρυξη της
3ης Μάρτη», η οποία θα µείνει πλέον στην ιστορία ως αποφράδα ηµέρα για τους
Έλληνες εργαζόµενους, αποτελεί το ισχυρότερο µίγµα νεοφιλελεύθερων πολιτικών,
που έχουν εξαγγελθεί ποτέ. Ο τίτλος «Πρόγραµµα Κοινωνικής Αστάθειας και
Καθήλωσης» ίσως να του ταίριαζε καλύτερα. Ένα µπαράζ κοινωνικά άδικων µέτρων,
που τραυµατίζουν τον κοινωνικό ιστό, επιφέρουν κοινωνική αρρυθµία και
διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. ∆ικαιώµατα που κατακτήθηκαν µε
πολύχρονους µαζικούς αγώνες των δυνάµεων της εργασίας υπονοµεύονται και
τίθενται υπό ανοικτή αµφισβήτηση. Ζητήµατα που ήταν «κόκκινη γραµµή» για τον
κόσµο της µισθωτής εργασίας, γίνονται σε µια νύχτα αντικείµενο διαπραγµάτευσης
και περιστολών.
Η κυβέρνηση καταργώντας κάθε έννοια κοινωνικού διαλόγου και
επικαλούµενη την κοινωνική συναίνεση, µέσα από παραπλανητικές δηµοσκοπήσεις,
δηµιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό για τα εργατικά νοικοκυριά. Πρόκειται για
µονοµερείς και αυθαίρετες αποφάσεις, που στερούνται αναπτυξιακού χαρακτήρα,
καλώντας τους έλληνες πολίτες να θυσιάσουν το παρόν τους και να υποθηκεύσουν το
µέλλον τους. Με την εφαρµογή αυτών των µέτρων όχι µόνο δεν βγαίνει η χώρα από
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την κρίση αλλά αντιθέτως καταδικάζεται σε µακροχρόνια ύφεση, που θα επιφέρει
νέες ακόµα πιο οδυνηρές καταστάσεις για τον ελληνικό λαό.
Το Συνέδριο µας, η κορυφαία αυτή θεσµική διαδικασία, πρέπει να αποτελέσει,
µακριά από παραταξιακές σκοπιµότητες, από τις διαιρέσεις και τις αντιθέσεις του
χθες, το εφαλτήριο για την αντεπίθεση του Συνδικαλιστικού Κινήµατος, το σηµείο
εκκίνησης νέων αγώνων των εργαζοµένων για την διασφάλιση των αυτονόητων, την
υπεράσπιση των κοινωνικών κεκτηµένων και την αποτελεσµατική διεκδίκηση των
δίκαιων αιτηµάτων µας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να βρεθούν στην πρωτοπορία
συγκρότησης ενός κοινωνικού µετώπου, για να µην εφαρµοστούν αυτές οι ανάλγητες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Μέσα σε αυτό το δύσκολο κοινωνικά περιβάλλον, οι
εργασίες του 34ου Συνεδρίου µας, αποτελούν προνοµιακό πεδίο για να πράξουµε την
αυτοκριτική µας, µε λεπτοµερή εξέταση των καλώς και κακώς κειµένων στο
Συνδικαλιστικό Κίνηµα, ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για την µαζικοποίηση του και
την ενδυνάµωση της παρέµβασής του.

Εργαζόµενες και Εργαζόµενοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, µε ιδιαίτερα
δυσµενείς συνέπειες για την πραγµατική οικονοµία, την αγορά εργασίας και την
καθηµερινότητα των ελλήνων πολιτών. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, µε την
απώλεια περισσότερων από 150 χιλιάδων θέσεων εργασίας το τελευταίο έτος, η
έλλειψη ρευστότητας στην αγορά σε συνδυασµό µε την καθίζηση της ανάπτυξης και
τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµης των µεσαίων και χαµηλών εισοδηµατικών
στρωµάτων, µετά και τα έκτακτα µέτρα, έχουν οδηγήσει ένα µεγάλο αριθµό
συµπολιτών µας κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για πρώτη φορά µετά το Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο µειώνεται δραµατικά το µέσο επίπεδο διαβίωσης, δηµιουργώντας
συνθήκες εκδήλωσης µιας γενικευµένης κοινωνικής κρίσης.
Η Ελλάδα, όµως, βρίσκεται και στις συµπληγάδες της διεθνούς κερδοσκοπίας.
Η υποκινούµενη υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας ανάγκασε µια
αναποφάσιστη, φοβική και αµήχανη κυβέρνηση, µέσα σε συνθήκες οικονοµικής
ύφεσης, να µετακυλήσει το δυσβάσταχτο τοκογλυφικό κόστος του δανεισµού στους
«συνήθεις υπόπτους», τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, τους «µόνιµους και
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νόµιµους χρηµατοδότες» του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η κυβέρνηση µε την
αρχική της δυσπραγία, µικροπολιτικούς χειρισµούς σε κρίσιµα οικονοµικά ζητήµατα
και ρεβανσιστικές λογικές συνέβαλε σηµαντικά στο διεθνή διασυρµό της χώρας και
στη διαµόρφωση αυτής της τραγικής κατάστασης.

Εισοδηµατική Πολιτική και ∆ηµοσιονοµική Ισορροπία
Οι εργαζόµενοι όλης της χώρας κατανοούµε τη δύσκολη κατάσταση της
Ελληνικής Οικονοµίας και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιµότητάς της. ∆εν
αποδεχόµαστε, όµως, σε καµία περίπτωση να πληρώσουµε πάλι εµείς σχεδόν εξ
ολοκλήρου «το µάρµαρο» της αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής της ισορροπίας.
∆ηµοσιονοµική σταθερότητα, άλλωστε, δεν πρέπει να σηµαίνει κοινωνική
αναλγησία και περικοπή των πραγµατικών και ζωτικών αναγκών της ελληνικής
κοινωνίας. ∆ηµοσιονοµική εξυγίανση σηµαίνει περιστολή στις σπατάλες και τη
διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, πάταξη της εξωφρενικής φοροδιαφυγής µε
ταυτόχρονες διαρθρωτικές αλλαγές αναπτυξιακού χαρακτήρα καθώς και
«νοικοκύρεµα» της οικονοµίας.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια, οι έλληνες εργαζόµενοι έχουν κάνει µεγάλες
θυσίες και έχουν υποστεί σηµαντικές απώλειες στο εισόδηµά τους. Αποτέλεσαν
διαχρονικά τον πιο «εύκολο στόχο» των εφαρµοζόµενων πολιτικών λιτότητας και της
ανάληψης δηµοσιονοµικών βαρών, χωρίς ποτέ να απολαύσουν τα αντίστοιχα οφέλη
από τον παραγόµενο πλούτο και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Τα βάρη του
ασθενούς κράτους έπεσαν στις πλάτες των εργαζοµένων προκαλώντας και
εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Φτάνει πια…..Ας πληρώσουν και ας
επενδύσουν όλοι εκείνοι, που χρόνια πλούτιζαν ή φοροδιέφευγαν µε την «ανοχή»
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, ώστε να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη και να
δηµιουργηθούν νέες και βιώσιµες θέσεις εργασίας. Να πληρώσουν, επιτέλους, οι
έχοντες, οι κατέχοντες και οι «ξεφεύγοντες».
Η οικονοµική κρίση ανέδειξε µε τον πιο επώδυνο τρόπο τις µακροχρόνιες αδυναµίες
και παθογένειες της Ελληνικής Οικονοµίας, τις χρονίζουσες στρεβλώσεις και τις
αγκυλώσεις της δηµόσιας διοίκησης, την ανεπάρκεια των ελεγκτικών και
εισπρακτικών µηχανισµών του κράτους. Επέτεινε την ανάγκη για βαθιές τοµές και
µεταρρυθµίσεις µε κοινωνικό προσανατολισµό και στόχευση. Οι µεταρρυθµίσεις
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αυτές όµως δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν ούτε «από τα πάνω» ούτε «από έξω».
Χρειάζονται ευρύτερες κοινωνικές συµφωνίες και µια πλατιά κοινωνική συναίνεση,
που θα προκύπτουν από έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, χωρίς κοµµατικές
παρωπίδες και µικροπολιτικές λογικές.
Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο µεταξύ των κυβερνώντων, των
εργαζοµένων και των εργοδοτών. Μόνο έτσι η έξοδος της οικονοµίας από την ύφεση
θα αποτελέσει σηµείο εισόδου σε µια διατηρήσιµη κοινωνική οικονοµία της αγοράς,
που έχοντας ως επίκεντρό της τον άνθρωπο θα διασφαλίζει τη καλύτερη δυνατή
ισορροπία ανάµεσα στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Η
οικονοµική ανάταση της χώρας είναι δυνατή µέσα από την εκµετάλλευση των
συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων στον Τουρισµό, τη Ναυτιλία και τον Αγροτικό
Τοµέα, την επένδυση στην Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτοµία καθώς και την
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών βιοµηχανικών προϊόντων.
Σε µια κρίσιµη περίοδο για τη χώρα χρειάζονται υπεύθυνες πολιτικές,
αποφάσεις και πρωτοβουλίες, µε γνώµονα την ανάπτυξη και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Η κυβερνητική πλειοψηφία, όµως, έχει επιλέξει το δρόµο της
ανευθυνότητας, µε ακατάσχετη κινδυνολογία, διγλωσσία και λαϊκισµό. Τα
προεκλογικά συνθήµατα «λεφτά υπάρχουν» και «αλλάζουµε ή βουλιάζουµε» έδωσαν
τη θέση τους στο εκβιαστικό δίληµµα «µέτρα ή διάλυση», µε την κυβέρνηση να
λαµβάνει µέτρα διάλυσης του κοινωνικού κράτους, βουλιάζοντας τους εργαζόµενους
και τους συνταξιούχους στην ανέχεια.

Οι διαθέσεις της φάνηκαν από τις πρώτες ηµέρες διακυβέρνησης, όταν
στράφηκε ενάντια σε µια ουσιαστικά ευπαθή οµάδα, τα stage, ανασφάλιστους
εργαζόµενους των 450 Ευρώ, που σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες που απασχολούνται. Θεωρώντας τους «γαλάζια
προνοµιούχα παιδιά», υπεύθυνους για τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, τους
στέρησε ακόµη και το κατοχυρωµένο δικαίωµα της προσαύξησης στη µοριοδότηση,
εξοστρακίζοντάς τους από την αγορά εργασίας. ∆εν υπάρχουν γαλάζια, πράσινα και
κόκκινα παιδιά. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, που διεκδικούν το δικαίωµα στην εργασία
και την αξιοπρεπή διαβίωση. Η ανεργία των νέων έως 29 ετών έχει εκτιναχθεί στα
ύψη αγγίζοντας το 20% και προβλέπεται να αυξηθεί δραµατικά το προσεχές
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διάστηµα. Αν υπολογιστούν οι φοιτητές-σπουδαστές που επιθυµούν να δουλέψουν
αλλά δεν καταγράφονται και οι στρατευµένοι, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 30%.
Η ανευθυνότητα αυτή είναι κληροδότηµα της αντιπολιτευτικής λογικής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Ως αξιωµατική αντιπολίτευση δεν
συναίνεσε ποτέ σε ηπιότερα µέτρα που προτάθηκαν στο παρελθόν, µέτρα που αν
είχαν έγκαιρα εφαρµοσθεί, θα είχαν θωρακίσει σε ένα βαθµό την Ελληνική
Οικονοµία. Για το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, άλλωστε, η κρίση δεν ήταν διεθνής
ήταν εθνική ενώ για το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση η κρίση ανάγεται σε ζήτηµα «εθνικής
κυριαρχίας».
Η κυβέρνηση εµφανίζεται να παλεύει σκληρά για την ελληνική κοινωνία, την
ώρα που µε την ακολουθούµενη πολιτική της επιτρέπεται η περαιτέρω απορύθµιση
των εργασιακών σχέσεων, δηµιουργούνται στρατιές ανέργων και καταστρατηγούνται
κεκτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Εργασιακές Σχέσεις
Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης εξαπλώνονται άναρχα και χωρίς κανόνες
στην εγχώρια αγορά εργασίας. Τα ποσοστά των εργολαβιών και της ενοικιαζόµενης
εργασίας, το σύγχρονο «δουλεµπόριο» δηλαδή, αυξάνονται καθηµερινά,
δηµιουργώντας µια νέα κοινωνική οµάδα, τους «φτωχούς εργαζόµενους των 400
Ευρώ». Πρόκειται για εργαζόµενους, που δεν προστατεύονται από το εργατικό δίκαιο
και το πλαίσιο των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, ενώ στερούνται ακόµα και τα
θεµελιώδη συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Το απαράδεκτο καθεστώς µε τα «µπλοκάκια»
και τη µερική απασχόληση έχει γίνει κανόνας και αναγκαία συνθήκη για να βρει
κάποιος δουλειά. Σε πολλούς παραδοσιακούς κλάδους, όπως τα ναυπηγεία και η
υφαντουργία το µεροκάµατο και το ένσηµο είναι πλέον επισφαλή και δυσεύρετα.
Το νέο νοµοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις υποκύπτει στις πιέσεις της
εργοδοσίας για περαιτέρω συµπίεση του εργασιακού κόστους, µε σηµαντικές και
ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις σε αυτά που ζητούν οι επιχειρηµατίες. Η προβλεπόµενη
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ουσιαστικά θέτει την οκτάωρη ηµερήσια
απασχόληση στο χρονοντούλαπο, ενώ αφήνει εκτός οποιασδήποτε ρύθµισης τις
υπεργολαβίες. Επιτρέπει την επέκταση της «ευελιξίας» χωρίς την ανάλογη θεσµική
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θωράκιση της «ασφάλειας» και την παροχή προστασίας στους εργαζόµενους από τις
αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων.
Σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές περιβάλλον για την απασχόληση είναι επιτακτική
ανάγκη δηµιουργίας ενός ισχυρού πλέγµατος ενδυνάµωσης της προστασίας της
εργασίας, µε την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, στην κατεύθυνση της
διαφύλαξης και προώθησης του µοντέλου της µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας, την
πλήρη και σταθερή απασχόληση. Οι σχετικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να
αναβαθµίζουν και όχι να υποβαθµίζουν την εργασία, να διασφαλίζουν και να
περιφρουρούν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να
εµπεδώνουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους.
Οι ευέλικτες µορφές εργασίας, όσο υφίστανται, θα πρέπει να λειτουργούν ως όχηµα
για οµαλή και σταθερή ένταξη στην αγορά εργασίας, άµεσα συσχετισµένες µε
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και όχι ως µέσο για την απόκτηση
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων από τις επιχειρήσεις.
Η διαδικασία της επιτήρησης της χώρας από την Ε.Ε. και σε λίγο καιρό από το
∆.Ν.Τ. θα απορυθµίσει και άλλο της ήδη απορυθµισµένες εργασιακές σχέσεις. Ήδη
από το Ecofin και τις Βρυξέλλες στέλνουν τα τελεσίγραφα της απορύθµισης και της
λιτότητας. Ζητούν την κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και
ελευθερία ακόµη και στις µαζικές απολύσεις. Η κυβέρνηση, το µόνο που κάνει είναι
να διαχωρίζει τους εργαζόµενους σε κατηγορίες, µε το δόγµα «διαίρει και βασίλευε»
διασπώντας την ενότητα της έκφρασης του Εργατικού Κινήµατος. Εξαγγέλλει
«πάγωµα» µισθών και περικοπή επιδοµάτων στο ∆ηµόσιο Τοµέα αδυνατίζοντας την
επιχειρηµατολογία των εργαζοµένων του Ιδιωτικού, ενόψει των διαπραγµατεύσεων
για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Ανοίγει, λοιπόν, την όρεξη στους εργοδότες για νέες αντεργατικές πρακτικές. Με την
επέκταση των µέτρων και στις ∆ΕΚΟ καταργεί στην πράξη τις Κλαδικές και
Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις. Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα οφείλει να
απαντήσει µε το δικό του δόγµα η «Ισχύς εν τη Ενώσει».
Απαιτούµε να προστατευθεί ο θεσµός των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, για
τη διαφύλαξη του κοινωνικού µοντέλου, µια και η απουσία κανόνων που λειτουργούν
ισοµερώς, θα δηµιουργήσει ένα καθεστώς «ζούγκλας» στην αγορά εργασίας, όπου θα
επιβιώνει µόνο ο ισχυρότερος.
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Ασφαλιστικό Σύστηµα
Αλλά και στο Ασφαλιστικό, σε αυτό το κορυφαίο κοινωνικό ζήτηµα, που
απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση υπονόµευσε κάθε
δυνατότητα κοινωνικού διαλόγου, µε την µονοµερή απόφασή της για µείωση
συντάξεων και αύξηση ορίων ηλικίας. Χρησιµοποιώντας την απειλή της κατάρρευσης
των ασφαλιστικών ταµείων, δηµιουργεί κλίµα τροµοκράτησης των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων, προκειµένου να τους πείσει για την αναγκαιότητα των
προτεινόµενων µέτρων ουσιαστικής αποδόµησης της ∆ηµόσιας Κοινωνικής
Ασφάλισης. Μέτρα άδικα, που δεν ενισχύουν ούτε τη βιωσιµότητα του Συστήµατος
ούτε την κοινωνική του αποτελεσµατικότητα. Οι αντιασφαλιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης, αν εφαρµοστούν, καταργούν στη πράξη τόσο το δηµόσιο και
αναδιανεµητικό χαρακτήρα του Ασφαλιστικού Συστήµατος όσο και την
χρηµατοδότηση των Ταµείων, φαλκιδεύουν την κατώτατη σύνταξη, µε τη δηµιουργία
προνοιακών συντάξεων των 350 Ευρώ, στοιχειοθετώντας µια ακόµη βαθιά κοινωνική
αδικία σε βάρος του κόσµου της µισθωτής εργασίας. Η κυβέρνηση ξεκινά από εκεί
που σταµάτησε ο νόµος Γιαννίτση για περαιτέρω επιδείνωση.
Τα νέα µέτρα έχουν δηµιουργήσει πανικό φυγής στους εργαζόµενους του
∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, που βρίσκονται κοντά στα όρια της
συνταξιοδότησης. Η µαζική και βίαιη συνταξιοδότηση του έµπειρου προσωπικού,
χωρίς ανάλογη µέριµνα για την αντικατάστασή τους θα µειώσει δραστικά την
αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, την παραγωγικότητα της
εργασίας δηµιουργώντας δυσλειτουργίες σε µια περίοδο, που η κρατική µηχανή
καλείται να λειτουργήσει άρτια.
Εµείς εµµένουµε εµφατικά στη θέση του τριπλού όχι σε αυξήσεις εισφορών, µειώσεις
συντάξεων και αυξήσεις ορίων ηλικίας, θεωρώντας κάθε δυσµενή µεταβολή των
παραπάνω ως «αιτία πολέµου». Η τριµερής χρηµατοδότηση, ο καθολικός χαρακτήρας
και η αναδιανεµητική διάσταση του Ασφαλιστικού είναι έννοιες αδιαπραγµάτευτες. Η
διασφάλιση της βιωσιµότητας του µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µέσα από την πάταξη
της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, τον εξορθολογισµό του
συστήµατος απονοµής πρόωρων και αναπηρικών συντάξεων και των κλάδων υγείας,
της αξιοποίησης της περιουσίας των ταµείων καθώς και µε την δηµιουργία ταµείου
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υποστήριξης του ασφαλιστικού συστήµατος µε την καταβολή ενός ποσοστού από την
φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων καθώς και από την φορολόγηση των off
shore εταιριών.
Οραµατιζόµαστε και προτείνουµε ένα Ασφαλιστικό Σύστηµα, που να εµπνέει
εµπιστοσύνη στους πολίτες, να αντιµετωπίζει τις υπάρχουσες στρεβλώσεις, να
παρέχει ασφάλεια στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, να ενδυναµώνει την
κοινωνική προστασία και να εγγυάται την αλληλεγγύη των γενεών.
Η ανάγκη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας σε συνδυασµό µε την
εγχώρια και διεθνή κρίση δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για ακόµη
πιο σκληρή και κοινωνικά ανάλγητη εισοδηµατική πολιτική.
Ο κίνδυνος µια γενικευµένης κοινωνικής κρίσης επιβάλλει την ουσιαστική και
πραγµατική αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των οικονοµικά ασθενέστερων. Η
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους µπορεί να πραγµατωθεί µέσα από τη θεµιτή
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, σε ένα πλαίσιο σεβασµού και ισχυροποίησης των
εργασιακών δικαιωµάτων.
Η εισοδηµατική πολιτική πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη, µέσα από
ρεαλιστικές αυξήσεις, µε την προοπτική ενίσχυσης των µισθωτών και των
συνταξιούχων για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και µε µεσοπρόθεσµο
στόχο τη σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. ∆εν µπορεί να επιβάλλονται «µέτρα
Βρυξελλών» σε µισθούς «Νοτιανατολικής Ευρώπης».
Η Κυβέρνηση, όµως, διάλεξε και πάλι την οδό της κοινωνικής αστοχίας,
προαναγγέλλοντας µέτρα «ψαλιδίσµατος» των επιδοµάτων και του 14ου µισθού. Η
υφή των µέτρων, το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουν τη µορφή έκτακτης εισοδηµατικής
εισφοράς, φανερώνει τη διάθεση για παγιοποίηση τους.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρέλαβε µια χώρα σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση
λόγω της διεθνούς κρίσης και µετά την πεντάµηνη διακυβέρνησή του, πέντε µήνες
αναποφασιστικότητας, την έφερε ένα βήµα πριν τη χρεοκοπία. Τα χρήµατα που
προσδοκά να εισπράξει τώρα από τους εργαζόµενους είναι χρήµατα, που θα είχε
γλιτώσει η χώρα και ο ελληνικός λαός αν το οικονοµικό επιτελείο είχε προχωρήσει σε
άµεσο δανεισµό-µε χαµηλότερο επιτόκιο και µέτρα από το Νοέµβριο. Αποδεικνύεται
ξεκάθαρα πως παρά τις προεκλογικές ρητορικές και τα µεγάλα λόγια «τάζοντας στους
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πάντες τα πάντα», ενώ γνώριζαν το µέγεθος του προβλήµατος δεν είχαν κανένα
σχέδιο ήπιας προσαρµογής στα νέα οικονοµικά και δηµοσιονοµικά δεδοµένα.
Σε µια περίοδο, που θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις µιας νέας αναπτυξιακής
τροχιάς για την ελληνική οικονοµία, µε ανάσες ρευστότητας στην αγορά, ανατρέπεται
ο οικογενειακός προϋπολογισµός, µειώνεται το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών
και η φορολογητέα ύλη. Βέβαιο αποτέλεσµα η καθήλωση της πραγµατικής
οικονοµίας, µε ορατό τον κίνδυνο για νέες µαζικές απολύσεις.
Για την αντιµετώπιση της κρίσης και την αναπτυξιακή προοπτική της
ελληνικής οικονοµίας απαιτούνται ανάσες στη αγορά, στήριξη των ασθενέστερων
κοινωνικών τάξεων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Απαιτούνται δηµόσιες
επενδύσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, όχι µετρά «στραγγαλισµού». Η δηµοσιονοµική
ανισορροπία της χώρας, άλλωστε, θα πρέπει να αναζητηθεί στην αύξηση των
κρατικών εσόδων και όχι στη µείωση των δηµοσίων επενδύσεων. ∆εν εξαντλείς τα
χαµηλά και µεσαία στρώµατα του πληθυσµού για να τα σώσεις.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας δεν είναι η οικονοµική κρίση είναι η
δηµογραφική γήρανση, µε συνέπειες στα δηµοσιονοµικά µεγέθη πολλαπλάσια
δυσµενέστερες της κρίσης. Η στήριξη του θεσµού της οικογένειας, η δηµιουργία ενός
πλαισίου ευνοϊκού για την γέννηση και την ανατροφή των παιδιών, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, µε δύο γονείς
σκληρά εργαζόµενους και όχι καλά αµειβόµενους, είναι πρώτιστη προτεραιότητα,
κοινωνικού, οικονοµικού και εθνικού χαρακτήρα.

Φορολογικό Σύστηµα
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει την ανεύθυνη αντικοινωνική της τριλογία (µετά την
Εισοδηµατική Πολιτική και το Ασφαλιστικό) µε τα νέα φορολογικά µέτρα. Το
Φορολογικό Σύστηµα πέρα από κύρια πηγή εσόδων για κάθε κράτος οφείλει να είναι
και ένας µηχανισµός δίκαιης αναδιανοµής του πλούτου προς τους εισοδηµατικά
ασθενέστερους, διαµορφώνοντας µέσα από ένα αναπτυξιακό πλαίσιο συνθήκες
κοινωνικής ευηµερίας και ενδυνάµωσης της κοινωνικής συνοχής.
Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε όλες τις
έρευνες, αποκαλύπτει ότι οι έµµεσοι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική
πηγή των δηµοσίων εσόδων ενώ τα έσοδα από τους άµεσους φόρους ως ποσοστό του
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ΑΕΠ είναι από τα χαµηλότερα στην Ε.Ε.. Αυτή η πραγµατικότητα σε συνδυασµό µε
το γεγονός, ότι οι µισθωτοί και τα µεσαία εισοδήµατα επωµίζονται τον κύριο όγκο
του φορολογικού βάρους αποδεικνύουν το µεγάλο έλλειµµα της κοινωνικής και
δηµοσιονοµικής αποτελεσµατικότητας του Φορολογικού Συστήµατος,
στοιχειοθετώντας την ανάγκη για πλήρη ανατροπή της σηµερινής του µορφής.
Αναδεικνύεται, όµως, και ο κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός
χαρακτήρας των νέων φορολογικών µέτρων. Η διόγκωση της έµµεσης φορολόγησης,
σε συνθήκες ύφεσης, µε αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 µονάδες, αύξηση του φόρου στα
καύσιµα, όταν το ελληνικό παραγωγικό µοντέλο βασίζεται στις οδικές µεταφορές και
µετατροπή πολλών ειδών πρώτης ανάγκης σε αγαθά πολυτελείας, οξύνουν το
πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά και δηµιουργούν στασιµοπληθωρισµό.
Η φορολόγηση των ακινήτων επιφέρει την περαιτέρω µείωση της οικοδοµικής
δραστηριότητας, όταν στην Ελλάδα οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες
συσχετίζονται σηµαντικά µε την µείωση της ανεργίας. Μέσα σε ένα τέτοιο
περιβάλλον, ο εργαζόµενος αναγκάζεται να γίνει κυνηγός αποδείξεων, µε την κρυφή
φορολόγησή του επόµενου έτους, να συρρικνώνει ακόµη περισσότερο το εισόδηµά
του.
∆ιεκδικούµε τη ριζική αναµόρφωση-µεταρρύθµιση του ισχύοντος Φορολογικού
Συστήµατος σε µια κοινωνικά δίκαιη, αναδιανεµητική και αναπτυξιακή κατεύθυνση,
έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να πάψουν να αποτελούν τα µόνιµα φορολογικά υποζύγια,
τα «κορόιδα της φορολογίας». Στόχος µας είναι η ενιαία προοδευτικά
τιµαριθµοποιηµένη κλίµακα. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις πρέπει να εναρµονιστούν
απόλυτα µε τη φοροδοτική ικανότητα, µέσα από τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων και διαβίωσης. Η αύξηση των εσόδων µπορεί να έρθει µέσα από την
ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της
φοροκλοπής, την καταπολέµηση της παραοικονοµίας, την αύξηση των άµεσων
φόρων, τον επαναπατρισµό κεφαλαίων, την περικοπή προκλητικών και οικονοµικά
αναποτελεσµατικών φοροαπαλλαγών καθώς και την αποτελεσµατική αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. Ας φορολογηθούν, επιτέλους, αυτές οι 200-250 µεγάλες
επιχειρήσεις, που έχουν συσσωρεύσει τον πλούτο της χώρας. Ας φορολογηθούν τα
υπερκέρδη των τραπεζών, που οι καταχρηστικές συµπεριφορές τους δεν έχουν όρια.
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Μέσα από στοχευµένες µειώσεις φορολογικών συντελεστών για
επαναπατριζόµενες βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις που
συµβάλουν στην απασχόληση, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες ή που στηρίζουν την
τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θα δηµιουργηθεί ένα ελκυστικό επενδυτικό
περιβάλλον µε κοινωνική ανταποδοτικότητα, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και θα τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη.
Το 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ πραγµατοποιείται στη Χαλκιδική σε µια περιοχή,
που δοκιµάστηκε λίγα χρόνια πριν, από µια µεγάλη πυρκαγιά, µε καταστροφικά
αποτελέσµατα για τη χλωρίδα και την πανίδα της. Η διάσωση του φυσικού πλούτου
της χώρας πρέπει να γίνει καθήκον όλων µας. Είµαστε στη Μακεδονία, που
µαστίζεται από περιφερειακές ανισότητες, µεγάλα ποσοστά ανεργίας και
αποβιοµηχάνισης, σε κλάδους που κάποτε αποτέλεσαν την ατµοµηχανή της
Ελληνικής Οικονοµίας. Η όποια διοικητική µεταρρύθµιση για να έχει επιτυχία θα
πρέπει να συνοδευτεί µε διάθεση σηµαντικών πόρων και αρµοδιοτήτων στην
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στοχευµένες πολιτικές για την απασχόληση και την
ανάπτυξη. Βρισκόµαστε στην Μακεδονία, όπου το όνοµα και η ελληνικότητά της
είναι κατοχυρωµένα µε αγώνες όλου του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η απάντηση σε
όσους προσπαθούν να συνδέσουν τη χρηµατοπιστωτική εξάρτηση της χώρας µε
εθνικού τύπου παραχωρήσεις.
Συνδικαλιστικό Κίνηµα και ΓΣΕΕ
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον κόσµο της µισθωτής εργασίας, το
Συνδικαλιστικό Κίνηµα πρέπει να βγει επιθετικά, κοιτώντας µπροστά από τις
εξελίξεις, ώστε όχι µόνο να αποτελέσει ανάχωµα, αλλά να διαπραγµατευθεί µε τους
δικούς του όρους υπέρ του κόσµου της µισθωτής εργασίας, καθώς και όσων
βρίσκονται παρά τη θέληση τους εκτός αγοράς εργασίας.
Η δολοφονική απόπειρα ενάντια στον πρώην Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Χρήστο
Πολυζωγόπουλο πριν µερικά χρόνια αλλά και η άνανδρη επίθεση στον νυν Πρόεδρο
Γιάννη Παναγόπουλο καταδικάζονται απερίφραστα. Υπάρχει ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο απαξίωσης του Συνδικάτου, σε µια περίοδο όπου οι εργαζόµενοι όλης της
χώρας το έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Κάποιοι επιθυµούν να µας φιµώσουν
αλλά δεν πρόκειται να το καταφέρουν.
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Η ΓΣΕΕ οφείλει να παραµείνει ενωµένη, πιστή και σταθερή στους
διεκδικητικούς της στόχους. Η ανατροπή της παρούσας κατάστασης απαιτεί
δηµοκρατική λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό της Συνοµοσπονδίας, οµοψυχία και
συλλογική δράση. Η κοινή πορεία µέσα στο Συνδικαλιστικό Κίνηµα είναι υποχρέωση
όλων µας και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του.
Πιστεύουµε και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε µια ΓΣΕΕ ελεύθερη,
ακηδεµόνευτη και διεκδικητική, ένα πλουραλιστικό και ανεξάρτητο Συνδικάτο, µε
αποδοχή στην κοινωνία, που όλες οι παρατάξεις θα συναποφασίζουν και θα
συνεργάζονται για την προώθηση των δικαιωµάτων των εργαζόµενων. Άλλωστε, τα
προβλήµατα και οι λύσεις τους δεν έχουν χρώµα.
Ας κρατήσουµε αυτά τα πολλά και ουσιαστικά που µας ενώνουν,
παραµερίζοντας τις όποιες διαφωνίες. Μέσα από το 34ο Συνέδριο πρέπει να
σφυρηλατηθεί η ενότητα, να συνθέσουµε τις διαφορετικές ιδεολογικές µας
προσεγγίσεις και να αποµονώσουµε τους παραταξιακούς ανταγωνισµούς. Όλοι εµείς
ως εκπρόσωποι των µη προνοµιούχων καλούµαστε να δώσουµε ένα σκληρό και
πολυµέτωπο αγώνα, µε πολλές σηµαντικές και δύσκολες µάχες.
Μάχες µε την κυβέρνηση για να µην εφαρµοστούν αυτά τα µέτρα πρωτοφανούς
κοινωνικής αδικίας.
Μάχες µε τους εργοδότες, προκειµένου να διασφαλίσουµε όρους προστασίας
του εισοδήµατος, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
Μάχες για τη µαζικοποίηση του Συνδικαλιστικού Κινήµατος, µέσα από την
ενεργοποίηση σχέσεων µε τους εργαζόµενους σε όλο το εύρος του Ιδιωτικού Τοµέα,
ώστε να µεγιστοποιηθεί η συνδικαλιστική πυκνότητα τόσο στους παραδοσιακούς, όσο
και στους νέους τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας. Πρέπει να προχωρήσει η
δηµιουργία και οργάνωση νέων θεσµών εκπροσώπησης των απασχολούµενων στις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, των εργαζοµένων µε «ευέλικτες» µορφές εργασίας
καθώς και των ανέργων. Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουµε να ολοκληρώσουµε
άµεσα τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων θεσµών.
Μάχες ακόµα και µε τους ίδιους µας τους εαυτούς για να εκλείψουν αλαζονικές
συµπεριφορές και πολιτικοί καιροσκοπισµοί, που δεν συνάδουν µε το ύφος και το
ήθος ούτε της Συνοµοσπονδίας µας αλλά ούτε και αυτών που εκπροσωπούµε. Μόνο
έτσι θα µπει ένα τέλος στην απαξίωση των Συνδικάτων και θα σταθούµε
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απερίσπαστοι δίπλα στο πρόβληµα του κάθε εργαζόµενου, αποκαθιστώντας την
ευθεία σχέση που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι µε τον τριτοβάθµιο φορέα
αντιπροσώπευσής τους. Αξιοποιώντας τις νέες µορφές έκφρασης, την τεχνολογία και
το διαδίκτυο πρέπει να προσανατολιστούµε και σε τρόπους ενηµέρωσης, δράσης και
κινητοποιήσεων συµβατούς µε τους «µοντέρνους καιρούς», να απευθυνθούµε σε
όλες τις ηλικιακές οµάδες του εργατικού δυναµικού και της κοινωνίας, ενισχύοντας
τον κινηµατικό χαρακτήρα της ΓΣΕΕ και διευρύνοντας το φάσµα της εκπροσώπησής
της.
Αυτά τα τρία χρόνια, που µεσολάβησαν από το 33ο έως το 34ο Συνέδριο,
δείχνουν ότι η ΓΣΕΕ συνεχίζει σταθερά την αναβάθµιση της λειτουργίας της,
αποκτώντας δοµές ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού Συνδικάτου. Λαµβάνοντας σοβαρά
υπόψη τις ραγδαίες τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις και µε την στήριξη της
∆ΑΚΕ επένδυσαν περισσότερο στην γνώση, την έρευνα, την µελέτη, την καινοτοµία,
στην παραγωγή πολιτικών θέσεων και στην τεκµηρίωση βασισµένη στην
επιστηµονική γνώση.

Υποστηρικτικοί Φορείς της ΓΣΕΕ
Παρακολουθώντας κανείς την πορεία και εξέλιξη των Ερευνητικών
Υποστηρικτικών Φορέων της ή βλέποντας µόνο τους Απολογισµούς και
Προγραµµατισµούς των δράσεων τους, µπορεί εύκολα να διαπιστώσει την
πολυδιάστατη παρέµβαση των Συνδικάτων στην Ελληνική κοινωνία.
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το Κ.Ε.Κ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ εµφανίζουν µια
µεγάλη σειρά επιστηµονικών εκδόσεων για φλέγοντα ζητήµατα, όπως οι Εργασιακές
Σχέσεις, η Ελληνική Οικονοµία, η Απασχόληση, η Υγιεινή και Ασφάλεια, το
Φορολογικό Σύστηµα, το Ασφαλιστικό, το εκπαιδευτικό σύστηµα, η δια βίου µάθηση,
η επαγγελµατική κατάρτιση κ.λ.π. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα παρέχονται
τεκµηριωµένες θέσεις και υπεύθυνες προτάσεις, που αναβαθµίζουν την ποιότητα και
αξιοπιστία της συνδικαλιστικής παρέµβασης, καθιστώντας το Συνδικαλιστικό Κίνηµα
ως τον πλέον εµπεριστατωµένο και αξιόλογο κοινωνικό διαπραγµατευτή, ικανό να
ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των εγχώριων και διεθνών προβληµάτων.
Η Ακαδηµία της Εργασίας, του ΚΑΝΕΠ, φροντίζει να µετατρέπει την
παραχθείσα γνώση καθώς και την τεκµηρίωση σε συνδικαλιστική εκπαίδευση έτσι
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ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική αναβάθµιση (γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων) των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των στελεχών.
Το ΚΕ.ΠΕ.Α φροντίζει να παρέχει την ενηµέρωση, την πληροφόρηση και σε
ορισµένες περιπτώσεις την νοµική υποστήριξη σε εργαζόµενους καθώς και σε µέλη
ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Το ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ φροντίζει να διατηρεί και να υπενθυµίζει σε εµάς, στην
κοινωνία και στις επόµενες γενιές την ισχυρή ιστορία του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Για τους παραπάνω λόγους οι επιστηµονικοί, υποστηρικτικοί φορείς της ΓΣΕΕ
πρέπει να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν, να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν σε
σωστή πολιτική και οργανωτική βάση.
Η µοναδική προϋπόθεση που θέτουµε είναι η ανεξαρτησία τους από
«παραταξιακές» και κοµµατικές σκοπιµότητες και υπαγορεύσεις, όπως πολλές φορές
έχει συµβεί στο παρελθόν και σε ορισµένες περιπτώσεις συνεχίζεται και σήµερα.
Τέλος, υποστηρίξαµε την ορθή πολιτική απόφαση της ΓΣΕΕ για διασύνδεση
του Εργατικού µε το Καταναλωτικό κίνηµα, µε την ενεργή συµµετοχή µας τόσο στον
Σύλλογο όσο και στην Ένωση Καταναλωτών-Εργαζόµενων. ∆υστυχώς, µετά από µια
σειρά αλαζονικών και αντιδοεντολικών συµπεριφορών στην Ένωση ΚαταναλωτώνΕργαζοµένων, όπου καταστρατηγούσαν στην πράξη την συµφωνία για οµοφωνία και
συναπόφαση, αναγκαστήκαµε να αποχωρήσουµε από το όλο εγχείρηµα.

∆ΑΚΕ Ι.Τ.
Στη ∆ΑΚΕ όλα αυτά τα χρόνια δεν απεµπολήσαµε την ιδεολογική µας
ταυτότητα-τον κοινωνικό φιλελευθερισµό και τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας
µας, που δεν είναι άλλα από αυτά που εµπεριέχει ο τίτλος µας, ∆ηµοκρατική
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζοµένων.
Η παρουσία του Κώστα του Πουπάκη στο «τιµόνι» της παράταξης, -όπως και
πολλών άλλων στελεχών που σήµερα είναι απόµαχοι της δουλειάς- από το 2001 και
από το 2004 στη θέση του Γενικού Γραµµατέα σφράγισε µια ολόκληρη εποχή τόσο
για τη ∆ΑΚΕ, όσο και για το Συνδικαλιστικό Κίνηµα γενικότερα.
Με πρωτεργάτη τον Κώστα βρεθήκαµε δίπλα στους εργαζόµενους,
διεκδικώντας δυναµικά τα αιτήµατά µας, µε το λόγο της ∆ΑΚΕ να ακούγεται σε
ολόκληρη την κοινωνία, απηχώντας τις απόψεις της µεγάλης της πλειοψηφίας.
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Σταθήκαµε ανυποχώρητοι απέναντι σε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις, που έθιγαν
κεκτηµένα εργασιακά δικαιώµατα, όταν η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν στην εξουσία.
Συγκρουστήκαµε µε τις πολιτικές της αλλά και µε λογικές προσώπων, που έβαζαν
τους εργαζόµενους και τις ανάγκες τους κάτω από τα κέρδη, καταγγείλαµε
αλαζονικές συµπεριφορές διορισµένων διοικητών και «χτυπήσαµε το χέρι» στους
τραπεζίτες και την εργοδοσία, συµβάλλοντας στην υπογραφή ευνοϊκών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για
τους εργαζόµενους.
Η παράταξή µας και ο Πρόεδρός της προσωπικά µε τη στάση του στο
εσωτερικό του Συνδικάτου εγγυήθηκε την ενότητα και πρωταγωνίστησε στην
εξωστρέφειά του Εργατικού Κινήµατος. Η ενδυνάµωση της θέσης και του ρόλου της
ΓΣΕΕ, η περιφερειακή διάρθρωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η λειτουργία της Ακαδηµίας της
Εργασίας και της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκαν µε την τεράστια
συµβολή της ∆ΑΚΕ. Ακόµη και σήµερα ως Ευρωβουλευτής συνεχίζοντας τη σχέση
ζωής του µε τα Συνδικάτα προωθεί τα αιτήµατα του κόσµου της µισθωτής εργασίας
και των µη προνοµιούχων στα ευρωπαϊκά θεσµικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
Η ∆ΑΚΕ συνεχίζει την ανοδική της πορεία µέσα στους χώρους δουλειάς,
αποτελώντας τον ιµάντα µεταφοράς της ανεξάρτητης και διεκδικητικής
συνδικαλιστικής κουλτούρας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Η δράση µας έφερε
έµπρακτα αποτελέσµατα και απέδειξε ότι το Συνδικαλιστικό Κίνηµα µπορεί και
πρέπει να είναι αξιόπιστο. Μια διαδροµή καταξίωσης στην Ελληνική Κοινωνία, που
έχει καταστήσει την παράταξή µας εγγυητή της προστασίας των εργαζοµένων, µέσα
από την ακηδεµόνευτη συνδικαλιστική δράση. Η διασφάλιση των συµφερόντων των
εργαζοµένων αποτελεί για εµάς αφετηρία και καταληκτικό στόχο.
Η ∆ΑΚΕ δηλώνει δυναµικά παρόν σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή για τους
εργαζόµενους και τις οικογένειες τους, τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδηµατικά
στρώµατα. Με παρακαταθήκη τη διαχρονική συνέχεια και συνέπεια της δράσης µας,
ανεξαρτήτως κυβερνητικού χρωµατισµού, θα υπηρετήσουµε και θα αγωνιστούµε, µε
µεγαλύτερη ένταση, για τα δίκαια αιτήµατα της κοινωνίας των εργαζοµένων. Με τους
εργαζόµενους για τους εργαζόµενους, για µια κοινωνία ισότητας, προκοπής και ίσων
ευκαιριών για όλους.
Μέσα από µια ειλικρινή στάση και τεκµηριωµένες λύσεις, µακριά από
πρακτικές συµβιβασµού και κοµµατικών παρωπίδων, προωθούµε την ενότητα του
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Συνδικάτου, την ενιαία έκφραση των εργαζοµένων απέναντι στις νεοφιλελεύθερες
λογικές της εργοδοσίας. Αναζητήσαµε και πετύχαµε πλατιές συµµαχίες και
συνασπισµούς µε δυνάµεις, που κινούνται στον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο και τις
παρυφές της κεντροαριστεράς. Συµπεριλάβαµε στα ψηφοδέλτιά µας και διαφορετικές
ιδεολογικές προσεγγίσεις, µε τη λογική της χρήσιµης πολυφωνίας και ενός κοινού
πλαισίου συµφωνίας, έξω από κάθε πρακτική «κουκουλώµατος» της πολιτικής
διαφορετικότητας.
Στο σύγχρονο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον και ως
εργαζόµενοι-πολίτες µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας αντιληφθήκαµε την ανάγκη
ευρύτερων ευρωπαϊκών συµµαχιών, για την καλύτερη αντιµετώπιση των κοινών
προβληµάτων του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού. Με αυτόν τον τρόπο
προχωρήσαµε στην ένταξη της ∆ΑΚΕ στην Ένωση των Ευρωπαϊκών
Χριστιανοδηµοκρατικών Συνδικάτων (EUCDW), ως πλήρες µέλος µε σηµαντική
αντιπροσώπευση στο Προεδρείο του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο σύνολο των
µηχανισµών λήψης αποφάσεων.
Στη ∆ΑΚΕ όλοι µαζί, µε µοναδική µας δέσµευση το συµφέρον των
εργαζοµένων που εκπροσωπούµε και της κοινωνίας γενικότερα, συνεχίζουµε µακριά
από κάθε είδους εξαρτήσεις, κέντρα εξουσίας και σκοπιµότητες, χωρίς παρωπίδες, µε
υπεύθυνες ιδέες, θέσεις και διεκδικητικούς στόχους.
Πρέπει να βάλουµε τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω από τα κέρδη και τις αγωνίες
των εργαζοµένων πάνω από τα νούµερα. Μέσα από κοινούς αγώνες σε κάθε µετερίζι
να προωθήσουµε τα δίκαια των εργαζοµένων, που αποτελούν τη δύναµή µας και τη
µοναδική νοµιµοποιητική µας βάση.
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