Οµιλία του εκπροσώπου της ΠΑΣΚΕ
Φίλιππου Θωµά
στο 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Εκ µέρους της ΠΑΣΚΕ, Της µεγάλης Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατικής
Παράταξης, σας απευθύνω θερµό αγωνιστικό συναδελφικό χαιρετισµό, και
µέσω του Συνεδρίου µας, σε όλους τους εργαζόµενους, στους νέους και τις
νέες, τους άνεργους και τους συνταξιούχους, στους µετανάστες.
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους λαούς που µάχονται για Ελευθερία,
∆ηµοκρατία και Αυτοδιάθεση.
∆ηλώνουµε την υποστήριξη µας στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε το παγκόσµιο φιλειρηνικό κίνηµα.
Χαιρετίζουµε τους κοινούς αγώνες µε τους εργαζόµενους όλου του κόσµου,
για το περιβάλλον και την οικολογία.

Είµαστε σήµερα εδώ, στο κρίσιµο 34ο Συνέδριο της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας, να κάνουµε τον απολογισµό, να αποτιµήσουµε την
αγωνιστική µας δράση, να κάνουµε την κριτική και την αυτοκριτική µας, να
εκτιµήσουµε τα νέα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα σε
παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, να διαµορφώσουµε όλοι µαζί, µε
τους εργαζόµενους, µε όλες τις δυνάµεις της µισθωτής εργασίας, το πλαίσιο
και το πρόγραµµα δράσης για το επόµενο κρίσιµο διάστηµα, που τα δικαιώµατα
και οι κατακτήσεις µας µπαίνουν για άλλη µια φορά στο στόχαστρο των
οργανωµένων συµφερόντων του διεθνούς πολιτικοοικονοµικού κατεστηµένου.
Οι εργαζόµενοι στρέφουν το βλέµµα και το ενδιαφέρον στις εργασίες του
Συνεδρίου µας.
Το µέλλον τους καθορίζεται και από τις δικές µας αποφάσεις.
Έχουµε την ευθύνη απέναντι στους εργαζόµενους να ανταποκριθούµε στις
προκλήσεις των καιρών, να διαµορφώσουµε συγκεκριµένο διεκδικητικό
αγωνιστικό πλαίσιο που θα συσπειρώνει τις δυνάµεις της µισθωτής εργασίας,
θα υπερασπίζεται τις κατακτήσεις µας και θα προωθεί τα συµφέροντα των
εργαζοµένων.
Η ΠΑΣΚΕ καταθέτει όπως πάντα, τη δική της πρόταση µε βάση τις
διαχρονικές
αξίες,
θέσεις
και
οράµατα
που
καθορίζουν
την
πολιτικοιδεολογική της ταυτότητα.
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∆εν κρύβουµε το κεφάλι στην άµµο για να µην αντικρύσουµε την σκληρή
πραγµατικότητα.
∆εν αλλάζουµε ούτε κεραία για όσα µέχρι σήµερα έχουµε δεσµευτεί.
∆εν παραποιούµε την πραγµατικότητα, δεν εγκαταλείπουµε τις θέσεις µάχης
και αγώνα.
Αναγνωρίζουµε και αναλύουµε το περιβάλλον και τις συνθήκες όπως ακριβώς
διαµορφώνονται.
Είµαστε στην πρώτη γραµµή των αγώνων και των διεκδικήσεων.
Εκφράζουµε γνήσια και αποτελεσµατικά τις δυνάµεις που συµπορεύονται µε
την ΠΑΣΚΕ, που τη στηρίζουν, που συµµετέχουν και την εµπιστεύονται.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το λέγαµε το λέµε και θα συνεχίσουµε να το υποστηρίζουµε γιατί δυστυχώς
επιβεβαιωνόµαστε, η κλασσική νεοφιλελεύθερη άποψη που µέσα από
διαχρονικές µεθοδεύσεις έχει προβληθεί σαν την µοναδική διέξοδο και λύση
για κάθε πρόβληµα, είναι το µεγάλο ψέµα και η τεράστια αυταπάτη.
Οι αγορές δεν µπορούν να δώσουν λύση στα προβλήµατα, παρά µόνο να
δηµιουργούν κρίσεις για να κερδίζουν οι ισχυροί, το διεθνές κερδοσκοπικό
κεφάλαιο.
Το βλέπουµε σε όλο τον κόσµο, το αντιµετωπίζουµε στην Ευρώπη, το ζούµε
στην Ελλάδα που σήµερα γίνεται το «πειραµατόζωο» για την ευστάθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντοχής του ευρώ, δείχνοντας ταυτόχρονα στις
χώρες του νότου πιο είναι το µέλλον τους.
Σήµερα η Ελλάδα, αύριο η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία.
Μια ενωµένη Ευρώπη και ένα ενιαίο νόµισµα, δεν µπορούν να έχουν καµιά
τύχη µε 21 και πλέον εκατοµµύρια ανέργους και µε λαούς που το βιοτικό
τους επίπεδο είναι κάτω από τα όρια φτώχιας.
Θα πρέπει να το γνωρίζουν καλά, όσοι δοκιµάζουν τις αντοχές των νθρώπων,
κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος που χτίσαµε και επιχειρούν να
κερδοσκοπήσουν στις χώρες, τους λαούς, τις ζωές µας.
Θέλουν να δείξουν και να επιβάλουν στους λαούς της Ευρώπης ότι η
νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι µονόδροµος.
Θέλουν να δείξουν ότι µε τις πιέσεις και τους οικονοµικούς και άλλους
εκβιασµούς τους δεν επιτρέπουν να εφαρµοστεί πουθενά µια άλλη
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προοδευτική αναπτυξιακή πολιτική µε ασφάλεια και κοινωνική προστασία για
τους λαούς.
Όλα λειτουργούν µε βάση το σχέδιό τους.

Απέναντι τους βρίσκουν το Οργανωµένο κοινωνικό και συνδικαλιστικό κίνηµα
που εκφράζει τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, που υπερασπίζεται τις κατακτήσεις
και διεκδικεί τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
∆εν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα βρίσκεται στο
στόχαστρο τους.
∆εν είναι άγνωστες οι µέθοδοι και τα µέσα που χρησιµοποιούν για να
πετύχουν τους στόχους τους.
∆εν είναι όµως όλα στα χέρια τους.
Είµαστε εδώ, είµαστε οι πολλοί, έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας, έχουµε τη
δύναµη και την αποφασιστικότητα να αντισταθούµε, να αντιδράσουµε, να
αγωνιστούµε, να διεκδικήσουµε, να κατακτήσουµε.
Οι αγώνες µας δεν περιορίζονται µόνο σε Εθνικό Επίπεδο.
Με τις συµµαχίες και τη συνεργασία των συνδικάτων της Ευρώπης και του
κόσµου συντονίζουµε τη δράση µας γιατί απέναντι στην επίθεση του
παγκοσµιοποιηµένου
κερδοσκοπικού
κεφαλαίου
απαιτείται
διεθνής
οργανωµένη αντίδραση.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η Κυβέρνηση που εκλέχτηκε τον Οκτώβρη, έχει την ευθύνη να διαχειριστεί
την κρίση που έχει οδηγηθεί η χώρα και ο λαός από τις πολιτικές της
προηγούµενης Κυβέρνησης, µια κρίση που την είχαµε προβλέψει, µε πολιτικές
που είχαµε καταγγείλει, µε πρακτικές που µέσα από την κακοδιαχείριση, τα
αµαρτωλά οµόλογα, το βατοπαίδι, την υπερχρέωση της οικονοµίας και των
νοικοκυριών, την αποδιοργάνωση κάθε ελεγκτικού µηχανισµού και το χάρισµα
χρεών και εισφορών µεγαλοοφειλετών, τη µεταφορά πλούτου στους έχοντες
και κατέχοντες, έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Οι αγωνιστικές δυναµικές και µαζικές απεργιακές µας κινητοποιήσεις, µε πιο
χαρακτηριστική στην υπόθεση των οµολόγων, απέτρεψαν την ολοσχερή
οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση της χώρας.
Η Κυβέρνηση σήµερα, έχει την υποχρέωση απέναντι στο λαό και τη χώρα να
αντιµετωπίσει την κρίση που καθηµερινά αποκαλύπτεται όλο και µεγαλύτερη,
µε πολιτικές, τρόπο και µέσα που να αντιµετωπίζουν αφενός τα µεγάλα
δηµοσιονοµικά προβλήµατα αλλά συγχρόνως να µην µεταφέρει το κόστος στις
πλάτες των εργαζοµένων, των πλατιών λαϊκών στρωµάτων.
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Σε αυτό το σηµείο, παρότι εκτιµούµε ότι δεν χρειάζεται, είµαστε
αναγκασµένοι να κάνουµε κάποιες διευκρινήσεις.
Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, να είναι σήµερα Κυβέρνηση, η ΠΑΣΚΕ όµως όπως
πάντοτε, πολιτεύεται, έχει τη δική της πολιτικοσυνδικαλιστική αυτονοµία,
έχει τις ίδιες διαχρονικές θέσεις και αξίες και δεν τις ανταλλάσει µε κανένα
προνόµιο, δεν υποκύπτει σε κανενός είδους «Κυβερνητισµό».
Ξεκαθαρίζουµε λοιπόν για άλλη µια φορά:
Κρίνουµε τα πάντα και τους πάντες όχι από τις προθέσεις αλλά από τις
πολιτικές που εφαρµόζουν και τα αποτελέσµατα τους στη ζωή και το µέλλον
των εργαζοµένων.
Έχουµε συγκεκριµένους και διακριτούς ρόλους µε τον πολιτικό µας φορέα,
είµαστε η έκφραση της κοινωνίας στο κόµµα και ποτέ το µακρύ χέρι του
κόµµατος στην κοινωνία.
Εκφράζουµε τους εργαζόµενους και δεν τους υποτάσσουµε.
Αναγνωρίζουµε τις αδυναµίες µας και ποτέ δεν υποστηρίζουµε ότι κατέχουµε
τη µοναδική και απόλυτη αλήθεια.
∆εν επιβάλλουµε τις θέσεις µας αλλά τις υποβάλουµε στη δηµοκρατική
διαδικασία για τη διαµόρφωση πλειοψηφικού ρεύµατος.
Σεβόµαστε την άλλη άποψη και µε το διάλογο επιδιώκουµε την κοινά
αποδεκτή συνισταµένη.
Είµαστε υπέρµαχοι της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήµατος και των
αγώνων.
Υπερασπιζόµαστε την ενότητα, την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια του
Συνδικαλιστικού κινήµατος.
Αµέσως µε την ανακοίνωση των οικονοµικών µέτρων από την Κυβέρνηση,
η ΠΑΣΚΕ πήρε όλες τις πρωτοβουλίες για να εκφράσει την αντίδραση και τη
διαφωνία του συνδικαλιστικού κινήµατος.
∆εν µπορεί σε καµία περίπτωση να γίνουν αποδεκτά ή ακόµη και ανεκτά,
µέτρα που µειώνουν το πραγµατικό εισόδηµα των εργαζοµένων, που
φορτώνουν το κόστος της κρίσης στα πλατιά λαϊκά στρώµατα, που δεν δίνουν
λύση και προοπτική.
Είναι µέτρα κοινωνικά άδικα, αντιαναπτυξιακά, και µονοµερή που οδηγούν σε
ύφεση επιτείνοντας την κρίση, υποβαθµίζοντας ακόµη περισσότερο τη θέση
των εργαζοµένων.
Είναι µέτρα που επιβάλλουν οι αγορές, που προωθούν οι ισχυροί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4

Το δίλληµα για προσφυγή στο ∆ιεθνές ή στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο
δεν µας εγκλωβίζει στην µονεταριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Η θωράκιση της πραγµατικής οικονοµίας, οι αναπτυξιακές πολιτικές, η
ισοµερής κατανοµή των βαρών, η αποτροπή της ύφεσης, η αναδιανοµή του
πλούτου και η αντιµετώπιση της ανεργίας είναι η δική µας πρόταση.
∆εν είναι βέβαιο ότι σήµερα είµαστε στο τέλος της κρίσης.
Είναι όµως βέβαιο ότι θα ενταθούν οι πιέσεις για ακόµη επαχθέστερα µέτρα.
Το Ασφαλιστικό δεν θα µείνει έξω από τη στόχευση.
Σε αυτή τη συγκυρία, όταν µε την διεθνή κρίση οι ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες πτωχεύουν, το εγχείρηµα για την µετατροπή της κοινωνικής σε
ιδιωτική ασφάλιση έχει υποχωρήσει.
Τώρα ετοιµάζονται να ανατρέψουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις
κατακτήσεις µας µε το πρόσχηµα της κρίσης.
Για την ΠΑΣΚΕ το ασφαλιστικό σύστηµα δεν είναι ένα απλό ζήτηµα
δηµοσιονοµικής λογιστικής αλλά ένα βαθύτατα αναπτυξιακό, πολιτικό και
κοινωνικό ζήτηµα.
«Πρέπει να είναι καθολικό, αναδιανεµητικό, δίκαιο και αναλογικό σ' όλη τη
του την έκταση ώστε να απεικονίζει κάθε στιγµή την αλληλεγγύη των
γενεών.»
Το έχουµε αποφασίσει στα Συνέδρια µας, δεν υποχωρούµε, δεν παραχωρούµε
τίποτα και σε κανέναν.
Έχουµε ξεκαθαρίσει και έχουµε καθορίσει τις «κόκκινες γραµµές».
Πήγαµε στο τραπέζι διαλόγου και αφαιρέσαµε κάθε επιχείρηµα για
προσπάθεια µονοµερούς και απροσχηµάτιστης παρέµβασης στο ασφαλιστικό.
Έχουµε καταθέσει τεκµηριωµένες µελέτες που αποδεικνύουν ότι το
πραγµατικό πρόβληµα είναι οι πόροι του συστήµατος και όχι οι παροχές που
είναι εξάλλου οι χαµηλότερες στην Ευρώπη. Έχουµε αναδείξει το ρόλο και τη
σηµασία της πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η ανεργία είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα, των εργαζοµένων και της
κοινωνίας. Αφορά και πλήττει όλους και όσο δεν ασκούνται πολιτικές για την
ενίσχυση της απασχόλησης διασπά τον κοινωνικό ιστό και διαλύει την
κοινωνική συνοχή.
Ο πιο αδικηµένος, ο πιο ευάλωτος και το µεγαλύτερο θύµα είναι ο άνεργος.
Τα στατιστικά στοιχεία και οι αριθµοί δεν παρουσιάζουν τη διάσταση του
προβλήµατος το µέγεθος του γολγοθά που βιώνει ο άνεργος.
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Είναι βέβαια σηµαντικό στοιχείο για την ανάλυση αλλά µόνο πολιτικές που
υποστηρίζουν τις θέσεις εργασίας, που ενισχύουν την απασχόληση και βέβαια
βοηθούν τον άνεργο να βρεί εργασία δίνουν λύσεις και προοπτική.
Σε ένα περιβάλλον που οι εργασιακές σχέσεις έχουν απορυθµιστεί σε τέτοιο
βαθµό που ο χαρακτηρισµός ζούγκλα είναι επιεικής, η περίπτωση της
συναδέλφισσας Κων/νας Κούνεβα είναι αποκαλυπτική και συγκλονιστική.
Ο κάθε εργαζόµενος αισθάνεται την ανασφάλεια και ζει µε τη δαµόκλειο
σπάθη της ανεργίας.
Η ρύθµιση και η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων
είναι προϋπόθεση για να αντιµετωπιστεί σε πρώτο βαθµό η ανεργία και η
ανασφάλεια.
Οι διεκδικήσεις και οι προτάσεις µας για τις Εργασιακές Σχέσεις δεν
εισακούστηκαν, η Κυβέρνηση προωθεί ρυθµίσεις επιφανειακού χαρακτήρα.
Με µερεµέτια δεν ανατρέπονται οι χαοτικές καταστάσεις που επικρατούν.
Οι πολιτικές ενίσχυσης των ανέργων, τα προγράµµατα εξειδίκευσης και
επιµόρφωσης παράλληλα µε θεσµικές παρεµβάσεις για την δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι διεκδίκηση του κινήµατος.
∆εν µπορούµε όµως να κλείσουµε τα µάτια στις συνεχιζόµενες απολύσεις,
οµαδικές ή µεµονωµένες, που µεγιστοποιούν το πρόβληµα και διογκώνουν την
ανεργία.
Απαιτούµε να µπεί φρένο στις απολύσεις, όταν µάλιστα οι επιχειρήσεις
προσπαθούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους
µε τη µείωση του εργατικού κόστους.
Θα πρέπει να αντιληφθούν οι εργοδότες ότι απειλούνται πλέον από την ύφεση
που προκαλεί η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος.
Είναι πλέον η ώρα να βάλουν το χέρι στη δική τους τσέπη και οι
επιχειρηµατίες για να συνεισφέρουν το δικό τους µερίδιο για την
αντιµετώπιση της κρίσης.
Οι ανωνυµία των «αγορών» να σταµατήσει.
Έχουν όνοµα και διεύθυνση, να τους στείλουν τον λογαριασµό.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Περιµένουµε και διεκδικούµε την εφαρµογή πολιτικών που άµεσα θα
υποστηρίζουν την αναδιανοµή του πλούτου, την πάταξη της φοροδιαφυγής,
την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας,
απαιτούµε ισότιµη και ανάλογη µε τη φοροδοτική ικανότητα καθενός,
κατανοµή των βαρών.
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Το φορολογικό και η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι το εργαλείο που θα
λειτουργήσει καταλυτικά στην ανακατεύθυνση της µέχρι σήµερα ασκούµενης
οικονοµικής πολιτικής.
Από τις διαρροές όµως φαίνεται να αγνοούνται και πάλι οι τεκµηριωµένες
προτάσεις µας που δίνουν λύση και προοπτική.
Παράλληλα, η θεσµική παρέµβαση για την αναπτυξιακή προοπτική, πρέπει
µέσα από ριζικές και αποτελεσµατικές παρεµβάσεις να υποστηρίζει την
αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη.
Η Καινοτοµία, η τεχνολογία, το περιβάλλον, η ποιότητα, η περιφερειακή
ανάπτυξη, οι επενδύσεις ∆ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε ενιαίο στρατηγικό
προσανατολισµό µπορούν να αναδειχθούν πυλώνες στήριξης της οικονοµίας.
Αντιστεκόµαστε στις προσπάθειες των «αγορών» που πιέζουν και εκβιάζουν
για εφαρµογή αντιαναπτυξιακών και φοροµπηχτικών πολιτικών.
∆εν θα αφήσουµε τη χώρα στο νέο περιβάλλον να µετατραπεί σε παράδεισο
κερδοσκοπίας µε φτηνή και µαύρη εργασία, µε τους εργαζόµενους να είναι τα
θύµατα των πολιτικών.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε µείωση του εργατικού κόστους
είναι µια βαθιά ταξική και συντηρητική άποψη που υπηρετεί τα
κερδοσκοπικά συµφέροντα.
Τα προβλήµατα της οικονοµίας και της κοινωνίας, δεν θα τα λύσει η
αγορά.
Αυτοί που µέχρι χθες κατηγορούσαν τον κρατισµό αλλά εκµεταλλεύονταν
κάθε αδυναµία του, σήµερα για να αντιµετωπίσουν την κρίση προσφεύγουν στο
κράτος και ζητούν την προστασία και την ενίσχυση τους.
Για την κερδοφορία τους προκάλεσαν την κρίση, µέσα στην κρίση
επιδιώκουν να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους.
Η απάντηση δίνεται µε έναν επιτελικό συντονισµό από ένα κράτος
στρατηγείο µε τη στήριξη του ∆ηµόσιου Τοµέα παράλληλα µε τον Ιδιωτικό σε
µια κοινωνική αναπτυξιακή ισορροπία.
∆ιαχρονική θέση της ΠΑΣΚΕ είναι οι Στρατηγικής σηµασίας ∆ηµόσιες
επιχειρήσεις να λειτουργούν υπό ∆ηµόσιο έλεγχο.
Οι µετανάστες, οι οικονοµικοί και πολιτικοί πρόσφυγες, όλες οι ευπαθείς
οµάδες, είναι κοµµάτι από το σώµα µας.
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση,
ο δρόµος όµως είναι ακόµη µακρύς και µε τους κοινούς αγώνες µας
συνεχίζουµε να τους υπερασπιζόµαστε και να τους υποστηρίζουµε.
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Η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας είναι για εµάς η πρώτη
προτεραιότητα.
Στο φετινό διεκδικητικό µας πλαίσιο δεν κυριαρχούν µόνο οι µισθολογικές
διεκδικήσεις, αλλά µια σειρά παρεµβάσεις που αναβαθµίζουν το πραγµατικό
εισόδηµα και τις εργασιακές σχέσεις.
Οι εργοδότες για άλλη µια φορά επικαλούνται την κρίση για να
υπερασπιστούν τα προνόµια τους.
Ήδη επιδιώκουν να εκµεταλλευτούν τις γκρίζες ζώνες, να επεκτείνουν τα
οικονοµικά µέτρα και την εισοδηµατική πολιτική του δηµόσιου τοµέα και στον
ιδιωτικό.
Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει.
Τους καλούµε να εγκαταλείψουν άµεσα κάθε τέτοια σκέψη και να γνωρίζουν
ότι οι δήθεν καθησυχαστικές τους δηλώσεις δεν µας αποπροσανατολίζουν.
Περίπτωση περικοπής µισθών ή 14ου µισθού δεν υπάρχει.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα είναι στο 60% του Ευρωπαϊκού µέσου όρου, ενώ ο κατώτερος
µισθός είναι από τους χαµηλότερους.
Θα χρειαστούν αγώνες αλλά να είναι βέβαιοι και να προετοιµαστούν να
υπογράψουµε Συλλογική Σύµβαση που θα περιλαµβάνει ικανοποιητικές
αυξήσεις.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σε αυτό το δύσκολο και περίπλοκο περιβάλλον διεξάγεται το 34ο Συνέδριο
µας και δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι είναι η αρχή µιας νέας δυναµικής
αγωνιστικής και διεκδικητικής πορείας αλλά είναι το επιστέγασµα µιας σειράς
δηµοκρατικών διαδικασιών στα πρωτοβάθµια σωµατεία και τις Οµοσπονδίες,
στις οποίες διαδικασίες κρίθηκαν οι θέσεις κάθε παράταξης και οι
εργαζόµενοι γνήσια και δηµοκρατικά εξέφρασαν την υποστήριξη τους.
Σε αυτή τη διαδικασία και αυτό το πλαίσιο, η ΠΑΣΚΕ διαµόρφωσε τη
στρατηγική της, σφυρηλάτησε την ενότητα της, ισχυροποίησε τις δυνάµεις της
και ενίσχυσε τη συνεργασία της µε τις άλλες Παρατάξεις.
Παράλληλα, ισχυροποιούµε, συσπειρώνουµε και µαζικοποιούµε τις
Οργανώσεις µας.
∆ιευρύνουµε τις κοινωνικές συµµαχίες µας. Ενισχύουµε τις δοµές µας.
Επεκτείνουµε τη δράση µας.
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Σε συνεργασία µε όλες τις Παρατάξεις, τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ
πρωτοστάτησαν στην υποστήριξη της λειτουργίας των δοµών που µέχρι τώρα
λειτουργούσαν και συγχρόνως άνοιξαν νέους δρόµους δράσης και
παρέµβασης.
Όλες οι Γραµµατείες της ΓΣΕΕ παρήγαγαν πλούσιο και σηµαντικό έργο.
Το ΚΑΝΕΠ καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων των εργαζοµένων παρότι στην
αρχή λοιδορήθηκε.
To ΑΡΙΣΤΟΣ παρουσιάζει έργο υψηλού επιστηµονικού επιπέδου.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε το έργο του υποστηρίζει τη δράση της Συνοµοσπονδίας και
παρεµβαίνει καθοριστικά στις εξελίξεις µε τις έρευνες, τις µελέτες και τη
διάχυση της γνώσης σε όλη τη χώρα και όπου ανοίγονται δρόµοι συνεργασίας
µε άλλα συνδικάτα.
Η δουλειά που γίνεται για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
αποτελεί πλέον πρότυπο για όλες τις οργανώσεις.
Το ΚΕΠΕΑ είναι πλέον το βασικό και χρήσιµο εργαλείο για την πληροφόρηση
και την ενηµέρωση Εργαζοµένων και Ανέργων.
Η νέα µας πρωτοβουλία, η οργανωτική δοµή για την οργάνωση και παρέµβαση
στο Καταναλωτικό κίνηµα, αγκαλιάζεται από όλους τους εργαζόµενους και
αναπτύσσεται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Συνεχίζουµε, µε περισσότερη πίστη, δύναµη και γνώση, για την ανάπτυξη και
ενίσχυση όλων των δοµών που υποστηρίζουν τη δράση του κινήµατος και
ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα των αγώνων.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις των εργαζοµένων. Είµαστε µπροστά σε
κάθε αγωνιστική διεκδίκηση. Αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί και εµποδίζει τις
δυνάµεις της αντίδρασης, της συντήρησης, αυτούς που εξυφαίνουν σχέδια
ποδηγέτησης του κινήµατος.
Όσο και να προσπαθούν, δεν έχουν αποτέλεσµα.
Συνεχίζουν όµως και µετέρχονται κάθε µέσου, δεν σταµατούν και δεν
υπολογίζουν τίποτα.
Όταν η λάσπη και η συκοφαντία δεν φέρνουν αποτελέσµατα, δεν διστάζουν να
µεταχειριστούν µεθόδους άλλων εποχών.
∆ιαµορφώνουν συνθήκες που εκµεταλλεύονται καταστάσεις και εγκλωβίζουν
στους σχεδιασµούς τους ακόµη και µέσα στο κίνηµα
συµµάχους και
υποστηρικτές.
Η διαχρονική στοχοποίηση της ΓΣΕΕ µε δήθεν αριστερές κορόνες για τον
ταξικό της προσανατολισµό είχε σαν αποτέλεσµα την επίθεση αυτή τη φορά
στον Γιάννη Παναγόπουλο.
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Έπειτα από τις δήθεν αυθόρµητες αλλά οργανωµένες αντισυγκεντρώσεις, τα
υβριστικά συνθήµατα και τις συκοφαντίες, προετοιµάστηκε η ταπείνωση του
αλλά ξέφυγε και εξελίχθηκε σε δολοφονική επίθεση που από τύχη δεν είχε
µοιραία κατάληξη.
Οι ηθικοί αυτουργοί δεν µπορούν να κρυφτούν.
Οι φυσικοί αυτουργοί δεν είναι άγνωστοι.
Είτε µε κουκούλες όπως στην επίθεση ενάντια στον Χρήστο Πολυζωγόπουλο
είτε χωρίς κουκούλες όπως στην επίθεση ενάντια στον Γιάννη Παναγόπουλο,
είτε επιτέθηκαν νύχτα είτε καταµεσήµερο, τίποτα δεν µπορεί να µείνει κρυφό.
Αυτοί που θίγονται από την οργανωµένη και αγωνιστική διεκδικητική δράση
του συνδικαλιστικού κινήµατος, όσο και να καταφέρονται και να επιτίθενται
ενάντια στη ΓΣΕΕ και τον Πρόεδρο της, δεν θα παραµείνουν στο σκοτάδι και
το απυρόβλητο.
Όσοι αδυνατούν να εµπνεύσουν τους εργαζόµενους µε τις θέσεις τους, δεν
θα υπονοµεύσουν τη δράση µας, δεν θα φοβίσουν τον κόσµο, δεν θα
αποµαζικοποιήσουν το κίνηµα µε τις πρακτικές τους.
Επαναλαµβάνουµε για µια ακόµη φορά και ξεκαθαρίζουµε προς κάθε
κατεύθυνση ότι θα αντιδράσουµε συνολικά και συντονισµένα σε κάθε χτύπηµα
από όπου και αν προέρχεται είτε από µαύρους προβοκάτορες είτε από δήθεν
επαναστάτες.
Η δολοφονική επίθεση ενάντια στον Πρόεδρο µας Γιάννη Παναγόπουλο, η
συκοφαντία και η τροµοκρατία ενάντια στα συνδικάτα και τη ΓΣΕΕ, ∆ΕΝ µας
πτοούν, δεν µας λυγίζουν, δεν µας σταµατάνε. Στέλνουµε ξεκάθαρο µήνυµα
από το Συνέδριο µας, στις δυνάµεις της αντίδρασης ότι στον πόλεµο που
ξεκίνησαν και συνεχίζουν, αυτοί θα εκτεθούν, αυτοί θα είναι οι χαµένοι.
Τα σχέδια ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνηµα
∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Καλούµε τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών παρατάξεων να καταδικάσουν, να
καταγγείλουν.
∆εν µπορούν να κρύβονται ή να σφυρίζουν αδιάφορα.
Το ξεκαθάρισµα του χώρου που ηγείται ο καθένας, είναι δική του υπόθεση
Όµως το ήθος η δηµοκρατική συµπεριφορά και λειτουργία είναι
αδιαπραγµάτευτα.
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Ο κάθε ένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σήµερα, δεν µπορεί αυτοί που µέχρι χθες είχαν αναλάβει αποκλειστικά την
αποκατάσταση των «δικών τους παιδιών» να επανεµφανίζονται µε αγωνιστικό
προφίλ θεωρώντας ότι έχει ξεχαστεί η µέχρι χθες συµπόρευση και στήριξη
της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Ξαφνικά την επόµενη των εκλογών, θυµήθηκαν τα προβλήµατα και τις
ανάγκες των εργαζοµένων και προσπαθούν να επανενταχθεούν στο κίνηµα.
Εµείς τους καλωσορίζουµε και πάλι στο πεδίο των αγώνων, αλλά η
περίοδος αγρανάπαυσης είναι µεγάλη, η απόσταση από τα πραγµατικά
προβλήµατα των εργαζόµενων τεράστια, δεν πείθουν, αντίθετα θίγουν τη
νοηµοσύνη των εργαζοµένων.
Από την άλλη πλευρά, συνάδελφοι έχουν εγκλωβιστεί από τον κοµµατικό
εναγγαλισµό σε τέτοιο βαθµό που φτάνουν στο σηµείο το κόµµα να εξαγγέλλει
την πολιτική της Παράταξης, µήπως και κάποιος εκφράσει διαφορετική
άποψη.
Έχουν επιλέξει έναν ιδιότυπο δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό που απαιτεί τις
αποφάσεις του κόµµατος τις οποίες µεταφέρει η ηγεσία της παράταξης, να
γίνουν αποφάσεις του κινήµατος, ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και δυνάµεις.
Εµείς δεν αποφασίζουµε ερήµην των εργαζοµένων, συναποφασίζουµε µε
ανοικτές δηµοκρατικές διαδικασίες µε τους εργαζόµενους.
Σε αυτές τις διαδικασίες κρίνονται οι θέσεις καθενός και µπορεί να γίνουν
κυρίαρχες.
∆εν µπορεί εάν αυτοί αποφασίσουν στις κοµµατικές τους οργανώσεις
οτιδήποτε, εµείς να ασπαστούµε και να υποκύψουµε στις αποφάσεις τους.
∆εν µπορεί να απαιτούν να υλοποιήσει η πλειοψηφία τις αποφάσεις της
µειοψηφίας.
∆εν µπορεί να κατηγορούν οποιονδήποτε εκφράζει διαφορετική άποψη που η
πλειοψηφία των εργαζοµένων υποστηρίζει.
Πρέπει όµως να επισηµάνουµε για κάποιους άλλους, ότι σήµερα, κανένας δεν
µπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του.
Η περίοδος της εκ του ασφαλούς κριτικής έχει τελειώσει.
Πρέπει να αναλάβει η κάθε ηγεσία τις ευθύνες της απέναντι στους
εργαζοµένους και τις άλλες Παρατάξεις.
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∆εν µπορεί να κατηγορούν την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ γιατί οι εργαζόµενοι τη
στηρίζουν, την εµπιστεύονται και συσπειρώνονται στις τάξεις της.
Το άγχος για τη συνδικαλιστική επιβίωση να µην τους οδηγεί σε ακρότητες
που προσπαθούν να καλύψουν µε αλαζονική συµπεριφορά.
Η απλή φραστική καταδίκη γεγονότων δεν αρκεί.
Πρέπει να είναι πλήρης, µε απόδοση ευθυνών και έµπρακτη αποστασιοποίηση
από όσους παραβιάζουν ηθική, δεοντολογία, και δηµοκρατία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σήµερα, στο 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ παρουσιάστηκε ο απολογισµός δράσης
του κινήµατος.
Είναι ένας θετικός απολογισµός που µε τις αγωνιστικές παρεµβάσεις έφερε
αποτελέσµατα, υπερασπίστηκε κατακτήσεις και δικαιώµατα, διεκδίκησε µε
επιτυχία σε ένα αρνητικό και εχθρικό πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον.
Αυτός ο απολογισµός είναι αποτέλεσµα της συλλογικής δράσης όλων των
Παρατάξεων.
Ο κάθε ένας έχει τη δική του συµβολή και συµµετοχή.
Εµείς, η ΠΑΣΚΕ, είµαστε η µεγαλύτερη δύναµη της ΓΣΕΕ αναλαµβάνουµε
και ανταποκρινόµαστε στις ευθύνες που µας αναλογούν, σε κάθε περίπτωση
όµως, για λόγους αρχής ζητάµε και επιδιώκουµε την ανοικτή συνεργασία όλων
των Παρατάξεων, στο βαθµό και το επίπεδο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης
ενός εκάστου.
Οι αποφάσεις της ∆ιοίκησης της ΓΣΕΕ πρέπει να διακρίνονται από υψηλούς
συµβολισµούς και για την αγωνιστική της προοπτική και για το κοινωνικό
αποτέλεσµα.
Η ενότητα στην Οργάνωση, τη ∆ράση και τους Αγώνες, είναι για εµάς
απαράβατος όρος.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουµε την πορεία που έχουµε ξεκινήσει, θα
ανοίξουµε νέους δρόµους, θα αναβαθµίσουµε ακόµη περισσότερο τη δράση
της ΓΣΕΕ.
Για µια ΓΣΕΕ ανοικτή οργάνωση υπέρ των αδυνάτων και των µη
προνοµιούχων, των ανέργων, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των
νέων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Αγωνιζόµαστε και υπερασπιζόµαστε την ενότητα και την αυτονοµία του
κινήµατος.
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Σε θέµατα αρχών, πολιτικών, στόχων και προσανατολισµού η στάση µας είναι
σταθερή και αταλλάντευτη.
Συνεχίζουµε πιο δυναµικά, πιο οργανωµένα, πιο µαζικά τον αγώνα για:
Την ανάπτυξη του παγκόσµιου κινήµατος των εργαζοµένων,
Την αλληλεγγύη των λαών.
Ενάντια στη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις του κόσµου της εργασίας.
Τη δίκαιη διανοµή και αναδιανοµή του πλούτου.
Τα Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα.
Το κοινωνικό κράτος
Την Ασφάλεια και σταθερότητα της εργασίας
Την αύξηση της απασχόλησης και το χτύπηµα της ανεργίας
Το νέο παραγωγικό αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας
Καλούµε όλες τις Παρατάξεις, όλους τους Εργαζόµενους σε συστράτευση για
να διασφαλίσουµε µε συνέπεια τη συνέχεια και την αποτελεσµατικότητα των
αγώνων.
Να ενδυναµώσουµε την αγωνιστική διαπραγµατευτική παρεµβατικότητα της
ΓΣΕΕ
Να ενισχύσουµε κάθε εργαζόµενο, στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα.
Να ισχυροποιήσουµε τις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις και τις Συλλογικές
Συµβάσεις
Για άλλη µια φορά και στο 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τιµούµε την εµπιστοσύνη
των εργαζοµένων.
Τους καλούµε να συσπειρωθούν και να ενισχύσουν την ΠΑΣΚΕ και µε την
ευθύνη που µας δίνει η στήριξη τους δίνουµε όλες µας τις δυνάµεις για να
ανταποκριθούµε στις προσδοκίες τους.

Σήµερα, τα µάτια των συνδικάτων όλης της Ευρώπης είναι στρωµένα επάνω
µας.
Οι εργαζόµενοι για την ελπίδα, την προσδοκία, την προοπτική.
Οι ισχυροί για να µετρήσουν το µέγεθος των κοινωνικών αντιδράσεων που
µπορούν ν΄ανακόψουν τα σχέδιά τους.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
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Ας κάνουµε ότι είναι δυνατόν για να ανατρέψουµε τ΄ αντεργατικά τους
σχέδια, για να ακυρώσουµε τον εργασιακό µεσαίωνα που θέλουν να
επιβάλλουν στους εργαζόµενους της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης!

Ενωµένοι θα το πετύχουµε.
Συνεχίζουµε και δηµιουργούµε ισχυρό συνδικαλιστικό κίνηµα, παρεµβαίνοντα
θεσµό στις πολιτικές κοινωνικές οικονοµικές εξελίξεις, που µπαίνει ανάχωµα
στις αντιλαϊκές πολιτικές, στις επιδιώξεις των αγορών, σε Κυβερνητικές
επιλογές, που ανοίγει αγωνιστικά το δρόµο για νέες κατακτήσεις για τους
εργαζόµενους, το ΛΑΟ και τη Χώρα.
Γειά σας.
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