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Η ομιλία του Νίκου Ξουράφη, προέδρου του  
Εργατικού Κέντρου Πειραιά στη Γενική Συνέλευση 17 Μάρτη 2018 

 
Στη σημερινή Γενική Συνέλευση θέλουμε να συζητήσουμε για το πώς καλύτερα θα 

οργανώσουμε την παρέμβασή μας για τα ζητήματα των ΣΣΕ, των ιδιωτικοποιήσεων, των 
πλειστηριασμών, συνολικά πως καλύτερα θα απαντήσουμε στην επίθεση της Κυβέρνησης 
στα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, στη νέα επίθεση που ετοιμάζει ενόψει και της 
τέταρτης αξιολόγησης. 

Η σημερινή μας Γενική Συνέλευση γίνεται μετά από την απεργιακή κινητοποίηση στις12 
Γενάρη ενάντια στην Κυβέρνηση, τον ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές ενώσεις, την ΕΕ, ενάντια 
στο χτύπημα της απεργίας, της οργάνωσης των συνδικάτων, της συλλογικής πάλης. 

Μια απεργία που συμμετείχε το ΕΚΠ με απόφαση της πλειοψηφίας η οποία έγινε κόντρα 
και στη θέληση της ΓΣΕΕ, η οποία απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις δεν έκανε τίποτα. 

Είναι καθαρό ότι η στρατηγική της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που υπηρετεί τα θέλω του ΣΕΒ, 
τα θέλω της κυβέρνησης, της καπιταλιστικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, του ρεαλισμού, 
της συναίνεσης, της λογικής της υγιούς επιχειρηματικότητας, προξενεί τεράστια ζημιά, τσακίζει 
τη ζωή και τα συμφέροντα της Εργατικής Τάξης. 

Πριν μερικές μέρες υπήρξε η κοινή δήλωση για την ΟΚΕ, το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 
που μιλάει για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 και την οποία συνυπογράφουν οι 
κοινωνικοί εταίροι που συναπαρτίζουν την ΟΚΕ δηλ. οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και οι 
εκπρόσωποι των εργοδοτικών ενώσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ΣΕΒΕΕ 
κ.ά.). Το πώς εννοούν την ανάπτυξη εκτός των άλλων φαίνεται και από τα συνεχή εργατικά 
εγκλήματα. Πρόσφατα είχαμε μόνο στον Πειραιά δύο νεκρούς στη Ζώνη,  έναν οικοδόμο στη 
Σαλαμίνα, τον αμίαντο στο πλοίο «Moby Love». 

Είναι τεράστιο ψέμα ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη θα φέρει αύξηση μισθών, μείωση 
ανεργίας, βελτίωση της ζωής μας. Όρος γι αυτήν είναι η ένταση της εκμετάλλευσης, η σφαγή 
δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών, για να εξασφαλίσουν τα κέρδη του μεγάλου 
κεφαλαίου. 

Η υπεράσπιση της ζωής των εργατικών δικαιωμάτων, η οργάνωση της πάλης για την 
αντεπίθεση της βρίσκεται στα χέρια όσων πιστεύουν ότι η κατάσταση δεν πρέπει να μείνει 
έτσι. Μια κατάσταση που δυσφημεί την έννοια συνδικάτο στα μάτια των εργαζομένων που 
θέλουν αποκούμπι απέναντι στην επίθεση που δέχονται στη ζωή τους, στα δικαιώματά τους. 

Η στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ αποδείχνει ότι όχι μόνο δεν μπορεί αλλά κυρίως δεν 
θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν ΣΣΕ, να έχουν αποκλειστικά 
δημόσια υγεία, παιδεία, σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
να αντισταθούν στις ιδιωτικοποιήσεις, τους πλειστηριασμούς, κ.λπ. 

Φάνηκε από την τελευταία στάση της όταν πήγε κόντρα στη θέληση Ομοσπονδιών, 
Εργατικών Κέντρων, Σωματείων, να δοθεί απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική ώστε η 
κυβέρνηση να περάσει τα μέτρα χωρίς να ακουστεί το παραμικρό. 

Όμως νομίζουμε ότι οι απεργίες στις 14 Δεκέμβρη και στις 12 Γενάρη έδειξαν ότι υπάρχει 
ένας κόσμος που αντιστέκεται και διεκδικεί. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να συνεχίσουμε να 
παλεύουμε να μπουν στη δράση και άλλοι εργαζόμενοι. 

Η στάση της Κυβέρνησης, του μεγάλου κεφαλαίου, απέναντι στην Εργατική Τάξη με το 
χτύπημα των δικαιωμάτων της, τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στάση του 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού βάζουν ακόμη πιο αυξημένα καθήκοντα σε 
όλους μας. 

  

Δεν χωράει καμία αναμονή, κανένας εφησυχασμός. 
  

Είμαστε σε νέα φάση στην κρίση, που το κεφάλαιο επιδιώκει να περνάει νέα μέτρα που θα 
αυξάνουν την εκμετάλλευση της Εργατική Τάξη χωρίς καμία αντίδραση, με τα στόματα 
κλειστά. Θα αυξηθεί η καταστολή, η εργοδοτική τρομοκρατία. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να 
πείσει ότι το 2018 είναι η χρονιά κατά την οποία τελειώνουν τα προγράμματα στήριξης και η 
ασφυκτική εποπτεία και ότι θα μεταβούμε στην επόμενη μέρα. Όσο όμως και αν η Κυβέρνηση 
εστιάζει την προπαγάνδα «στην επόμενη μέρα» αυτή η «μέρα» για τους εργαζόμενους είναι 
ήδη εδώ. Τη ζει από σήμερα ο λαός, που βλέπει μαζί με τους ρυθμούς ανάκαμψης που 
επιστρέφουν, να πολλαπλασιάζονται τα βάρη που καλείται να σηκώσει για να κατοχυρωθεί η 
τροχιά της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Εκτός από τα 88 προαπαιτούμενα που έχουν ήδη μπει στο τραπέζι της επόμενης 
αξιολόγησης εξακολουθούν οι εκκρεμότητες της 3ηςαξιολόγησης εστιάζοντας στα κόκκινα 
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δάνεια, τα οποία πρέπει γρήγορα να μειωθούν, δηλαδή να γενικευτούν οι εκβιασμοί απέναντι 
στα λαϊκά νοικοκυριά και οι αρπαγές της περιουσίας τους. Άλλωστε αυτό το σκηνικό 
κλιμακώνεται με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που συνδυάζονται με ένταση της 
καταστολής ενώ στην ημερήσια διάταξη μπαίνουν ο επανυπολογισμός των συντάξεων, η 
κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και άλλα μέτρα. 

Στην προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να συντηρήσει τις κάλπικες ελπίδες για τα 
«οφέλη» που θα διαμοιραστούν με την κατοχύρωση θετικού ρυθμού στην καπιταλιστική 
οικονομία, εντάσσεται και η φιλολογία για αυξήσεις στον κατώτερο μισθό μετά τον Αύγουστο 
του 2018 και αν το επιτρέψει η οικονομία. Την ίδια ώρα που στην αγορά εργασίας διευρύνεται 
η «ευελιξία» στα πρόθυρα βρίσκεται μια ακόμη μείωση του αφορολόγητου για τα λαϊκά 
στρώματα, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι δεν αμείβονται ούτε καν με τα ψίχουλα του κατώτερου 
μισθού, ενώ το σύνολο των μνημονιακών αντεργατικών νόμων διατηρούνται σε πλήρη ισχύ 
και επεκτείνονται. 

Τη χρονιά που πέρασε από το προηγούμενο συνέδριο απέναντι στην επίθεση στα 
δικαιώματα των εργαζομένων από το μεγάλο κεφάλαιο, την Κυβέρνηση, την ΕΕ, 
προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την αντίσταση των εργαζομένων. 

Απαντήσαμε και χρειάζεται ακόμη πιο επιθετικά να απαντάμε στο «αφήγημα» όπως αυτό 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης και το όφελος των εργαζομένων από αυτές.  

Είναι τεράστιο ψέμα ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη θα φέρει αυξήσεις στους μισθούς, 
μείωση της ανεργίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

Όροι για την καπιταλιστική ανάπτυξη είναι η ένταση της εκμετάλλευσης, η μείωση μισθών 
και δικαιωμάτων στη δουλειά, ο σφαγιασμός κοινωνικών παροχών και συντάξεων για να 
εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα χρηματοδότησης του μεγάλου κεφαλαίου. 

Καταφέραμε παρά τις προσπάθειες Κυβέρνησης , ΣΕΒ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, να φέρουμε στο 
επίκεντρο τη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο και κυρίως για το ζήτημα της απεργίας αλλά 
και των πλειστηριασμών. Καταφέραμε να μην περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας 
αιφνιδιάσει, να περάσει ο νόμος στα μουγκά. 

Παρεμβήκαμε στους χώρους δουλειάς με συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, συζητήσεις. 
Κάναμε απεργία κόντρα στη στάση της ΓΣΕΕ αλλά και κόντρα στη στάση των παρατάξεων 
του ΕΚΠ οι οποίες είτε δεν συμφώνησαν στην απεργία είτε όσοι συμφώνησαν την 
υπονόμευσαν. 

Δεν υπήρξε μικρή ή μεγάλη κινητοποίηση στο χώρο του Πειραιά όπου η παράταξη της 
ΔΕΣΚ και το ΠΑΜΕ να μην έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο. 

Ιδιαίτερα στον πολύμηνο αγώνα της Ζώνης για τη Συλλογική Σύμβαση, στις πολυήμερες 
κινητοποιήσεις στα εργοστάσια της Unilever και στα σαπουνάδικα, Ναυτεργάτες, ενάντια 
στους πλειστηριασμούς, για την Υγεία κ.ά. 

Σε αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις οι οποίες το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι οι 
συσχετισμοί. Απόντες από τη δράση του ΕΚΠ εμφανίζονται μόνο στο ΔΣ και μόνο για να 
κάνουν κριτική στο ΠΑΜΕ. 

Όσες φορές αποφασίσαμε ακόμη και ομόφωνα να προχωρήσουμε κάποια ζητήματα δεν 
έρχονταν ούτε στις συσκέψεις. 

Όταν έμπαινε ζήτημα κινητοποιήσεων το κριτήριό τους δεν ήταν τα αιτήματα αλλά αν την 
πρωτοβουλία την παίρνει το ΠΑΜΕ ή η ΓΣΕΕ. 

Έχουν ευθύνες για την κατάσταση του κινήματος στο χώρο του Πειραιά. Έχουν ταυτιστεί 
με τη γραμμή της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που έχει σημαία της την ανταγωνιστικότητα του 
κεφαλαίου και την κερδοφορία του. Στηρίζουν τη ΓΣΕΕ ακόμα και όταν λέει ότι δεν χρειάζεται 
κινητοποίηση για τις Συλλογικές Συβάσεις γιατί η απεργία σαν μορφή έχει χρεοκοπήσει – ας 
κάνουμε σόου με μπαλόνια. 

Επιδιώκουν με τη στάση τους να απομακρύνουν τους εργαζόμενους από το ταξικό κίνημα. 
Συνυπογράφουν την ταξική ειρήνη και τη σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. 

Κατηγορούν το ΠΑΜΕ ότι είναι κομματικός συνδικαλισμός. Ποιοι; Αυτοί που κάνουν κοινές 
συγκεντρώσεις με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τΗ ΛΑΕ και άλλες συλλογικότητες όπως λένε χωρίς 
σωματεία παρά ένα με δύο. Αυτοί είναι ακομμάτιστοι…. Ενώ το ΠΑΜΕ που διοργανώνει 
κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και χιλιάδων εργαζομένων είναι 
κομματικοί. 

Αυτό που τους ενοχλεί είναι ότι το κύρος του ΠΑΜΕ μεγαλώνει η συσπείρωσή του 
διευρύνεται. Αυτό που παλεύουν με λύσσα είναι η ταξική γραμμή που συσπειρώνει εργάτες 
ενάντια στον συμβιβασμό και τη μοιρολατρία, ενάντια στην εργοδοσία, κυβέρνηση, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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Συνάδελφοι, -σες, 
 
Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια σειρά επικίνδυνες εξελίξεις, όπως και ανακατατάξεις, 

στο Ιμπεριαλιστικό σύστημα. Βλέπουμε τον ανταγωνισμό των μονοπωλίων για το 
ξαναμοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής, των δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και 
ενέργειας, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών. Εμπλέκονται ισχυρές δυνάμεις, ΗΠΑ, 
ΕΕ, Ρωσία και συμμετέχει δραστήρια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Έκφραση αυτών των ανταγωνισμών είναι και τα όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια, στη Μέση 
Ανατολή, στο Αιγαίο, στην Κύπρο κ.α. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις φέρνουν 
τους λαούς της περιοχής μας όλο και πιο κοντά σε καταστάσεις που πριν μερικά χρόνια οι 
περισσότεροι νόμιζαν ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσουν, ότι ανήκουν στο παρελθόν. 

Οι Ανταγωνισμοί για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων διαμορφώνουν 
ένα ευέλικτο «μείγμα με επίκεντρο το Αιγαίο και την ΑΟΖ της Κύπρου, με το Τουρκικό κράτος 
να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα αμφισβήτησης και κατοχύρωσης. 

Το χτύπημα στα Ίμια, τα πηγαινέλα των γεωτρυπάνων, τα εμπόδια που βάζουν οι 
Τούρκοι, οι πληροφορίες για επαφές  των Τουρκοκυπρίων με ανώτερα στελέχη του 
ενεργειακού κολοσσού που ανέλαβε την έρευνα στο «οικόπεδο 3» δείχνουν ότι το «κουβάρι 
περιπλέκεται όλο και περισσότερο και ότι οι λαοί θα έχουν άσχημα ξεμπερδέματα. Φυσικά 
όλα αυτά πηγάζουν από το κυνήγι του κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους κερδοφόρους για το κεφάλαιο τομείς. 

Με βάση αυτές τις εξελίξεις καταρρέουν τα παραμύθια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
περί Ελλάδας –«πυλώνα σταθερότητας», περί «ασφάλειας» που δήθεν απολαμβάνει ο λαός 
μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι η περιβόητη «γεωστρατηγική 
αναβάθμιση» δεν είναι στόχος μόνο της Ελληνικής αστικής τάξης, αλλά και τους Τουρκικής, γι 
αυτό οξύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ τους με την πιθανότητα και πολεμικής εμπλοκής. 

Το κουβάρι των αντιπαραθέσεων επεκτείνεται σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων με την 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ να τρέχουν τις διαδικασίες για να εντάξουν τα κράτη της περιοχής στις 
γραμμές τους ώστε να θωρακιστούν απέναντι σε ανταγωνιστές τους όπως η Κίνα και η 
Ρωσία. Ενεργό ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό έχει και η Ελληνική Κυβέρνηση που σηκώνει τη 
σημαία των ΕυρωΝατοϊκών σχεδιασμών από τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι τη Μεσόγειο.  

Φυσικά δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτό που βιώνουν οι λαοί από πρώτο χέρι από τον 
Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως στη Συρία όπου ο κύκλος αίματος δεν λέει να κλείσει. Αντίθετα 
κλιμακώνεται, αποδεικνύοντας ότι η αντιμετώπιση του «Ισλαμικού Κράτους» από τους 
Ιμπεριαλιστές ήταν το πρόγευμα της επέμβασης και ότι τώρα έρχεται το κυρίως πιάτο. Όσο 
περνάει ο καιρός, η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ρωσία – Τουρκία, τόσο 
μεγαλώνει την πιθανότητα μιας πιο γενικευμένης πολεμικής αντιπαράθεσης 

 

Οι ιμπεριαλιστές ξαναμοιράζουν τη γη με το αίμα των λαών  
γι αυτό καλλιεργούν τις εθνικιστικές έχθρες ανάμεσα στους λαούς. 

 
Στα Βαλκάνια έχουμε ζήσει την εμπειρία του αιματηρού και καταστροφικού διαμελισμού 

κρατών με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την αλλαγή των συνόρων. 
Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους 

λαούς. Αντίθετα μας ενώνει το κοινό συμφέρον της πάλης για μια ζωή χωρίς πλούτο και 
φτώχεια, χωρίς αφεντικά, αυτή είναι η ζωή που μας ανήκει. 

 
Έχουμε χρέος να δυναμώσει η πάλη στα συνδικάτα για: 
 

 Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους εκτός συνόρων. 
Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από  το Αιγαίο 
και τα Βαλκάνια. 

 Καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικοπολιτική συμμαχία των καπιταλιστών. 

 Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. 

 Πάλη ενάντια στην περιστολή συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών. 

 Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες για δράση έξω από τα σύνορα, διεκδικούμε 
δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής οικογένειας. 

 Αγώνας τώρα ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό, το σωβινισμό. 

 Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. 
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Δεν μπαίνουμε κάτω από την ξένη, εχθρική για μας, σημαία της πλουτοκρατίας των 

χωρών μας και των συμμάχων τους. Υψώνουμε τη σημαία των συμφερόντων της εργατικής 
τάξης. 

Παλεύουμε ενάντια στους άδικους πολέμους, για την εξάλειψη των αιτιών που τους 
προκαλούν. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αναζωπυρώθηκε το θέμα για την ονοματολογία της ΠΓΔΜ. 
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επείγονται για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής 
του ΝΑΤΟ (Ιούλης 2018), καθότι οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια είναι πολύ 
ισχυροί. Συγκρούονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Από τη μια η Ρωσία δεν θέλει να 
χάσει την επιρροή που παραδοσιακά είχε στο χώρο των Βαλκανίων και από την άλλη οι ΗΠΑ 
ενδιαφέρονται να αποσπάσουν χώρες από την επιρροή της Ρωσίας, να τις εντάξουν στον 
ευρωατλαντικό άξονα (ΝΑΤΟ, ΕΕ). 

Προκειμένου να συγκαλυφτούν τέτοιοι σχεδιασμοί στην περιοχή των Βαλκανίων, 
προτάσσεται η ονοματολογία αποσυνδεδεμένη απ όλα τα υπόλοιπα. Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να μην πέσουν στη στείρα ονοματολογία, αλλά να απαιτήσουν να δοθεί βάρος σε εγγυήσεις, 
σε προϋποθέσεις για μια λύση που θα βρίσκεται μακριά από αλυτρωτισμούς, από 
εθνικισμούς, από σοβινισμούς, που θα υπερασπίζεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας 
μακρά από αλλαγές συνόρων. 

Δεν συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια για την ονοματολογία. Οι εργαζόμενοι να μην 
παγιδευτούν σε ψεύτικους διαχωρισμούς. Αυτά τα συλλαλητήρια καλλιεργούν τον χωρισμό 
των εργαζομένων., είναι έδαφος για να δρουν δυνάμεις που δηλητηριάζουν με τον σοβινισμό 
και τον εθνικισμό, καλλιεργούν το μίσος μεταξύ των λαών. Η προσπάθεια που γίνεται από τα 
αστικά κόμματα, είτε συμμετέχουν φανερά ή κρυφά ή όχι, να χαράξουν διαχωριστικές 
γραμμές ανάμεσα στους εργαζόμενους, δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι όλα μαζί τα 
κόμματα αυτά, είναι τα κόμματα που στηρίζουν το ΝΑΤΟ, την πολιτική των ΗΠΑ – ΕΕ, που 
είναι η αιτία της κατάστασης στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. 

 
Συνάδελφοι, -σες, 
 
Συνεχίζει να χειροτερεύει η ζωή της Ε.Τ. και με τα μέτρα που ψηφίστηκαν αλλά και τα 

επόμενα 88 προαπαιτούμενα για την 4
η
 αξιολόγηση που έρχεται. 

Η Κυβέρνηση με τα επιτελεία του κεφαλαίου με το χρονοδιάγραμμα των 100 ημερών που 
ανακοινώθηκε στην αρχή της εβδομάδας «τρέχον» την αντιλαϊκή επέλαση που θα κλείσει τις 
εκκρεμότητες του τρίτου μνημονίου. 

Οι αντιλαϊκές αυτές εκκρεμότητες από τα 88 προαπαιτούμενα έως τη συζήτηση για τις 
διευκολύνσεις του κρατικού χρέους και από το «εθνικό» αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάλυση 
του κεφαλαίου έως τις απαιτήσεις του ΔΝΤ, δημιουργούν ένα πραγματικό ναρκοπέδιο  για τις 
εργατικές – λαϊκές ανάγκες. 

Το «πακέτο» αποτελείται κατ’ αρχάς από τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, τα οποία 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την «κωδικοποίηση» «μονιμοποίηση» όλων των αντεργατικών 
μέτρων που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια (διάλυση ΣΣΕ, εκτόξευση ευελιξίας, 
απελευθέρωση απολύσεων, χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας κ.ά.) την περαιτέρω 
«μεταρρύθμιση» τσεκούρι στα κοινωνικά επιδόματα, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με 
την επιβολή επιπλέον φόρων στη μικρή ακίνητη  περιουσία κ.α. 

Προωθούνται μια σειρά αντιλαϊκών μέτρων ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει το 
κρέας ψάρι λέγοντας ότι στην 4

η
 αξιολόγηση δεν προβλέπονται μέτρα δημοσιονομικού 

χαρακτήρα και ενώ παράλληλα προχωράει η επιχείρηση «μείωσης των κόκκινων δανείων»,  
οι πλειστηριασμοί «λαϊκά σπίτια που από 1

η
 Μάη επεκτείνονται και για χρέη προς 

ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο. 
Όλα αυτά θα περιλαμβάνονται στις λεγόμενες «εθνική αναπτυξιακή στρατηγική» που 

διαμόρφωσε η κυβέρνηση με «πυξίδα» τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου στη 
λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάδειξη της χώρας 
σε κόμβο ενέργειας και διαμετακόμισης. 

Αυτοί είναι οι στόχοι που η κυβέρνηση και οι θεσμοί βάλουν και με την προϋπόθεση να 
συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό σχέδιο ανεξάρτητα από τις αλλαγές των Κυβερνήσεων, με 
εποπτεία έως το 2060. 

Καμιά προσδοκία δεν μπορεί να περιμένει ο λαός από τη συζήτηση για τη διευθέτηση του 
κρατικού χρέους εκεί που τσακώνονται πιο ιμπεριαλιστικό κέντρο θα φορτωθεί τη χασούρα. 
Το σίγουρο είναι ότι τα βάρη θα τα φορτωθεί πάλι ο λαός. 
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Παράλληλα και παίρνοντας υπόψη την ανάπτυξη της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, 
ενισχύονται οι πιέσεις για εφαρμογή μια ώρα αρχύτερα των αντιλαϊκών μέτρων με πρώτη –
πρώτη την απαίτηση του ΔΝΤ για εφαρμογή νωρίτερα των συμφωνηθέντων για μείωση στο 
αφορολόγητο. 

Αυτά αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά τα κυβερνητικά παραμύθια περί τέλους των 
«θυσιών» μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα  μιλάνε ότι τότε υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης του 
κατώτατου μισθού την ώρα που το αντεργατικό πλαίσιο θα ζει και θα βασιλεύει. 

Μπροστά μας έχουμε σημαντικές μάχες όμως είναι ανάγκη να επικεντρωθούμε σε δυο 
βασικά μέτωπα, τις ΣΣΕ και τους Πλειστηριασμούς, χωρίς να παραγνωρίζουμε ή να 
αφήνουμε πιο πίσω τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Με αιχμή τη διεκδίκηση για τις ΣΣΕ να οργανώσουμε το Συλλαλητήριο στον Πειραιά την 
Τρίτη, να ανοίξουμε τη συζήτηση για την ανάκτηση των απωλειών, τη διεκδίκηση των 
σύγχρονων εργατικών –λαϊκών αναγκών σε «σύγκρουση με το κεφάλαιο, την κυβέρνηση , τα 
σχέδιά τους». 

Η μάχη για τις ΣΣΕ είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση. 
Θυμίζω το κείμενο που έχουμε υπογράψει 536 Σωματεία, Σ-Κ , Ομοσπονδίες, και Εργατικά 
Κέντρα και που κατατέθηκε στη Βουλή, η οποία όμως ποτέ δεν συζήτησε με ευθύνη των 
αστικών κομμάτων γιατί συμφωνούν με τη γραμμή της κυβέρνησης, της ΕΕ, των Βιομηχάνων, 
των Τραπεζιτών, των εφοπλιστών για την κατάργηση των ΣΣΕ, το τσάκισμα μισθών και 
μεροκάματων. 

Τη συλλογική σύμβαση εργασίας τη γέννησε στα τέλη του περασμένου αιώνα η ανάγκη για 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση των εργοδοτών. 
Επιβλήθηκε σε μια σειρά χώρες και κλάδους με την αναγνώριση και ισχυροποίηση των 
εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από σκληρούς απεργιακούς αγώνες. Η 
υπογραφή της αποτελούσε αντικείμενο αποφασιστικής διεκδίκησης των εργαζομένων, γιατί η 
εργοδοσία ποτέ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να συμπιέζει προς τα κάτω μισθούς και 
δικαιώματα, ακόμη και σε καιρούς ανάπτυξης. 

Η επίθεση της ΕΕ και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων ιδιαίτερα μετά με την 
εφαρμογή των τριών Μνημονίων, ανέτρεψε όλο το νομικό πλαίσιο για τις συλλογικές 
συμβάσεις που κατακτήθηκε σταδιακά από το εργατικό κίνημα στη χώρα, από το 1995 ως το 
1990. Καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και μειώθηκε με νόμο ο 
κατώτερος μισθός στα 586 ευρώ και στα 511 για τους νέους κάτω των 24 ετών. 

Σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται με ατομικές συμβάσεις. Μέσα 
στον ίδιο κλάδο, ακόμη και στον ίδιο εργασιακό χώρο, δεν υπάρχει ενιαίο καθεστώς στους 
όρους δουλειάς. Δεκαέξι διαφορετικές εργασιακές σχέσεις διαφοροποιούν όχι μονάχα τους 
μισθούς, αλλά και ζητήματα που αφορούν το χρόνο εργασίας, ή άλλους θεσμικούς όρους 
σχετικούς με την προστασία της μητρότητας, τις συνδικαλιστικές και ατομικές ελευθερίες, τον 
καθορισμό των καθηκόντων και άλλα δικαιώματα που μπορεί να εξασφαλίζει μια συλλογική 
ρύθμιση. 

Σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να επανακαθορίσουμε τι αποτελεί για τον 
εργαζόμενο και την οικογένειά του σύγχρονη ανάγκη. 

Ο παραγόμενος από τον εργατοϋπάλληλο πλούτος είναι πολλαπλάσιος από αυτόν 
περασμένων δεκαετιών, ενώ σημαντικά έχουν συμβάλλει στο επίπεδο της ζωής του 
ανθρώπου η εξέλιξη των τεχνολογιών και της επιστήμης. 

Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μην προσαρμόσουμε τις απαιτήσεις μας με βάση τα όσα 
παράγουμε;  Μπορούμε να αρκεστούμε σε όσα θεωρούσαμε ανάγκες, πριν από 40, 30 ή 
ακόμα και 20 χρόνια; Μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, τη μισή δουλειά-μισή ζωή, 
την ανασφάλιστη εργασία;  

 
Σήμερα, σύγχρονη ανάγκη είναι: 
 
- Η μόνιμη και σταθερή δουλειά όλο το χρόνο, χωρίς την ανεργία και την μισοαπασχόληση 

να μπαίνουν εμπόδιο στην επιβίωση των εργαζομένων. 
- Κοινωνική Ασφάλιση που να εξασφαλίζει ένα διευρυμένο πλέγμα προστασίας, ώστε 

μετά τον εργάσιμο βίο να υπάρχει προστασία και αξιοπρεπής ζωή μέσω των συντάξεων, να 
υπάρχει συνολική κάλυψη και φροντίδα της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, το δικαίωμα και η 
προστασία της μητρότητας, η ασφάλιση των παιδιών, τα προνοιακά επιδόματα για πιο 
ευπαθείς ομάδες. 

- Μισθοί που να ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο διαβίωσης με βάση τον παραγόμενο 
πλούτο και τις ανάγκες των εργατικών οικογενειών. 
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- Η μείωση του εργάσιμου χρόνου ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να απολαμβάνει τον 
κόπο από τη δουλειά του, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες ου επιθυμεί, να αφιερώνει 
περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του. 

- Η δωρεάν αποκλειστικά δημόσια και καθολική πρόσβαση στη μόρφωση και στην 
αποκατάσταση της υγείας του. 

- Η φθηνή λαϊκή στέγη με όλες τις ανέσεις που προσφέρει η εξέλιξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, χωρίς την απειλή των πλειστηριασμών. 

- Οι διακοπές και η αναψυχή, ο τουρισμός και η δυνατότητα να γνωρίσει ο εργαζόμενος 
τον τόπο του, άλλα μέρη και πολιτισμούς. 

 
Αυτά για να διεκδικηθούν χρειάζεται: 
 

 Κίνημα ταξικό, οργανωμένο και προσανατολισμένο απέναντι στην εργοδοσία, τους 
νόμους και το κράτος της. 

 Κίνημα μαζικό, οργανωμένο με βάση τον τόπο δουλειάς και τον κλάδο. 

 Κίνημα απαλλαγμένο από τους εγκάθετους της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. 

 Κίνημα που δεν παλεύει μόνο για επιμέρους βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των 
αναγκών της εργατικής οικογένειας, για την ανατροπή και κατάργηση των 
εκμεταλλευτικών σχέσεων. 

 Κίνημα διεθνιστικό που παλεύει για έναν ενιαίο σκοπό σε κάθε ξεχωριστή χώρα. 
 
Για τέτοιο κίνημα δίνουν τη μάχη καθημερινά οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 
 
Το ΠΑΜΕ σε κάθε κλάδο και συνολικά αποτελεί χώρο ταξικής συσπείρωσης σωματείων, 

συνδικαλιστών, επιτροπών αγώνα, που παλεύουν συντονισμένα, πανελλαδικά, με όρους 
μαζικού κινήματος, με πλαίσιο στόχων πάλης που εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής 
τάξης και συγκρούεται με τη στρατηγική του κεφαλαίου, στη συνολική αντιλαϊκή πολιτική που 
εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. 

Συνενώνει ιδιωτικούς, δημόσιους, άνεργους, συνταξιούχους κλπ. Δεν περιμένει τη ΓΣΕΕ ή 
την ΑΔΕΔΥ για να δράσει. Καθημερινά προσπαθεί να αναπτύσσει πολύμορφη πάλη μέσα 
από τα σωματεία που συσπειρώνονται σε αυτό. 

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συστρατευθούμε. 
 

 


