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Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Βουλευτές, 

Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι, 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι σύνεδροι, 

Σας καλωσορίζω στο Συνέδριο της κορυφαίας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων. 

Από το βήµα του προηγούµενου συνεδρίου της ΓΣΕΕ το Μάρτη του 

2007 στην εναρκτήρια οµιλία µου και σε περίοδο που τίποτα δεν προµήνυε 

την «καταιγίδα» που σήµερα αντιµετωπίζουµε, σηµείωνα: 

«Στις συνθήκες όµως που έχουν διαµορφωθεί το κρίσιµο διακύβευµα 

δεν είναι – παρά τη σπουδαιότητα που έχουν – ούτε η άµυνα, ούτε η 

εξωτερική πολιτική, αλλά αν θα υπάρξει µια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. Αν δηλαδή 

η Ευρώπη και η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ένωσή της θα στηριχθεί 

στις αρχές του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτηµένου, του Ευρωπαϊκού 

κοινωνικού µοντέλου. Εάν η Ευρώπη αποκτήσει συνείδηση «καθ΄εαυτή» και 

δεν θα παρακολουθεί άλλες δυνάµεις. 

»Θέλουµε και αγωνιζόµαστε για µια Ευρώπη Οµόσπονδη, ισοτιµίας και 

πολιτισµικότητας και όχι µια διακυβερνητική Ευρώπη παραδοµένη στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». 

 ∆υστυχώς, οι χειρότερες εκτιµήσεις επιβεβαιώθηκαν. Η 

διακυβερνητική Ευρώπη, η Ευρώπη των νοµισµατικών σιδηρών συνθηκών, η 

Ευρώπη των τραπεζιτών και της Κεντρικής Τράπεζας περνά την πλέον 

κρίσιµη φάση της ιστορίας της. 

 Η πολιτική και οικονοµική αρχιτεκτονική της, που σχεδιάστηκε µε 

βάση τις ιστορικές φοβίες της κραταιάς οικονοµικής δύναµης της Γερµανίας 

και την ιδεοληπτική προσέγγιση των τραπεζιτών και των νέο-συντηρητικών 

πολιτικών για αντιπληθωριστική πολιτική µε τον έλεγχο των επιτοκίων και 

της ρευστότητας έχει οδηγήσει την Ε.Ε. στο «χείλος του γκρεµού» και τις πιο 

αδύνατες οικονοµίες – η Ελληνική και άλλες του Ευρωπαϊκού Νότου – ακόµα 

και πέραν αυτού. 

 Αυτά που ως χώρα, ως λαός, ως κοινωνία βιώνουµε είναι απότοκα 

συνδυασµού της Ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της ασκηθείσας 

κυρίως από την απελθούσα Κυβέρνηση δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία 

οδήγησε σε εκτροχιασµό τα δηµόσια οικονοµικά και κατέστησε τη χώρα 

«ανοχύρωτη» στους διεθνείς κλυδωνισµούς και στις πιέσεις των περίφηµων 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίου και των κερδοσκόπων. 
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Η Ελλάδα αποτελεί το «πειραµατόζωο» της νέο-συντηρητικής 

πολιτικής ελίτ που διοικεί την Ευρώπη. Με την πολιτική πυγµής που ασκεί 

αφενός τιθασεύει τις άλλες χώρες κυρίως του Ευρωπαϊκού νότου µε το φόβο 

ότι έρχεται η σειρά τους και αφετέρου εκπέµπουν ισχυρό µήνυµα προς κάθε 

κατεύθυνση ότι δεν επιτρέπουν άσκηση άλλης εναλλακτικής, προοδευτικής, 

σοσιαλιστικής πολιτικής. Ότι δηλαδή οι νέο-φιλελεύθερες επιλογές που 

έφεραν την οικονοµία σ΄αυτή την κατάσταση µπορούν οι ίδιες να την 

ανατάξουν. 

Και τώρα έχουµε το εξής παράδοξο: 

Στις ευρωπαϊκές οικονοµίες η κρίση να ξεκινά ως χρηµατοπιστωτική, 

οι Τράπεζές τους να έχουν «µολυνθεί» µε τα τοξικά προϊόντα των 

αµερικανικών κολοσσών που κατέρρευσαν και να µεταβάλλεται σε 

δηµοσιονοµική ενώ στη χώρα µας που δεν είχαν εκτεθεί οι Τράπεζες σε 

τοξικά προϊόντα η κρίση να την βρίσκει στα πρόθυρα της δηµοσιονοµικής 

κατάρρευσης και να υπάρχει κίνδυνος να µεταβληθεί σε χρηµατοπιστωτική 

ενόψει και της βαθειάς ύφεσης της πραγµατικής οικονοµίας. 

Η συνταγή των αγορών και των διεθνών-υπερεθνικών οργανισµών 

πάντα η ίδια και πάντα χειρότερη από την αρρώστια. 

Μείωση µισθών, περιορισµοί σε βαθµό αποδόµησης του κοινωνικού 

κράτους, απελευθέρωση απολύσεων, ελαστικοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων, δραστικός περιορισµός των κοινωνικών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων, της µισθωτής εργασίας. 

Οι συνταγές των νέο-συντηρητικών πολιτικών ελίτ και των πρακτικών 

των «αγορών», δηλαδή των χρηµατοοικονοµικών ελίτ συνδυάζονται µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να λειτουργούν ως αυτοεπιβεβαιούµενη προφητεία. 

Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση στη χώρα µας µε ισχυρή λαϊκή εντολή και 

µε επαγγελία µιας εναλλακτικής πρότασης διεξόδου δυστυχώς δεν άντεξε 

στις πιέσεις και τα «θέλω» τους και πήρε µέτρα σκληρά και άδικα κοινωνικά 

καθώς περιορίζουν το διαθέσιµο εισόδηµα των µισθωτών και των 

συνταξιούχων χωρίς να υπάρχει κανένα µέτρο, κανένα κοινωνικό ισοδύναµο 

ώστε να πληρώσουν για την κρίση αυτοί που πραγµατικά ευθύνονται, οι 

έχοντες και κατέχοντες, οι µονίµως φοροκλέπτοντες και φοροαποφεύγοντες. 

Η κρατικοδιαίτη και εν πολλοίς επιδοτούµενη επιχειρηµατικότητα, η οποία 

είχε απορροφήσει ένα µεγάλο µέρος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. 

Αυτό τελικά είναι το επίδικο και συγκρουσιακό ζήτηµα όχι µόνο στην 

Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 
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Ποιος θα πληρώσει την κρίση; 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα, ως οργανωµένος φορέας έκφρασης των 

συµφερόντων της µισθωτής εργασίας έχει δώσει σαφή απάντηση. 

� Την κρίση να πληρώσουν όσοι ευθύνονται, οι έχοντες και κατέχοντες. 

� Να µην επιτρέψουµε η κρίση του συστήµατος να µετατραπεί σε κρίση 

της µισθωτής εργασίας. 

Αυτό ήταν και το µήνυµα που εξέπεµψαν τα εκατοµµύρια των απεργών 

εργαζοµένων στις πρόσφατες Γενικές Απεργίες που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ. 

 

Η Κυβέρνηση οφείλει ν΄ αφουγκραστεί τη φωνή της κοινωνίας και 

αµέσως να προχωρήσει σε µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης δηλ. σε µέτρα που 

θα καλούνται οι έχοντες και κατέχοντες να πληρώσουν και σε πολιτικές 

αναπτυξιακές που θ΄αλλάξουν εκ βάθρων το παραγωγικό πρότυπο της 

χώρας. Ένα πρότυπο που κυριολεκτικά έχει εκπνεύσει δηµιουργώντας 

παραγωγική υστέρηση και στερώντας από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους 

την εργασία τους. 

Εµείς, ως µέτρο κρίσης αυτών των πολιτικών θα έχουµε την 

αποκατάσταση και βελτίωση της ευηµερίας των µισθωτών και τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας ώστε να περιοριστεί το άδικο και αντικοινωνικό 

φαινόµενο της ανεργίας. 

Από το Συνέδριό µας θα πάρουµε αποφάσεις και θα στείλουµε σαφή και 

ελπιδοφόρα µηνύµατα σε όλες τις κατευθύνσεις : 

• Οι αγώνες µας θα συνεχιστούν 

• Οι προτάσεις µα θ΄αναδειχθούν και θα εµπλουτιστούν 

• Οι προσπάθειές µας για µια πολιτική ανάπτυξης µε κοινωνική 

προστασία και αποτελεσµατικότητα δεν θα σταµατήσουν. 

 

Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Κυρίες και κύριοι, 

Σας καλωσορίζω στο κορυφαίο βήµα συνάντησης και έκφρασης των 

εκπροσώπων όλων των εργαζοµένων της χώρας. Εκπροσώπων σε 

διάφορους κλάδους της οικονοµίας, µε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις 

και αντίθετες κοµµατικές προτιµήσεις. Με κάτι όµως που είναι πέρα και 

πάνω απ΄αυτές τις υπαρκτές διαφορές. Τη θέληση να υπηρετήσουν τα 
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ανεξάρτητα συµφέροντα των δυνάµεων της εργασίας – όπως αυτά 

οριοθετούνται στην αυτόνοµη στρατηγική του Συνδικαλιστικού Κινήµατος. 

Γι΄αυτό το σκοπό µας εξέλεξαν µε δηµοκρατικές διαδικασίες και λειτουργίες 

ώστε να εκφράζουµε γνήσια, αυθεντικά και ανυστερόβουλα όλους τους 

εργαζόµενους και αυτό ακριβώς οφείλουµε να υπηρετήσουµε. 

Ας σταµατήσουν όλοι οι συµµετέχοντες στο πολιτικό σύστηµα 

ανεξαρτήτως χρώµατος – οι οποίοι είναι οι ίδιοι που το δόµησαν – να 

µεταθέτουν τις ευθύνες τους στα συνδικάτα. 

Τα συνδικάτα δεν είναι ενώσεις οµοϊδεατών.  

Αλλοίµονο στα κόµµατα που συµπεριφέρονται ως συνδικάτα. 

Αλλοίµονο στα συνδικάτα που συµπεριφέρονται ως κόµµατα. 

∆εν εφησυχάζουµε. Οφείλουµε µε την υπεύθυνη και δηµιουργική 

δράση µας να πείσουµε ευρύτερα τµήµατα του πληθυσµού. Να πείσουµε και 

αυτούς που αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα ότι µε τις πολιτικές µας 

αφήνουµε πίσω το παρελθόν του κοµµατισµού, της γραφειοκρατικής 

αποξένωσης του ξύλινου λόγου και των πρόσκαιρων εντυπωσιασµών.  

  

Οι προκλήσεις είναι πολλές και ο δρόµος δύσκολος.  

• Όταν η µισθωτή εργασία έχει µετατραπεί σε µόνιµο υποζύγιο 

εισοδηµατικών, φορολογικών και άλλων βαρών.  

• Όταν η εργατική τάξη χρησιµοποιείται ως «πειραµατικό εργαστήριο» 

ιδεολογικών και ιδεοληπτικών δογµατισµών.  

• Όταν διευρύνονται οι εισοδηµατικές και κοινωνικές ανισότητες και 

ασκούνται πολιτικές που δίνουν απλόχερα στους λίγους ότι µε κόπο και 

ιδρώτα δηµιουργούν οι πολλοί.  

• Όταν οι επικοινωνιακοί χειρισµοί έχουν υποκαταστήσει τον ευθύ πολιτικό 

λόγο και η λεξιµαγεία και λεξιλαγνεία αφαιρούν από τις έννοιες το 

πραγµατικό τους περιεχόµενο.  

• Όταν παρουσιάζονται ως µεταρρυθµίσεις πολιτικές που στρέφονται 

εναντίον των µισθωτών και των συνταξιούχων εκθεµελιώνοντας τα 

εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.  

• Όταν το µέγιστο θέµα της κοινωνικής ασφάλισης δεν υποστηρίζεται αλλά 

χρησιµοποιείται ως «εργαλείο» κατατροµοκράτησης των ασφαλισµένων 
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και ως θέµα που επηρεάζει την ηµερήσια διάταξη των δηµοσίων 

συζητήσεων περί τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

• Όταν νέοι διαχωρισµοί έρχονται να προστεθούν ανάµεσά µας. Νέοι και 

παλιοί, υψηλόµισθοι - χαµηλόµισθοι, ιδιωτικού - δηµοσίου δικαίου, 

λιγότερο ή περισσότερο ανασφαλείς.  

• Όταν το εργασιακό αντιµετωπίζεται µε µερεµέτια και οι εργολαβίες 

εξακολουθούν ανεξέλεγκτες σε ευαίσθητους χώρους όπως έδειξε και η 

εγκληµατική ενέργεια εναντίον της συναδέλφου µας Κων.Κούνεβα. 

• Όταν ο πυρήνας του κοινωνικού κεκτηµένου – η Συλλογική 

διαπραγµάτευση και το αποτέλεσµά της – αµφισβητείται από 

ευρωπαϊκούς, διεθνικούς και υπερεθνικούς οργανισµούς µε επίνευση 

µάλιστα από διάφορους παράγοντες εντός της χώρας. 

• Όταν παραγωγικές µονάδες απαξιώνονται, όταν τα Ναυπηγεία µας 

ιδιωτικοποιήθηκαν και οι νέοι Γερµανοί ιδιοκτήτες κρατικοποίησαν την 

κερδοφορία τους µέσω των εξοπλιστικών προµηθειών, όταν µονάδες 

βρίσκονται για κλείσιµο ενώ οι πρώην ιδιοκτήτες που τους λεηλάτησαν 

διάγουν βίο προκλητικό, όταν εργοδότες µετέρχονται απίθανων 

πρακτικών – µε την απειλή κλεισίµατος ή απόλυσης – ώστε εθελοδούλως 

οι εργαζόµενοι να παραιτηθούν απαράγραπτων δικαιωµάτων τους. 

 

Σ΄αυτές τις υπαρκτές προκλήσεις οφείλουµε ν΄απαντήσουµε. 

� Να βελτιώσουµε τη θέση µισθωτών και συνταξιούχων  

� Να συµβάλλουµε στον αγώνα κατά της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τις 

νέες γενιές.  

� Να περιορίσουµε τις κοινωνικές ανισότητες.  

� Να υπερασπίσουµε τη ∆ηµόσια – Καθολική – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ώστε 

να καταστεί βιώσιµη αλλά και κοινωνικά αποτελεσµατική.  

� Να διασφαλίσουµε τις ελεύθερες Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τα 

αποτελέσµατά τους µε ενίσχυση της αυτονοµίας του ΟΜΕ∆ και διατήρηση 

της υποχρεωτικότητας των διαιτητικών αποφάσεων.  

� Ν’ απαιτήσουµε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Του κράτους 

Πρόνοιας, ιδίως στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας.  

� Να βρεθούµε στη πρώτη γραµµή της κοινωνικής αλληλεγγύης, σε όλα τα 

µέτωπα και ιδίως αυτού των µεταναστών µέσα από την ανάπτυξη και 
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υποστήριξη ολοκληρωµένων µεταναστευτικών πολιτικών, για ισότιµη 

αντιµετώπιση, κοινωνική και εργασιακή ένταξη, σεβασµό και διαφύλαξη 

της πολιτιστικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας.  

Να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας!  

Ν’ ανοιχθούµε σε νέα ευαίσθητα και ευρύτερα θέµατα.  

� Για την υγιεινή και ασφάλεια.  

� Για το περιβάλλον και την οικολογία.  

� Για την παιδεία που ως εργαζόµενοι ξέρουµε πολύ καλά - γιατί εµείς 

πληρώνουµε και τα παιδιά µας υφίστανται τη διάκριση και τον 

αποκλεισµό - πως ούτε δηµόσια είναι, ούτε δωρεάν, όπως θα έπρεπε, 

σε µία δίκαιη κοινωνία.  

� Για τη δηµιουργία ενός µαζικού – εύρωστου – παρεµβατικού 

καταναλωτικού κινήµατος των µισθωτών. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 Η χώρα µας δεν είναι µια φτωχή χώρα. Όµως ο πλούτος της 

διασπαθίζεται, κατανέµεται άδικα και άνισα. 

Μια προοδευτική πολιτική οφείλει να κάνει δίκαιη διανοµή και 

αναδιανοµή του παραχθέντος και του παραγόµενου πλούτου. 

Τα προηγούµενα χρόνια είχαµε µια άδικη, ταξικά υπέρ των λίγων 

πολιτική. 

Στα χρόνια που έρχονται δεν πρέπει – στο όνοµα της κρίσης και για 

την κρίση – να εγκαταλειφθούν οι προοδευτικές πολιτικές της παραγωγής 

νέου πλούτου µέσω της ανάπτυξης και η δίκαιη διανοµή του. 

Επαναλαµβάνω ότι λύση αποτελεί ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα το 

οποίο θ’αξιοποιεί όλες τις δηµιουργικές παραγωγικές δυνάµεις για µία 

ανάπτυξη που θα οδηγεί στην πράσινη οικονοµία και στην οικονοµία της  

γνώσης, στην ποιότητα παντού και κυρίως στην αύξηση του συνολικού 

όγκου απασχόλησης.  

Για µια τέτοια προοπτική αξίζει να στρατευτούµε και ν’αγωνιστούµε.  

Και για όλα αυτά πρέπει να δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας.  

� Να προτάξουµε το συλλογικό από το ατοµικό.  

� Να υπερισχύσει το εµείς του εγώ.  
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� Να εγκαταλείψουµε την απάθεια και τον ωχαδελφισµό και να 

συµµετάσχουµε.  

� Στη θέση της φιλανθρωπίας να βάλουµε την κοινωνική αλληλεγγύη, την 

έννοια του «νοιάζοµαι» σε όλες τις εκφάνσεις.   

� Το κίνηµά µας, το κίνηµα των εργαζοµένων είναι ο προποµπός όλων των 

κινηµάτων. Η ΓΣΕΕ πρέπει να είναι ο κεντρικός κοινωνικός 

διαπραγµατευτής ιδίως γι΄αυτούς που είναι εκτός δοµών δυνατότητας 

διαπραγµάτευσης όπως οι απόµαχοι της εργασίας και οι άνεργοι. 

� Θ’αναδείξουµε τον αναντικατάστατο ρόλο των συνδικάτων, εφόσον αυτά 

κατορθώσουν:  

• Να συνεγείρουν νέους ανθρώπους.  

• Να συστρατεύσουν πολύχρωµες απόψεις.  

• Να κινητοποιούν µε αναζητήσεις και ευαισθησίες υπερβαίνοντας σε 

ποιότητα δράσης και αποτελεσµατικότητας τους όποιους άλλους 

σχηµατισµούς.  

 

Αγαπητοί προσκεκληµένοι, αγαπητοί σύνεδροι, 

Είχαµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε οπτικοποιηµένο τον 

απολογισµό δράσης της ΓΣΕΕ, ο οποίος αποτελεί συµπύκνωση της 

πολυσχιδούς δράσης των οργανώσεων-µελών της. 

ΓΣΕΕ δεν είναι τα 45 µέλη της διοίκησής της. 

ΓΣΕΕ είστε όλοι εσείς µαζί µε τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους 

που συµµετέχουν στα πρωτοβάθµια σωµατεία της χώρας. 

Παρά τις έντονες και συστηµατικές προσπάθειες απαξίωσής της η 

ΓΣΕΕ και το ΣΚ εξακολουθούν, όπως όλες οι µετρήσεις γνώµης δείχνουν, να 

βρίσκονται ψηλά στις επιλογές των εργαζοµένων αλλά και ευρύτερων 

τµηµάτων του πληθυσµού. 

Είναι προφανές ότι στον οπτικοποιηµένο απολογισµό δεν υπάρχουν 

πολλά γεγονότα και πολλές δράσεις µας. 

Οφείλω, όµως, ν΄ αναφερθώ σ΄ ένα γεγονός που σηµάδεψε και θα 

σηµαδεύει για πολλά χρόνια τις καρδιές και τις µνήµες όλων µας και για το 

οποίο δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσουµε οπτικό υλικό. 
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Η δολοφονία του νεαρού Αλέξη Γρηγορόπουλου, η αφύπνιση 

νεανικών – και όχι µόνο συνειδήσεων – και τα γεγονότα που την 

ακολούθησαν. 

Τα συνδικάτα είχαν τη δική τους υπεύθυνη και αγωνιστική δράση 

εκείνη την περίοδο που εγχάραξε τις συνειδήσεις όλων µας. 

Ας αγωνιστούµε υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα και κοινωνικά 

δικαιώµατα κόντρα σε κάθε λογής βία, ετσιθελισµό και κρατική καταστολή. 

Ας ενώσουµε τη δύναµή µας µε τους µη προνοµιούχους αυτού του 

τόπου πέραν των µισθωτών σε µια δηµιουργική πορεία και συµµαχία του 

εργατικού µε τ΄ άλλα κινήµατα δικαιωµάτων και αµφισβήτησης. 

100 χρόνια από την εξέγερση του Κιλελέρ, αφιερώνουµε το Συνέδριό 

µας στους ανθρώπους του µόχθου και στα κινήµατα που δηµιούργησαν. 

Στέλνοντας ένα µήνυµα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης στους 

εργαζόµενους όλου του κόσµου, στους δοκιµαζόµενους λαούς, στους 

πονεµένους από τους πολέµους και την τυφλή τροµοκρατία, καλώ τον 

Γραµµατέα της ITUC συν.G.Rider να κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου µας. 

Ζήτω το 34ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Ζήτω οι άνθρωποι του µόχθου και της µισθωτής εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 


