ΦΖΦΗΚΑ Γ.. ΠΟΙ
ην γεληθφ πκβνχιην ηεο ΠΟΙ, εγηλε έλαο πξψηνο απνινγηζκφο ζε
ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έβαιε ε νκνζπνλδία ζην ηειεπηαίν ζπλέδξην ηεο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, ην ηαμηθφ θίλεκα ζπλνιηθά. Δγηλε ζε κηα
πεξίνδν, φπνπ ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ εηνηκάδεη ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2017 θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκθσληψλ πνπ
έρεη ππνγξάςεη κε ηνπο ιεγφκελνπο «ζεζκνχο», πξνεηνηκάδεη λέν ρηχπεκα ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε, ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ γηα ηα εξγαζηαθά, ην ρηχπεκα
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο. Δπίζεο κε φρεκα ην ιεγφκελν «θνηλσληθφ
εηζφδεκα αιιειεγγχεο» εηνηκάδεη ηελ ζπξξίθλσζε κέρξη θαη ηελ εμάιεηςε
πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ φπνησλ θνξναπαιιαγψλ έρνπλ
κείλεη κε ελδερφκελε αθφκα θαη πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ ήδε κεησκέλνπ
αθνξνιφγεηνπ. Οια απηα πξνο φθεινο ηνπ ΔΒ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξγνδνηψλ έρνληαο γηα ζχκκαρν ηελ μεπνπιεκέλε εγεζία ηεο ΓΔΔ.
Σα κέηξα πνπ έρνπλ θέξεη ή ζα θέξνπλ είλαη ζηελ νπζία ε εθαξκνγή
ζηελ πξάμε ηνπ ηξίηνπ Κλεκνλίνπ πνπ ςήθηζαλ απφ θνηλνχ, κε ΛΓ, ΠΑΟΘ,
ΠΟΣΑΚΗ. ηελ πξνζπάζεηα λα θξχςνπλ ηελ πιήξε ηαχηηζε κε ηηο επηθείκελεο
αλαηξνπέο, έρνπλ ζηήζεη έλαλ απνπξνζαλαηνιηζηηθφ θαπγά ν νπνίνο φκσο
θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηα Ιατθά πκθέξνληα.
ήκεξα, είκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ φμπλζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο,
απνηέιεζκα ησλ Ηκπεξηαιηζηηθψλ Δπεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Κε ηελ απφ
θνηλνχ απφθαζε Δ.Δ. – Θπβέξλεζεο ζήκεξα παξακέλνπλ ζηελ ρψξα καο
ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Απέλαληη ζηηο θξαπγέο κίζνπο θαη ηηο
πξνβνθάηζηεο ηεο εγθιεκαηηθήο-λαδηζηηθήο νξγάλσζεο Υξπζή Απγή, ηηο
δηάθνξεο ΚΘΟ θαη άιιεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζηήζεη ρνξφ
εθαηνκκπξίσλ γχξσ απφ ην δξάκα πνπ δνχλε νη πξφζθπγεο, ην ηαμηθφ
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα χςσζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηείρνο αιιειεγγχεο
αγθαιηάδνληαο ηα ζχκαηα ηνπ Ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ.
Σελ πεξίνδν απηή ζπλερίδεηαη ε δίθε ηεο εγθιεκαηηθήο Υξπζήο Απγήο
κε ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίζεζε ηνπ ηάγκαηνο εθφδνπ ηεο
ζε ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΚΔ, ην επηέκβξε ηνπ 2013, ζην Πέξακα. Ζ Υξπζή
Απγή είλαη εγθιεκαηηθή νξγάλσζε γηαηί είλαη λαδηζηηθή. Δίλαη ηζηξάθηα ησλ
εξγνδνηψλ θαη δνινθφλνη ληφπησλ θαη μέλσλ εξγαηψλ. Δίλαη ηα καληξφζθπια
ηεο αζηηθήο ηάμεο, φπιν ηεο απέλαληη ζην νξγαλσκέλν ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ
θίλεκα. Ζ ΠΟΙ θαη ηα ζσκαηεία κέιε ηεο ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζε φινπο απηνχο
πνπ έρνπλ δερζεί ηελ επίζεζε ησλ θαζηζηψλ θαη θάλνπκε μεθάζαξν φηη ζα
θάλνπκε φ,ηη πεξλάεη απφ ην ρέξη καο, γηα λα μεισζνχλ απφ παληνχ, απφ θάζε
ρψξν δνπιεηάο, απφ θάζε γεηηνληά.
Σν πξνεγνχκελν ρξφλν ε ΠΟΙ σο απάληεζε ζηελ επίζεζε πνπ δέρεηαη ε ε.η
επηζήκαλε
όηη ρξεηάδεηαη ζρέδην αλά κεγάιν ρώξν δνπιεηάο, κε
παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηνπ ξόινπ ηεο θάζε επηρείξεζεο
ώζηε λα ηα αλαδεηθλύνπκε ζηνπο εξγαδόκελνπο, όηη από ηε κηα πιεπξά
έρνπκε γηγάλησζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη αύμεζε θεξδώλ θαη
από ηελ άιιε πιεπξά ηελ ρεηξνηέξεπζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ησλ
ζπλζεθώλ δνπιεηάο θαη δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Εεηεκαηα πνπ
αλαδείρηεθαλ απν ηελ δξάζε ηεο νκνζπνλδηαο εηαλ ε θνηλσληθε
αζθαιηζε κε κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ. Σν αζθαιηζηηθφ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα
είλαη γηα εκάο απν ηηο αηρκέο
ηνπ δφξαηνο ηεο δξάζεο καο φιν ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο .

Κε αθνξκή ην αζθαιηζηηθφ πξνρσξήζακε ζε ζχζθεςε,ε νπνία απνηέιεζε
ζεκαληηθή παξέκβαζε ζηηο ηφηε εμειίμεηο, αθνχ αλέδεημε ηε ζχλδεζε ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε
δηθαηψκαηα.Πεηπρεκέλεο ήηαλ ηφζν ε απεξγία ηεο 4 Φιεβάξε φζν θαη ε 48σξε
απεξγία ζηηο 6-7 Κατνπ, πνπ είραλ ραξαθηεξηζηηθά γεληθήο απεξγίαο, πνπ
εθθξάζηεθαλ θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν, κε πεξηζζφηεξνπο απεξγνχο, λένπο ζε
ειηθία, εηδηθά απφ ηνπο κεγάινπο ρψξνπο δνπιεηάο,πνπ ηεξαξρνχκε ζαο
Οκνζπνλδία, αιιά θαη κε εληζρπκέλα κπινθ ησλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηθέξεηαο
ζηηο αληίζηνηρεο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΠΑΚΔ.
Σν δήηεκα ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο (Δ) ηεο
απνθαηάζηαζεο ζπγθξνηεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ φξσλ
δνπιεηάο,είλαη έλα κεγάιν κέησπν ηαμηθήο αληηπαξάζεζεο κε ην θεθάιαην θαη
ηηο δπλάκεηο πνπ ην ππεξεηνχλ.
Ζ ΠΟΙ ήηαλ απφ ηηο νκνζπνλδίεο θαη ηα εξγαηηθά θέληξα πνπ πήξακε
ηελ πξσηνβνπιία λα απεπζπλζνχκε ζαξξεηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ρψξαο γηα θνηλή δξάζε, κε πιαίζην πάιεο
γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ΔΓΔ θαη ησλ Δ θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ απσιεηψλ πνπ είρακε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ πξσηνβνπιία μεθίλεζε
πξηλ ην θαινθαίξη θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 17 Οθηψβξε κε ηα κεγάια
ζπιιαιεηήξηα ζε φιε ηε ρψξα. Ήηαλ θαη ε κέξα πνπ θαηαζέζακε ζηε Βνπιή ην
δηθφ καο ζρέδην λφκνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Δ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχμακε ζην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα
είλαη κηα πξνζπάζεηα, ε νπνία δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζηηο 17 Οθηψβξε. Ζ
νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε κηζζνχο θαη
κεξνθάκαηα, γηα έλα αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν θαη εηδηθά ε επαλαθνξά ηνπ
θαζεζηψηνο ησλ Δ παξακέλεη ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ αγψλα καο, γηαηί
ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο δσήο θαη δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηαηί
επηδξά ζην ζήκεξα θαη ην αχξην.
Ζ ΠΟΙ πηζηεχεη φηη ε ζπλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΚΔ πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη
ππφζεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, λα βγνπλ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο
αγψλεο πνπ έγηλαλ, λα δηακνξθσζνχλ νη ζηφρνη πάιεο γηα ην ηαμηθφ εξγαηηθφ
θίλεκα, δειαδή πψο ζα πξνρσξήζνπκε ηα κεγάια θαζήθνληα ηεο αλαζχληαμεο
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ
θίλεκα, ηελ αληεπίζεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. ήκεξα επαλαβεβαηψλνπκε ηε
ζπκκεηνρή ηεο ΠΟΙ ζην ΠΑΚΔ.
Ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φκσο φηη αθφκα θαη ζήκεξα είκαζηε πίζσ
απφ ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο καο, απφ ηνλ αγψλα καο γηα ηελ
νξγάλσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο, βγαίλνπλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα:
Α. Δθεί πνπ εηδηθεχζακε, πνπ γίλακε ζπγθεθξηκέλνη ζε ζρέζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη, εθεί φπνπ ηα κέιε ησλ
ζσκαηείσλ είραλ ηελησκέλα ηα κάηηα θαη ηα απηηά ηνπο, θαηαθέξακε λα
απνζπάζνπκε θαηαθηήζεηο. αλ θχξην ζηφρν ηεο Οκνζπνλδίαο αιιά θαη ησλ
ζσκαηείσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ζσκαηεηαθψλ επηηξνπψλ,
ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε κεγάιν ρψξν δνπιεηάο,θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο
παξνπζίαο καο ζηνπο κηθξφηεξνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ζηα ινγηζηηθά γξαθεία,
φπσο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζσκαηείσλ, εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ.
Β. Γελ πξέπεη λα ππνηηκάκε ην γεγνλφο πσο, ζε πεξίνδν φμπλζεο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη ππνρψξεζεο ηνπ θηλήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη
θπξηαξρεί ν θφβνο, ε αηαιάληεπηε ζηάζε καο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ε
ζπλαδειθηθφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ ζπλάδειθν καο κπνξνχλ λα καο
θέξνπλ βήκαηα κπξνζηά. Γελ θηάλεη φκσο απηφ. Θα πξέπεη πάληα λα είλαη

θαζαξφο ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο, δειαδή ε πάιε θαη δηεθδίθεζε γηα ηελ
νξηζηηθή απαιιαγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα δεζκά ηεο εθκεηάιιεπζεο. Θα
πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε ζπδήηεζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο.
Γ. Γηα
ην δπλάκσκα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεζκψλ κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο, ζα πξέπεη λα θαηαπηαλφκαζηε αθνχξαζηα κε ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, λα ηα αλαδεηθλχνπκε, λα
ηνπο θαινχκε καδί κε ηα ζσκαηεία καο λα ηα παιέςνπκε λα πξνβάινπκε ηηο
δηθέο καο πξνηάζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.
Γ. Θα πξέπεη λα απνθηήζνπκε θαιχηεξε επαθή κε ηα κέιε καο, έηζη
ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηνπο ζηεξίμνπκε γηα λα κελ ράζεη θαλείο ην ζπίηη
πνπ κε θφπν κηαο δσήο απφθηεζε, λα κελ κείλεη θαλέλα ζπίηη ρσξίο ξεχκα.
Δ. Λα εληείλνπκε ηελ παξέκβαζε καο εθεί πνπ θηλείηαη ε επφκελε
θνπξληά ησλ ζπλαδέιθσλ καο, δειαδή ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ΗΔΘ. Λα
γλσξίδνπλ η ζσκαηείν πξνηνχ βγνπλ ζηελ παξαγσγή, λα ηνπο θέξνπκε ζε
επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηεο ΠΟΙ. Λα αλαδείμνπκε
θαιχηεξα ηελ ζεκαζία ηεο νξγαλσκέλεο ηαμηθήο πάιεο, φηη κφλν κέζα απφ
απηή κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα βειηηψζνπλ ηελ δσή ηνπο.
Σήκεξα, κε αηζηνδνμία δίλνπκε όινη ηελ κάρε γηα ηελ επηηπρία
ηεο απεξγίαο ηελ 8/12/2016, πνπ γηα καο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνη απεξγνί
ζηνλ θιάδν καο, καδηθφηεξα απεξγηαθά κπινθ ησλ ζσκαηείσλ παλειιαδηθά.
εκαίλεη καδηθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ζσκαηείσλ καο κε πεξηερφκελν θαη
ζρέδην πάιεο πνπ ζα δίλνπλ ψζεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα καο.αλ Γ
θαηαγγέινπκε ηηο δπλάκεηο ηεο ΠΑΘΔ, ΓΑΘΔ, ΚΔΣΑ θαη ΓΑΘΔ «2» πνπ
θαηαςήθηζαλ ηελ πξφηαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΚΔ γηα απεξγηαθή
θηλεηνπνίεζε ζηηο 24 Λνέκβξε,απνθαζίδνληαο γηα 8 Γεθέκβξε, δίλνληαο ρξφλν
θαη πεξηζψξηα ζηελ θπβέξλεζε λα ειηρζεί κέζα ζε θιίκα... «εζληθήο
ζπλαίλεζεο» ην νπνίν θαιιηεξγεί φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, έηζη ψζηε
καδί κε ην θνπαξηέην θαη ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα
πξνσζήζεη ηηο λέεο αλαηξνπέο ζηα Δξγαζηαθά αιιά θαη ζπλνιηθά ηελ αληηιατθή
πνιηηηθή ηεο (.
Θα δψζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε κάρε κε ζηφρν λα νξζψζνπκε καρεηηθό
ηείρνο ελάληηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγαινεξγνδνηώλ ηνπ θιάδνπ θαη
ζπλνιηθά γηα κε ηζρύ ησλ ΣΣΔ κε πξννπηηθή ηηο αηνκηθέο ζπκθσλίεο,
ηελ δνπιεηά ρσξίο σξάξην, ηελ απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ,
ελάληηα ζηελ αληαπεξγία. Δίλαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνσζεί ε
θπβέξλεζε, ε ΔΔ, ην ΓΝΤ θαη εμππεξεηνύληαη κέζσ ησλ ηξηώλ
κλεκνλίσλ αιιά θαη ηνπ ηέηαξηνπ πνπ εηνηκάδεηαη.
Οξζώλνπκε καρεηηθό ηείρνο ελάληηα ζηνπο ζρεδηαζκνύο ησλ
κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή, πνπ ζηε κάρε γηα
ηελ αλαδηαλνκή ηεο πίηαο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη δξόκσλ
ελέξγεηαο δελ απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ.
Οξζώλνπκε καρεηηθό ηείρνο ελάληηα ζηηο ζπκβηβαζκέλεο πιεηνςεθίεο
ζε ΓΣΔΔ θαη ΑΓΔΓΥ.

