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28 δις. (28.000.000.000 για να χορτάσουμε μηδενικά και αν το 
κάνουμε δραχμές: 9 τρις 520.000.000.000 και κάτι ψιλά)  τελικά 
θα είναι το κόστος του σχεδίου σωτηρίας του τραπεζικού 
συστήματος. Όσο δηλαδή συνολικά οι( κατά 18,1% αυξημένοι) 
άμεσοι φόροι που προβλέπουν και ένα δις ακόμη. Έτοιμοι να τα 
δώσουν όλα σε αυτούς που μας έχουν καταληστέψει με τα 
τοκογλυφικά τους επιτόκια χρόνια τώρα. Αυτοί που κάθε χρόνο ή 
και εξάμηνο δήλωναν αύξηση κερδών πάνω από 50%.  Από κοντά 
και οι βιομήχανοι: «

    Στο όνομα της κρίσης, της 
«σωτηρίας» της οικονομίας, του 
ελέγχου του πληθωρισμού, των 
αλματώδικων αυξήσεων στις τιμές 
του πετρελαίου και των τροφίμων, της 
«ανταγωνιστικότητας» και  της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, της 
αντιμετώπισης των ελλειμμάτων, το 
κεφάλαιο, οι πολιτικοί του 
εκπρόσωποι και η Ε.Ε. προωθούν σαν 
«αναγκαία κοινωνικά μέτρα»,

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, όσο και κατεπείγον… 
(βιασύνες που έχουν! σ.σ.) μέσω του τραπεζικού συστήματος να 
πάρει και πάλι μπροστά η μηχανή της οικονομίας, να γυρίσουν 
ξανά τα γρανάζια της αγοράς»….Λάδι να πέσει παιδιά! Λάδι, πολύ 
λάδι στα γρανάζια… Και για την παιδεία μόνο 7,2 δις, για την 
υγεία 6,4 δις, για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία 
11,4 δις, για το ΙΚΑ 2,6 και για το περιβόητο ταμείο φτώχειας  των 
φτωχών 100 εκατ. Ενώ το άλλο μιας φούχτας φτωχών τραπεζιτών 
μόνο 26 δισεκατομμυριάκια. Το γράφαμε και παλιότερα. Τέρμα! 
Να απαλλοτριωθούν οι τράπεζες και να μπει εργατικός-κοινωνικός 
έλεγχος στο τραπεζικό τομέα. Να χαρισθούν όλα τα στεγαστικά 
δάνεια των χαμηλόμισθων και  όλα τα χρέη από 
καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες των φτωχών. 
Η οικονομία πάσχει από ασφυξία όχι γιατί στέρεψε ο τραπεζικός 
δανεισμός αλλά γιατί οι πολιτικές λιτότητας σε μισθούς και 
συντάξεις ανάγκασε τους εργαζομένους να περάσουν στο λαιμό 
τους το βρόχο των δανείων και των πιστωτικών καρτών. Να δοθούν 
πραγματικές αυξήσεις 1400 στον πρωτοδιόριστο και σε όλο το λαό 
και αντίστοιχα στις συντάξεις, να δοθεί εδώ και τώρα το 5% για την 
παιδεία, να ανατραπούν όλες οι λογικές και πολιτικές 
κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ που επιδιώκουν να μας φορτώσουν τα 
βάρη της κρίσης. Αυτοί τη δημιούργησαν, αυτοί να πληρώσουν! 
Με την ιδεολογική τρομοκρατία των συνεπειών της κρίσης στην 
«πραγματική οικονομία» που μεθοδικά καλλιεργούν με τη βοήθεια 
των ΜΜΕ πάνε να μειώσουν την οργή και τη διάθεση των 
εργαζομένων για αγώνες. Δεν μας ξεγελούν…Να τους διώξουμε! 
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   (Αποσπάσματα από την πρόταση που θα 
κυκλοφορήσει σε ξεχωριστό έντυπο)  Ζούμε 
σε μια επο χή πο υ ο «κο ινωνικό ς 
πόλεμος» σε βάρος των εργαζομένων 
κλιμακώνεται. Μάλιστα με αφορμή 
την παγκόσμια οικονομική κρίση, που 
βρίσκεται προ των πυλών, η επίθεση 
αυτή αναμένεται να ξεδιπλωθεί με  
τόσο εξαιρετική βαρβαρότητα και 
ένταση που δεν γνωρίσαμε τις 
τελευταίες δεκαετίες. Με αφορμή τη 
δήθεν σωτηρία  του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, των 
πιο επιθετικών, παρασιτικών και 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων ήδη 
προχωρούν σε μια ανακατανομή του 
πλούτου σε βάρος του κόσμου της 
εργασίας και προς όφελος του 
κεφαλαίου πρωτόγνωρης μαζικής 
κλίμακας . Και βέβαια δεν πρόκειται 
να σταματήσουν εδώ: 
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τις πολιτικές που θα φορτώνουν τα βάρη της κρίσης 
στους εργαζομένους, της διαρκούς υποτίμησης της 
αξίας της εργατικής δύναμης, του «μισθολογικού» 
και «μη μισθολογικού» κόστους εργασίας.  
      Ζούμε μια περίοδο που οι ταξικές αντιθέσεις και 
συγκρούσεις θα βαθαίνουν και θα γενικεύονται, όπου 
όλες οι ταξικές συνδικαλιστικές δυνάμεις και 
συλλογικότητες, κάθε μεμονωμένος αγωνιστής, θα 
τίθενται καθημερινά μπροστά στις ευθύνες τους, θα 
πρέπει να απαντούν στα σκληρά διλήμματα που θα 
προβάλει η ταξική πάλη, θα πρέπει να μπουν επικεφαλής 
των αγώνων των εργαζομένων για να υπερασπισθούν τα 
μερικά αλλά και τα συνολικά συμφέροντα τους. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σε μια τέτο ια επο χή οι δυνάμεις που έχουν μοναδικό 
οδηγό τους την υπεράσπιση των συμφερόντων των 
εργαζομένων θα  πρέπει με επιμονή να ψηλαφίσουν και 
να ανακαλύψουν τους δρόμους της κοινής δράσης αλλά 
και της ολοένα και βαθύτερης συνεργασίας, όχι σαν μια 
προσπάθεια να μην είμαστε χώρια, αλλά, σαν ένα από 
τους πρωταρχικούς όρους για την ανατροπή της 
υπάρχουσας κατάστασης αδράνειας στο σύλλογο και τη 
συμβολή μας στη συγκρότηση μάχιμου εκπαιδευτικού 
δυναμικού, τμήμα ενός ευρύτερου και αντίστοιχου 
εργατικού κινήματος. Πέρα από τη θέληση για μια 
τέτοια πορεία πρέπει να έχουμε καθαρό ότι μια τέτοια 
προσέγγιση των πραγμάτων προϋποθέτει  ένα 
αγωνιστικό κοινό «πρόγραμμα» που στην πορεία της 
κοινής δράσης θα βαθαίνει από τις εμπειρίες που θα 
συσσωρεύονται αλλά και οι ανάγκες της ταξικής πάλης 
θα επιτάσσουν.   Ένα πρόγραμμα που δεν θα κρύβει τις 
διαφορές αλλά και δεν θα  είναι ένας άνευρος μίνιμουμ 
κοινός μέσος όρος που δεν θα έχει να προσφέρει τίποτα 
στους αγώνες αλλά θα είναι ένα ευχολόγιο καλών 
προθέσεων χωρίς κανένα αντίκρισμα  στην ταξική πάλη. 
     Καταλαβαίνουμε ότι οι σημαντικότατες υπαρκτές 
διαφορές δεν ξεπερνιούνται μέσα σε μια νύκτα. 
Χρειάζονται το χρόνο τους αλλά και την ουσιαστική 
συμβολή όλων των αγωνιζόμενων εργαζόμενων. Οι 
καιροί όμως που έρχονται και οι θύελλες που κουβαλούν  
κάνουν πολύ επιτακτική την ανάγκη μιας τέτοιας 
προσπάθειας. Δεν πρέπει να διστάσουμε να 
απευθυνθούμε σε κάθε αγωνιστή και προοδευτικό 
άνθρωπο του συλλόγου μας να συμβάλει σε μια τέτοια 
κατεύθυνση. 
       Εμείς από τη μεριά της Ριζοσπαστικής Κίνησης 
εκπαιδευτικών πέρα από τις παραπάνω σκέψεις 

καταθέτουμε και τις ακόλουθες προτάσεις σαν βάση για 
συζήτηση ενός κοινού προγράμματος. ….. 
 

ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΣΠΕΡΝΟΥΝ 
ΑΝΕΜΟΥΣ  

  ΘΑ ΘΕΡΙΣΟΥΝ ΘΥΕΛΛΕΣ! 
 
Τα  τελευταία δύο χρόνια η ελληνική κοινωνία 
συγκλονίστηκε από μεγάλους αγώνες. Ο αγώνας για το 
ασφαλιστικό, οι απεργίες των δασκάλων, των 
λιμενεργατών, των ναυτεργατών, των ΟΤΑ, των 
τραπεζοϋπαλλήλων, των φοιτητών και των 
Πανεπιστημιακών. Αγώνες που αμφισβήτησαν τα ιερά 
και τα ό σια της κυρίαρχης πο λιτικής (την αγο ρά, το 
κέρδος, τον ανταγωνισμό, τις οδηγίες της Ε. Ε.), με 
ώριμα αιτήματα  που δεν διαπραγματεύονται τη μιζέρια 
που μας επιφυλάσσουν αλλά  αλλάζουν ουσιαστικά την 
ζωή μας, αποκαλύπτουν τον ένοχο και τις αιτίες των 
προβλημάτων. Αγώνες σαν κι αυτοί στους ΟΤΑ και 
στην εκπαίδευση, έδειξαν ότι μπορούν να έχουν 
αποτελέσματα και να ασκούν πραγματική πίεση στην 
κυβέρνηση. Έδειξαν ότι το κίνημα μπορεί να κερδίζει 
(μικρές νίκες προς το παρόν) και με αυτό τον τρόπο 
ανοίγουν το δρόμο και για τους αγώνες της επόμενης 
περιόδου. Ήταν αγώνες παρατεταμένοι, κλιμακούμενοι 
και αποφασιστικοί, που απέφευγαν τη λογική των 
«συμβολικών» κινήσεων και έδειχναν την προοπτική 
ενός κινήματος που να ξεπερνά  τη διαμαρτυρία και να 
επιχειρεί ρωγμές στη στρατηγική του κεφαλαίου. Δεν 
μιλούσαν μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα κάθε 
κλάδου, αλλά και απευθύνονταν σε όλη την κοινωνία 
και οικοδομούσαν δεσμούς αλληλεγγύης στη βάση του 
κοινού αγώνα για τα δικαιώματα στην την εργασία, 
παιδεία, την υγεία,. Οι εργαζόμενοι είχαν λόγο και δεν 
αποφάσιζαν μόνο οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. 
Χρειάζονται βέβαια ακόμα πολλά, ώστε αυτές οι 
εργατικές αντιστάσεις να γενικευτούν, να γίνουν 
ριζοσπαστικό κίνημα ανατροπής, να δώσουν νέα πνοή 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Οι ανάγκες των 
εργαζομένων που συνεχώς περιορίζονται , η 
γενικευμένη επίθεση που θα δεχθούν με αφορμή την 
κρίση θα αποτελέσουν τα καύσιμα για νέους πιο 
σκλήρούς και γενικευμένους αγώνες. 
Εμείς σε αυτό το δρόμο θέλουμε να βαδίσουμε, σε 
αυτή την υπόθεση θέλουμε να συμβάλουμε! 
 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  
ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ 
Σε αυτή τη μάχη έχουμε ανάγκη από μια συνολική 
ταξική ανασυγκρότησή του εκπαιδευτικού κινήματος- 
σαν αδιάσπαστο τμήμα του γενικώτερου εργατικού 
κινήματος, μακριά από λογικές «εφικτών προτάσεων» 
και «συμβολικών» κινήσεων. Ένα σύγχρονο ταξικό 
εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα που: 

 
 που θα φέρνει στο επίκεντρο τα κεκτημένα 

εργατικά δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες του 



εργαζόμενου ανθρώπου, που δεν θα "υπακούει" στη 
βαρβαρότητα της αγοράς και των δεικτών 
 που θα τολμά να σκεφτεί και να διεκδικήσει 

σήμερα με βάση όλο τον πλούτο που παράγει η 
εργατική τάξη 
 που δεν θα διστάζει να πάρει θέση απέναντι σε 

κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα, τον πόλεμο, 
τον ιμπεριαλισμό, τη "μεγάλη ιδέα" της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης (των αγορών και των πολυεθνικών).  
 που θα αντιπαλεύει συνολικά το «εθνικό 

πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων» του Καραμανλή, την 
αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος, τα 
προγράμματα σύγκλισης της Ε.Ε., την ΟΝΕ, τη Λευκή 
και Πράσινη Βίβλο, τις οδηγίες Μπολκενστάϊν, τις 
στρατηγικές της Μπολόνια και της Λισσαβόνας.  
 Που δεν πρόκειται να δεχθεί με κανένα τρόπο 

στο όνομα της σωτηρίας της εθνικής οικονομίας- από 
την παγκόσμια κρίση που έρχεται -καμιά περιστολή στις 
διεκδικήσεις για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων 
 που θα είναι ανεξάρτητο από λογικές 

διαχείρισης και υποταγής σε κρατικούς θεσμούς, 
εργοδότες, συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Που δε 
θα υποτάσσεται μπροστά σε κομματικές 
σκοπιμότητες, που δε θα αποδέχεται και θα 
αντιπαλεύει το συντεχνιακό κατακερματισμό. Που θα 
καλύπτει τους ελαστικά εργαζόμενους με το κομμάτι ή 
με δελτίο, που δεν θα "μαζεύει" τα αιτήματά του στα 
όρια που τα κυβερνητικά κόμματα ή ο ΣΕΒ θέλουν να 
του επιβάλλουν. 

Πο υ δε θα "περιφρουρείται" με βάση την κο μματική 
παράταξη, δεν θα «ξοδεύεται» σε μεγαλόστομους 
λόγους κοινοβουλευτικής χρήσης, αλλά θα παλεύει αυτά 
που διακηρύσσει στη ζωή, με στόχο τα αιτήματα του 
ενός κλάδου να γίνονται αιτήματα όλων βλέποντας το 
σύνολο της τάξης.  
 που θα στηρίζεται στη δύναμη των "από 

κάτω" και θα είναι εξαρτημένο από τα συμφέροντά 
των εργαζόμενων. Που θα στηρίζεται στις γενικές 
συνελεύσεις, στις απεργιακές επιτροπές, θα επιδιώκει 
πραγματικούς αγώνες πέρα από λογικές εθιμοτυπικών 
απεργιών και αναζήτησης συμβιβαστικών λύσεων. Θα 
επιλέγει κάθε φορά τις κατάλληλες μορφές πάλης- δεν 
θα νιώθει δέος μπροστά στο ενδεχόμενο παρατεταμένης 
και επίμονης πάλης- για να οδηγεί σε πραγματικές 
κατακτήσεις, στην ουσιαστική υπεράσπιση και 
διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. 
ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ  

  ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ  ΔΙΑΖΥΓΙΟ 
  ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ 
Ο υποταγμένος και συναινετικός χαρακτήρας του 
σημερινού συνδικαλισμού των ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ οδηγεί 
να προ σκυνο ύν τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να μιλάνε για την εθνική ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, να αποτελούν τον καλύτερο 
συνομιλητή για την εμπέδωση της συναίνεσης και της 
«ταξικής ειρήνης», να συμπεριφέρονται ως ο δούρειος 
ίππος κυβέρνησης και κεφαλαίου μέσα στο εργατικό 
κίνημα.  
 Την τριετία πο υ πέρασε η παρέμβαση της 

ΑΔΕΔΥ ήταν εντελώς αναντίστοιχη με τις ανάγκες της 
ταξικής συνδικαλιστικής δράσης. Κινήθηκε στην 
κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, ευνούχισε και 
υπονόμευσε κάθε αγωνιστική διάθεση και έκφραση των 
εργαζόμενων. Αντί να είναι συνδικάτο οργάνωσης της 
ταξικής πάλης των εργαζομένων είναι γραφειοκρατικής 
διαχείρισης και «διαλόγου» των κοινωνικών εταίρων. 
Ήταν πέρα κι έξω από τις ανάγκες για αντιμετώπιση του 
κοινωνικού πολέμου του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων 
και της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, ανίκανη να υπερασπίσει 
τη θέση και να εκφράσει  τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων. Δεν ανταποκρίθηκε ούτε στοιχειωδώς στο 
ρόλο του υπερασπιστή των συμφερόντων των Δ.Υ. και 
συντονιστή των αγώνων τους. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα 
το προηγούμενο διάστημα: 
 Με την επαίσχυντη συμμετοχή τους στο 

διάλογο απάτη της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και 
στην προδοτική στάση τους

 Με την 

 για τη στεγανοποίηση και 
το κλείσιμο των αγώνων που αναπτύχθηκαν αλλά και  
του συνολικού αγώνα που έπρεπε, μπορούσαν  και ήταν 
διατεθειμένοι οι εργαζόμενοι κάτω από προϋποθέσεις να 
αναπτύξουν 

εχθρική και  στάση τους στο 
μεγαλειώδη αγώνα των δασκάλων

 Με την 

 όπου αρνήθηκαν να 
στηρίξουν και να γενικεύσουν  τη μάχη για  το σπάσιμο 
της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης  

απουσία τους από τους μεγάλους 
φοιτητικούς κι εκπαιδευτικούς αγώνες

 με τη 

  για δημόσια 
και δωρεάν εκπαίδευση, ενάντια στην αναθεώρηση του 
άρθρου 16 και το νόμο πλαίσιο 

στήριξη της αναθεώρησης του άρθρου 
16

 Με τη 

 και των ιδιωτικών ΑΕΙ, όταν η ΓΣΕΕ,  «δίνοντας το 
παράδειγμα», ίδρυε ιδιωτική ακαδημία!!! 

συναίνεση και ενεργητική συνεισφορά 
τους στο τζογάρισμα των αποθεματικών καθώς επίσης 
και τη συγκάλυψη που πρόσφεραν στο σκάνδαλο των 
ομολόγω

 

ν όπου καταληστεύτηκαν τα χρήματα των 
εργαζομένων  

Με την αντιενωτική και επικίνδυνη 
συνδικαλιστική πρακτική,

 

 που αποκλείει το κομμάτι 
των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης 
(ωρομίσθιους, δελτίο παροχής υπηρεσιών, κλπ), 
επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απόσταση από τις ανάγκες, 
τις αγωνίες και την ζοφερή πραγματικότητα που ζουν οι 
εργαζόμενοι.  

Με τη γραφειοκρατία και το έλλειμμα 
δημοκρατίας, την απομάκρυνση από τις διαδικασίες 
βάσης και τις γενικές συνελεύσεις, αποστειρώνοντας τις 



αποφάσεις και τη δράση από τον έλεγχο των ίδιων των 
εργαζομένων. 

 
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ 

Απέναντι στην επίθεση στα ασφαλιστικά, οικονομικά, 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων αντιτάσσουμε 
τη συγκρότηση  μετώπου παιδείας - εργασίας με 
δημιουργία επιτροπών αγώνα συντονισμό σωματείων, 
ομοσπονδιών, φορέων για τη μέγιστη συσπείρωση των 
εργαζόμενων στο δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα θα 
πραγματοποιούν ένα αγωνιστικό αντάρτικο διαρκείας 
(με πολύμορφες δράσεις-αγώνες - απεργίες) να βάλουν 
φρένο στην αντεργατική βουλιμία της κυβέρνησης, να 
φέρουν σοβαρά εμπόδια στις επιδιώξεις της αλλά και 
στην εφαρμογή των νόμων που θα ψηφίζει, να της 
στερούν κάθε λαϊκή νομιμοποίηση και έρεισμα ώστε 
αυτή να πέσει κάτω από την οργή και τη δράση των 
εργαζομένων; Έτσι θα βάζουν σοβαρά εμπόδια στην 
αναβίωση παρόμοιας πολιτικής και στο μέλλον από 
κάθε επίδοξο επιβήτορα της κυβερνητικής εξουσίας.Ο 
αγώνας πρέπει να είναι πολύμορφος, μαζικός, 
ανυποχώρητος και συντονισμένος.  Την πρόταση αυτή 
την απευθύνουμε στη βάση του εργατικού κινήματος, 
στα πρωτοβάθμια σωματεία, τις γενικές συνελεύσεις, 
στις συλλογικότητες που δρουν στους εργασιακούς 
χώρους, τις ομοσπονδίες με αγωνιστική εμπειρία και σε 
κάθε εργαζόμενο. Σε αυτή τη μάχη θα κριθούν όλοι 
δια της συμμετοχής ή δια της αποχής τους.  

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; 
Αποτελούμε ένα ανεξάρτητο, ταξικό, ριζοσπαστικό 
ρεύμα εκπαιδευτικών, που δίνουμε μάχες στα σχολεία, 
αλλά δρούμε και από κο ινού,  προ ωθο ύμε την 
ανεξάρτητη ταξική πάλη κατά της εργοδοσίας, της 
κυβέρνησης και της Ε.Ε.  
Μας ενώνουν η ανάγκη ανασυγκρότησης του 
εργατικού κινήματος, η θέση ότι, η ενιαία, πολιτική, 
συλλογική αντιπαράθεση που θα σημαδεύει την 
καρδιά της αντεργατικής πολιτικής, με ριζοσπαστικά 
αιτήματα, η δράση στον κάθε κλάδο με πανεργατικό 
κριτήριο, μπορεί να ενώσει σε ένα ανώτερο αγωνιστικό 
και πολιτικό επίπεδο τους εργαζόμενους. 

Επιδιώκουμε την ενότητα απέναντι στην ολομέτωπη 
επίθεση που δεχόμαστε. Μέσα από τη 
διαφορετικότητα μας αναζητούμε απαντήσεις για 

τους πολιτικά αναγκαίους στόχους που θα αναπτύσσουν 
διεκδικητικό κίνημα των ίδιων των εργαζόμενων και όχι 
τις διαπραγματεύσεις δια αντιπροσώπων. 
Καταδικάζουμε τη φυσιογνωμία και πρακτική του 
σημερινού υποταγμένου συνδικαλισμού, που 
δυστυχώς ακόμα κυριαρχεί, στα αιτήματα, στις 
διεκδικήσεις, στις μορφές των αγώνων μας.  

Σε ένα ενιαίο 
εργατικό μέτωπο που θα έχει θέσεις, δράση και 
επιδιώξεις και για τα «μικρά» και για τα μεγάλα 
ζητήματα των εργαζομένων. Και για το μερικό και για 
το συνολικό. Και για το σήμερα και για το αύριο.  

Γι αυτό καλούμε όλους όσους συναδέλφους κινούνται 
σε μια τέτοια λογική να υποστηρίξουν  την 
προσπάθεια μας για ενιαία δράση και συνεργασία και 
κυρίως να συμβάλλουν  στους αγώνες του αύριο 
κόντρα σε λογικές αναμονής και ανοχής της 
κυβέρνησης της Ν.Δ, στην επανάπαυση «αυριανών» 
εκλογικών εξελίξεων που θα μας λύσουν τα 
προβλήματα. Τίποτα δε χαρίζεται, όλα 
κατακτιούνται!  
ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 70 ΕΚΑΤ.  
 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι 
σήμερα, ο πλούτος στην Ευρώπη -το πραγματικό 
ΑΕΠ- αυξήθηκε 
κατά 80%-90%, ενώ 
ο πληθυσμός μόλις 
κατά 15%. Στις 
ΗΠΑ κατά 150%, 
ενώ ο πληθυσμός 
κατά 32%. Στην 
Ελλάδα το ΑΕΠ από 
τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 
αυξήθηκε κατά 85%, ενώ ο πληθυσμός κατά 13%. Τι 
έγινε όλος αυτός ο πρόσθετος πλούτος; Ενδεικτικό 
είναι το παράδειγμα των ΗΠΑ, από το 95% του 
πρόσθετου πλούτου συγκεντρώθηκε στο 10% του 
πληθυσμού. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα 
πράγματα δεν είναι τόσο ακραία, αλλά οι 
εισοδηματικές ανισότητες δεν είναι και εντυπωσιακά 
διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά σήμερα -σύμφωνα με 
τους επίσημους στατιστικούς ορισμούς- οι άνεργοι 
στην Ευρώπη είναι σχεδόν 20 εκατομμύρια, οι 
φτωχοί ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια και οι άστεγοι, 
σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, 
κινούνται μεταξύ 5-7 εκατομμυρίων. Στη χώρα μας 
οι φτωχοί υπερβαίνουν τους 2,2 εκατ. και οι 
«στατιστικά» άνεργοι φτάνουν τους 500 χιλιάδες, 
αριθμός ο οποίος διογκώνεται σημαντικά αν 
συνυπολογίσουμε τους αποθαρρημένους και κυρίως 
τους υποαπασχολούμενους.   
 Σ' αυτή τη διάσταση της οικονομικής μεγέθυνσης 
καλό είναι να προσθέσουμε και την εξής εικόνα: στη 
Γερμανία ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 
από το 1980 κατά 90%, περίπου όσο και ο πλούτος, 
οι πραγματικές αμοιβές αυξήθηκαν κατά 6%. Η 
εικόνα γίνεται ακόμη πιο ευκρινής από το γεγονός 
ότι τα δημόσια έσοδα από τη φορολογία των μισθών 
διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1990, αλλά τα έσοδα από τη φορολογία των κερδών 
μειώθηκαν στο μισό ή και περισσότερο αν πάμε 
ακόμη πιο πίσω: από 35% των συνολικών εσόδων το 
1960, σε 25% το 1980 και σε 13% στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990.  
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