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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στισ 25/6/2017 ςυνεδρίαςε το νεοεκλεγζν ΔΣ τθσ ΡΟΒΣΚΞ ςτθν Θεςςαλονίκθ.  

Ραρευρζκθκαν ςυνάδελφοι τθσ Θεςςαλονίκθσ και χαιρζτθςε εκπρόςωποσ του ςωματείου ςυνταξιοφχων του ΟΑΕΕ 

που φιλοξζνθςε και τθν ςυνεδρίαςθ μασ ςτα γραφεία του.  

Ζγινε εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθν περιοχι μασ και ευρφτερα, με τισ ςυνεχιηόμενεσ πολεμικζσ 

ςυγκροφςεισ και αντιπαρακζςεισ. Οι ιμπεριαλιςτικζσ δυνάμεισ που διεκδικοφν για λογαριαςμό τουσ τισ 

πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ και τουσ δρόμουσ περάςματοσ των προϊόντων τουσ ευκφνονται για τθν κατάςταςθ ςτθν 

περιοχι. 

Επικροτιςαμε και πιραμε μζροσ ςτο αντιιμπεριαλιςτικό - αντιπολεμικό ςυλλαλθτιριο τθσ 24/6 ςτο ΝΑΤΟικό 

ςτρατθγείο ςτθν Θεςςαλονίκθ διεκδικϊντασ ζνα κόςμο χωρίσ εκμετάλλευςθ πολζμουσ προςφυγιά. 

Υπογραμμίςαμε ότι το κλείςιμο τθσ αξιολόγθςθσ κα ρίξει νζα βάρθ ςτισ πλάτεσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων και φυςικά 

των αυτοαπαςχολοφμενων. Δεν πανθγυρίηουμε, όπωσ κάνουν, παρά τισ αντικζςεισ τουσ και τθν διαφορετικι τουσ 

προςζγγιςθ, τα κόμματα και οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ.  Πταν αυτοί μιλοφν για το τζλοσ τθσ αβεβαιότθτασ, για το 

άνοιγμα του δρόμου προσ τθν ανάπτυξθ κλπ εννοοφν τα ςυμφζροντα του κεφαλαίου και των μεςοανϊτερων 

ςτρωμάτων. Άλλωςτε όλα τα μζτρα που παίρνουν αφοροφν τθν λεγόμενθ “βιϊςιμθ επιχειρθματικότθτα”, για τουσ 

άλλουσ μοίραςμα τθσ φτϊχειασ τουσ.  

Ραρά τα μεγάλα και ςοβαρά προβλιματα που απαςχολοφν τθν μεγάλθ μάηα των αυτοαπαςχολοφμενων και των 

εργαηόμενων και που χρειάηεται ςυντονιςμζνθ απάντθςθ, κάναμε μια προςπάκεια να επικεντρϊςουμε και να 

βακφνουμε τθν ςυηιτθςθ για τα ονομαηόμενα κλαδικά προβλιματα. 

Η ςυηιτθςθ ζκεςε τα εξισ ηθτιματα, όχι ωσ μοναδικά, που άμεςα ι ζμμεςα μασ επθρεάηουν.  

 Ο διεκνισ περίγυροσ με τισ ςυγκροφςεισ και τισ αντιπαρακζςεισ ςτα πεδία των μαχϊν και τισ αποφάςεισ 

ςτισ διμερείσ ι πολυμερείσ διαςκζψεισ.   

 Επιδιϊξεισ του κεφαλαίου μζςω των εκπροςϊπων του. ΕΕ, κυβερνιςεισ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΣΕΒ κλπ.  

 Ο ρόλοσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων. 

 Η εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ ςε ςχζςθ με τα υλικά και τα τεχνικά μζςα που χρθςιμοποιοφμε και 

οι αλλαγζσ που επζρχονται.  

 Οι αδειοδοτιςεισ, πιςτοποιιςεισ, μθτρϊα, χρθματοδότθςθ κλπ είναι κλαδικά μόνο προβλιματα; Ρωσ 

επθρεάηουν τον αυτοαπαςχολοφμενο ςε ςχζςθ με μια μεγάλθ παραγωγικι μονάδα. Τι εμπειρίεσ υπάρχουν 

ςτο κλάδο από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ.   

 Η εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ ςτο κλάδο, τι ςχολζσ υπάρχουν, πια παραγωγι μποροφν να 

υπθρετιςουν. 

 Το δάςοσ, ι προςταςία του, θ αξιοποίθςθ του, πωσ, από ποιον και για ποιόν.     

 Η ανάγκθ περαιτζρω ςυηιτθςθσ για ηθτιματα του κλάδου δεν μπορεί να είναι ξεκομμζνθ από τθν 

γενικότερθ κατάςταςθ, τθν διεκδίκθςθ για τα άμεςα ηθτιματα και το διεκδικθτικό πλαίςιο που 

αποφαςίςαμε ςτο πρόςφατο ςυνζδριό μασ.  

Καταλιξαμε ότι θ ςυηιτθςθ και επεξεργαςία αυτι μπορεί να ςυνεχιςτεί και κα ςυνεχιςτεί ςτο βακμό που κα 

γίνει κζμα ςυηιτθςθσ ςτα ΔΣ των ςωματείων, ςε ςυςκζψεισ και ΓΣ, με όςο γίνεται περιςςότερουσ ςυναδζλφουσ 

μαγαηί το μαγαηί, πάγκο τον πάγκο.   

Επικοινωνιςτε μαηί μασ povskx@gmail.com για κάκε δυνατι βοικεια ςτο άνοιγμα αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ.   
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