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Αγαπθτοί υνάδελφοι,
ασ καλωςορίηω ςτθν Ακινα, ςτο 48ο υνζδριο μασ .
Να ευχαριςτιςω τουσ ςυναδζλφουσ που ιρκαν από μακρινζσ πόλεισ ανταποκρινόμενοι
ςτο ςυνδικαλιςτικό τουσ κακικον.
Να ευχαριςτιςω τα ωματεία : τθν υντεχνία επιπλοποιϊν ξυλουργϊν και
καταςτθματαρχϊν Ακθνϊν και προαςτίων, το ωματείο βιοτεχνϊν ταπετςαρίασ Αττικισ ,
το φλλογο ελλινων καλλιτεχνϊν ξυλογλφπτων και όςουσ βοικθςαν οικονομικά για τθ
διοργάνωςθ του 48ου υνεδρίου μασ .
Ιδιαίτερα να ευχαριςτιςω τουσ παλαίμαχουσ τθσ εργαςίασ του κλάδου μασ ,που μασ τιμοφν
με τθν παρουςία τουσ.
Η παρουςία ςασ, οι προτάςεισ και θ μαχθτικότθτα ςασ , με πνεφμα ςυνεργαςίασ και
προβλθματιςμοφ να αναδείξουν τα μεγάλα προβλιματα των καιρϊν, που είναι
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προβλιματα και του κλάδου μασ, των μικρϊν επαγγελματιϊν και αυτοαπαςχολοφμενων
αλλά και γενικότερα όλου του ελλθνικοφ λαοφ.
υνάδελφοι, ςυναντιόμαςτε ςιμερα εδϊ και αντιλαμβανόμαςτε όλοι μασ νομίηω ότι όςο
επίκαιρθ και να πρζπει να είναι μια ειςιγθςθ, ωςτόςο μζςα ςτα λίγα εικοςιτετράωρα από
το γράψιμο μζχρι τθν παρουςίαςθ τθσ, κάτι κα ζχει προκφψει ςτθν ανκρωπότθτα, ςτθν
περιοχι μασ, ςτθν χϊρα μασ και κα ζχει ανατρζψει ίςωσ, κάποια από τα γραφόμενα .
Με αυτι λοιπόν τθν αγωνία, βάηω και τθν ευχι, ότι και να ζχει ςυμβεί να είναι τουλάχιςτον
προσ κετικι κατεφκυνςθ και όχι αυτά που ακοφμε και βιϊνουμε κάκε μζρα.
τισ κετικζσ εξελίξεισ όμωσ ςυνάδελφοι γνωρίηουμε πολφ καλά και λόγω επαγγζλματοσ ότι
πρζπει να βάλουμε το χεράκι μασ για να τισ δοφμε και όχι τισ ευχζσ μασ.
Γίνεται φανερό ςυνάδελφοι, ότι οι εξελίξεισ ςε όλα τα μζτωπα περνάνε ςε νζα φάςθ , που
ςθματοδοτείται από τθν ζνταςθ τθσ επίκεςθσ ςε κάκε μορφι τθσ, θ οποία μπλζκει ολοζνα
και περιςςότερο το κουβάρι των ανταγωνιςμϊν, που μπορεί να οδθγιςει ςε γενικευμζνθ
πολεμικι ανάφλεξθ, με άμεςθ εμπλοκι τθσ Ελλάδασ και όχι ζμμεςθ μζςα από τισ
διευκολφνςεισ που δικεν δεν αποτελοφν άμεςθ εμπλοκι.
Κακθςυχάηει και ςπζρνει αυταπάτεσ θ ςυγκυβζρνθςθ, κακϊσ μόλισ πριν ζνα μινα περίπου,
καλοφςε το λαό να μθν ανθςυχεί, βάηοντασ ακόμθ και ςαν αςπίδα προςταςίασ το ΝΑΣΟ και
τθν Ε.Ε.
Απόλυτθ ςτοίχιςθ και για τθν εςωτερικι αλλά και τθν εξωτερικι πολιτικι, με επίκεντρο τθν
ανάκαμψθ του κεφαλαίου από τα αςτικά επιτελεία και τα κόμματα τουσ .Κςωσ κάποιεσ
ςτιγμζσ πολιτικισ ζξαψθσ, ξεκάβονταν κάποια ςκάνδαλα, οικονομικά κρθςκευτικά ζτςι για
να μπαίνει και καμιά διαχωριςτικι γραμμι, ότι δεν είμαςτε όλοι ίδιοι και πωσ
αντιλαμβανόμαςτε διαφορετικά τον τρόπο που ςτινουμε τισ αναπτυξιακζσ φιζςτεσ.
Αυτά ςυνάδελφοι πριν, όπωσ είπα και παραπάνω, ζνα μινα περίπου, τότε που ςυγχρόνωσ
με τισ αναπτυξιακζσ φιζςτεσ π.χ ςτθ Θεςςαλονίκθ θ κλιμάκωςθ των προκλιςεων εντόσ του
πλαιςίου τθσ Ε.Ε. και ΝΑΣΟ καλά κρατοφςε. Η κράτθςθ των ελλινων ςτρατιωτικϊν από τθν
1 Μάρτθ, θ επαναφορά του ηθτιματοσ των γκρίηων ηωνϊν και των προκλιςεων, πιγαινε
αντάμα με τισ διμερείσ μπίηνεσ ςτον τουριςμό και με μεςίτθ μάλιςτα τισ ΗΠΑ.
Ωςτόςο ο μεγάλοσ παίχτθσ τθσ Ευρωατλαντικισ ολοκλιρωςθσ, Γερμανία , κλείνει το μάτι
ςτθν Κίνα και παίηει και ρόλο ςτθ μείωςθ των ερειςμάτων προσ τισ αξιϊςεισ τθσ
καπιταλιςτικισ Ρωςίασ .Για να παιχτοφν όμωσ καλά αυτοί οι ρόλοι των καπιταλιςτικϊν
ςχεδίων και να υποκρφπτουν πάντα και τθν ιδιοτζλεια και τθν επίκεςθ ςτα φτωχά λαϊκά
ςτρϊματα των λαϊν των Βαλκανίων ,όλο αυτό το καμουφλάρουν με το πρόςχθμα τθσ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Ζτςι μόνο οι λαοί κα ςυναινζςουν ,
ευκαιρίεσ από τθ μια και εκβιαςμοί για κινδφνουσ από τθν άλλθ.
Αυτά κα είχε ςυνάδελφοι θ ςθμερινι ειςιγθςθ, ςτο πνεφμα τθσ ενθμζρωςθσ για τισ
πολιτικζσ εξελίξεισ και μια αναφορά περί των κοπίων κακϊσ και τθν επιτάχυνςθ των
εξοπλιςμϊν του ΝΑΣΟ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μαηί με τθν προκλθτικότθτα προσ τουσ λαοφσ
και ιδιαίτερα ςτθν υρία με πρόςχθμα και τθν επίκεςθ με χθμικά .Όλα αυτά δεν κα
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μποροφςαμε, εμείσ εδϊ ςυνάδελφοι να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να τα
καταδικάηουμε.
Οι εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ και ανθςυχθτικζσ .Σο ξθμζρωμα τθσ 14θσ Απρίλθ άλλο ζνα
ζγκλθμα ςτο πλαίςιο των ιςχυρϊν ανταγωνιςμϊν και το μοίραςμα των αγορϊν
ςυντελζςτθκε .Πυραυλικι επίκεςθ των ςυμμάχων μασ ΗΠΑ, Μ.ΒΡΕΣΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ
εναντίον του λαοφ τθσ υρίασ, γιατί ςτο ζδαφοσ τθσ κάκε χϊρασ κατοικεί ο λαόσ τθσ.
ιμερα λοιπόν ςυνάδελφοι θ ςκιά κάτω από τθν οποία γίνεται αυτι θ γενικι ςυνζλευςθ
είναι βαριά. Είναι βαριά γιατί δεν ςτζκεται τίποτα όρκιο όταν ο πόλεμοσ χτυπιςει τθν
πόρτα μασ ,όταν για τα κζρδθ των λίγων οι λαοί ματϊνουν ,όταν αφανίηονται οικογζνειεσ,
ακϊοι, άμαχοι, παιδιά, θλικιωμζνοι ,όταν καταςτρζφονται όνειρα μιασ ηωισ ςε ζνα
δευτερόλεπτο ,όταν δεν μπορείσ να ςτακείσ και γίνεςαι πρόςφυγασ ςε ζνα αφιλόξενο για
ςζνα τόπο, όπου όλοι ςε κοιτάηουν ςαν βάροσ χωρίσ να βλζπουν ουςιαςτικά τθν αιτία που
φζρνει τουσ ανκρϊπουσ ςε αυτι τθν κατάςταςθ.
Κάτω λοιπόν από αυτι τθ βαριά ςκιά πρζπει να ςθκϊςουμε το ανάςτθμα που αναλογεί και
να μθν μείνουμε ςτθ μιηζρια και τθν ςτενι ζποψθ μιασ ςυνδικαλιςτικισ διαδικαςίασ που
είμαςτε μαηεμζνοι .Η πρϊτθ πρόταςθ και απαίτθςθ ςυνάμα που προκφπτει είναι να
καταδικάςουμε ομοφωνϊ και ςτο ψιφιςμα τθσ ςυνζλευςθσ αυτι τθν εγκλθματικι
απάνκρωπθ και ωμθ βία των ιμπεριαλιςτϊν απζναντι ςτο λαό τθσ υρίασ κακϊσ και το
κυνικό αλιςβερίςι που ξεκινά τθν αμζςωσ επόμενθ ςτιγμι μιασ τζτοιασ επίκεςθσ ςτο όνομα
τθσ μοιραςιάσ τθσ λείασ. Και ζχουμε εμπειρία από τζτοιεσ μοιραςιζσ . το Ιράκ ,ςτο
Αφγανιςτάν (που κάποτε ιταν και φίλοι των ιμπεριαλιςτϊν)ςτθν Γιουγκοςλαβία, ςτθν
Παλαιςτίνθ, ςτο Κυπριακό και πολλά άλλα υπό τθν αιγίδα και του ΟΗΕ.
Καλοφμαςτε όμωσ να καταδικάςουμε και τισ κυνικζσ εκείνεσ δθλϊςεισ τόςο τθσ
ςυγκυβζρνθςθσ αλλά και τθσ κυπριακισ κυβζρνθςθσ για μθ ςυμμετοχι ςτισ επιχειριςεισ
και μάλιςτα ότι προκφπτουν οι αποφάςεισ των ςυμμάχων μασ χωρίσ καμιά προςυνεννόθςθ.
Ζλεοσ τθ ςτιγμι που γνωρίηουν καλά ότι ο λεκζσ με το αίμα των λαϊν δφςκολα ξεπλζνεται
αλλά κυριότερα να ςκεφτοφν και το ενδεχόμενο τθσ ςτροφισ τζτοιων ςυμφερόντων πάνω
από τα κεφάλια τα δικά μασ. ϋΗ νομίηουμε ότι οι ρόλοι και τα ςυμφζροντα τθσ αςτικισ
τάξθσ δείχνουν οίκτο? Σο κυπριακό που διχοτόμθςε μόνιμα και τθ χϊρα και το λαό τθσ το
ξεχάςαμε?
Κατά τθν γνϊμθ μασ ςυνάδελφοι οι ευκφνεσ διαχρονικά όλων των κυβερνιςεων είναι
τεράςτιεσ. Ιδιαίτερα μετά και τθν επίςκεψθ Σςίπρα ςτισ ΗΠΑ όπου ανακάλυψε τον
διαβολικά καλό Σραμπ και ςυναινεί ςτθν αναβάκμιςθ τθσ οφδασ, τθσ Ανδραβίδασ, του
Αράξου και τθσ μικρισ οφδασ ςτθν φρο.
Σο νζο χτφπθμα ςτθ υρία είναι κακόσ οιωνόσ. Χρειάηεται επαγρφπνθςθ και μαηικι
ςυμμετοχι ςτισ κινθτοποιιςεισ. Όςοι παλεφουν κακθμερινά για τθν επιβίωςθ, δεν ζχουν
τίποτα να χωρίςουν με τουσ λαοφσ των γειτονικϊν χωρϊν.
Για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ τϊρα ςυνάδελφοι .
Η ςυγκυβζρνθςθ δια ςτόματοσ του πρωκυπουργοφ δεν ςταματά οφτε και ςτα αναπτυξιακά
ςυνζδρια τθσ να εξαγγζλλει με βαρυςιμαντεσ δθλϊςεισ ότι κα παλζψει για τισ ανιςότθτεσ
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και τον εργαςιακό μεςαίωνα παράλλθλα όμωσ δθλϊνει τθν απαρζγκλιτθ ταφτιςθ με τα
μνθμόνια και τθν τρίτθ αξιολόγθςθ.
Ήδθ όμωσ μζχρι το φκινόπωρο του 2017 ζχουν ψθφιςτεί και δρομολογοφνται :
1. Νζεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ , παροχζσ και επιδόματα.
2. Νζεσ αυξιςεισ ςε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ , από 01/01/18, μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ
τουσ ςτο ποςό υπολογιςμοφ των ειςφορϊν τθσ επόμενθσ χρονιάσ.
3. Νζεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ , παροχζσ και επιδόματα.
Με δεδομζνθ τθν 3θ αξιολόγθςθ και τα 95 προαπαιτοφμενα που τθ ςυνοδεφουν, θ
κυβζρνθςθ πλαςάρει ςαν επιτυχία και ζξοδο ςτισ αγορζσ, τθ ςυμφωνία για επιπρόςκετα
μζτρα. το όνομα του «τϊρα είναι θ ϊρα του βιματοσ μπροςτά» ηθτά τθ ςυναίνεςθ των
α/α, των εργαηόμενων, του λαοφ.
Με παλιά και νζα αντιλαϊκά μζτρα χτίηουν τθν ανάπτυξθ για λογαριαςμό τθσ κερδοφορίασ
των μονοπωλίων, τςακίηοντασ τα δικαιϊματα και τισ ανάγκεσ μασ.
ϋΑραγε ςυνάδελφοι, τα κακθμερινά αδιζξοδα που βιϊνουμε εμείσ οι μικροεπαγγελματίεσ
και α/α δεν επιβεβαιϊνουν ότι το κετικό κλίμα ςτθν αγορά δεν μασ αφορά όλουσ ?
Είμαςτε το ίδιο με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ που βλζπουν μζςα από τισ νζεσ ευκαιρίεσ και
τισ φορολογικζσ απαλλαγζσ να εδραιϊνονται και να εκτεινάςουν τθν κερδοφορία τουσ?
Εμείσ ςυνάδελφοι , προςπακοφμε να επιβιϊςουμε μζςα από ζνα βουνό χρζθ ςε εφορία,
ταμεία, απλιρωτουσ λογαριαςμοφσ , τράπεηεσ και προμθκευτζσ που οδθγοφν χιλιάδεσ
μαγαηιά και λαϊκά νοικοκυριά ςε καταςχζςεισ και πλειςτθριαςμοφσ .
Προςπακοφμε να αντιμετωπίςουμε τα υπζρογκα ζξοδα για τισ ανάγκεσ των οικογενειϊν
μασ, που ζχουν εκτοξευκεί και τθν ακρίβεια που μαςτίηει βαςικά είδθ κατανάλωςθσ και
διατροφισ, τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ που ζχουν γίνει πανάκριβα, τισ υπθρεςίεσ υγείασ, τα
ζξοδα για τα φροντιςτιρια των παιδιϊν μασ, τα ενοίκια των φοιτθτϊν/ςπουδαςτϊν εκτόσ
τθσ κατοικίασ τουσ, τα δίδακτρα των Ι.Ε.Κ. , τα τροφεία των Παιδικϊν τακμϊν και τόςα
άλλα.
Από 01.01.2018 προβλζπεται επιπλζον ξεηοφμιςμα φψουσ 3,5 δισ. Κάκε χρόνο, για τθν
λαϊκι οικογζνεια, ςε αντίκεςθ με τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ να απολαμβάνουν πλικοσ
ενιςχφςεων και φοροαπαλλαγϊν για τθν ςτιριξθ των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων.
Για τουσ α/α οι φόροι, Φ.Π.Α., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., φόροσ ειςοδιματοσ, φόροσ αλλθλεγγφθσ
αυξάνονται ςτακερά. Σα χρζθ ςε Σαμείο , Σράπεηεσ και προμθκευτζσ το ίδιο.
ϋΟπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ των μζτρων που προβλζπονται, είναι ότι θ διόγκωςθ
τθσ φορολθςτείασ των χαμθλϊν ςτρωμάτων από τθν άμεςθ και ζμμεςθ φορολογία κα
φκάςει περίπου το 1 δισ ευρϊ και ζπεται και ςυνζχεια. Σο ςφνολο του χρζουσ ζχει
ξεπεράςει τα 100 δισ .
Είναι γνωςτό ότι θ Κυβζρνθςθ και ο φοροειςπρακτικόσ μθχανιςμόσ κα εντείνουν ακόμθ
περιςςότερο τουσ εκβιαςμοφσ και τισ καταςχζςεισ απζναντι ςτα λαϊκά νοικοκυριά.
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φμφωνα με τθν νομοκετικι ρφκμιςθ που ζχει ψθφιςκεί από τθν 01.01.18 θ κακυςτζρθςθ
αποπλθρωμισ των οφειλϊν ςυνεπάγεται και αποβολι από τθν ρφκμιςθ των 100 δόςεων.
Από τθν 1θ Μάθ ςτο χϊρο των θλεκτρονικϊν καταςχζςεων μπαίνει και το Δθμόςιο για χρζθ
ςε φόρουσ , αςφαλιςτικά ταμεία απειλϊντασ με άμεςθ κατάςχεςθ τραπεηικϊν
λογαριαςμϊν – επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ – εμπορευμάτων – ακίνθτθσ περιουςίασ ,
ακόμα και πρϊτθσ κατοικίασ.
θμειωτζον ότι για τα χρζθ προσ το Δθμόςιο δεν υπιρξε και δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ
νομικι προςταςία τθσ πρϊτθσ κατοικίασ. Κανζνασ δεν μπορεί να είναι ςίγουροσ με το
ιςχφον νομικό πλαίςιο που ζχει διαμορφωκεί προκειμζνου να ειςπραχκεί και το τελευταίο
ευρϊ από τα χρζθ που μασ φόρτωςαν με τθν ατζλειωτθ φορολθςτεία ςτα χρόνια τθσ
κρίςθσ.
Και όλα αυτά για να πετφχουν και τα ματωμζνα πλεονάςματα του 3,5% του Α.Ε.Π.. Μζςα
ςε όλα αυτά οι δαπάνεσ από το πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων (ΠΔΕ) που κα
μοιραςκοφν ςε επιχειρθματικοφσ ομίλουσ διαμορφϊνονται ςε 6,75 δισ ευρϊ από τα οποία
το 1 δισ προζρχεται από τα ζςοδα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ (φόρουσ και χαράτςια
που φορτϊνονται ςτισ λαϊκζσ πλάτεσ) και 5,75 δισ ευρϊ από τα κονδφλια ςτιριξθσ ΕΠΑ και
άλλα που προωκεί θ Ε.Ε..
Από τθν άλλθ μεριά θ νομοκετικι ρφκμιςθ για τον δθμοςιονομικό κόφτθ που κα
κατακρεουργιςει ανάλογα με τισ ανάγκεσ μιςκοφσ και ςυντάξεισ εξαιρεί ρθτά και
κατθγορθματικά τισ δαπάνεσ του προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων δθλαδι αποτελεί
το βαςικό εργαλείο τθσ χυδαίασ ςτιριξθσ των μονοπωλιακϊν ομίλων. Αυτά που επικαλείται
προκλθτικά θ Κυβζρνθςθ και επιπλζον ςυμπεριλαμβάνει εκτόσ των άλλων κατάργθςθ του
ΕΚΑ , πετςόκομμα των ςυντάξεων χθρείασ, εκμθδζνιςθ επί τθσ ουςίασ των επικουρικϊν
ςυντάξεων και ςταδιακι μετατροπι τθσ αςφάλιςθσ και τθσ ςφνταξθσ ςε ατομικι υπόκεςθ
που ανοίγει τον δρόμο ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ τθσ υγείασ για όλα αυτά τα
προκλθτικά χρθςιμοποιεί τθ φράςθ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ».
Τλοποιεί κατά γράμμα τισ απαιτιςεισ των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων που ηθτάνε πιο
ευζλικτθ αγορά εργαςίασ , λιγότερθ αυςτθρι νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ
απαςχόλθςθσ και πιο ευζλικτεσ ςυμβάςεισ προςωρινισ απαςχόλθςθσ , για όλα αυτά εμείσ
λζμε ότι δεν φζρνουν καλφτερεσ μζρεσ για εμάσ και τισ οικογζνειεσ μασ , ίςα ίςα κζλουν τα
παιδιά μασ και εμάσ τηάμπα εργάτεσ και κατεςτραμμζνουσ .
Πϊσ μζςα από όλα αυτά ςυνάδελφοι οραματίηεται θ Κυβζρνθςθ τθν δίκαια ανάπτυξθ?
Μιπωσ κουκουλϊνοντασ το ζγκλθμα που ςυντελζςτθκε ςτον αρωνικό με τθν μεγάλθ
καταςτροφι και οικολογικι και όςων μικρϊν επαγγελματιϊν ζχουν ςχζςθ με τον αρωνικό
, τθν παράκτια αλιεία (τουσ μικροφσ ψαράδεσ δθλαδι) αλλά και τόςα άλλα επαγγζλματα
που ζχουν ςχζςθ με τα παράλια γενικϊσ? Μιπωσ με τισ ςκανδαλϊδθσ άδειεσ ακτοπλοΐασ
ςτα επιπλζοντα φζρετρα των εφοπλιςτϊν? Ή μιπωσ από το μεγάλο ενδιαφζρον τουσ για το
περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο του λαοφ τθσ Αττικισ και όλθσ τθσ Ελλάδασ?
Και για να ζρκουμε λίγο ςτα δικά μασ ο Τφυπουργόσ Περιβάλλοντοσ κοσ Φάμελοσ όταν τον
επιςκεφτικαμε με τον Πρόεδρο τθσ ΓΕΒΕΕ οφτε κουβζντα δεν ικελε να ακοφςει για το εάν
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οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ μασ με τα λίγα ςτερεά απόβλθτα τουσ ζωσ μθδαμινά
υποχρεοφνται να μπουν ςτθν δαιδαλϊδθ διαδικαςία εγγραφισ και τιρθςθσ του
θλεκτρονικοφ μθτρϊου αποβλιτων Η.Μ.Α..
Μιπωσ να κάνουμε και μια μικρι αναφορά για το ζγκλθμα που ςυντελζςτθκε με τθν
πλθμμφρα τθσ Δυτικισ Αττικισ ςτθν Μάνδρα τθσ Ελευςίνασ? Εκεί που οι μεγάλοι
επιχειρθματικοί όμιλοι ζχτιηαν πάνω ςτισ όχκεσ και τισ απορροζσ των νερϊν παράνομα και
ζπνιξαν ςτθν κυριολεξία μια πολφ φτωχι εργατικι πόλθ τθσ Αττικισ ?
Εμάσ τουσ α/α και τουσ μικροφσ επαγγελματίεσ ςυνάδελφοι δεν πρζπει να μασ απαςχολεί
πότε και πόςεσ επενδφςεισ κα ζρκουν. Εμείσ δεν πρόκειται να δοφμε βελτίωςθ από τθν
εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ Κυβζρνθςθσ με τθν αυταπάτθ ότι ςτθ φάςθ τθσ ανάπτυξθσ κα
πάρουμε και μεισ ζνα κομμάτι από τα κζρδθ των μονοπωλίων. Οφτε όμωσ και τουσ
εκκολαπτόμενουσ νζουσ ςωτιρεσ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ που διαβεβαιϊνουν τον
κόςμο τθσ αγοράσ (όπωσ και ςτο υνζδριο τθσ ΓΕΒΕΕ) περιδιαβαίνοντασ και άλλα
επιχειρθματικά ςυνζδρια, ότι δικεν θ δικι τουσ Κυβζρνθςθ κα τα κάνει καλφτερα.
Η διζξοδοσ ςε εμάσ τουσ μικροφσ επαγγελματίεσ, α/α και εργαηόμενουσ , βρίςκεται ςτθν
άλλθ πλευρά ςυνάδελφοι, ςτθν διεκδίκθςθ , ςτθν οργάνωςθ των ςωματείων και ςτθν πάλθ
των δικϊν μασ αναγκϊν δθλαδι των λαϊκϊν αναγκϊν που βρίςκεται ςε ευκεία ςφγκρουςθ
με τουσ ςχεδιαςμοφσ Κυβζρνθςθσ και Αντιπολίτευςθσ.
Η δικι τουσ δίκαιθ ανάπτυξθ δεν πρόκειται να ξαναφζρει πίςω τα κλεμμζνα αποκεματικά
των αςφαλιςτικϊν ταμείων , δεν πρόκειται να ξαναδϊςει 13θ και 14θ ςφνταξθ ςτουσ
ςυνταξιοφχουσ, δεν πρόκειται να αλλάξει τουσ ςυντελεςτζσ αναπλιρωςθσ που δίνουν
ςφνταξθ 192 ευρϊ μετά από 35 χρόνια δουλειάσ, δεν πρόκειται ποτζ να ξαναβάλει ςτισ
λίςτεσ των φαρμάκων χιλιάδεσ φάρμακα που κόπθκαν από τισ λίςτεσ του ΕΟΠΠΤ, δεν
πρόκειται να ξαναανοίξει τα πάνω από 250 χιλιάδεσ μαγαηιά που ζκλειςαν και δεν κα
ςβιςει τα χρζθ που θ κρίςθ τουσ δθμιοφργθςε.
Αλλά να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά ςυνάδελφοι. Αν κάποιοι από μασ που ζχουν
καταφζρει και ζςτω και μζςα από αυτι τθν πολυετι κρίςθ να ζχουν μια ςτακερι πορεία
ςτον κφκλο των εργαςιϊν τουσ και ζςτω και μια μικρι άνοδο ςτον τηίρο τουσ και αυτό για
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ είτε μζςα από τθν τουριςτικι ανάπτυξθ είτε μζςα από ζνα κφκλο
γνωριμιϊν που δεν τουσ ςτζρθςε το ειςόδθμα μζςα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ, τι ςυμβαίνει
όταν ςτο τζλοσ κάνουν ταμείο ? μιπωσ τότε και μόνο τότε κατανοοφν ότι οι ατζλειωτεσ
ϊρεσ δουλειάσ που κατζκεςαν ςτερϊντασ τον ελεφκερο χρόνο από τουσ ίδιουσ και τισ
οικογζνειεσ τουσ, ζρχεται τϊρα και τουσ τα παίρνει θ εφορία με τθ φορολόγθςθ από το
πρϊτο ευρϊ, με τον ΕΝΦΙΑ ςτθν επαγγελματικι ςτζγθ, με τισ ρυκμίςεισ των Σραπεηϊν , με
τθν ακρίβεια των πρϊτων υλϊν που ζτςι κι αλλιϊσ είμαςτε εξαρτθμζνοι από τθν
βιομθχανία που είναι κομμάτι των Σραπεηϊν και των μεγάλων μονοπωλιακϊν ομίλων?
Μιπωσ προκειμζνου να επιβιϊςουν επαγγελματικά αιςκάνονται ζντονθ τθν
ανταγωνιςτικότθτα ενόσ μεγαλφτερου επιχειρθματικοφ ομίλου ο οποίοσ λόγω τθσ
δυνατότθτασ του τςακίηει το δικό μασ ειςόδθμα ? μιπωσ οι ςυνκικεσ και οι αςφυκτικζσ
προκεςμίεσ για τισ καταςκευζσ, οι ποινικζσ ριτρεσ για τα μεγαλφτερα ζργα δεν μασ
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αφινουν να αναςάνουμε ? πϊσ βλζπουμε όλα αυτά τα ηθτιματα παρόλο ότι μπορεί να
ζχουμε ζνα κομμάτι δουλειάσ?
Άραγε ςε αυτι τθν περιβόθτθ πολιτικι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ προςζλκυςθσ των
επενδφςεων αλλά και των προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ που ανακοίνωςε ο Σςίπρασ
ςτθν πρόςφατθ θμερίδα τθσ ΓΕΒΕΕ , πόςοι από μασ που βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ ζχουμε
τθν αίςκθςθ ότι μποροφμε να πλθροφμε τισ προχποκζςεισ εκείνεσ που να μασ εντάξουν ςε
ζνα τζτοιο ςυνεργατικό όχθμα?
Κακά τα ψζματα. Θεωρϊ ςυνάδελφοι για τισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ που διανφουμε με τθν
δικεν ανάπτυξθ να βρίςκεται ςυνεχϊσ ςτα ςτόματα των πολιτικϊν αρχθγϊν ότι : όςοι
ςυνάδελφοι καταςτράφθκαν μζςα ς’αυτι τθν εννιάχρονθ κρίςθ , άλλοι τόςοι κα
καταςτραφοφν με τθν ςυνεχϊσ εξαγγελλόμενθ ανάπτυξθ.
Βριςκόμαςτε κάτω από τθν πίεςθ και τισ αποφάςεισ και τα ςυμπεράςματα του μεγάλου
κεφαλαίου , ότι εμείσ οι μικροί επαγγελματίεσ και α/α είμαςτε το διαρκρωτικό πρόβλθμα
δθλαδι είμαςτε θ επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ και οι εκλεκτοί μόνο είναι εκείνοι οι λίγοι
μεςαίοι επιχειρθματίεσ και κατά τθ ΓΕΒΕΕ «θ λεγόμενθ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ».
Είναι κακαρό πια ότι αυτι θ τακτικι που εξυπθρετεί και θ ΓΕΒΕΕ είναι θ τακτικι τθσ
ςτακερισ υποςτιριξθσ των μεςαίων και μεγαλφτερων επιχειριςεων που μποροφν και
διακζτουν κεφάλαια αλλά και χρθματοδοτοφνται από τουσ αναπτυξιακοφσ νόμουσ , τισ
δθμόςιεσ επενδφςεισ και τα ΕΠΑ.
ΔΕΝ είναι ψζματα ςυνάδελφοι ότι οι χιλιάδεσ α/α και μικροί επαγγελματίεσ μείναμε
ανυπεράςπιςτοι απζναντι ςε αυτζσ τισ τακτικζσ που πιςτά υπθρζτθςε και θ ΓΕΒΕΕ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ κατάκεςθ του πολυνομοςχεδίου τον Γενάρθ , που ενϊ
μζςα ςτθν τροπολογία του είχε ενςωματϊςει τισ καταςχζςεισ από 500 ευρϊ και τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ αφξθςθσ του ΦΠΑ ςτα νθςιά το τριτοβάκμιο όργανο μασ το βρικε το
νομοςχζδιο ςε αναπτυξιακό κετικό πρόςθμο.
τον αντίποδα των κζςεων αυτϊν και των κοινωνικϊν διαλόγων μαηί με το .Ε.Β. τθν
Οικονομικι Κοινωνικι Επιτροπι , τθν ϋΕνωςθ Εφοπλιςτϊν και τθν ϋΕνωςθ Σραπεηιτϊν ,
εμείσ ςαν Ομοςπονδία πιραμε το μζροσ και καλζςαμε τα ωματεία μασ ςε οργάνωςθ
αγϊνων και κινθτοποιιςεων , όπωσ π.χ. για τθν 21θ Φλεβάρθ, κεωρϊντασ ότι οι κοινωνικοί
διάλογοι δεν ζχουν καμία κζςθ παρά μόνο του ςυμβιβαςμοφ και τθσ ςφμπλευςθσ με τα
μεγάλα ςυμφζροντα.
Μζςα όμωσ από τισ πιζςεισ ωματείων και Ομοςπονδιϊν αναγκάηεται, πιζηεται αλλά και
ςτθν ουςία κατανοεί και θ ΓΕΒΕΕ ότι χωρίσ τθν παραμικρι κινθτοποίθςθ μζνει και
ακάλυπτθ ςτον ρόλο που υπθρετεί και εξαγγζλλει κινθτοποίθςθ για τισ 16 του Μάθ. Σο
μπαλάκι βζβαια τθσ οργάνωςθσ τθσ κινθτοποίθςθσ το πετάει ςτισ Ομοςπονδίεσ και ο λόγοσ
είναι ότι δεν ταιριάηουν οι κετικζσ αποφάςεισ περί τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ που φζρνει
καταςχζςεισ με τα ςτθμζνα ςυνζδρια με Πρωκυπουργό και Αρχθγό Αξιωματικισ
Αντιπολίτευςθσ.
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Προςωπικι μου απορία είναι το γιατί ενϊ θ ΓΕΒΕΕ εξαγγζλλει κινθτοποίθςθ για τισ 16
Μάθ προςπερνάει με τόςθ μεγάλθ ευκολία τθν κορυφαία ετιςια θμερομθνία διοργάνωςθσ
ςτο παγκόςμιο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τθσ 1θσ του Μάθ (Εργατικι Πρωτομαγιά) και μζχρι
ςιμερα δεν ζχει υπάρξει οφτε μία ανακοίνωςθ.
Δεν ζχουμε καμία αμφιβολία, ότι με αυτζσ τισ πρακτικζσ δεν οργανϊνεται θ πάλθ των α/α
και των μικρϊν επαγγελματιϊν αλλά οφτε και το πλαίςιο πάλθσ που κατζκεςε ενόψει τθσ
κινθτοποίθςθσ μασ πείκει για κάτι άλλο, όταν :




Δεν γίνεται καμία νφξθ για τθν κατάργθςθ του νόμου των καταςχζςεων
Καμία νφξθ για τθν διαγραφι τμιματοσ των χρεϊν που χρόνια τϊρα μασ
φορτϊνουν ςτθν πλάτθ για να ςωκοφν τα μονοπϊλια και οι τράπεηεσ από τθν κρίςθ
Καμία νφξθ για το πραγματικό αφορολόγθτο παρά μόνο προτάςεισ για
φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ ςε μεγάλα ειςοδιματα κλπ

Δεν μπορεί ςυνάδελφοι να είςαι και με τον αςτυφφλαξ και τον χωροφφλαξ , διαλζγεισ με
ποιόν πραγματικά κζλεισ να πασ.
Εμείσ ςυνάδελφοι ςτθν Ομοςπονδία μασ ζτςι τα αντιλαμβανόμαςτε. Θζλουμε το
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να είναι ο μπροςτάρθσ των διεκδικιςεων των α/α και των μικρϊν
επαγγελματιϊν κακϊσ και των αναγκϊν τθσ λαϊκισ οικογζνειασ.
Θζλουμε να ενκαρρφνουμε και να δείξουμε τθ διζξοδο ςτουσ ςυναδζλφουσ και τισ
οικογζνειεσ τουσ που βρζκθκαν κφματα ς’αυτιν τθν 9χρονθ καπιταλιςτικι κρίςθ που είδαν
το ειςόδθμα τουσ να καταρρζει , τα μαγαηιά τουσ να μθν ζχουν δουλειά , θ οικογζνεια τουσ
να βγάηει δφςκολα πζρα.
Θζλουμε οι αγϊνεσ και θ ςυμμετοχι μασ ςε αυτοφσ να ανακουφίηουν και να ικανοποιοφν
τισ ςφγχρονεσ λαϊκζσ ανάγκεσ μασ και ς’ αυτό ςυμπορευόμαςτε με τουσ φυςικοφσ μασ
ςφμμαχουσ τουσ εργαηόμενουσ, τουσ άνεργουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, τουσ αγρότεσ.
Θζλουμε με λίγα λόγια θ κοινωνικι ςυμμαχία να κάνει υπόκεςθ τθσ τθν πάλθ και όχι τθν
εκμετάλλευςθ και τισ αυταπάτεσ για δικεν δίκαιθ ανάπτυξθ με ψίχουλα για μασ και
υπζρογκα κζρδθ για τουσ μεγάλουσ.

Με αυτά τα νοιματα πρζπει να κάνουμε πράξθ το ςφνκθμα μασ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΛΗ
ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΑ ΧΡΕΗ – ΣΙ ΚΑΣΑΧΕΕΙ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΕΒΕ».

ϋΟλα τα ωματεία μασ να καλζςουν ςε υνελεφςεισ τα μζλθ τουσ , να πάρουν αποφάςεισ
και ςαν πρϊτο ςτακμό τθσ ζναρξθσ των κινθτοποιιςεων τουσ να ορίςουν τθν 1θ του Μάθ
κακϊσ και να αξιοποιιςουν και τθν απόφαςθ τθσ ΓΕΒΕΕ για κλείςιμο των μαγαηιϊν ςτισ 16
του Μάθ , ϊςτε να κάνουν δικι τουσ υπόκεςθ τθν πάλθ για τα πραγματικά αιτιματα μασ.
’αυτό το δρόμο πάλθσ, ςυνάδελφοι, δεν είμαςτε μόνοι μασ.
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Μια ςειρά από ωματεία και Ομοςπονδίεσ που ςυςπειρϊνονται με τθν Πανελλαδικι
Αντιμονοπωλιακι υςπείρωςθ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων (Π.Α..Ε.Β.Ε.) όπωσ κι
εμείσ, καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να αγωνιςτοφμε για :













Καμιά κατάςχεςθ, κανζνασ πλειςτθριαςμόσ ςτθν πρϊτθ κατοικία, τθν
επαγγελματικι ςτζγθ, τα εργαλεία και τα μζςα εργαςίασ από δάνεια που
βρίςκονται ςτο κόκκινο. Κατάργθςθ των καταςχζςεων και των πλειςτθριαςμϊν για
χρζθ ςτον ΟΑΕΕ.
Διαγραφι τόκων και προςαυξιςεων για τα χρζθ προσ τισ τράπεηεσ. Κοφρεμα του
κεφαλαίου κατά 30% για τουσ εν ενεργεία αυτοαπαςχολοφμενουσ και κατά 50% για
όςουσ ζκλειςαν τθν επιχείρθςθ τουσ.
Επαναφορά του αφορολόγθτου για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ. Ατομικό
αφορολόγθτο όριο ςτισ 12.000 ευρϊ προςαυξθμζνο κατά 5.000 ευρϊ για κάκε
παιδί . φορολογία ςτο πραγματικό ειςόδθμα, κατάργθςθ των τεκμθρίων . αφξθςθ
τθσ φορολογίασ προοδευτικά ςτο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.
Ακατάςχετοσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ που να καλφπτει τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ
κάκε μικροεπιχείρθςθσ.
Αποςφνδεςθ των αςφαλιςτικϊν οφειλϊν από τθν πρόςβαςθ ςε παροχζσ υγείασπρόνοιασ – περίκαλψθσ. Δωρεάν πρόςβαςθ για όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ
και τισ οικογζνειεσ τουσ ςε ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και υπθρεςίεσ υψθλοφ
επιπζδου- επίδομα τοκετοφ και επίδομα μθτρότθτασ (6μθνο) . Αντίςτοιχθ μζριμνα
για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ ςε κάκε Διμο.
Αναπλιρωςθ των απωλειϊν ςτισ ςυντάξεισ και κατάργθςθ των νζων αυξιςεων ςτισ
ειςφορζσ. Όρια ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 60 χρόνια για τουσ άντρεσ και ςτα 55 για τισ
γυναίκεσ. φνταξθ με βάςθ τισ καταβεβλθμζνεσ ειςφορζσ, για όςουσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει ςυντάξιμθ θλικία, και δεν μποροφν να
ρυκμίςουν τμιμα ι το ςφνολο των οφειλϊν τουσ. Οριςτικι διαγραφι όςων
οφειλϊν απομείνουν.
Σθν δυνατότθτα ζνταξθσ όλων των αυτοαπαςχολοφμενων χωρίσ προχποκζςεισ και
αποκλειςμοφσ ςτθ ρφκμιςθ των 120 δόςεων για χρζθ. Σθ δυνατότθτα ζνταξθσ όλων
των ςυναδζλφων που αναγκάςτθκαν να κλείςουν με χρζθ τα προθγοφμενα χρόνια
χωρίσ να χρειάηεται επανζναρξθ.

υνάδελφοι , μζςα από τισ εργαςίεσ του 48ου υνεδρίου μασ, κα ικελα να περάςει από τθν
ςκζψθ όλων μασ και το γεγονόσ ότι ςαν κλάδοσ , ζχουμε λόγο φπαρξθσ, ζχουμε εκείνα τα
ποιοτικά ςτοιχεία, τθ τεχνογνωςία και τθ δυνατότθτα μζςα από τθν παιδεία μασ, να
αναπτφξουμε τον κλάδο, να κάνουμε πράξθ εκείνεσ τισ πραγματικζσ προτάςεισ που κα
ικελαν τθν επιπλοποιία και τθν ξυλουργικι να καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ μασ
ξεκινϊντασ από τθν αξιοποίθςθ τθσ αειφόρασ ανάπτυξθσ τθσ πρϊτθσ μασ φλθσ που είναι το
ξφλο και οι καλλιζργειεσ του, που τόςο πολφ ζχουν ςυρρικνωκεί τα τελευταία χρόνια.
Επίςθσ θ τεχνογνωςία και θ καινοτομία που πθγάηει μζςα από τα Πανεπιςτιμια μασ , τισ
ςχολζσ τθσ τεχνολογίασ του ξφλου αλλά και τισ ςχολζσ των Σ.Ε.Ι. Αρχιτεκτονικισ και
Διακόςμθςθσ να αξιοποιθκοφν κατάλλθλα ϊςτε να πάμε και ζνα βιμα παρά πζρα.
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Μποροφμε ςυνάδελφοι και άριςτουσ εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ να ζχουμε και ποιοτικζσ
ξφλινεσ καταςκευζσ να παράγουμε για τθν ςφγχρονθ ελλθνικι κατοικία.
αν Ομοςπονδία ζχουμε ςυηθτιςει και με κακθγθτζσ των Σ.Ε.Ι. και με μακθτζσ-φοιτθτζσ ,
για το πϊσ ονειρεφονται μια κζςθ εργαςίασ ενόσ τεχνίτθ του ξφλου μζςα ςτισ ςφγχρονεσ
τεχνολογίεσ και τθν εποχι που διανφουμε . ε τίποτα δεν μοιάηουν οι γνϊμεσ και τα όνειρα
των απογόνων μασ με αυτά τθσ κακθμερινισ πίεςθσ για να βγει το μεροκάματο. Ανοίγουμε
τουσ ορίηοντεσ μασ μακριά από τα ςυμφζροντα που κζλουν να δουλεφουμε για τα προϊόντα
των εταιρειϊν και το πϊσ κα ρυκμίηουν τθν κερδοφορία τουσ χρθςιμοποιϊντασ το μυαλό,
τθ τεχνογνωςία , τα όνειρα, τισ καλλιτεχνικζσ μασ ανθςυχίεσ και τθν εργατικι μασ δφναμθ.
Να χαράξουμε ζνα τζτοιο μζλλον , που κα προβάλλει μζςα από τθν τζχνθ μασ και τισ
ανκρϊπινεσ αξίεσ.

Ευχαριςτϊ

