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Αγαπθτοί  Συνάδελφοι, 

Σασ καλωςορίηω ςτο 50Ο Συνζδριο τθσ ΡΟΒΣΚΞ, τθσ Ομοςπονδίασ  μασ που βεβαίωσ δεν ςθμαίνει 50 χρόνια 

λειτουργίασ τθσ,  τα χρόνια τθσ είναι  μετριςιμα από το 1957 άρα 63, πλθν όμωσ κυρίωσ μζςα ςτθν χοφντα αλλά και 

παλιότερα μζςα ςε ανακατατάξεισ  πολιτικζσ δεν πραγματοποιθκικαν  ςυνζδρια. 

Σιμερα θ μορφι των ςυνεδρίων κα ζλεγα ότι ζχει πάρει περιςςότερο χαρακτιρα Γενικϊν Συνελεφςεων, από τθν 

άποψθ  τθσ ςυρρίκνωςθσ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ , τθσ απενεργοποίθςθσ πολλϊν ςωματείων πανελλαδικά 

και επομζνωσ δραματικι μείωςθ αντιπροςϊπων – ςυνδρομϊν – ςυνδικαλιςτικϊν πόρων, ςε βακμό να μθν 

μποροφμε πρακτικά να φιλοξενιςουμε  διαλζξεισ επιςτθμονικϊν φορζων – κακθγθτϊν και παρουςιάςεισ από 

επιςτθμονικζσ μελζτεσ και ςυγγραφζσ που απαιτοφν : 

1) Το  Συνζδριο να είναι διιμερο 

2) Να υπάρχουν δυνατότθτεσ ολοκλθρωμζνθσ φιλοξενίασ 

3) Ζμμιςκο προςωπικό , γραμματζα που κα επιμελθκεί όλο αυτό και 

4) Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ και από φορείσ να χρθματοδοτιςουν τζτοιεσ διοργανϊςεισ. 

Αντίκετα,  εκεί που κα ςυναντιςει κανείσ ζντονα ςτοιχεία ενδιαφζροντοσ  από Βιοτεχνικά Επιμελθτιρια – 

Ινςτιτοφτα κλπ. Αλλά και χρθματοδοτιςεισ και χορθγίεσ είναι ςε Σωματεία και Ομοςπονδίεσ όπου οι διοικιςεισ 
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τουσ είναι ςφιχτά αγκαλιαςμζνεσ με τισ  μεγάλεσ ζωσ και μονοπωλιακζσ επιχειριςεισ και ομίλουσ, προκειμζνου να 

προβάλουν τα προϊόντα τουσ μζςα από το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και μάλιςτα χωρίσ κανζνα μζτρο.  

Ωςτόςο Συνάδελφοι, θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτερο ςυνδικαλιςτικό όργανο τθσ Ομοςπονδίασ και ςασ καλϊ 

μζςα από αυτιν να εξάγουμε ςυμπεράςματα, να δϊςουμε τθν πραγματικι εικόνα των ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊνονται ςτον κλάδο και μετά τθν δεκαετι κρίςθ αλλά και να εκτιμιςουμε τθν ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν 

χϊρα μασ με τισ ςοβαρζσ και δυςμενείσ εξελίξεισ αλλά και τισ επιπτϊςεισ ςτον κλάδο μασ  και τθν οικονομία. 

 

ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

αγδαίεσ οι εξελίξεισ μετά τθν επίκεςθ ςτθ Βόρεια Συρία και ςυγκεκριμζνα τθν ειςβολι ςτο Ιντλίμπ  πριν 12 μζρεσ. 

Θ αντιπαράκεςθ με πρωταγωνιςτζσ τθν Τουρκία, το ΝΑΤΟ, τισ Θ.Ρ.Α. και τθν Ε.Ε.  απϋ τθ μία και τθν ωςία με τθν 

Συρία από τθν άλλθ, προειδοποιεί  για μία γενικευμζνθ ανάφλεξθ από τθν Μζςθ Ανατολι και τθν Ανατολικι 

Μεςόγειο ζωσ και τθ Λιβφθ. Τα γεωπολιτικά παιχνίδια τθσ αςτικισ τάξθσ παίηονται με τθν πιο ςκλθρι μορφι ςτισ 

πλάτεσ των λαϊν τθσ περιοχισ, των ξεριηωμζνων , των προςφφγων και των μεταναςτϊν. 

Σιμερα περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά κζλει προςοχι ςτισ εξελίξεισ και επαγρφπνθςθ του λαοφ μασ.  Θ Τουρκία 

προςπακεί πάςθ κυςία να  παίξει το παιχνίδι του ΝΑΤΟ που τθν κζλει ωσ μία μεγάλθ περιφερειακι δφναμθ , ικανι 

να γείρει τθν πλάςτιγγα των ιμπεριαλιςτικϊν ςυςχετιςμϊν δυνάμεων προσ το μζροσ τθσ. 

Σιμερα ςυνάδελφοι, όλοι μασ προβλθματιηόμαςτε και με το γεγονόσ ότι θ Τουρκία χρθςιμοποιεί ωσ εργαλείο ι ωσ 

αςφμμετρθ απειλι όπωσ λζνε κάποιοι κφκλοι τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ όπου τουσ κατευκφνει πλζον 

ςτα ςφνορα μασ και ωσ ςφνορα Ευρϊπθσ όπωσ λζει ο Ερντογάν, λζγοντασ και τϊρα τι κάνουμε ; 

Θ ςκζψθ τϊρα τι κάνουμε καλφτερα να μασ παραπζμπει ςτο πωσ φτάςαμε ωσ εδϊ. 

1) Ροιοσ προκάλεςε το κφμα προςφυγιάσ;  Το ΝΑΤΟ και τα μζλθ του που βομβαρδίηει τισ  χϊρεσ των 

προςφφγων  για να τισ λεθλατιςει. 

2) Ροιοσ προκάλεςε το κφμα μετανάςτευςθσ; Οι ίδιοι που προκαλοφν τισ  κρίςεισ για τα ςυμφζροντα των 

λίγων.  Νομίηω και ςυμπατριϊτεσ μασ και όχι λίγοι, μετανάςτευςαν λόγω κρίςθσ από τθν Ελλάδα. 

Συνεπϊσ : για να βλζπουμε αυτά που πρζπει και όχι αυτά που κζλουν  κάποιοι  : 

1) Θ Ελλάδα δεν είναι οχυρωματικό ζργο των ςχεδιαςμϊν τθσ Ε.Ε. 

2) Το προςφυγικό που χρθςιμοποιείται ςαν όπλο ςτουσ γεωπολιτικοφσ  ανταγωνιςμοφσ με κφματα τουσ 

πρόςφυγεσ  και τθν Ελλάδα, εξουδετερϊνεται μόνο  με ζνα όπλο, ακυρϊνοντασ τουσ ιμπεριαλιςτικοφσ 

ςχεδιαςμοφσ που αφοροφν τθν χϊρα μασ και τθν ςυμμετοχι μασ ςτουσ πολζμουσ τουσ ςε χϊρεσ τθσ γφρω 

περιοχισ 

3) Αφινουμε τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ  να φφγουν, οφτε βόμβεσ είναι , οφτε ςκουπίδια, και όποιοσ ζχει τζτοια 

αντίλθψθ για τισ ανκρϊπινεσ υπάρξεισ δεν υπθρετεί τθν Ελλάδα τθσ  Δθμοκρατίασ , του Ρατριωτιςμοφ και 

τθσ πανανκρϊπινθσ ελευκερίασ. Αυτά όλα , Συνάδελφοι, απαιτοφν ανυπακοι ςτθν ςυμμαχικι υποταγι 

κάτω από τθν ςθμαία του ΝΑΤΟ και τθσ Ε.Ε.. Μποροφμε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Το νομοςχζδιο Κατροφγκαλου – Βροφτςθ ψθφίςτθκε , είναι νόμοσ πλζον του κράτουσ και θ γνϊμθ μασ είναι ότι κα 

υπάρξουν ςτο μζλλον και άλλα νομοςχζδια με νζεσ  προαναγγελίεσ επίκεςθσ με αντιαςφαλιςτικοφσ νόμουσ. Θ 

αςφάλιςθ πζρα από ηιτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ είναι και ηιτθμα ςυνδεδεμζνο με τον μιςκό , με τισ ςχζςεισ 

εργαςίασ αλλά ςτο ςτρϊμα που βριςκόμαςτε εμείσ με τον τηίρο μασ και με τα κζρδθ που απορροφοφμε απ’ αυτόν. 
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Οι εκςυγχρονιςμοί  που ακολουκοφνται  από το αςφαλιςτικό νομοςχζδιο δεν υπθρετεί τα ςυμφζροντα των μικρϊν   

παρά μόνο  τα ςυμφζροντα των λίγων. 

Μια απλοϊκι ςκζψθ είναι θ εξισ : ςιμερα ακόμα και ς’ αυτιν τθν φάςθ που ονομάηεται ωσ φάςθ ανάπτυξθσ , εμείσ 

οι μικροί, ζχουμε τθν ικανότθτα να εξυπθρετιςουμε επί 40 χρόνια μια μζςθ κλάςθ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ και 

πικανόν μία ρφκμιςθ που προιλκε από τουλάχιςτο μία κρίςθ ι γενικότερθ ι ατομικά επαγγελματικι μασ κρίςθ; 

Νομίηω όχι. 

α) Ωςτόςο  οι ανάγκεσ μασ για ςυνταξιοδότθςθ είναι απαραίτθτθ    μετά από  40 χρόνια  δουλειάσ    β) οι ανάγκεσ 

μασ από ζνα εργαςιακό ατφχθμα ι μία αςκζνεια ςτατιςτικά κα μασ ςυμβεί.  Τότε τι γίνεται ςυνάδελφοι; Είμαςτε 

πολφ ςίγουροι ςυνάδελφοι ότι κα ζχουμε δουλειά μζχρι τότε ϊςτε να εξυπθρετοφμε τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και 

τα χρζθ ;  Συνεπϊσ το αςφαλιςτικό δεν εξυπθρετεί κοινωνικζσ ανάγκεσ παρά μόνο  χρθματιςτθριακζσ  ανάγκεσ και 

επιςτροφι των λίγων κερδϊν μασ ξανά ςτα μεγάλα  ςυμφζροντα που δεν μασ εξαςφαλίηουν οφτε  τθν βιωςιμότθτα 

του αςφαλιςτικοφ ςιμερα μετά τθν ψιφιςθ του νομοςχεδίου. 

Ο προςχεδιαςμόσ ι εκςυγχρονιςμόσ  του αςφαλιςτικοφ  ςυςτιματοσ ξεκινάει από πολφ παλιά , δεν είναι  μζτρα 

του ςιμερα. Αν και  βζβαια άρχιςαν να παίρνονται μζςα ςτθν κρίςθ,  ςτθν ουςία ζρχονται από τθν κρίςθ τθσ 

δεκαετίασ του 1970 , περίπου ςτα μζςα με τθν λεγόμενθ πετρελαϊκι κρίςθ. 

Τότε ανακθρφχτθκε και  θ αρχι του τζλουσ των δικαιωμάτων των εργαηόμενων που κερδικθκαν από το τζλοσ του 

Β’ παγκοςμίου πολζμου και μετά. Άρα όποιοσ χαρακτιρασ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ξεκίνθςε να αλλοιϊνεται 

πρόςφατα, τραβάει πολφ πίςω θ βαλίτςα.  Επίςθσ και τα αποκεματικά από τα αςφαλιςτικά ταμεία δεν ξεκίνθςαν  

από το P.S.I.  και μετά να καταλθςτεφονται , είναι ςωρευτικό  το τερατϊδεσ ποςό των 50 δισ. Ρου λείπει από τα 

ταμεία από τθν δεκαετία του 1950. 

Ο ςτόχοσ κι ο ςκοπόσ άλλαξε ςιμερα νομίηω. Από τθν μία να βγάηει  τθν ουρά του ο εκάςτοτε κρατικόσ 

προχπολογιςμόσ από τθν υποχρζωςθ  προσ τον λαό να χρθματοδοτεί τα αςφαλιςτικά ταμεία κι από τθν άλλθ  το 

πανζτοιμο πλζον ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδφςει όπωσ λζνε ςτθν ιδιωτικι αςφάλιςθ, ϊςτε να απαλλαγοφν οι 

μιςκοί των εργαηομζνων από τθν υποχρζωςθ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ. Και βζβαια θ ιδιωτικι αςφάλιςθ να είναι 

τζτοια που να υποτάςςεται ςτο ρίςκο τθσ αγοράσ και του χρθματιςτθρίου. Κι αν ςκάςει, ζςκαςε, το κανόνι, όπωσ 

παλιότερα τθσ ΑΣΡΙΣ. Και κάπου εκεί   βριςκόμαςτε κι εμείσ  με τισ ειςφορζσ μασ, χαμζνοι ςτο  ρίςκο και του 

ελεφκερου επαγγελματία αλλά και του αςφαλιςμζνου, κυριολεκτικά ςτον αζρα. 

Αυτά για να μθν ξεχνιόμαςτε ςυνάδελφοι ωσ προσ το νζο αςφαλιςτικό νόμο που τον ζραψε ο ΣΥΙΗΑ και κα τον 

εφαρμόςει θ Ν.Δ.. 

Για το οικονομικό κλίμα ςτον ορίηοντα των αυτοαπαςχολουμζνων και μικρϊν επιχειριςεων κεωρϊ ότι  χιλιάδεσ 

ςυνάδελφοι βρίςκονται ακόμα υπερχρεωμζνοι και ςε δυςμενι  οικονομικι κατάςταςθ. Αυτό εξ’ άλλου δείχνει και θ 

εξαμθνιαία ζρευνα του οικονομικοφ κλίματοσ από τθν ΓΣΕΒΕΕ , όπου αναφζρονται ςε οφειλζσ το 22,1% ςτον ΕΦΚΑ 

και το 21% ςτθν Εφορία, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται  όςοι ζκλειςαν τα μαγαηιά τουσ. 

Επίςθσ θ ζρευνα μιλάει για κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ το 16,1% ςε προμθκευτζσ, το 12% ςε ενοίκια, το 14,9% ςε 

δόςεισ δανείου. 

Επίςθσ το 68% του αρικμοφ των κόκκινων δανείων αφοροφν πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Αντίςτοιχα ςτθν εξαγγελμζνθ νζα φάςθ ανάκαμψθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα κόμματα ΣΥΙΗΑ και Ν.Δ. φανερά 

προςανατολίηονται ςτθν ςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων που παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δυναμικι ςτθν 

αγορά. Αυτζσ ορίηονται και ωσ οι δορυφόροι μεγαλφτερων και πολφ μεγάλων μονοπωλιακϊν ομίλων. Μοντζλα 

αυτϊν των μικρομεςαίων επιχειριςεων ακολουκοφνται και από κατευκυντιριουσ τίτλουσ όπωσ  

«Ανταγωνιςτικότθτα και καινοτομία» , «Επιχειροφμε ΕΞΩ», «Ψθφιακό ΒΘΜΑ», «Ψθφιακό άλμα», «Ενίςχυςθ 
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τουριςτικϊν και νζων τουριςτικϊν επιχειριςεων», «Γαλάηια και πράςινθ ανάπτυξθ», «επιχειρθματικι διαχείριςθ 

αποβλιτων». 

Θ Ν.Δ. ζριξε το ανάκεμα για τθν καταςτροφι τθσ «μεςαίασ τάξθσ» και προεκλογικά υποςχζκθκε ότι κα ςϊςει τθν 

«μεςαία τάξθ» προωκϊντασ ζνα μείγμα δθμοςιονομικισ πολιτικισ ζχοντασ προχωριςει ιδθ ςε μείωςθ τθσ 

φορολογίασ φυςικϊν προςϊπων που  εντάςςονται οι   ατομικζσ επιχειριςεισ για ειςοδιματα ζωσ 10.000 ευρϊ από 

22% ςτο 9% μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι επιχειριςεων από 28% ςε 24% και επίςθσ ςε μείωςθ 

φορολόγθςθσ μεριςμάτων από 10% ςε 5%. Εδϊ μπορϊ να ςασ πω ςυνάδελφοι πωσ αρικμομθχανζσ όλοι ζχετε, 

κάνετε τισ πράξεισ και δείτε ποιοι πραγματικά ευνοοφνται από τισ κατά τα άλλα γενναιόδωρεσ μειϊςεισ. 

Μείωςε τουσ τόκουσ από τα χρζθ ςε αςφαλιςτικά ταμεία και εφορία, ωςτόςο ανοίγοντασ προχκζσ τθν πλατφόρμα, 

δίνει τθν ελευκερία επιλογισ ςτουσ α/α να επιλζξουν οι ίδιοι το φψοσ των αςφαλιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων. Με 

χαμθλότερθ κλάςθ αςφάλιςθσ από τα 185 ευρϊ ςτα 210 ευρϊ. 

Ρροςωρινι ανάςα είναι , ωςτόςο δεν μπορεί να αναςτρζψει τα ςυςςωρευμζνα χρζθ  των α/α και δεν διαφοροποιεί 

ςε κανζνα βακμό  από κλάδο ςε κλάδο τθν ςκλθρι και άνιςθ μάχθ τθσ επιβίωςθσ για εμάσ τουσ μικροφσ. 

Στθν άνιςθ αυτι εξζλιξθ για τουσ α/α προςτίκεται και θ αρνθτικι επιρροι των Διμων, ειδικά ςε μεγάλουσ Διμουσ 

με τα δθμοτικά τζλθ , τα διευρυμζνα ωράρια λειτουργίασ  των μεγάλων επιπλοκζντρων  και τισ διευκολφνςεισ τουσ 

που παρζχονται για τθν πελατεία, δρόμοι parking, εφκολθ πρόςβαςθ ςε ςυγκοινωνία, ειδικζσ ςυγκοινωνιακζσ 

ρυκμίςεισ. Μθ ξεχνάμε ςτθν Θεςςαλονίκθ τι γράφει το λεωφορείο που πάει ςτο μεγάλο επιπλοκζντρο. Επίςθσ μθ 

ξεχνάμε τθν ςτάςθ του ΣΕΒ με το περίφθμο  εκείνο 34% των α/α και τθν φτϊχεια των εκνϊν για τθν οποία 

ευκφνονται οι  μικρομεςαίεσ (ΜΜΕ) επιχειριςεισ με τθν χαμθλι παραγωγικότθτα και τθν μικρι απόδοςθ τθσ 

υπεραξίασ. 

Ραράλλθλα όμωσ ο ΣΕΒ και τα δορυφορικά πζριξ αυτοφ επιτελεία προκρίνουν κάποιεσ διευκολφνςεισ με 

χρθματοδότθςθ μΜ επιχειριςεων και αλλαγι ζωσ απλοφςτευςθ τθσ νομοκεςίασ, τθσ φορολογίασ ςτθριηόμενοσ 

ςτθν αντοχι που ζδειξε θ μεςαία επιχειρθματικότθτα ςτθν κρίςθ, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν υπονοεί πωσ κα 

επιβιϊςουν οι μικροί α/α , αλλά πωσ κα διοχετεφςουν από το μεγάλο κεφάλαιο επενδφςεισ ςε μικρότερα ςχιματα 

ευζλικτα , κερδοφόρα με μικρότερεσ υποχρεϊςεισ και ςυςςϊρευςθ πάλι ςτισ ίδιεσ τςζπεσ και χρθματοδοτοφμενα 

από τον αγϊνα πολλϊν λαϊν μζςω ΕΣΡΑ κλπ.. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

Συνάδελφοι , 

Κρατάμε ςτα χζρια μασ μια πνευματικι περιουςία και μια τεχνογνωςία που αποκτικθκε τον προθγοφμενο αιϊνα 

και παλιότερα από γενιά ςε γενιά, από παλιοφσ τεχνίτεσ ςε νεότερουσ, με ενδιαφζρον και μεράκι για τθν ςωςτι 

χριςθ του   ξφλου, τθν μορφοποίθςθ και τθν χρθςτικότθτα από τα μεγαλοαςτικά νοικοκυριά ζωσ το φτωχικό και 

τθν καλφβα, από τθν ξφλινθ ςκεπι ζωσ τα μεγάλα ξφλινα κτίρια με τα δομικά μζρθ του να είναι από ξφλο, ζωσ τα 

διακοςμθτικά ςτοιχεία. Από τθν φελοφκα μζχρι το τρεχαντιρι , το καραβόςκαρο και τθν μαοφνα. 

Πλα αυτά ςυνάδελφοι, γίνανε επιςτιμθ, γίνανε διδαςκαλία χιλιάδων ωρϊν ςτισ αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ, βγικαν από 

αυτζσ μεγάλοι ςχεδιαςτζσ επίπλων, μεγάλων και μικρότερων ζργων τζχνθσ, διακοςμθτζσ που ζγιναν διάςθμοι 

παγκοςμίωσ από τισ καινοτομίεσ τουσ πάνω ςτθν επιπλοκαταςκευι. 

Διάςθμοι ςχεδιαςτζσ επίπλων Harry Bertoia/Diamond Chair, Mies-Hans Wegner κι άλλοι. 

Μεγάλοι κακθγθτζσ και επιςτιμονεσ, ζλλθνεσ δαςολόγοι, κυρίωσ με εξειδίκευςθ  ςτο ζπιπλο, ςτον βιομθχανικό 

ςχεδιαςμό, ςτθν καταςκευι κουφωμάτων ενεργειακϊν, που ςυνάμα είναι  και ζνα ανεξίτθλο φυςικό  ςτολίδι μζςα 

ςτουσ αιϊνεσ. 
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Ζνα υλικό  που δεν ςυναγωνίηεται κανζνα άλλο τισ μθχανικζσ του ιδιότθτεσ και τθν ηεςταςιά του, αλλά ςυνάμα ζνα 

αγακό που βγαίνει από τθν αειφόρα φφςθ και κα υπάρχει όςο υπάρχει κι ο πλανιτθσ. 

Φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ άξιοι , που μόλισ αντικρίςουν και γευτοφν αυτό το υλικό , ανοίγουν τα φτερά του και 

προσ τθν επιςτιμθ και προσ τθν παραγωγι, αλλά και τθν καλλιτεχνικι φφςθ του ανκρϊπου.  

Στον αντίποδα όλων αυτϊν μια παραγωγικι διευρυμζνθ διαδικαςία που καλφπτει με τα ςφγχρονα υλικά , ανάγκεσ 

από τθν μια , αλλά απαξιϊνει τθν ολότθτα και πολυμορφία τθσ τζχνθσ μασ. 

Αλικεια Συνάδελφοι, ρωτάω :  

Καταςτρζφεται το  ξφλο που βρζχεται;   Λζω ΟΧΙ! 

Ξζρετε όμωσ τι περνάει ςιμερα ςτον κόςμο που δεν ζχει γνϊςθ για το ξφλο; 

Βεβαίωσ λζει , θ πόρτα μου φοφςκωςε, ςάπιςε και τθν πετάξαμε. Βάλαμε P.V.C. πόρτα. Θ ντουλάπα μου πιρε 

υγραςία και ςάπιςε. Μάλιςτα, αυτό ςθμαίνει MDF ΝΟΒΟΡΑΝ και παρεμφερι. Αυτι είναι θ κυρίαρχθ εικόνα όςο 

αλλάηουν οι γενιζσ. Αυτά τα υλικά μασ βολεφουν ςιμερα για το μεροκάματο, όπωσ δεν μασ βόλευαν  κάποτε τα 

ξφλινα κουφϊματα και μζςω και τθσ διαφθμιςτικι προπαγάνδασ πιγαμε ςτο αλουμίνιο και οι ξυλουργοί ςτθν 

μελαμίνθ. Κάποιοι πλοφτιςαν και από τθν μελαμίνθ και κάποιοι άλλοι πλοφτιςαν από το αλουμίνιο. 

Ρλοφτιςαν οι πετρελαιάδεσ γιατί και  τα δφο είναι βιομθχανικά υλικά και ενεργοβόρα ςτθν παραγωγι τουσ, 

πλοφτιςαν  αυτοί που εκμεταλλεφονταν τον βωξίτθ  ςτισ λίγεσ χϊρεσ που εξορφςςεται, πλοφτιςαν τα μεγάλα 

εμπορικά που εμπορεφονται τα φτθνά αυτά υλικά. Φτϊχυνε θ φφςθ  από ζνα  ιδιαίτερο υλικό  αλλά όχι αειφόρο. 

Φτϊχυνε θ ποιότθτα του να ζχεισ ζνα μαςίφ ξφλινο κοφφωμα ςτο ςπίτι ςου ηεςτό και από αειφόρο υλικό που δεν 

φτωχαίνει από κάτι ο πλανιτθσ. Ζγινε πολφ πιο ακριβοκϊρθτο ζνα ζπιπλο με ατόφια ξυλεία μζςα ςτο φτωχό 

νοικοκυριό. Φτϊχυνε θ τζχνθ, ο κλάδοσ. Δεν υπάρχουν τεχνίτεσ με αμβλφ το φάςμα των γνϊςεων γφρω από τθν 

τζχνθ. Ζγινε εμπόρευμα το αγακό, ζγινε εμπόρευμα και θ μάκθςθ, θ επιςτιμθ, θ παιδεία. Ο ίδιοσ ο Ρρωκυπουργόσ  

και οι Υπουργοί τθσ Ραιδείασ βλζπουν πζριξ τθσ ςχολισ μασ που ανωτατοποιικθκε , ευκαιρίεσ για νζα τουριςτικά 

προϊόντα , μζςω του Ρανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ ςτθν Καρδίτςα.  

Μ’ αυτοφσ τουσ τρόπουσ εξζλιξθσ ςυνάδελφοι δεν προάγεται οφτε  θ τζχνθ οφτε ο κλάδοσ , οφτε οι ςυνάδελφοι  

μασ. 

Χρθςιμοποιικθκαν ι κα ζλεγε κάποιοσ αξιοποιικθκαν χρθματοδοτικά εργαλεία επιδοτιςεων και πολλοί 

ςυνάδελφοι καταςκεφαςαν μεγάλα εργαςτιρια  ζωσ εργοςτάςια  που κα μποροφςαν να αναβακμίςουν  τον κλάδο 

ςε ποιότθτα , παραγωγι και κζςεισ εργαςίασ για εργαηόμενουσ. 

Θ προςπάκεια και ςυμμετοχι των ςυναδζλφων και με τισ ευχζσ του  ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ για 

ςυνεταιριςμοφσ, υλοποιικθκε τισ δεκαετίεσ 80 & 90 και ςιμερα μετά τθν αποτυχία τουσ , οι περιςςότεροι 

αγοράηονται από ιδιϊτεσ ι επενδυτζσ  μεγάλουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ που μασ κζλουν όμωσ πελάτεσ γα 

πουλιςουν τθν πραμάτια τουσ και να πλουτίηουν πατϊντασ ςτθν καταςτροφι μασ.  

Σιμερα βλζπεισ ςυναδζλφουσ καταχρεωμζνουσ από τθν αποτυχθμζνθ προςπάκεια. Βλζπεισ  εργοςτάςια με εικόνεσ 

τθν ϊρα τθσ λειτουργίασ του που μαρτυροφν τθν ζλλειψθ προςωπικοφ, τθν ςυρρίκνωςθ και τθν απαξίωςθ του 

εξοπλιςμοφ. Αντίςτοιχα βλζπεισ ςχολζσ του ΟΑΕΔ , θ ςχολι τθσ Καλαμπάκασ, να βρίςκονται ςε υποχρθματοδότθςθ 

-  υποςτελζχωςθ  αλλά και μείωςθ ενδιαφζροντοσ από τουσ μακθτζσ (αιτιολογθμζνα). 

Τον επόμενο καιρό  ςυνάδελφοι , κατά τθν γνϊμθ μου, πρζπει : 

1) Να γίνει μεγάλθ προςπάκεια κατ’ αρχιν να αναςυντάξουμε το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα φζρνοντασ τουσ 

ςυναδζλφουσ κοντά ςτα ςωματεία μασ ανά περιοχι. Να αναδείξουμε τα προβλιματα που βιϊνουμε ςαν 
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επαγγελματίεσ εμείσ και οι οικογζνειεσ μασ, που είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ και ςυνβοθκοφντα μζλθ ςτα 

μαγαηιά μασ. Να ςυηθτιςουμε για τισ πραγματικζσ αιτίεσ που μασ υπερχρζωςαν μζςα ςτα χρόνια (κρίςθ-

μονοπϊλθςθ-ανεργία-ανάπτυξθ  για λίγουσ). 

2) Να βοθκιςουμε εμείσ οι ςυνδικαλιςτζσ τουσ ςυναδζλφουσ να ςκζφτονται τθν διζξοδο από τα προβλιματα 

τουσ μζςα από τισ ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και όχι τθν ατομικι ι τθν πρόςκαιρθ λφςθ. 

3) Να ενταχτοφμε ςτθν λογικι ότι με τθν διεκδίκθςθ  όλοι μαηί  μποροφμε να πετφχουμε πράγματα και 

δικαιϊματα που μασ τα λεθλάτθςαν  όλο τον  προθγοφμενο καιρό. 

4) Να μελετιςουμε τθν ιςτορία και τουσ αγϊνεσ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ με γνϊμονα τι κερδίςαμε  

όςοι είμαςτε ςτθν πρϊτθ γραμμι αλλά και τι ωφελθκικαμε και οι  υπόλοιποι. Τισ κυςίεσ των παλαιοτζρων 

γενεϊν   που υπιρξαν και κυςίεσ αίματοσ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα , δεν τισ ξεκάβουμε  από τθ μία για να 

κάψουμε από τθν άλλθ ότι ζρχεται νζο από το ςθμερινό. Να το πω και λαϊκότερα «με τα κοςτοφμια ςτα 

γραφεία αγϊνασ δεν γίνεται» εκεί γίνονται μόνο διαπραγματεφςεισ. 

5) Να ςχεδιάςουμε  και  να διεκδικιςουμε  εμείσ πωσ κζλουμε το ςχολείο για τα παιδιά μασ, τουσ νζουσ 

φοιτθτζσ –επιςτιμονεσ-τεχνίτεσ μεπραγματικά εφόδια που να εξαςφαλίηουν πρόοδο ςτθν κοινωνία, 

εργαςία μόνιμθ, ςτακερι-αξιοπρεπζσ ειςόδθμα – ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, χωρίσ τα πράςινα άλογα τθσ 

πράςινθσ ανάπτυξθσ που μόνο πράςινθ δεν είναι. 

6) Να ανακοινϊςουμε τα ςυμπεράςματα και τισ αποφάςεισ μασ από τα ςωματεία του κλάδου και ςτα 

υπόλοιπα ςωματεία  και εκτόσ κλάδου για να μποροφμε να ζχουμε ζνα κοινό μζτωπο πάλθσ ςτα κοινά 

προβλιματα που ςιμερα βαςανίηουν τουσ μικροφσ επαγγελματίεσ.  Σθμείωςθ εδϊ ςυνάδελφοι : πολλά 

ςωματεία μασ ζκλειςαν και απαξιϊκθκαν γιατί ζκλειναν τον κφκλο τθσ ςυλλογικισ δουλειάσ και τθν 

μετζτρεπαν ςε ατομικό ςυμφζρον λίγων ςυνδικαλιςτϊν. 

7) Πταν είμαςτε όλοι μαηί ενωμζνοι ςυνάδελφοι τότε μποροφμε να διεκδικιςουμε αυτό που μασ αξίηει . 

Μποροφμε να μθν φοβόμαςτε τον μεγάλο αντίπαλο και τα μζςα που διακζτει για να μασ νικιςει. 

Μποροφμε να αναςτρζψουμε και να ανατρζψουμε τα μεγάλα κοινωνικά ηθτιματα αςφαλιςτικό – 

ςυνταξιοδοτικό – υγεία – παιδεία – πλειςτθριαςμοφσ – τράπεηεσ – χρζθ με τον ςυλλογικό αγϊνα μασ. 

Μποροφμε να αναςτρζψουμε τθν μιηζρια , τθν απογοιτευςθ των προθγοφμενων καιρϊν και να φτιάξουμε  

γερζσ βάςεισ για το  αφριο του κλάδου. 

Εφχομαι καλι επιτυχία και καλά αποτελζςματα ςτθν ζκβαςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ. 

Ευχαριςτϊ 


