
 
 

Προς ηο ΓΣ, 

 

Θέμα: Κάλεζμα ηης ΟΒΣΑ ζε πανελλαδική ζύζκεψη ζωμαηείων και 

ομοζπονδιών ζηις 28/6/2020 

 

Σπλάδειθνη Σπλαδέιθηζζεο, 

 

Όινη αληηιακβαλόκαζηε όηη βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κία λέα δύζθνιε 

θαηάζηαζε. Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ θαη ε λέα ύθεζε πνπ ζθηάδεη ηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία έρνπλ νδεγήζεη ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο μαλά ζηελ 

αβεβαηόηεηα. Πξηλ θαιά-θαιά πξνιάβνπκε λα νξζνπνδήζνπκε από ηελ 

πξνεγνύκελε θξίζε θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ πνπ ηε ζπλόδεπζαλ, 

βξεζήθακε, κπξνζηά ζε λέα αδηέμνδα ρσξίο λα γλσξίδνπκε πόηε θαη αλ ζα δνύκε 

«θσο ζην ηνύλει». 

 

Τα 800 επξώ, ηα εμαλέκηζαλ ηα έμνδα θαη νη αλάγθεο. Όζν γηα ηηο ππνρξεώζεηο 

πνπ πήξαλ αλαζηνιή, δελ ζα καο ραξηζηνύλ, αληίζεηα ζα θνξησζνύλ ζηηο λέεο 

πνπ έξρνληαη ην θζηλόπσξν. Η βαξηά θνξνινγία, ην αζθαιηζηηθό είλαη εδώ, 

παιηέο θαη λέεο ξπζκίζεηο καο πλίγνπλ, νη ηξάπεδεο, ην ΚΔΑΟ καο πεξηκέλνπλ 

ζηε γσλία θαη ε θξίζε ζηελ νηθνλνκία δελ αθήλεη πεξηζώξηα αλάθακςεο. Όζν γηα 

ηα κεγάια ιόγηα πεξί επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηα έρνπκε αθνύζεη πνιιέο 

θνξέο ζην παξειζόλ, αιιά ν ινγαξηαζκόο ήηαλ βαξύο. Αθόκε θαη ην ζαύκα ηνπ 

ηνπξηζκνύ πνπ ηόζα ρξόληα δηαθήκηδαλ ζαλ ηελ «λέα βαξηά βηνκεραλία», 

απνδείρηεθε πύξγνο ρηηζκέλνο ζηελ άκκν. 

 

Σηηο δηεθδηθήζεηο καο γηα επηπξόζζεηα κέηξα ζηήξημεο, κε κόληκν ραξαθηήξα, νη 

ιαιίζηαηνη ππνπξγνί θάλνπλ όηη δελ αθνύλ. Η θπβέξλεζε αξλείηαη λα πάξεη πίζσ 

έζησ θαη έλα αληηιατθό κέηξν, όπσο ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

αθνξνιόγεηνπ, ηνλ ΔΝΦΙΑ, απηά δειαδή πνπ καο θόξησζαλ ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα, θαη ε θαηάξγεζε ηνπο ζα κπνξνύζε λα δώζεη αλάζα ζηνπο 

απηναπαζρνινπκέλνπο θαη κηθξνύο ΔΒΔ. Κάζε θνξά πνπ δηεθδηθνύκε 

πξαγκαηηθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηά καο καο ιέλε όηη ε νηθνλνκία δελ αληέρεη γηα 

παξαπάλσ. Οκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή, έρεη μεθηλήζεη έλαο αζύιιεπηνο ρνξόο 

δηζεθαηνκκπξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηνύλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη όκηινη, 

ηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη νη αιπζίδεο. Απηνί είλαη νη απνδέθηεο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ηεο ηδάκπα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ παθέησλ ζηήξημεο θαη ησλ 

θνξναπαιιαγώλ πνπ πξνζθέξνπλ θπβέξλεζε θαη Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 



κηθξνεπηρεηξήζεηο δελ έρνπλ λα ιάβνπλ, απηό απνδείρηεθε πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζόλ.   

 

Έρνπκε πείξα από ηα δέθα ρξνληά ηεο πξνεγνπκέλεο θξίζεο θαη θαηαιαβαίλνπκε 

πνηνη ζα θιεζνύλ λα πιεξώζνπλ ην κάξκαξν. Οη απηναπαζρνινύκελνί θαη νη 

κηθξνί επαγγεικαηίεο όπσο θαη ν ππόινηπνο ιαόο ζα κπνπλ ζηελ πξέζα γηα 

άιιε κηα θνξά γηα λα θαιπθζνύλ νη απμεκέλεο θξαηηθέο δαπάλεο θαη νη 

κειινληηθνί δεκνζηνλνκηθνί ζηόρνη. 

 

Η νκνζπνλδία καο απνξξίπηεη ηνλ δήζελ κνλόδξνκν πνπ ζηξώλεη ε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο. Γη’ απηό θαη κέρξη ηώξα δελ έκεηλε ζησπειή. 

Τελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη ηεο «θαξαληίλαο» απαηηήζακε κέηξα γηα όινπο 

ηνπο α/α, λα εληαρζνύλ όινη νη ΚΑΓ ζην επίδνκα θαη ζηα άιια κέηξα 

αλαθνύθηζεο. Μαδί κε ηνπο γηαηξνύο, ηνπο πγεηνλνκηθνύο, ηνπο εξγάηεο, 

απαηηήζακε λα πάξεη κέηξα ε θπβέξλεζε ζηελ Υγεία. Οη ζπλερείο παξεκβάζεηο 

ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, πνπ θνξπθώζεθαλ κε ηηο κεγαιεηώδεηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηεο πξώηεο Μαΐνπ αιιά θαη κε ηελ πην πξόζθαηε θηλεηνπνίεζε 

επαγγεικαηηώλ ζηηο 3 ηνπ Ινύλε έδσζαλ πξώηε απάληεζε ζε όζνπο ήζειαλ λα 

επηβάινπλ ζηγή. Έδεημαλ όηη ε νξγαλσκέλε πάιε, δελ θηκώλεηαη. 

Όιε απηή ηελ πεξίνδν ζπζζσξεύζακε κηα πείξα ιόγσ ηεο πξσηόγλσξεο 

θαηάζηαζεο ε νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ πείξα ζεηηθή ή αξλεηηθή από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζεο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε λα αθνπζηεί πην δπλαηά ε θσλή καο, 

απνθαζίζακε λα θάλνπκε ην επόκελν βήκα. Παίξλνπκε ηελ πξσηνβνπιία θαη 

νξγαλώλνπκε ζηηο 28 Ινύλε ζηελ Αζήλα, παλειιαδηθή ζύζθεςε θαη θαινύκε 

θάζε ζσκαηείν θαη νκνζπνλδία θάζε ζπλάδειθν θαη ζπλαδέιθηζζα, πνπ βιέπεη 

ηα ζύλλεθα λα ζσξεύνληαη απεηιεηηθά, πνπ πξνβιεκαηίδεηαη θαη δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα θνξησζεί κηα από ηα ίδηα. 

 

Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά πσο, αλεμάξηεηα από ηηο δηαθνξεηηθέο γλώκεο ή θαη ηα 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θάζε θιάδνπ, ππάξρνπλ δεθάδεο ελώζεηο, ζύιινγνη, 

ζσκαηεία, πνπ έρνπλ ηελ δηάζεζε λα παιέςνπλ, πνπ πηζηεύνπλ ζηελ δύλακε ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ζέινπλ λα νξγαλώζνπλ ηελ πάιε ησλ κειώλ ηνπο πνπ 

παζρίδνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ επηβίσζε.  

Πνπ θαηαιαβαίλνπλ όηη ηα ζνύξηα - θέξηα ζηα ππνπξγείσλ ζε απόζηαζε από 

ηελ ζπιινγηθή πάιε είλαη ζεκαδεκέλε ηξάπνπια. Γελ καο ρξεηάδνληαη νη  

ζηαζώηεο ηεο απνγνήηεπζεο, ηεο εηηνπάζεηαο θαη ηεο κνηξνιαηξίαο πνπ 

αλαπαξάγνπλ ην θιηζέ «νη αγώλεο δελ έρνπλ απνηέιεζκα». Απηνί νη ίδηνη 

πξνβάιινπλ ζαλ κνλή δηέμνδν ηα δήζελ κέηξα επαλεθθίλεζεο ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ  αθνξνύλ κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο κε θεθάιαηα θαη όρη ηελ 

πιεηνςεθία, ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα. Τίπνηα δελ 

θεξδίζακε από απηέο ηηο ινγηθέο, απηό δείρλεη ε εκπεηξία ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

 



Γηα εκάο ην θνξνινγηθό, ην αζθαιηζηηθό, ε δσξεάλ θαη επαξθήο δεκόζηα  πγεία 

θαη παηδεία νη ζπληάμεηο, ε θπξηαθάηηθε αξγία θαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο πξέπεη λα 

είλαη ζηελ πξνκεησπίδα ησλ δηεθδηθήζεσλ καο. Γηα απηά ηα νπζηώδε αηηήκαηα νη 

θπβεξλήζεηο δελ δέρνληαη θαλέλα δηάινγν θακία ζπλελλόεζε γηαηί ν ππξήλαο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο είλαη αληηιατθόο. Δπνκέλσο δελ αξθνύλ νη δηαβνπιεύζεηο, νη 

θνηλσληθνί δηάινγνη είλαη πεπνλόθινπδα γηα ηα δηθαηώκαηα καο. Γηα λα 

απνζπαζηνύλ θαηαθηήζεηο ρξεηάδεηαη ζπιινγηθή δξάζε κε βάζε θνηλά αηηήκαηα, 

καδηθόηεηα απνθαζηζηηθόηεηα έηζη ζα δπλακώζεη ε θσλή καο. Φξεηάδεηαη επίζεο 

ζπκκαρία ζηελ βάζε απηώλ πνπ καο ελώλνπλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο 

κηθξνύο αγξόηεο γηαηί ν αληίπαινο είλαη ηζρπξόο θαη κόλν όινη καδί κπνξνύκε λα 

έρνπκε θαηαθηήζεηο. Η ηζηνξηθή πείξα δείρλεη όηη θακία θπβέξλεζε πνηέ δελ 

ράξηζε ην παξακηθξό, απηά πνπ κέρξη ζήκεξα κπνξεί λα ζεσξνύληαλ δεδνκέλα 

θαηαθηήζεθαλ κε ζπιινγηθνύο αγώλεο. 

 

Απεπζύλνπκε απηό ην θάιεζκα κε ηελ πεπνίζεζε όηη ν πξνβιεκαηηζκόο ε 

αγαλάθηεζε, ε αβεβαηόηεηα αιιά θη ε πείξα, κπνξεί λα γίλεη δύλακε. Όηη 

κπνξνύκε λα βξνύκε ηξόπνπο λα ζπληνλίζνπκε ηελ δξάζε, ζε παλειιαδηθό 

επίπεδν, λα επηθεληξώζνπκε ηα αηηήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ζε απηά πνπ καο 

θαίλε, μεπεξλώληαο δπζθνιίεο θαη εκπόδηα. Να ζηαζνύκε κπξνζηά ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ, αλνίγνληαο λέα ζειίδα αγώλα γηα κηα δσή κε δηθαηώκαηα 

θαη όρη κόλν ππνρξεώζεηο γηα εκάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο. 

 

Η ζπκκεηνρή ζαο θαη ε θαηάζεζε ηεο γλώκεο ζαο είλαη ζεκαληηθή. Όινη καδί 

κπνξνύκε λα αλνίμνπκε κηα θαηλνύξηα ζειίδα αγώλα. 

 

Η σύσκευη θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο τώρο ώστε να πληρούνται 

όλα τα αναγκαία μετρά ασυάλειας. Για την ακριβή ώρα και τον τώρο της 

σύσκευης θα σας ενημερώσοσμε σύντομα. 

 

Τηλ επικοινφνίας: 210 3809327, 697 911 6904 

 

Το ΓΣ ηης ΟΒΣΑ 

 

 

 


