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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη  
 

Συνάδελφοι / - ισσες,  
Το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας έχει δώσει µακροχρόνιους αγώνες  

για την υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων µας. Αυτά τα δικαιώµατα που ποτέ δεν έπαψαν να είναι στο στόχαστρο 
όλων των κυβερνήσεων, σήµερα απειλούνται περισσότερο σοβαρά από ποτέ. Γι αυτό 
ο αγώνας µας για τη διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος για την ακύρωση των υφιστάµενων 
αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων και για την αποτελεσµατική απόκρουση των 
επερχόµενων και περισσότερο επώδυνων µέτρων πρέπει να συνεχισθεί, να ενταθεί 
και να κλιµακωθεί.  
 Ο διάλογος που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό είναι φανερό πως 
έχει στόχο να αφαιρέσει δικαιώµατα από τους εργαζόµενους. Τον επικαλείται 
εντελώς προσχηµατικά και για επικοινωνιακούς λόγους. Και αυτό γιατί, την ίδια ώρα 
η κυβέρνηση αρνείται να καταβάλει τους θεσµοθετηµένους πόρους στο σύστηµα, 
προχωρεί σε χαριστικές ρυθµίσεις στους εργοδότες, αρνείται την εφαρµογή νέου 
µισθολογίου, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση των χαµηλών συντάξεων, αρνείται να 
επεκτείνει τα βαρέα και ανθυγιεινά στο ∆ηµόσιο. Αρνείται, εν τέλει, να «ανοίξει τα 
χαρτιά της» και να παρουσιάσει την πραγµατική ατζέντα.  
 Είναι δηλαδή σαφές πλέον ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί το διάλογο ως 
άλλοθι, για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη και να προωθήσει τα 
αντιασφαλιστικά µέτρα µε το µικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος και τις λιγότερες 
αντιδράσεις. Οι ευθύνες της ηγεσίας των τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
είναι µεγάλες.  
 Καλούµε έστω και αυτή τη στιγµή την Α∆Ε∆Υ και τη ΓΣΕΕ να µην 
καταστήσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα συνυπεύθυνο στα σχέδια της κυβέρνησης. 
Ζητούµε να αποχωρήσουν τώρα από το διάλογο – παρωδία και όλοι µαζί να 
οργανώσουµε τους αγώνες όλων των εργαζοµένων για να αποκρούσουµε νικηφόρα 
τη νέα, σκληρότερη επίθεση της κυβέρνησης ενάντια στις κατακτήσεις και τα 
δικαιώµατά µας. 
 Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο χώρος της εκπαίδευσης, είναι σαφές ότι η 
κυβέρνηση ετοιµάζεται να εφαρµόσει τους αντιεκπαιδευτικούς νόµους που µόνο το 
κυβερνών κόµµα ψήφισε, αλλά και να προωθήσει νέα, ακόµη πιο αντιδραστικά, 
νοµοσχέδια που θα αφορούν και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης.  

Με βάση τα παραπάνω,  σας καλούµε σε 
κοινή σύσκεψη την Πέµπτη, 25/10/07  
στις 3 µ.µ. στα Γραφεία της ΟΛΜΕ 
(Ερµού & Κορνάρου 2, 6ος όροφος). 

 

 


