
Πανευρωπαϊκι μζρα δράςθσ των Συνδικάτων  (29 Σεπτζμβρθ 2010, Βρυξζλλεσ) 

Ζνα πολφχρωμο πλικοσ Ευρωπαίων εργαηομζνων ςυγκεντρώκθκε ςτισ 

ςυννεφιαςμζνεσ Βρυξζλλεσ ςτισ 29 επτζμβρθ 2010 να διαδθλώςει τθν οργι αλλά 

και τθν αποφαςιςτικότθτά του ενάντια ςτα ςκλθρά μζτρα λιτότθτασ που 

επιβάλλουν οι κυβερνιςεισ των χωρών τουσ. 

Η θμερομθνία αυτι είχε οριςτεί από τθν Ευρωπαϊκι υνομοςπονδία υνδικάτων 

(ETUC) ωσ θμζρα Πανευρωπαϊκισ δράςθσ και κινθτοποιιςεων για τισ χώρεσ τθσ 

Ευρώπθσ με κορφφωςθ το ςυλλαλθτιριο ςτθν καρδιά τθσ ΕΕ. Απόφαςθ που 

δρομολογικθκε ςτθ ςυνάντθςθ των κινθμάτων ςτο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Φόρουμ τον Ιοφλιο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.  

Με κυρίαρχα ςυνκιματα «Όχι ςτθ λιτότθτα και τθν 

τρομοκρατία των αγορών» και «Δεν κα πλθρώςουμε εμείσ τθν 

κρίςθ τουσ», πάνω από 100.000 εργαηόμενοι από περίπου 30 

χώρεσ τθσ Ευρώπθσ διαδιλωναν ςτο κζντρο των Βρυξελλών για 

περιςςότερεσ από τζςςερεισ ώρεσ. Από νωρίσ το πρωί ςτθ 

«Μεγάλθ Πλατεία» και τον Κεντρικό ςιδθροδρομικό ςτακμό 

άρχιςαν να καταφκάνουν οι διαδθλωτζσ κυρίωσ από τθ Γαλλία, τθν Ολλανδία και τθ 

Γερμανία.  

Από τθν ελλθνικι πλευρά, θ ΑΔΕΔΤ ςυμμετείχε με αντιπροςωπεία περίπου είκοςι 

ατόμων με κεντρικό ςφνκθμα «Κοινωνικι Δικαιοςφνθ». Η ΟΛΜΕ με ςφνκθμα 

«Αντίςταςθ ςτισ πολιτικζσ του ΔΝΣ και τθσ ΕΕ» ζδωςε το παρόν με τον Γ.Γ. Νίκο 

Παπαχριςτο και το μζλοσ του Δ.. Ελζνθ Ζωγραφάκθ, το  ΚΕΜΕΣΕ εκπροςώπθςαν 

ο Αντιπρόεδροσ Βαςίλθσ Λουηιώτθσ και το μζλοσ του Δ.. Ελζνθ Γλαρζντηου.  

Εντυπωςιακι ςε όγκο ιταν θ παρουςία των βελγικών και γαλλικών ςυνδικάτων, 

κυρίωσ του CGT. υνδικάτα από τθ Ρουμανία, με κυρίαρχο ςφνκθμα 

«Προτεραιότθτα ςτθ Δθμόςια  Αςφάλιςθ, προτεραιότθτα ςτθν Κοινωνικι 

Αςφάλιςθ», κακώσ και από τθ λοβενία, ζδωςαν μαχθτικό «παρών». 

Η διαδιλωςθ ξεκίνθςε από το ςτακμό «MIDI», αφοφ δόκθκε ςυνζντευξθ τφπου ςτα 

Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Για ώρεσ ζνα πολφχρωμο ποτάμι διζςχιηε τισ Βρυξζλλεσ 

φωνάηοντασ ςυνκιματα, δίνοντασ ζνα ιδιαίτερο τόνο με τα πανό, τισ ςθμαίεσ, τα 

μπαλόνια, τα πολφχρωμα καπνογόνα, τισ κροτίδεσ, για να καταλιξει ςτο «PARK DU 

CINQUANTENAIRE» και να κλείςει με ομιλίεσ και μουςικι εκδιλωςθ.  

Ιδιαίτερθ ςτιγμι ιταν όταν θ διαδιλωςθ πζραςε μπροςτά από τα κτίρια του 

υμβουλίου Τπουργών και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (που φυλάςςονταν από 

ιςχυρότατεσ αςτυνομικζσ δυνάμεισ και ςυρματοπλζγματα), τθν ίδια ώρα που 

παρουςιάηονταν τα μζτρα για τθν επιβολι προςτίμων ςτισ χώρεσ τθσ ευρωηώνθσ 

που δεν μειώνουν το χρζοσ τουσ αρκετά γριγορα ι οι δαπάνεσ τουσ είναι μεγάλεσ. 



Με αφορμι τθν οικονομικι κρίςθ οι ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ χρθςιμοποιώντασ ωσ 

άλλοκι το ΔΝΣ και τθν ΕΕ επιβάλλουν πολιτικζσ ςκλθρισ  λιτότθτασ και κοινωνικισ 

οπιςκοδρόμθςθσ, ακυρώνοντασ δικαιώματα που οι εργαηόμενοι κατζκτθςαν τα 

τελευταία 100 χρόνια με ςκλθροφσ αγώνεσ (πρόςφατα τα παραδείγματα τθσ 

αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθ Γαλλία, τθσ αντιεκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ 

ςτθν Ιταλία και του τριπλαςιαςμοφ των διδάκτρων ςτθ μεγάλθ Βρετανία). Οι 

απολφςεισ, θ ανεργία, θ αναςφάλιςτθ εργαςία, οι ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ που 

πλιττουν όλο και περιςςότερουσ πολίτεσ και κυρίωσ τουσ νζουσ, θ ακφρωςθ τθσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των ςυνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι περικοπζσ των 

δθμόςιων δαπανών για τθν υγεία και τθν παιδεία και θ παράδοςι τουσ ςτουσ 

κερδοςκόπουσ τθσ αγοράσ είναι κοινά προβλιματα που ζχουν οι εργαηόμενοι να 

αντιμετωπίςουν. Και, όπωσ φαίνεται, θ μόνθ απάντθςθ ςτθ νεοφιλελεφκερθ και 

καταςτροφικι αυτι πολιτικι για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Ευρώπθσ είναι θ 

οικοδόμθςθ μιασ μακρόχρονθσ προοπτικισ αντιςτάςεων και κινθτοποιιςεων ςε 

κάκε χώρα χωριςτά, αλλά και ςφγκλιςθσ των αγώνων, ςυςπείρωςθσ των 

ςυνδικάτων, των κοινωνικών κινθμάτων, των δικτφων και των κινιςεων πολιτών 

πανευρωπαϊκά.  

 

 

 


