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πλάδειθνη μεθηλάκε κηα ελεκεξσηηθή πξνζπάζεηα ζαλ παξάηαμε,  γηα λα 
γλσξίδεηαη ηηο δηθέο καο ζέζεηο, θαζώο θαη ηελ ζηάζε ησλ άιισλ παξαηάμεσλ  
κέζα ζηα Γ ηνπ ζπιιόγνπ. 
 
ΑΠΕΡΓΙΑ 17 ΜΑΗ 
Σν 4ν κλεκόλην ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ε ςεύηηθε πξνπαγάλδα ησλ 
αληίκεηξσλ   έθεξαλ κέηξα  4,9 δίο επξώ ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  
Νέεο κεηώζεηο ζπληάμεσλ, αθνξνιόγεηνπ, πεξηθνπέο θνηλσληθώλ επηδνκάησλ, 
ηδησηηθνπνηήζεηο, αλαηξνπή ζπλδηθαιηζηηθνύ λνκνύ θαη δεζηό ρξήκα ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο.  
Η κοινωνική αζθάλιζη είναι και θα παπαμένει ζηο ζηόσαζηπο 
κςβεπνήζεων και κομμάηων πος ςπηπεηούν ηη ζηπαηηγική ηος κεθαλαίος 
για μεηαηποπή ηηρ αζθάλιζηρ ζε αηομική ςπόθεζη. Σαπηόρξνλα κε όρεκα 
θαη ην λέν ππεξ-ηακείν ηνπ ΔΦΚΑ θαηαδηθάδνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ ηακείσλ 
ζην δόθν ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θαη ηεο εθβηαζηηθήο θηλεηηθόηεηαο. 
ηξώλνπλ θόθθηλν ραιί ζε ζαξσηηθέο αλαηξνπέο ζρέζεσλ θαη όξσλ εξγαζίαο, 
ζηνρνπνηνύλ επζέσο ηηο ίδηεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο καο. 
 
Αθόκε κηα θνξά νη ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζήθσζαλ ην βάξνο ηεο 
πξνπαγάλδηζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο απεξγίαο κέζα ζηνπο ρώξνπο 
δνπιεηάο. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απεξγία έπξεπε λα ππάξρεη γεληθόο μεζεθσκόο. 
Εεηήζακε λα ζπγθιεζεί Γ από ηηο αξρέο ηεο  πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο ηεο 
απεξγίαο. Σν Γ  έγηλε ηειηθά ζηηο 15 Μαΐνπ (2 εκέξεο πξηλ ηελ απεξγία) !!!!  
Σν αίηεκα καο γηα ελεκεξσηηθή ζπλέιεπζε έζησ ηελ Σξίηε (παξακνλή ηεο 
απεξγίαο)  δελ έγηλε. Απνθεύγνπλ ηελ ζπλέιεπζε.  
Έσοςμε θηάζει ζηο «παπάδοξο» με ηην εξαγγελία απεπγιακών 
κινηηοποιήζεων με θεωπίερ πεπί ξεπεπαζμένων ππακηικών να 
επικπαηεί… ζιγή αζςπμάηος.  
Ζ ππνλόκεπζε ησλ αγσληζηηθώλ δηαζέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κεγαιείν 
ηνπο, έρνπλ δηακνξθώζεη κηα θαηάζηαζε  εθθπιηζκνύ θαη απνλέθξσζεο ησλ 
ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, όπσο θαη γηα άιια ζνβαξά δεηήκαηα πξνζθιήζεηο 
ζηειέρσζεο ηνπ ΔΦΚΑ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ θ.α.  Οη ππόινηπεο παξαηάμεηο 
ζπλαηλνύλ  κε ηελ πιεηνςεθία.   
 



ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ. 
Ζ δηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ θαη ην ππνπξγείν πξνζπαζνύλ κε ππεξσξίεο ε κε 
πξσηνβνπιίεο δ/λησλ ζηα ππνθ/καηα (αξρηθά ηεο Θεζ/ληθεο) για εθελονηική 
ζςμμεηοσή ησλ ζπλαδέιθσλ ζε θιηκάθηα εμσηεξηθνύ ειέγρνπ εθηόο σξαξίνπ, 
λα απμήζνπλ ηα έζνδα θαη λα ειαζηηθνπνίεζνπλ ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο. 
Σν έγγξαθν ηεο δηνίθεζεο γηα αμηνπνίεζε ησλ ππεξσξηώλ γηα ηηο ζπληάμεηο 
θηλείηαη ζε απηή ηελ ινγηθή.  
Είναι γνωζηή η ανηίθεηη θέζη πος έσοςμε για ηιρ ςπεπωπίερ γενικά, και 
για αςηέρ πος αθοπούν εξωηεπικό έλεγσο. Είναι επιδομαηική πολιηική με 
καηάπγηζη ηος ωπαπίος (ελαζηικοποίηζη επγαζιακών ζσέζεων).  
Καλούμε ηοςρ ζςναδέλθοςρ να μη ζςμμεηέσοςν.  
Γηεθδηθνύκε: 
Άκεζεο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο. 
Μνληκνπνίεζε ζπλαδέιθσλ ΗΓΑΥ. Δπαλαθνξά 13νπ - 14νπ κηζζνύ. 
Δπαλαθνξά ησλ κηζζώλ ζηα επίπεδα ηνπ 2009. Καηάξγεζε ηνπ λ. 4354/15 
(κηζζνιόγην). Κακία ζύλδεζε κηζζνύ κε ηε ιεγόκελε απνδνηηθόηεηα. Καηάξγεζε 
όισλ ησλ επηδνκάησλ θαη ελζσκάησζε ηνπο ζην βαζηθό κηζζό εθηόο από ην 
νηθνγελεηαθό, ηέθλσλ θαη αλζπγηεηλό. Κακία ζύλδεζε κηζζνύ κε ηελ 
απνδνηηθόηεηα. 7σξν - πελζήκεξν - 35σξν. 
 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΔΙΚΑΣΩΝ  ΕΝΑΝΣΙΑ  ΣΟΝ  ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
Καηαζέζακε ζαλ παξάηαμε έλα ςήθηζκα ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. 
Σν ππνγξάθνπλ 11 δηεζλείο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, 23 εγρώξηεο 
νκνζπνλδίεο  θαη εξγαηηθά θέληξα θαη πάλσ από 200 εγρώξηα α/ζκηα ζσκαηεία. 
Γπζηπρώο  όιεο νη άιιεο παξαηάμεηο  ΓΑΚΔ, ΓΖΜ.ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ, ΠΡΩΣΑ ΟΗ 
ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ  (3  ζύκβνπινη) κε ζθεπηηθό όηη ην ςήθηζκα είλαη ειεγρόκελν από 
ην ΠΑΜΔ θαη κε ην θιίκα  ελόηεηαο πνπ πξεζβεύνπλ, ην απέξξηςαλ.  
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ παξαζπξζνύλ από παηξησηηθέο θνξώλεο 
πεξί «εζληθήο ελόηεηαο», «εζληθήο νκνςπρίαο» θ.α., δηόηη νη εξγαδόκελνη δελ 
έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα κε ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο ηξαπεδίηεο, θαη ηνπο 
βηνκήραλνπο.  Να γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηελ ζπκβηβαζκέλε πιεηνςεθία πνπ 
ζηγεί ηελ ίδηα ώξα πνπ ηα ηύκπαλα ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή καο ερνύλ 
επηθίλδπλα.  
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα γίλεη δηθή ηνπο ππόζεζε ε πάιε ηνπο ελάληηα ζην 
ζύζηεκα πνπ γελλά πνιέκνπο, πξνζθπγηά, θηώρηα, αλεξγία. 
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