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και ζηιρ εκλογέρ ηος ςλλόγος τηθίζοςμε 

ζςμμεηοσή, αγώνα, αλληλεγγύη 

 

Ζ πνξεία πξνο ηηο εθινγέο είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα θάλνπκε έλαλ απνινγηζκφ ηεο δξάζεο καο θαη γηα 
λα πξνβιεκαηηζηνχκε γηα ηελ παξαπέξα πνξεία ηνπ Ππιιφγνπ. Δίλαη ηαπηφρξνλα κηα θαιή επθαηξία γηα λα 
εθηηκήζνπκε ηε ζπγθπξία ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο. 

Καμία θςζία ζηο όνομα ηηρ κπίζηρ!   
Ενχκε ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε θπβέξλεζε, νη εξγνδφηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ 
Ρακείν έρνπλ θεξχμεη νινθιεξσηηθφ πφιεκν ζηνπο εξγαδφκελνπο. Νη επηζέζεηο ζηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα 
είλαη ζπλερείο. Νη λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ (Κλεκφλην, αζθαιηζηηθφ, θνξνινγηθφ, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο) αλαηξέπνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη θαη δεη ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία 
ηεο θνηλσλίαο. Νη αλαηξνπέο απηέο δελ είλαη κηα απιή ρεηξνηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα εθ βάζξσλ αλαηξνπή πνπ γελλά θαηλφκελα καδηθήο εμαζιίσζεο. Ρν 
πξφβιεκα ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπο δελ είλαη ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο. Δίλαη ε 
πξνζηαζία ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Ρελ θξίζε ηε γελλάεη ην ζχζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κηζζσηήο 
εξγαζίαο. Δθκεηάιιεπζε πνπ πξέπεη λα γίλεηαη πην βαζηά γηα λα ηζρπξνπνηείηαη ν θαπηηαιηζκφο. 
Δθκεηάιιεπζε απφ ηελ νπνία πξέπεη λα απαιιαγνχκε. 
Πε κηα ηέηνηα πεξίνδν, νη έλλνηεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ αγψλα, ηεο απην-νξγάλσζεο 
απνθηνχλ κηα ηδηαίηεξε αμία. Ζ ζπζπείξσζε ζην ζχιινγν είλαη αλαγθαία φζν πνηέ, θαη γηα λα 
πεξηθξνπξήζνπκε ηα δηθαηψκαηά καο, πνπ θαηαθηήζεθαλ κε καθξνρξφληνπο αγψλεο, αιιά θαη γηα λα 
αλαηξέςνπκε απηή ηελ πνιηηηθή. 
Ξξηλ ιίγα ρξφληα καο έιεγαλ πσο έπξεπε λα θάλνπκε ζπζίεο ζην βσκφ ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. 
Πήκεξα καο ιέλε πσο ππάξρεη θξίζε θαη γη’ απηφ πξέπεη λα ζπζηάζνπκε φιεο ηηο θαηαθηήζεηο καο. «Σην 
θάησ θάησ καδί ηα θάγακε», ιέλε κε πεξίζζην ζξάζνο. Ζ δηθή καο απάληεζε πξέπεη λα είλαη πσο «Οη δσέο 
καο δελ είλαη γηα πέηακα. Είκαζηε εξγαδόκελνη κε αλάγθεο θαη δηθαηώκαηα. Εκείο, νη εξγαδόκελνη παξάγνπκε 
ηνλ θνηλσληθό πινύην. Δελ δερόκαζηε νη δείθηεο, ηα θέξδε, ηα πνζνζηά λα είλαη πάλσ από ηε δσή ησλ 

αλζξώπσλ». 
Νη λφκνη κπνξεί λα ςεθίζηεθαλ, φκσο δε ζα θαζίζνπκε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα λα καο πάλε ζαλ πξφβαηα 
ζηε ζθαγή. Θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ηνπο λφκνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζρχ ηεο ζχγρξνλεο δηθηαηνξίαο 
πνπ έρεη επηβιεζεί (θφβνο απφιπζεο, ΚΑΡ, παπαγαιάθηα ησλ ΚΚΔ). Όκσο ε αληίζηαζε ζα ζπλερηζηεί, ζα 
καο βξίζθνπλ ζπλέρεηα κπξνζηά ηνπο. Ζ κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 
ηεο δσήο καο είλαη ππφζεζε φισλ καο. Θακία εξγνδνηηθή απζαηξεζία δελ πξέπεη λα κείλεη αλαπάληεηε. Λα 
θεξχμνπκε ηνλ πφιεκν ζηηο επηινγέο ησλ αθεληηθψλ θαη ησλ θπβεξλψλησλ. 

Σο ηέλορ ηυν αςηαπαηών…  
Πσηήξεο δελ ππάξρνπλ. Νη ζσηήξεο καο ηέιεησζαλ, ή πέξαζαλ αλνηρηά ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν. Γε ζα 
καο ζψζνπλ νη θνκκαηάξρεο, φ,ηη είλαη λα γίλεη ζα γίλεη ζηνπο δξφκνπο θαη φρη ζηνπο δηαδξφκνπο. Νη 
θαξεθινθέληαπξνη ηεο ΓΠΔΔ είλαη πνπιεκέλνη. Έρνπλ δηαιέμεη εδψ θαη θαηξφ πιεπξά, ππνζηεξίδνληαο ζηελ 
νπζία ηελ θπβέξλεζε θαη ππνλνκεχνληαο ηηο αγσληζηηθέο δηαζέζεηο ηνπ θφζκνπ. Ρν ΞΑΚΔ δελ πηζηεχεη φηη 
κε ηνπο αγψλεο κπνξνχκε λα ληθήζνπκε, γη’ απηφ πεξηνξίδεηαη ζε άλεπξεο θνκκαηηθέο παξειάζεηο 
ρξήδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κνλαδηθφ ζσηήξα θαη πςψλνληαο ηείρε κε φινπο φζνη αγσλίδνληαη γηα ηελ 
αλαηξνπή ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο. Γελ αλαζέηνπκε ηηο ηχρεο καο ζε θαλέλαλ. Κφλε ιχζε είλαη ε 
αιιειεγγχε, ν αγψλαο, ε απην-νξγάλσζε.  

πέπνοςν οπγή, θα θεπίζοςν θύελλερ!  
Ζ αγαλάθηεζε ησλ εξγαδφκελσλ θνπληψλεη. Νη απηαπάηεο ηεο αηνκηθήο επηβίσζεο έρνπλ πηα ζηεξέςεη. 
Όζνη έρνπλ βξεζεί ζην κάηη ηνπ θπθιψλα, φζνη πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο, θαηαιαβαίλνπλ πσο ε αλαηξνπή 

απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ν δηθφο καο κνλφδξνκνο, είλαη φξνο γηα ηελ επηβίσζή καο. 

Νη πιεξσκέλνη θνλδπινθφξνη ζηα δειηία ησλ 8 ππνηηκνχλ ηε λνεκνζχλε καο θαη καο πεξηγεινχλ γηα ηε 
θηψρεηα καο. Γηα πφζν αθφκε; Ρέινο, ηα «κπνπκπνχθηα» ησλ ΚΑΡ, ΓΗΑΠ θαη ινηπήο κπαηζαξίαο, αο 
πξνβιεκαηηζηνχλ βαζηά γηα ην ξφιν ηνπο. Δλψ νη εξγαδφκελνη θαη ε λενιαία ππνθέξνπλ, απηνί έρνπλ 
ζηξνγγπινθαζίζεη ζηα πξνλφκηά ηνπο. Θαη απφ πάλσ δέξλνπλ φζνπο δηακαξηχξνληαη θαη δηαδειψλνπλ. 
Ξνηνλ δέξλνπλ δειαδή; Ρνλ απνιπκέλν γείηνλά ηνπο, ηνλ παιηφ ζπκκαζεηή ηνπο πνπ δελ ηα βγάδεη πέξα 
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κε ηνπο εμεπηειηζηηθνχο κηζζνχο, πηζαλά ην ζείν ηνπο πνπ ηνπ αχμεζαλ ην φξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε. 
Λα είλαη ζίγνπξνη πσο ζα εηζπξάμνπλ ηε ρεηξφηεξε ιαίιαπα.  

Όσι ζηον αλληλοζπαπαγμό… 
Ρε ζηηγκή πνπ ζαξψλνπλ ηα πάληα, ηελ ίδηα ζηηγκή καο πηπηιίδνπλ παιηέο θαη λέεο «θαξακέιεο» γηα λα καο 
δηαζπάζνπλ, ψζηε λα κελ κπνξνχκε λα αληηδξάζνπκε. «Καιά λα πάζνπλ νη δεκόζηνη ππάιιεινη, γηαηί ήηαλ 
πξνλνκηνύρνη θαη ξεηηξέ». «Δε θηαίεη ε αλεξγία, είλαη θαινκαζεκέλνη νη λένη ζήκεξα». 

Λα κελ ηνπο θάλνπκε ηε ράξε. Αλ πεξάζεη ν πφιεκνο «θησρνί ελάληηα ζε θησρνχο», ηα ιακφγηα ζα βγνπλ 
πάιη θεξδηζκέλα θαη ζα ζπλερίζνπλ λα καο θιέβνπλ ηε δσή. Ρν ρηχπεκα ησλ εξγαηηθψλ θαηαθηήζεσλ ζην 
δεκφζην ηνκέα πάεη παθέην κε ρεηξφηεξεο θαη παλάθξηβεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Ξξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε 
ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο ΓΔΘΝ θαη ζην δεκφζην. Γηαηξνί, εξγαδφκελνη ζηηο ζπγθνηλσλίεο, 
ΓΔΖηδήδεο, εθπαηδεπηηθνί, εξγαδφκελνη ζηνπο Γήκνπο δίλνπλ αγψλεο πνπ αθνξνχλ φινπο καο. 

«Σο αθενηικό είναι ο εσθπόρ και όσι ο εξαθλιυμένορ Αθγανόρ» 
Νη εθπξφζσπνη ηεο αθξνδεμηάο, πνπ ζηε Βνπιή ςήθηζαλ ππέξ ηνπ Κλεκνλίνπ, ηνικνχλ θαη βγαίλνπλ ζηα 
θαλάιηα γηα λα πνπλ πσο γηα ηα δεηλά απηνχ ηνπ ηφπνπ θηαίλε νη κεηαλάζηεο. «Απηνί καο θιέβνπλ ηηο 
δνπιεηέο, απηνί ξίρλνπλ ηα κεξνθάκαηα, απηνί θηαίλε γηα ηελ εγθιεκαηηθόηεηα». Νη θαζηζηηθέο νκάδεο κάο 
θαινχλ λα δξάζνπκε, φρη ελάληηα ζηνπο ηζρπξνχο, αιιά ελάληηα ζηνπο πην αδχλακνπο απφ καο, ελάληηα 
ζηνπο κεηαλάζηεο. 
Όζν ν ζπκφο θαη νη αληηδξάζεηο καο ζα κεγαιψλνπλ, ηφζν ζα βγάδνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ ραξηηά απφ ην καλίθη. 
«Αθνύ δελ έρεηε ςσκί λα θάηε, ζαο ηατδνπκε μελνθνβία, εζληθνύο θηλδύλνπο» (θαη κπόιηθν θνπηόρνξην). 

Δίλαη ηζηξάθηα ηνπ Γησξγάθε θαη ησλ αθεληηθψλ. Λα ηνπο απνκνλψζνπκε.   

ςνδικαλιζμόρ… αν όσι ηώπα, πόηε; 
Πηνπο θαηξνχο ηεο θξίζεο θαη ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο είλαη κνλφδξνκνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ε 
ΝΟΓΑΛΩΠΖ, ε ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ, ε ΑΙΙΖΙΝΠΡΖΟΗΜΖ, ε ΠΛΑΓΔΙΦΗΘΝΡΖΡΑ. Καο θαίλνληαη παλίζρπξνη επεηδή 
εκείο είκαζηε γνλαηηζηνί. Κπνξνχκε θαη πξέπεη λα ζηαζνχκε φξζηνη. 
Ν καρεηηθφο αλεμάξηεηνο ζπλδηθαιηζκφο είλαη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα ηνπο ζηακαηήζεη. Ρα ζπλδηθάηα δελ 
αλήθνπλ ζηνλ Ξαλαγφπνπιν θαη ηηο πνηθηιφκνξθεο «εγεζίεο» (πξάζηλεο, κπιε, θφθθηλεο…), ηα ζπλδηθάηα 
είλαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ν γξαθεηνθξαηηθφο, ππνηαγκέλνο ζπλδηθαιηζκφο πξέπεη λα πεηαρηεί ζηα ζθνππίδηα. 
πάξρεη θαη έλαο άιινο ηξφπνο λα θάλεηο ζπλδηθαιηζκφ, ππάξρεη θαη έλαο άιινο δξφκνο. Ν δξφκνο ηνπ 
Ππιιφγνπ παιιήισλ Βηβιίνπ–Σάξηνπ Αηηηθήο, ν δξφκνο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ βάζεο (κέζα απφ ηα 
πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, κέζα απφ ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο, κέζα απφ ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαηηθψλ 
ζπιινγηθνηήησλ).   

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΣΩΡΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 

μικπόρ απολογιζμόρ ηηρ διεηίαρ πος πέπαζε 

ΚΛΑΓΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ (Δ) 

Πηελ ΠΠΔ ηνπ 2009 θαηνρπξψζεθαλ θάπνηα κηθξά ζεηηθά πξάγκαηα: 
1. Μια νέα ειδικόηηηα για ηο πποζυπικό μπαπ, κςλικείυν, καθεηεπιών θιπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 
βηβιηνπσιεία, εθδνηηθνχο νίθνπο θιπ.   
2. Δπίδομα οθόνηρ ζε πνζνζηφ 8% γηα ηηο εηδηθφηεηεο δηνξζσηήο, επηκειεηήο, εθφζνλ γηα ηελ παξνρή 
εξγαζίαο θάλεη ρξήζε θαηά θχξην ιφγν Ζ/. (Δπίδνκα νζφλεο ππήξρε, ζε πνζνζηφ 15%, κφλν γηα ηηο 
εηδηθφηεηεο αλαιπηέο κεραλνγξάθεζεο, πξνγξακκαηηζηέο κεραλνγξάθεζεο θαη ρεηξηζηέο Ζ/). 
3. Μιζθολογικέρ αςξήζειρ: 3% απφ 1/1/2009 + 5% απφ 1/9/2009. 
4. Δπίδομα πποϋπηπεζίαρ ζε πνζνζηφ 5% κεηά ηε ζπκπιήξσζε 8εηνχο ππεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε. 
Κέρξη ηφηε πξνυπφζεζε γη’ απηφ ην επίδνκα ήηαλ ε 10εηία ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη αθνξνχζε κφλν ηηο 
εηδηθφηεηεο πσιεηέο, δεηγκαηηζηέο, δηαθνζκεηέο. 
5. Σποποποιήθηκαν θεηικά οι πποϋποθέζειρ για ηη σοπήγηζη ηος επιδόμαηορ ηέκνυν.  

Ζ ΠΠΔ 2010-2011 πνπ ππνγξάθηεθε πξφζθαηα δπζηπρψο είλαη ππνλνκεπκέλε απφ ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα 
ηηο ΠΠΔ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ πξφζθαηα. πνλνκεχηεθε θαη απφ ηε ζηάζε ηεο 
ΓΠΔΔ θαη ηνπ ππνηαγκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ, πνπ ζπλαίλεζαλ θαη ππέγξαςαλ ηελ θαηάπηπζηε Δζληθή 
Ππιινγηθή Πχκβαζε κε απμήζεηο 0%+0% γηα ην 2010 θαη 0% γηα ην πξψην 6κελν ηνπ 2011. Νη εξγνδφηεο 
ηνπ θιάδνπ θαζπζηέξεζαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζαλ (ε ζχκβαζε ππνγξάθηεθε ην 
Γεθέκβξε) θαη έδεημαλ ηε κέγηζηε δπλαηή αδηαιιαμία αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ξπζκίζεηο. Νη απμήζεηο είλαη 0% 
γηα ην 2010 θαη 1,5% απφ 1/1/2011. 



ΚΟΝΣΡΔ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΟΤΛΔΙΑ – ΠΑΛΗ ΔΝΑΝΣΙΑ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ 
ΞΑΡΑΘΖΠ, ΘΙΔΗΓΑΟΗΘΚΝΠ, ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΠ, ΣΑΟΡΝΟΑΚΑ (Γαιάηζη), ΘΑΝΦΚΑΛ, ΗΑΛΝΠ, ΠΑΒΒΑΙΑΠ, ΑΓΟΑ, 
Ξ. ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ, ΔΙΔΘΔΟΝΓΑΘΖΠ, ΣΟΗΠΡΑΘΖΠ, ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ, ΡΝΞΝΠ… Κηα δηαξθήο κάρε 
ελάληηα ζηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία. Γηα απνιχζεηο, γηα απιήξσηεο ππεξσξίεο, γηα κε θαηαβνιή 
δεδνπιεπκέλσλ, γηα παξαβίαζε σξαξίνπ εξγαζίαο θ.ν.θ. Κε απεξγίεο, κε ζπγθεληξψζεηο έμσ απφ ηα 
καγαδηά, κε δεκφζηεο θαηαγγειίεο, κε πξνζθπγή ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή ζηα δηθαζηήξηα. Κε επηηπρίεο 
κεγάιεο ή κηθξέο, κε ήηηεο, αιιά πάληα κε πείζκα, κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη κε ηελ πεπνίζεζε πσο, «ν 
κφλνο ρακέλνο αγψλαο είλαη απηφο πνπ δε δίλεηαη».  
 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΑΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ  
(Πανεπγαηικέρ Απεπγίερ, ενάνηια ζηιρ ζςνδικαλιζηικέρ διώξειρ κλπ) 
Θίλεκα αιιειεγγχεο ζηελ Θσλζηαληίλα Θνχλεβα θαη ελάληηα ζην δνπιεκπφξην, γηα ηελ απνθπιάθηζε ησλ 
ζπιιεθζέλησλ δηαδεισηψλ Θνδσξή Ζιηφπνπινπ θαη Κάξηνπ Εέξβα, ελάληηα ζηελ επηδίσμε γηα ιεηηνπξγία 
ησλ θαηαζηεκάησλ δχν Θπξηαθέο κέζα ζην Γεθέκβξε ηνπ 2010, ζην ζπιιαιεηήξην θαη ηε ζπλαπιία ελάληηα 

ζηελ αλεξγία κε αηρκή ην ινπθέην ζηα ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ (πάληα κε ην παλφ καο ζηηο απεξγηαθέο 
ζπγθεληξψζεηο ζηελ Ξαηεζίσλ θαη ην Ξνιπηερλείν), φπνπ ζπζπεηξψλνληαλ εθαηνληάδεο ζπλάδειθνη απφ ην 
βηβιίν αιιά θαη απφ άιινπο θιάδνπο, ζε θνηλή δηαδήισζε κε ηα άιια πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, αθήλνληαο 
ηε ΓΠΔΔ ζηε κνλαμηά θαη ηελ αλππνιεςία ηεο. 
Ν Πχιινγνο παιιήισλ Βηβιίνπ – Σάξηνπ Αηηηθήο ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα παξψλ.  
 
ΓΙΑ ΔΝΑ ΜΑΥΗΣΙΚΟ ΣΑΞΙΚΟ ΡΔΤΜΑ ΜΔΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Κηα λέα δπλακηθή γελληέηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ξνιιά ζσκαηεία, θαηλνχξγηα ή παιαηφηεξα, πξνσζνχλ ην 
ζπλδηθαιηζκφ ηεο αγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο, ηεο ακεζνδεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ απφ 
ηα θάησ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηάζεο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Ππληνληζκνχ Ξξσηνβάζκησλ Πσκαηείσλ 
Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Ρνκέα. Ξαξφηη πηζηεχνπκε πσο ζην Ππληνληζκφ ππάξρνπλ πνιιέο αδπλακίεο θαη 
ειιείκκαηα, πσο αθφκε δελ έρνπλ μεπεξαζηεί νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αλάζεζε, ν 
ζχιινγφο καο, ζηεξίδεη θαη επηδεηά λα εκβαζχλεη ηελ πξνζπάζεηα απηή, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα ζπλδηθάηα 
ηνλ ππνλνκεπηηθφ ξφιν ηεο ΓΠΔΔ θαη ηνλ θνκκαηηθφ έιεγρν ηνπ ΞΑΚΔ. Πηεξίδνπκε πξνζπάζεηεο, δξάζεηο, 

θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ελφο εξγαηηθνχ κεηψπνπ αληίζηαζεο.    

ΜΔ ΟΠΛΟ ΣΗΝ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
Όηαλ ρηππάλε έλαλ, είλαη ζαλ λα ρηππάλε φινπο καο. Σσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε εξγαδνκέλσλ, ζσκαηείσλ 
άιισλ θιάδσλ θαζψο θαη αιιειέγγπσλ, νχηε ν αγψλαο ζηελ ΑΓΟΑ ζα είρε θεξδεζεί, νχηε ν αγψλαο ζηα 
ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ ζα έθηαλε εθεί φπνπ έθηαζε. Γερηήθακε απιφρεξα αιιειεγγχε –θαη επραξηζηνχκε 
γη’ απηφ–, θαη πξνζθέξακε απιφρεξα αιιειεγγχε. Πηνπο θαζεγεηέο ησλ θξνληηζηεξίσλ, ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, ζηελ WIND, ζηε VODAFONE, ζηηο εηαηξείεο θαζαξηζκνχ θ.ά.   

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΡΔΤΜΑ 
Ρα ζπλδηθάηα δελ είλαη κφλν γηα ηνπο κηζζνχο, ηηο άδεηεο, ην σξάξην…Ρα ζπλδηθάηα πξέπεη λα 
παξεκβαίλνπλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. 
Δθδειψζεηο, ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο, πξνβνιέο ηαηληψλ, εθδνηηθή πξσηνβνπιία («Νη Δθδφζεηο ησλ 
Ππλαδέιθσλ»)… είλαη θαη απηά αλνηρηά κέησπα ηνπ Ππιιφγνπ καο, φπνπ ζα επηκείλνπκε θαη ζην κέιινλ.  

εμπλοςηίζονηαρ ηη δπάζη μαρ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ  
Νη απνιχζεηο θαη ηα ινπθέηα επηρεηξήζεσλ είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Νη άλεξγνη ζε ιίγν θαηξφ ζα 
θηάζνπλ ην 1 εθαηνκκχξην, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε λενιαία πνπ ςάρλεη απεγλσζκέλα γηα δνπιεηά. Ρψξα 
πξέπεη λα θηηαρηεί θίλεκα ελάληηα ζηελ αλεξγία θαη λα ζηεζνχλ ζπιινγηθφηεηεο αλέξγσλ πνπ ζα 

δηεθδηθήζνπλ καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζσκαηεία.   
Ζ ζπγθξφηεζε κηαο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ Ππιιφγνπ πνπ ζα ζπζπεηξψζεη ηνπο απνιπκέλνπο 
ζπλαδέιθνπο είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο καο. 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ 
Θαηά θαηξνχο έρνπκε πάξεη πξσηνβνπιίεο αιιεινβνήζεηαο γηα θάπνηεο έθηαθηεο αλάγθεο, γηα λα 
εληζρχζνπκε ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ρηππήζεη ζε αηχρεκα, ή ηηο νηθνγέλεηεο ζαλφλησλ ζπλαδέιθσλ. 

Δπίζεο, ιεηηνχξγεζε Απεξγηαθφ Ρακείν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ ΑΓΟΑ πνπ έθαλαλ 7 κέξεο απεξγία κε 
αίηεκα ηελ αλάθιεζε ηεο απφιπζεο εξγαδφκελνπ ζην ζπγθεθξηκέλν εθδνηηθφ. 
Δίλαη ε ψξα λα ζπγθξνηεζεί ζε ζηαζεξή βάζε ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΙΖΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ ηνπ ΠΙΙΝΓΝ ην νπνίν ζα 
εληζρχεη, φζν ην επηηξέπεη ε επξσζηία ηνπ, ζπλαδέιθνπο απεξγνχο, ή αλέξγνπο, ή ζπλαδέιθνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. Ζ θξίζε θαη ε θαιπάδνπζα αλεξγία ζα απμήζεη δξακαηηθά ηηο αλάγθεο 
γηα ηέηνηνπ είδνπο ζηήξημε. 
Ππιινγηθφηεηεο ζε γεηηνληέο νξγαλψλνπλ πξσηνβνπιίεο αιιεινβνήζεηαο. Σαξηζηηθά παδάξηα γηα αληαιιαγή 



αγαζψλ, ζπιινγηθέο θνπδίλεο, δίθηπα γηα λα έξρνληαη θηελά θαη θαιά αγξνηηθά πξντφληα απφ παξαγσγνχο 
ηεο επαξρίαο ζηελ Αζήλα. Παλ ζχιινγνο κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε φια απηά.  

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΠΑΚΟΗ 
Ρν εηζηηήξην ζηηο ζπγθνηλσλίεο έθηαζε 1,40 επξψ, ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ ζα απμεζνχλ πξννδεπηηθά κέρξη 
θαη 40%, ζπίηηα ράλνληαη γηαηί εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο δφζεηο ησλ δαλείσλ, ηα είδε 
πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο ζπλερψο αθξηβαίλνπλ… Κήπσο ήξζε ε ψξα, ην εξγαηηθφ θίλεκα λα 

πξνζαλαηνιηζηεί θαη ζε δηεθδηθήζεηο πέξα απφ ηνπο κηζζνχο θαη ηα επηδφκαηα; Κήπσο ήξζε ε ψξα λα 
επηιέμνπκε θαη άιινπ ηχπνπ δξάζεηο; Ξ.ρ. ζεθψλνπκε ηηο κπάξεο ζηα δηφδηα, δελ πιεξψλνπκε εηζηηήξην ζηα 
λνζνθνκεία, επαλαζπλδένπκε ηηο θνκκέλεο ζπλδέζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κπαίλνπκε ηζάκπα ζηα 
ιεσθνξεία θαη ην ΚΔΡΟΝ, εκπνδίδνπκε ηηο εμψζεηο ελνηθηαζηψλ, απαηηνχκε θαη επηβάινπκε κείσζε ζηελ 
ηηκή πψιεζεο ησλ αγαζψλ θ.ν.θ. Ρέηνηεο πξαθηηθέο έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη θαη πξέπεη λα 
εληζρπζνχλ θαη λα γεληθεπηνχλ. 

ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΔ ΓΟΜΔ – ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
Νη θπξίαξρνη καο ιέλε πσο δελ ππάξρεη δνπιεηά γηα φινπο. Δκείο παιεχνπκε γηα ην δηθαίσκα ζηελ 
αμηνπξεπή εξγαζία θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλέξγσλ (επηδφκαηα, ρξφλνο επηδφηεζεο, αζθαιηζηηθή θαη 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε). Άξαγε, δε ζα κπνξνχζε ην εξγαηηθφ θίλεκα ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνλ αγψλα 
λα ζηήζεη ζπλεηαηξηζηηθέο κνξθέο παξαγσγήο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ εξγαζία θαη κάιηζηα κε φξνπο 
ζπληξνθηθφηεηαο, ακνηβαηφηεηαο, αληδηνηέιεηαο; 
Ζ εκπεηξία απφ ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο άιισλ ρσξψλ, ζηελ Δπξψπε θαη ηε Ιαηηληθή Ακεξηθή δείρλεη φηη 

ηέηνηεο απφπεηξεο κπνξνχλ λα ζηαζνχλ. Θαη γηαηί φρη; Θάζε επηρείξεζε πνπ θιείλεη, λα θαηαιακβάλεηαη απφ 
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα μαλακπαίλεη ζε ιεηηνπξγία απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο.  
Όιν ην εξγαηηθφ θίλεκα ζα ζηαζεί δίπια ζε φπνηνπο εξγαδφκελνπο θάλνπλ απηή ηελ επηινγή. 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

ΔΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Κςπιακή 16 Γενάπη 11.30 π.μ. 

ΔΚΛΟΓΔ:  Σπίηη 25/1, 11.00 έυρ 18.30 

                 Σεηάπηη 26/1, 11.00 έυρ 18.30   

                  Πέμπηη 27/1 9.30 έυρ 21.30 

ςμμεηοσή ζηιρ Δκλογέρ ηος ςλλόγος δε ζημαίνει να αναθέζοςμε ηιρ ηύσερ μαρ ζε κάποιοςρ 
ειδικούρ. ημαίνει ζςζπείπυζη ζηο ύλλογο και ςπόζσεζη ζςμμεηοσήρ ζηοςρ αγώνερ 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

κάποιερ ακόμη ημεπομηνίερ 

Κςπιακή 30/1 ζηιρ 8.30 μ.μ. 
Ξξνβνιή ηεο ηαηλίαο «WELCOME», ηνπ Φηιίπ Ιηνξέ 
Γεςηέπα 31/1 ζηιρ 8.30 μ.μ. 
Ππλάληεζε – ζπδήηεζε γηα λα νξγαλψζνπκε έλα λέν θχθιν Γηαιέμεσλ γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο 
Γεςηέπα 7/2 ζηιρ 7.00 μ.μ. 
Ππδήηεζε – ελεκέξσζε γηα ηηο αλαηξνπέο πνπ έρνπλ επηθέξεη νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηηο 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζην αζθαιηζηηθφ. Θα παξαβξεζνχλ θαη ζα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο νη δηθεγφξνη κε 
ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ν Πχιινγνο 
Πέμπηη 10/2 ζηιρ 8.30 μ.μ. 

Βδνκαδηάηηθε ζπλέιεπζε δξάζεο κε ζέκα, «Ρακείν Αιιεινβνήζεηαο ηνπ Ππιιφγνπ» 
Γεςηέπα 14/2 ζηιρ 8.30 μ.μ. 
Ππλάληεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αλέξγσλ ηνπ Ππιιφγνπ 
Γεςηέπα 21/2 ζηιρ 8.30 μ.μ. 
Ππλάληεζε – ζπδήηεζε γηα λα θαηαιήμνπκε ηηο ΞΟΝΒΝΙΔΠ ΡΑΗΛΗΩΛ ησλ επφκελσλ κελψλ 
Κςπιακή 27/2 ζηιρ 8.30 μ.μ. 
Ξξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Ν Κεγαιέμαλδξνο», ηνπ Θφδσξνπ Αγγειφπνπινπ 
Γεςηέπα 28/2 ζηιρ 7.00 μ.μ. 
Ππλάληεζε – ζπδήηεζε γηα ηελ πνξεία ησλ «Δθδφζεσλ ησλ Ππλαδέιθσλ» 

 

Οι Εκλογές, η Σσνέλεσση και όλες οι σσναντήσεις θα γίνοσν στα γραυεία τοσ Σσλλόγοσ, τα οποία 
είναι ανοιττά για επικοινωνία κάθε Πέμπτη από 5.30 μ.μ έως 9.30 μ.μ. 


