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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

• Κάτω τα χέρια από τη µονιµότητα και τις σταθερές εργασιακές σχέσεις – καµία 
εφεδρεία/απόλυση/διαθεσιµότητα.. Σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους. 
• Μαζικοί διορισµοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών. Μονιµοποίηση όλων των 
συµβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
• 15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης. 20 µαθητές ανά δάσκαλο και 
καθηγητή στις υπόλοιπες τάξεις. Εξασφάλιση ασφαλούς δωρεάν µεταφοράς για όλα τα παιδιά. 
• Χρηµατοδότηση ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική κτιριακή, υλικοτεχνική υποδοµή και τα 
εποπτικά µέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
• Έκτακτη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για της ανάγκες των σχολείων. 
• Ενιαία αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, µε βάση τις 
κατακτήσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας, για όλα τα παιδιά. 
• Να συσταθούν άµεσα οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ώστε όλοι οι 
συνάδελφοι που µετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθµια, αλλά και όσοι παραµένουν στη διάθεση των 
διευθύνσεων να αποκτήσουν οργανική θέση. 
• Να επανασυσταθούν οι κλάδοι που καταργήθηκαν στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να 
γυρίσουν πίσω οι απολυµένοι. 
• Να καταργηθεί ο θεσµός της Τράπεζας Θεµάτων. 
• Κατάργηση του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα, του καθηκοντολογίου, των προεδρικών 
διαταγµάτων 200 και 201 και όλου του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης και του νέου 
σχολείου. 
• Κατάργηση των νόµων 4093/2012 και 4097/2012 που καταργούν το τεκµήριο αθωότητας και 
θέτουν σε αργία υπαλλήλους για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία πειθαρχικού ή έχει ασκηθεί 
δίωξη για συγκεκριµένα αδικήµατα. 
• Διεύρυνση των δηµοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, κατάργηση του θεσµού της 
πολιτικής επιστράτευσης 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

• Αυξήσεις στους µισθούς και στις συντάξεις, υπεράσπιση των ασφαλιστικών κατακτήσεων. Να 
ζούµε µε αξιοπρέπεια εµείς και οι οικογένειές µας από το µισθό µας. Αποκατάσταση των απωλειών 
της τελευταίας τετραετίας. Τώρα επαναφορά του µισθού του νεοδιόριστου στα επίπεδα του 2009. 
Επαναφορά του 13ου-14ου µισθού. 
• Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη και άµεσο ξεπάγωµα των βαθµολογικών 
προαγωγών. 
• Γνήσιες συλλογικές συµβάσεις εργασίας εφ’ όλης της ύλης. 
• Στήριξη των ανέργων µε επίδοµα ανεργίας στο 80% του µισθού, όσο είναι άνεργοι. Απαλλαγή 
από φόρους για κάθε ωροµίσθιο ή αναπληρωτή. Δωρεάν στέγαση και εισιτήριο για όλα τα 



µεταφορικά µέσα για όλους τους συµβασιούχους εκπαιδευτικούς. Επίδοµα θέρµανσης σε όλους 
τους ωροµίσθιους και αναπληρωτές. Για τις παραµεθόριες περιοχές επίδοµα παραµεθορίου στους 
ωροµίσθιους. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ 

• Άµεση χρηµατοδότηση όλων των ταµείων για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς 
τους δικαιούχους. Όχι στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης και στη µείωση των εφάπαξ. 
Επιστροφή των κλεµµένων στα ασφαλιστικά ταµεία. Να δώσει το κράτος τα χρήµατα που δεν έχει 
αποδώσει για χρόνια στα ταµεία του δηµοσίου. 
• Να ακυρωθούν όλες οι αντιδραστικές αλλαγές που έγιναν µε τους νόµους της τελευταίας 
δεκαετίας στην δηµόσια ασφάλιση. Δηµόσιο και δωρεάν ασφαλιστικό σύστηµα µε εργατικό 
έλεγχο, που να καλύπτει πλήρως και ποιοτικά τις ανάγκες των εργαζοµένων, των ανέργων και των 
συνταξιούχων. 
• Φραγµός στην φοροεπιδροµή και τη φοροληστεία του εισοδήµατος. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
και κάθε είδους χαρατσιού στους εργαζοµένους. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. 
• Δωρεάν πλήρης ιατρική περίθαλψη και παροχή φαρµάκων, άµεση κρατική χρηµατοδότηση του 
ΕΟΠΥΥ. Τακτική πληρωµή των φαρµακοποιών για την απρόσκοπτη κάλυψη των ασφαλισµένων. 
• Να προσµετράται ως συντάξιµος ο χρόνος ανεργίας-αδιοριστίας. 
• Κατάργηση κάθε διάταξης που επιτρέπει την «τοποθέτηση» των αποθεµατικών των ταµείων 
στο χρηµατιστηριακό «τζόγο». 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
• 15% του γενικού κρατικού προϋπολογισµού για την παιδεία. 
• Να εξασφαλιστεί δηµόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, µε απαγόρευση κάθε επιχειρηµατικής 
δράσης σε αυτήν. 
• Να γίνουν προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού και να εξασφαλιστεί κονδύλι για τις ανάγκες 
σίτισης των µαθητών και των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους 
λογαριασµούς και τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύµα, νερό, 
τηλέφωνο στα σχολεία. 
• Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για πληρωµή λειτουργικών 
εξόδων των σχολείων. 
  

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
• Απόσυρση του τελευταίου νόµου για την ειδική αγωγή. Να είναι αποκλειστικά δηµόσια και 
δωρεάν. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονέων για οποιαδήποτε ανάγκη εκπαίδευσης, 
αποκατάστασης και περίθαλψης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.  
• Άµεση και γενναία κρατική χρηµατοδότηση. Τα χρήµατα του ΕΣΠΑ να δοθούν για τις γενικές 
ανάγκες της ειδικής αγωγής και όχι για τη δράση των λεγόµενων µη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 
• Να απαγορευτεί η επιχειρηµατική δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της πρώιµης 
διάγνωσης και παρέµβασης αλλά και της αποκατάστασης των παιδιών µε αναπηρίες. 
• Πλήρης, έγκαιρη και αντικειµενική καταγραφή και διάγνωση, οµαδοποίηση ανά ιδιαίτερη 
ανάγκη και πρόβληµα. Επιστηµονική χαρτογράφηση των αναγκών της ειδικής αγωγής ποσοτικά 
και ποιοτικά.  
• Κάθε παιδί µε ειδικές ανάγκες να καλύπτεται από τη δηµόσια εκπαίδευση µε κατάλληλα 
διαµορφωµένα µέσα. Ούτε ένα παιδί µε αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί σε αυξηµένες ειδικές ανάγκες. 



• Να µη χάσει κανένα παιδί ούτε ηµέρα εκπαίδευσης λόγω εµποδίων µετακίνησης. Αποκλειστικά 
δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία τους, µε ευθύνη του 
υπουργείου Παιδείας που θα διαθέσει τα κατάλληλα διαµορφωµένα µέσα µετακίνησης, 
εξειδικευµένους οδηγούς και συνοδούς, καθώς και την αναγκαία χρηµατοδότηση. 
• Μονιµοποίηση όλων όσων εργάζονται τώρα στην ειδική αγωγή (εκπαιδευτικοί, ειδικό 
βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μοναδική προϋπόθεση για το 
επάγγελµα να είναι το πτυχίο χωρίς άλλες εξετάσεις και όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν µόνιµη και 
σταθερή εργασία το πτυχίο. Υπηρεσιακές µεταβολές µε ενιαία κριτήρια. 
• Παιδαγωγικές σχολές για όλο το εκπαιδευτικό δυναµικό -που εντάσσονται και τα τµήµατα 
ειδικής αγωγής- όπου στα πλαίσιά τους θα γίνεται και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
• Εξοπλισµός των ειδικών σχολείων µε τα απαραίτητα µέσα, κατάργηση των νόµων που 
εµπορευµατοποιούν την ειδική αγωγή και προωθούν την ιατροποίηση και την ανατροπή των 
εργασιακών δικαιωµάτων στο χώρο της. 
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
• Μπλοκάρουµε µε όρους συλλογικών αποφάσεων οποιαδήποτε απόπειρα εφαρµογής της 
αξιολόγησης. Οι αξιολογητές δεν µπορούν να έχουν θέση στους συλλόγους.  
• Στη βάση αυτή δεν µπορούν να έχουν θέση στα σωµατεία Περιφερειακοί διευθυντές, 
Διευθυντές εκπαίδευσης και σχολικοί σύµβουλοι που παίζουν ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εφαρµογή της αξιολόγησης. 
• Στο βαθµό που οι διευθυντές των σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους µε 
τις απολύσεις των εκπαιδευτικών εκ των πραγµάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των καταστατικών των συλλόγων και δεν µπορούν να έχουν θέση σε αυτά. 
  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
• Ενιαία αποκλειστικά και δωρεάν δίχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Όχι στο 
νηπιαγωγείο της Ε.Ε., των επιχειρήσεων, της κινητικότητας εκπαιδευτικών νηπίων. Να αποσυρθεί 
το νέο αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, είναι επικίνδυνο για την οµαλή ανάπτυξη και τη 
διαπαιδαγώγηση του παιδιού. 
• Γενναίο πρόγραµµα ανάπτυξης των δοµών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους πράξη η 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Δυο νηπιαγωγοί στα τµήµατα που έχουν σήµερα 25 
παιδιά. Τµήµατα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι οικογένειές τους 
εξαναγκάζονται να τα κρατούν στο σπίτι ή πέφτουν θύµατα των διαφόρων ΜΚΟ. Η λειτουργία των 
ολοήµερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια τις ανάγκες του παιδιού, µε πλήρη 
σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, µε µαγειρεία και τραπεζαρία, µε διασφάλιση χώρων 
ξεκούρασης, µε βοηθητικό προσωπικό, µε υγιεινή διαµονή. 
• Κατάργηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Έξω οι επιχειρήσεις από τα νηπιαγωγεία. 
Χρηµατοδότηση από τις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες, όχι από την τσέπη των 
γονέων. Τα κονδύλια των ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν και να διευρύνουν τις µόνιµες 
δοµές της προσχολικής αγωγής και όχι για την αποδόµησή της. 
• Πρόληψη υγείας, δωρεάν εµβολιασµοί για όλα τα παιδιά. Διασφάλιση δωρεάν δεκατιανού 
γεύµατος για όλα τα παιδιά µέσα από τις δοµές των δήµων µε χρηµατοδότησή τους από το κράτος. 
• Νοµοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της νηπιαγωγού. Καµία επέκταση. 
• Πλήρης µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους τους νηπιαγωγούς µε µονιµοποίηση όλων των 
συµβασιούχων. 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
• Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και τον καταιγισµό των µέτρων που αποφασίζει η κυβέρνηση 
για νέες σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα, στα µισθολογικά-εργασιακά ζητήµατα και 
στο νέο συνδικαλιστικό νόµο: κήρυξη πανεργατικής απεργίας ως απάντηση στα µέτρα που 
προωθούν κυβέρνηση-κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα µέτρα αποτελούν αιτία πολέµου και 
χρήζουν άµεσης απάντησης. 
• Οργανώνουµε την αντίστασή µας στην αξιολόγηση συµµετέχοντας καθολικά στην απεργία-
αποχή των ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ. Όποτε καλούµαστε σε αξιολογική διαδικασία αξιοποιούµε την αποχή. 
Υπογράφουµε τη δήλωση πανελλαδικά για υλοποίηση της απόφασης της οµοσπονδίας αποχής από 
κάθε διαδικασίας αξιολόγησης. 
• Συγκροτούµε επιτροπή αγώνα που µαζί µε το διοικητικό συµβούλιο θα αναλάβει τη συσπείρωση 
των εργαζοµένων στην κατεύθυνση υλοποίησης των αποφάσεων του κλάδου (περιοδείες στα 
σχολεία, συσκέψεις συντονισµού µε άλλα σωµατεία κλπ.). 
• Συµµετέχουµε σε όλες τις µορφές δράσης που θα κηρυχτούν για το επόµενο διάστηµα (απεργίες, 
συλλαλητήρια, παραστάσεις διαµαρτυρίας, καταλήψεις). Προετοιµάζουµε το µεγάλο πανεργατικό 
αγώνα διαρκείας που θα ανατρέψει κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ. Ζητάµε από τη ΔΟΕ 
να πρωταγωνιστήσει σε τέτοια προοπτική. Να φύγουν τώρα κυβέρνηση, ΔΝΤ και µνηµόνια. 
• Κάλεσµα των αναπληρωτών του συλλόγου σε σύσκεψη µε θέµα τη δράση για µαζικούς 
διορισµούς και σπάσιµο της πολιτικής που φταίει για την ανεργία χιλιάδων νέων εκπαιδευτικών. 
• Κήρυξη 24ωρης απεργίας την 15η Δεκεµβρίου, τελευταία ηµέρα προθεσµίας για την ανάρτηση 
των σχεδίων δράσης της αυτοαξιολόγησης και µεγάλη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο υπουργείο 
Παιδείας. 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Εδώ και καιρό δίνουµε τη µάχη ενάντια στην αξιολόγηση, υλοποιώντας τις αποφάσεις του 

κλάδου µας. Είναι µια µάχη δύσκολη, γιατί πέρα από την τροµοκρατία και την πίεση που ασκείται 
από το υπουργείο παιδείας ταυτόχρονα πιέζουν και τροµοκρατούν και διευθυντές σχολείων 
συναδέλφους. 

‘Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Φαλήρου, όπου η διευθύντρια 
ζητούσε από τους συναδέλφους που έκαναν απεργία-αποχή από τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης, υπεύθυνη δήλωση ότι έκαναν µία ώρα στάση εργασίας. 
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Ρήγας Φεραίος» συµπαραστέκεται στους συναδέλφους 

του σχολείου και καταγγέλλει τις τροµοκρατικές πρακτικές της διευθύντριας. 
Επιπλέον ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι τέτοιες ενέργειες από όπου και αν 

προέρχονται θα βρουν αντιµέτωπους όλους τους συναδέλφους. 
Συσπειρωµένοι µέσα από τις αποφάσεις του κλάδου µας για την αξιολόγηση, θα αντιδράσουµε 

µε µαζικές και συλλογικές διαδικασίες. 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 για το νέο νόµο που προωθείται από την κυβέρνηση  

και ο οποίος αφορά τη δράση και τη λειτουργία των σωµατείων 
 
Με το ψήφισµα αυτό εκφράζουµε την απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού µας 

και απαιτούµε να σταµατήσει τώρα κάθε συζήτηση για το δικαίωµα της απεργίας και τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες. 
Η επιχειρηµατολογία της µεγαλοεργοδοσίας και της συγκυβέρνησης σε ένα συµπέρασµα µάς 

οδηγεί. Θέλουν µε το νόµο «περί συνδικαλισµού» που ετοιµάζουν να επιβάλλουν σιγή 
νεκροταφείου στο εργατικό κίνηµα, να αλυσοδέσουν την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά 



στρώµατα ώστε να εφαρµόζουν χωρίς αναταράξεις και κοινωνικές αντιδράσεις την αντεργατική 
αντιλαϊκή πολιτική και την επιθετικότητα του κεφαλαίου που συνεχίζεται αµείωτα. 
Είναι ενοχλητικός κάθε εργάτης, κάθε συνδικαλιστής, κάθε σωµατείο που παλεύει και απαιτεί 

να µη ζουν οι εργάτες σαν σκλάβοι. 
Διαισθάνονται ότι η όποια  ανοχή-υποµονή των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών 

στρωµάτων έχει τα όριά της και ενεργούν και προληπτικά και τροµοκρατικά ετοιµάζοντας το 
έδαφος µε νέο συνδικαλιστικό νόµο, ώστε να δυσκολέψουν ακόµα περισσότερο τη συνδικαλιστική 
δράση. 
Η επίθεση στο δικαίωµα της απεργίας και γενικότερα στη συνδικαλιστική δράση γίνεται χρόνια 

τώρα απ’ όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν απ’ αυτό τον τόπο. Το εργατικό κίνηµα αντιµετώπισε 
τις δυνάµεις του κεφαλαίου µε φυλακίσεις, εξορίες, εκτελέσεις και ποτέ δεν παραιτήθηκε από την 
υπεράσπιση των κατακτήσεών του. Αντιµετώπισε τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισµό σ’ 
όλες του τις αποχρώσεις. Αντιµετώπισε το νόµο Λάσκαρη, αποκάλυψε τις συνειδητές παραλείψεις 
του νόµου 1264 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του 1982, µε την εξαίρεση των εφοπλιστών απ’ αυτόν. 
Επέβαλε την κατάργηση του αντιδραστικού άρθρου 4 του νόµου 1365/1983. Αντιµετώπισε και 
αποκάλυψε τι επιδίωκαν όλοι αυτοί που κόπτονται δήθεν για τη δουλειά των καταστηµάτων και το 
κλείσιµο των δρόµων. Δεν είµαστε λοιπόν ούτε καινούργιοι, ούτε άπειροι. Ξέρουµε καλά γιατί 
γίνονται ολ’ αυτά. 
Η ευαισθησία τόσο των εργοδοτών όσο και της κυβέρνησης για τον τρόπο που αποφασίζονται 

οι απεργίες είναι υποκριτική και τούτο γιατί : 
• Στη χαλυβουργία Μάνεση που οι αποφάσεις για απεργία παίρνονταν µε 80% και πάνω 
συµµετοχή, στο τέλος κατέφυγαν στην καταστολή πάνω στους εργάτες. 
• Στους ναυτεργάτες, που η απόφαση για απεργία ήταν συντριπτική µέσα στα καράβια, έγινε 
επιστράτευση. 
• Στους εργαζόµενους του ΜΕΤΡΟ, που και αυτοί µε συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν την 
απεργία, έγινε και εκεί επιστράτευση. 
• Οι καθηγητές, που και αυτοί µε µεγάλη πλειοψηφία απείργησαν, και αυτοί επιστρατεύτηκαν. 
Είναι φανερό ότι ο στόχος τους είναι το δικαίωµα στην απεργία και όχι ο τρόπος που 

αποφασίζεται. Με βιοµηχανία δικαστικών αποφάσεων βγαίνουν παράνοµες η πλειοψηφία των 
απεργιακών κινητοποιήσεων. 
Επικαλούνται τις συνδικαλιστικές άδειες πρώτα απ’ όλα για να στοχοποιήσουν συλλήβδην τα 

συνδικαλιστικά στελέχη -«να κάψουν τα χλωρά µαζί µε τα ξερά», όπως λέει ο λαός- και για να 
δυσκολέψουν την επαφή των σωµατείων µε τα µέλη τους και τους εργαζόµενους γενικά. Ασφαλώς 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου τέτοιες διευκολύνσεις αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται όχι για τα 
συµφέροντα των εργαζοµένων. Αυτό όµως είναι ζήτηµα των εργαζοµένων να το λύσουν στις 
γενικές συνελεύσεις των σωµατείων τους και στις εσωτερικές διαδικασίες τους. Στην ουσία 
επικαλούνται τη συµπεριφορά ορισµένων συνδικαλιστών του κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισµού, δικών τους ανθρώπων, και στηριγµάτων των αντιλαϊκών εξουσιών, για να βάλουν 
στο «γύψο» τη συνδικαλιστική δράση. 
Υπενθυµίζουµε ότι το ταµείο εργατικών στελεχών (βλέπε εργατοπατέρων) ήταν δηµιούργηµα 

των αστικών κυβερνήσεων για να ελέγχουν και να έχουν στο χέρι µια σειρά συνδικαλιστές που 
έµπαιναν εµπόδιο στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζοµένων. 
Το ταξικό εργατικό κίνηµα πολέµησε σταθερά αυτό το ταµείο µέχρι την κατάργησή του. Στον 

καθρέφτη τους να κοιτάξουν για να βρουν αυτούς που ψάχνουν. Δεν είµαστε όλοι ίδιοι. 
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους να ορθώσουν ασπίδα προστασίας της συνδικαλιστικής 

δράσης και των κοινωνικών αγώνων. Να απαιτήσουµε τη διεύρυνση των συλλογικών ελευθεριών. 
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