
Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση των ΕΛΜΕ (στις 20/09)  

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 23-24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ! 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 10:30 ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  
 

 Να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-πλουτοκρατίας-Ε.Ε. 
 Δεν δεχόμαστε ούτε μια απόλυση ούτε μια διαθεσιμότητα-να γυρίσουν πίσω όλοι οι 

απολυμένοι 
 Το νομοσχέδιο που τσακίζει τη μόρφωση των παιδιών να μείνει στα χαρτιά-Ένα σχολείο 

για όλα τα παιδιά 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

1. Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ (20/9/2013) αποφάσισε τη συνέχιση του 

απεργιακού αγώνα με νέα απεργία από τις 23-24 Σεπτέμβρη. Η πρόταση για απεργία διαρκείας 
με τη μορφή των 5μερων επαναλαμβανόμενων δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! Το γεγονός ότι δεν υιοθετήθηκε η 
απεργία διαρκείας με τη μορφή των 5μερων επαναλαμβανόμενων, δεν σημαίνει ότι σταματάμε 
τον απεργιακό αγώνα και γενικά τους αγώνες που εκ των πραγμάτων πρέπει να έχουν διάρκεια. 
Αξιοποιούμε όλες τις μορφές πάλης, χωρίς να τις θεοποιούμε.  

Δεν περιορίζουμε, ούτε χαμηλώνουμε το μπόι και την προοπτική του κινήματος στο πλαίσιο 
μιας μορφής πάλης.   

Έχουμε κάθε λόγο να επιλέξουμε το δρόμο του οργανωμένου, σχεδιασμένου, παρατεταμένου 
αγώνα. Κι αυτό γιατί: 

 Η επίθεση δυναμώνει! Κλείνουν σχολεία, απολύουν εκπαιδευτικούς, τσακίζουν τη μόρφωση 
των παιδιών μας, ετοιμάζουν ένα νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και σαρωτικές 
ιδιωτικοποιήσεις. Στα σχολεία δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Χιλιάδες παιδιά μένουν και πάλι έξω 
από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, τα ειδικά σχολεία δεν άνοιξαν ακόμα. 

 Η μαζική συμμετοχή στην Απεργία, που την πρώτη μέρα είχε σχεδόν καθολική συμμετοχή, 
έδειξε την αποφασιστικότητα του κλάδου να καταδικάσει μαζικά την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης, έδειξε τις αγωνιστικές διαθέσεις. 

Το μήνυμα είναι σαφές: Δίνουμε συνέχεια στην πενθήμερη απεργία 16-20 Σεπτέμβρη, 
συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον απεργιακό αγώνα με νέα απεργία στις 23-24 και 25 Σεπτέμβρη 
αφού το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία 24-25 Σεπτέμβρη. Νέες 
Γενικές Συνελεύσεις την Τρίτη 24 Σεπτέμβρη, έτσι ώστε οι ίδιοι οι συνάδελφοι να συζητήσουν, να 
αποφασίσουν, να πάρουν την υπόθεση της οργάνωσης και της κλιμάκωσης του αγώνα στα χέρια 
τους, παίρνοντας υπόψη: 

 τη συμμετοχή στην απεργία και τις Γενικές Συνελεύσεις, 

 την κοινή δράση και τη συμμαχία με τους άλλους κλάδους,  

 τη συμπόρευση και τον κοινό αγώνα με γονείς και μαθητές.  

  

2. Η αντιλαϊκή αυτή πολιτική πρέπει να παρεμποδιστεί, πρέπει να ανατραπεί, γι’ αυτό στην 

ενιαία επίθεση κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ πρέπει να απαντήσουμε με ενιαία λαϊκή αντεπίθεση με 
συντονισμένο αγώνα όλων των εργαζομένων, όλων των κλάδων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  

Ενιαία πάλη κι όλοι μαζί εργάτες, υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, γυναίκες, 
νέοι και νέες, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί για να εμποδίσουμε, να αποτρέψουμε την αντιλαϊκή 
επίθεση, για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τις συνέπειες της καπιταλιστικής 
κρίσης. Για αξιοπρεπείς μισθούς, για μια ζωή με δικαιώματα για ‘μας και τα παιδιά μας, για έναν 
άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, απαλλαγμένο από τα δεσμά των 
μονοπωλίων και της ΕΕ και το λαό αφέντη στον πλούτο που παράγει.  



Τέτοιους αγώνες, αυτό το δρόμο, αυτή την ενότητα, αυτή την προοπτική υπηρετεί το ΠΑΜΕ. 

Αυτό το περιεχόμενο πρέπει να πάρει ο αγώνας μας κι αυτόν τον προσανατολισμό πρέπει να 
υπηρετήσει η απεργία μας.  

Από τέτοιους αγώνες κι από ένα τέτοιο κίνημα έχουμε ανάγκη σήμερα, ώστε να μπορέσουμε ν’ 
ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, να ζορίσουμε κυβέρνηση και πλουτοκρατία 
και σε συμμαχία με τους άλλους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις ώστε οι αγώνες μας να γίνουν αποτελεσματικοί.  

Κλιμακώνουμε την πάλη και η προοπτική που δίνουμε στους αγώνες του σήμερα συνδέεται με την 
ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, φτάνει μέχρι την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων.  

Για να έχουν οι αγώνες μας τέτοιο προσανατολισμό, τέτοια χαρακτηριστικά η πλειοψηφική 
ηγεσία της ΟΛΜΕ, που στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έκανε τίποτα. Ίσα-ίσα, κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση.  

Επέλεξαν να κάνουμε μία απεργία διαρκείας μόνοι μας, χωρίς από τα πριν να έχει 
εξασφαλιστεί η συγκατάθεση και των άλλων κλάδων, ούτε καν της ΔΟΕ και ουσιαστικά με 
μοναδικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση όπως είπαν οι εκπρόσωποι των ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), στο 
τελευταίο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Εννοείται ότι όσο πιο γρήγορα απαλλαγούμε απ’ αυτή την κυβέρνηση 
τόσο καλύτερα. Όμως, με τη σημερινή γραμμή πάλης στο κίνημα που υιοθετεί την 
ανταγωνιστικότητα και την «υγιή επιχειρηματικότητα», τον ευρωμονόδρομο επί της ουσίας 
στηρίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να 
απαλλαγούμε μόνο από αυτή την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να απαλλαγούμε από την αντιλαϊκή 
πολιτική. Το να βάλουμε το κίνημα να παλέψει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει στη 
θέση της μία άλλη, η οποία, έστω και με διαφορετικό μείγμα διαχείρισης,  θα εφαρμόσει την ίδια 
αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε., είναι θανατηφόρα επιλογή για το κίνημα και τα λαϊκά στρώματα.  

Κάνουμε καθαρό προς πάσα κατεύθυνση πως δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε ένα λαϊκό κίνημα 
που θα βάζει πλάτες στις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει «χαλίφης στη θέση του χαλίφη» και 
να μας φέρει το ΠΑΣΟΚ «από την πίσω πόρτα».  

Να πέσει η κυβέρνηση και ν’ απαλλαγούμε από την αντιλαϊκή πολιτική σημαίνει πάνω απ’ όλα 
να απαλλαγούμε από την Τρόικα και την Ε.Ε., αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις που 
αποδέχονται και υπηρετούν την πολιτική της Ε.Ε., τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, της 
«υγιούς» επιχειρηματικότητας, της αναγνώρισης του χρέους και των δανειακών συμβάσεων. 

Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και οι ανάγκες μας χρειάζεται σύγκρουση με την Ε.Ε. 
και την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου, χρειάζεται άλλος δρόμος ανάπτυξης. Και τέτοια 
γραμμή δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι δυνάμεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η νέα 
σοσιαλδημοκρατία δεν ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο κίνημα. Θέλει ένα κίνημα που να στηρίζει τον 
ευρωμονόδρομο και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, να στηρίζει ένα διαφορετικό μείγμα 
διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, αυτό που προκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό ζητάει 40% 
κούρεμα του χρέους με ό, τι αυτό συνεπάγεται στο «κούρεμα» των λαϊκών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό 
χειροκροτεί την πολιτική Ομπάμα και γι’ αυτό ο ΣΕΒ δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι υπεύθυνη 
πολιτική δύναμη».  

Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, είτε βρίσκεται σε φάση κρίσης, είτε σε φάση 
ανάκαμψης συντρίβει τα λαϊκά δικαιώματα. Το καπιταλιστικό σύστημα έφαγε τα ψωμιά του. 
Μόνο δεινά και βάσανα μπορεί να δώσει στους εργαζόμενους. Οι άνεργοι έφτασαν στο 1.4 
εκατομμύρια, 1 στους 2 νέους έχει δουλειά κι αυτός που δουλεύει, δουλεύει για ένα κομμάτι 
ψωμί, ενώ την ίδια στιγμή οι επιχειρηματικοί όμιλοι συγκεντρώνουν τρελά κέρδη. Από αυτό το 
βάρβαρο εκμεταλλευτικό, καπιταλιστικό σύστημα, από αυτή την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου 
πρέπει να απαλλαγούμε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας και τα όνειρα των παιδιών μας. 
Εδώ βρίσκεται η λύση και η φιλολαϊκή προοπτική. Αυτό το δρόμο πρέπει να υπηρετήσουν οι 
αγώνες μας. Στη βάση αυτή πρέπει να ανασυνταχθεί εδώ και τώρα το εργατικό-λαϊκό κίνημα. 
Αυτός είναι ο δρόμος του λαού! Άλλος δρόμος που να υπηρετεί το λαό δεν υπάρχει! 

 

3. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους και για τα εξής που έχουν σχέση με τη Γ.Σ. Προέδρων 

των ΕΛΜΕ: Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως οι κολαούζοι τους οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 



(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) επιδόθηκαν σε μία ακόμα ανήθικη και συκοφαντική επίθεση, ότι τάχα οι δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ «δεν θέλουν αγώνες» κι ότι «από κοινού με την ΠΑΣΚ και τη ΔΑΚΕ, δεν θέλουν να πέσει 
η κυβέρνηση».  Πρόκειται για αισχρή συκοφαντία για την οποία δεν χρειάζεται καν να 
απαντήσουμε. Στη Γ.Σ. των Προέδρων ανέντιμα ισχυρίστηκαν και το εξής: ότι η πενθήμερη 
απεργία δεν πέρασε επειδή δεν την ψήφισαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, που είναι πρόεδροι 
ΕΛΜΕ. Παραθέτουμε ένα – ένα τα στοιχεία και τους αφήνουμε στη κρίση των συναδέλφων: 

Α)  Πρόκειται για επαίσχυντο ψέμα μιας και όλοι οι πρόεδροι ΕΛΜΕ, που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ 
μετέφεραν, ως όφειλαν, αυτούσια την απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων. 
Συγκεκριμένα: ΕΛΜΕ Πειραιά, ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς, Α’ ΕΛΜΕ Αιτ/νιας, ΕΛΜΕ Φωκίδας, Α’ ΕΛΜΕ 
Θεσσαλονίκης ψήφισαν τις 5νθήμερες (βλέπε πρακτικά ψηφοφορίας στο site της ΟΛΜΕ).  

Β)  Αντίθετα, σε μια σειρά ΕΛΜΕ που έχουν αυτοδυναμία ή είναι πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ και οι 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, όπως στην ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, στην ΕΛΜΕ Εύβοιας, στη Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά, στην 
ΕΛΜΕ Λασιθίου, ήρθαν με απόφαση ΚΑΤΑ των 5νθήμερων(βλέπε πρακτικά ψηφοφορίας στο 
site της ΟΛΜΕ). Αν αυτές οι ΕΛΜΕ ψήφιζαν θα περνούσε η 5νθήμερη! 

Γ)   Ενημερώνουμε επίσης ότι για μια ακόμα φορά, μια σειρά πρόεδροι ΕΛΜΕ που πρόσκεινται 
στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τις 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ που εκπροσωπούσαν, - όπως το Μάη - και 
ψήφισαν με βάση την παραταξιακή τους θέση. Δηλαδή, ψήφισαν αυτό που τους είπε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ (5νθήμερες επαναλαμβανόμενες) παρά το γεγονός ότι η πρόταση 
αυτή είχε απορριφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις (Δ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, ΕΛΜΕ 
Ξάνθης, ΕΛΜΕ Καστοριάς, ΕΛΜΕ Ροδόπης). 

Δ) 5 ΕΛΜΕ ψήφισαν 5νθήμερες, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, χωρίς καν δηλαδή 
να γίνει  Γενική Συνέλευση με απαρτία (Λήμνος, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Α’ Αιτ/νιας, Α 
Πέλλας)! Μιλάμε δηλαδή για πράματα και θάματα, για κόλπα ΣΥΡΙΖΑίικα, που νοθεύουν τη 
θέληση των συναδέλφων, και μετά ισχυρίζονται ότι είναι δύναμη ανασύνταξης του 
κινήματος! Πρόκειται για δύναμη αποσάθρωσης του κινήματος!  

Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει στην πρόσφατη ιστορία της Ομοσπονδίας! 

Ε) Μια σειρά ΕΛΜΕ ψήφισαν τις 5νθήμερες, χωρίς η πρόταση αυτή, να έχει απόλυτη 
πλειοψηφία (50+1%) επί των παρόντων στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ (Ημαθία, Ξάνθη, Β’ Δυτικής 
Αττικής, Γ’ Δυτικής Αττικής, Δράμα, Β Αι/νιας, Δ’ Ανατολικής Αττικής κ.α.).  
Μιλάμε για πρωτάκουστα πράγματα δηλαδή. Τι σχέση έχουν αυτά τα φαινόμενα με την 
έντιμη συνδικαλιστική πάλη, τους έντιμους αγώνες των εργαζομένων, με την ανάγκη για ένα 
κίνημα που να αποτελεί πραγματικό αποκούμπι των εργαζομένων στη λαϊκή αντεπίθεση;  
Πρόκειται για διαλυτικά, εκφυλιστικά φαινόμενα, για νέα ήθη κι έθιμα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα, που ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους, δίνουν λαβή στην 
κυβέρνηση να συκοφαντήσει τους αγώνες μας! 

ΣΤ)  Ακούστε κι αυτό! Οι συνδικαλιστές των ΣΥΝΕΚ και κυρίως των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ διατύπωσαν 
στη Γενική Συνέλευση των ΕΛΜΕ το εξής επιχείρημα: «Συνεχίζουμε με απεργία διαρκείας, με 
τη μορφή των 5νθήμερων επαναλαμβανόμενων, ανεξάρτητα από τα ποσοστά συμμετοχής 
στην απεργία, δεν έχουν σημασία τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία, δεν είμαστε 
καταμετρητές ποσοστών, γιατί το θέμα είναι πολιτικό»! (εκπρόσωπος των ΣΥΝΕΚ στο Δ.Σ. 
της ΟΛΜΕ, πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, πρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ 
Ανατολικής Αττικής- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ κ.α.)!  

Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε την οργάνωση και την τύχη του αγώνα μας 
σε τέτοιες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Είναι στην κυριολεξία επικίνδυνες για τα συμφέροντα 

των εκπαιδευτικών και την προοπτική του κινήματος! 

Γιατί τα κάνουν όλα αυτά; Επειδή οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κατέθεσαν διαφορετική πρόταση 
απεργίας και κλιμάκωσης; Έτσι λένε, αλλά έτσι δεν είναι. Ο λόγος είναι ότι το ΠΑΜΕ τους 
αποκαλύπτει, μπαίνει εμπόδιο στα σχέδιά τους να μετατρέψουν το κίνημα σε χειροκροτητή της 
επόμενης κυβέρνησης, μπαίνει εμπόδιο στη νεκρανάσταση του νέου κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, που θέλει να γίνει ΠΑΣΚΕ στη θέση της ΠΑΣΚΕ! 

Αλήθεια, ποιοι μιλούν; Αυτοί που όταν οξύνεται η ταξική πάλη στην κυριολεξία το βάζουν στα 
πόδια, όπως έκαναν στο ΜΕΤΡΟ και στην επιστράτευση των καθηγητών, όπου με ανακοινώσεις 



των παρατάξεών τους και σωματείων που έχουν πλειοψηφία, καλούσαν τους εκπαιδευτικούς να 
μην απεργήσουν! 

 

4. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Γενικών 

Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ. Συγκεκριμένα (από 83 ΕΛΜΕ στις 88, λείπουν τα στοιχεία από τις ΕΛΜΕ 
Πάρου, Β Κυκλάδων, Ευρυτανίας, Σιβιτανιδείου, Β Αχαΐας, ): 

Συμμετείχαν στις Γ.Σ. περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί. Πήραν μέρος στις ψηφοφορίες 10.238 
(αρκετοί συνάδελφοι είναι στη Γενική Συνέλευση αλλά δεν πήραν μέρος στη ψηφοφορία) Την 
πρόταση για 5μερες υπερψήφισαν περίπου 6300 συνάδελφοι, την πρόταση του ΠΑΜΕ για 48ωρες 
επαναλαμβανόμενες 1735 συνάδελφοι, την πρόταση για αναστολή των κινητοποιήσεων 1076 
συνάδελφοι, την πρόταση για άλλες μορφές πάλης 758, την πρόταση των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ 
(αθροιστικά) 158 συνάδελφοι και λευκό ψήφισαν περίπου 211 συνάδελφοι (τα στοιχεία είναι σε 
πολλές περιπτώσεις κατά προσέγγιση, μια και σε πολλές ΕΛΜΕ έγινε ενδεικτική ψηφοφορία ή δεν 
εγίνε ακριβή καταμέτρηση).  

5. Καλούμε κάθε συνάδελφο να πάρει πρωτοβουλίες οργάνωσης και μέτρα για την επιτυχία της 

Απεργίας, σε κάθε σχολείο, σε κάθε ΕΛΜΕ. Χωρίς καμία καθυστέρηση να οργανωθούν περιοδείες, 
ομιλίες, συσκέψεις με γονείς και μαθητές, τοπικές συγκεντρώσεις και άλλα. 
 

 Καθημερινό πρόγραμμα αγωνιστικών δραστηριοτήτων από κάθε ΕΛΜΕ, από κάθε 
απεργιακή επιτροπή, με συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, καταλήψεις, παραστάσεις 
διαμαρτυρίας, συναυλίες κ.α. Την πρώτη μέρα κάθε 48ωρης αγωνιστικές, κινηματικές 
δραστηριότητες και τη δεύτερη μέρα Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ. 

 Συσκέψεις με γονείς και μαθητές σε κάθε σχολείο, σε κάθε Δήμο, κοινή αγωνιστική δράση. 
Ενημερώνουμε για το νομοσχέδιο της σφαγής των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών 
μας. 

 Δίνουμε μάθημα αγώνα στους μαθητές μας. Από κοινού και χέρι-χέρι στηρίζουμε κάθε 
αγωνιστική προσπάθεια των μαθητών.  

 Παίρνουμε μέρος στις 5 Οκτώβρη στα πανελλαδικά συλλαλητήρια που καλεί το ΠΑΜΕ και 
συμμετέχουν συνδικάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, πρωτοβάθμια σωματεία, για την 
υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, 
τα ασφαλιστικά ταμεία, τις συντάξεις, ενάντια στη φοροληστεία και σ’ όλα τα χαράτσια, 
ενάντια στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες. 

 Προετοιμαζόμαστε όλοι οι κλάδοι μαζί, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για νέα 
προειδοποιητική πανελλαδική, πανεργατική απεργία μέσα στον Οκτώβρη. Επιδιώκουμε 
η γενική αυτή απεργία να μην έχει προηγούμενο, να νεκρώσουν τα πάντα, να βουλιάξουν 
δρόμοι και πλατείες, να δείξει ο λαός μας την τεράστια δύναμή του, να τρομοκρατήσει 
κυβέρνηση-πλουτοκρατία και Ε.Ε., να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να τους 
ανατρέψει. Τέτοια γενική απεργία θέλουμε και για μια τέτοια σύγκρουση πρέπει να 
προετοιμαστεί το κίνημα.  

 Με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων καταδικάζουμε τη δολοφονική συμμορία, τα 
ναζιστικά σκουπίδια της Χρυσής Αυγής, τα μαντρόσκυλα των αφεντικών, που 
δολοφόνησαν ένα νέο άνθρωπο στο Κερατσίνι, που οργάνωσαν δολοφονική επίθεση 
ενάντια σε στελέχη και μέλη του ΚΚΕ. 

6. Απευθύνουμε ξεχωριστό κάλεσμα για την ανάγκη μαζικής συμμετοχής στις νέες Γενικές 

Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ που θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 24 Σεπτέμβρη, για την εκτίμηση της 
κατάστασης και την πορεία του αγώνα. Η μέχρι τώρα συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις δεν μας 
ικανοποιεί. Στις νέες Γενικές Συνελεύσεις δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Να πλημμυρίσουν 
αμφιθέατρα και διάδρομοι. Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και την Απεργία θα είναι το 
βασικό κριτήριο για την κλιμάκωση της πάλης.  

Αθήνα, 22 Σεπτέμβρη 2013 


