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αντιλαϊκό κατήφορο και να επαναφέρει δικαιώµατα και κατακτήσεις πρέπει να αποτελέσει το βασικό 
κριτήριο ψήφου στις επικείµενες αρχαιρεσίες.

Μέχρι εδώ! Ήρθε η ώρα να τους σταµατήσουµε!

Η επίθεση που δεχόµαστε δυναµώνει:  

 Με το νόµο – λαιµητόµο διαλύουν την Κοινωνική Ασφάλιση, απαλλάσσουν κράτος και 
µεγαλοεργοδοσία από την υποχρέωση καταβολής συντάξεων και παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
Μειώνουν επιπλέον κατά 30% – 40% τις ήδη πετσοκοµµένες συντάξεις και µετατρέπουν την ασφάλιση σε 
ατοµική υπόθεση του καθενός.
 Απογειώνουν τη φοροληστεία των λαϊκών στρωµάτων µε εκτίναξη των άµεσων και έµµεσων 
φόρων. Μόνο από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών οι συνάδελφοι στον κλάδο χάνουµε 400 – 
500 ευρώ ετησίως. 
 Εφαρµόζουν τον αντιδραστικό νόµο Βερναρδάκη για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (ν. 4369/16) και την 
τιµωρητική αξιολόγηση που συνδέεται µε το µισθό, το βαθµό, τις υποχρεωτικές µετατάξεις αλλά και τις 
απολύσεις.     
 

Συναδέλφισσα – συνάδελφε, 

Στις 2 Ιούνη πραγµατοποιούνται αρχαιρεσίες στα 11 πρωτοβάθµια σωµατεία της χώρας για την ανάδειξη των 
∆.Σ. και των αντιπροσώπων για το 20ο Συνέδριο της ΟΤΥΕ, οι οποίοι θα εκλέξουν το νέο Γενικό Συµβούλιο 
της Οµοσπονδίας αλλά και τους αντιπροσώπους για το 36ο Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ. 

   Η αλλαγή των συσχετισµών, η ισχυροποίηση των αγωνιστικών δυνάµεων, η ανασύνταξη του κινήµατος 
σε συνθήκες µνηµονίων διαρκείας και ολοµέτωπης αντιλαϊκής επίθεσης είναι επιτακτική ανάγκη.

    Το τι αγώνες χρειάζονται σήµερα, ποιο κίνηµα είναι σε θέση να τους εµποδίσει, να βάλει φρένο στον 

συνδικαλισµό, στον απεγκλωβισµό από τα πολιτικά κόµµατα του συστήµατος και του Ευρωµονόδροµου. 
Βρίσκεται στην ισχυροποίηση των δυνάµεων που συσπειρώνονται στο Π.Α.ΜΕ., στους αγώνες για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, την απαλλαγή από την εξουσία των βιοµηχάνων, των 
τραπεζιτών, των εφοπλιστών, σε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης.
 
 Σήµερα υπάρχουν όλες οι παραγωγικές, τεχνολογικές και επιστηµονικές προϋποθέσεις για µια 
φιλολαϊκή ανάπτυξη όπου όλος ο κόσµος θα έχει µόνιµη και σταθερή δουλειά, δωρεάν µόρφωση, υγεία, 
ελεύθερο χρόνο, διακοπές. Υπάρχει τεράστιος συσσωρευµένος πλούτος, µόνο που αυτός είναι 
συγκεντρωµένος σε µια χούφτα µονοπώλια, στο µεγάλο κεφάλαιο. 

Για να δοθούν λύσεις στα προβλήµατά µας, πρέπει να απαλλαγούµε ακριβώς από αυτό: τα µονοπώλια 
και την εξουσία τους.

 Μόνο αν το κίνηµα στοχεύει τον πραγµατικό αντίπαλο, τα µονοπώλια, µπορούν να έχουν οι αγώνες 
µας προοπτική, να αποκρούουν µέτρα, να πετυχαίνουν µικρές και µεγάλες νίκες.  

Τέτοιο κίνηµα υπάρχει!

 Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι τα σωµατεία, τα συνδικάτα, οι δυνάµεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Είναι το κίνηµα που καθηµερινά παλεύει να δυναµώσει ο κοινός αγώνας, η 
λαϊκή συµµαχία εργατοϋπαλλήλων, φτωχών αγροτών, µικροεπαγγελµατιών, γυναικών, κάθε νέου και νέας 
ώστε όλοι µαζί να τους εµποδίσουµε, να τους σταµατήσουµε, να ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική και να 
γκρεµίσουµε µνηµόνια και αφεντικά. Ένα µικρό δείγµα της δύναµης που κρύβει µέσα της αυτή η συµµαχία την 
είδαµε ήδη! Με τους µαζικούς µαχητικούς αγώνες µας το προηγούµενο διάστηµα, οι εργαζόµενοι, οι 
αυτοαπασχολούµενοι, οι ελευθεροεπαγγελµατίες επιστήµονες, οι αγρότες, η νεολαία, καταφέραµε να 
καθυστερήσουµε την ψήφιση των αντιλαϊκών µέτρων σε ασφαλιστικό – φορολογικό. Αυτοί οι αγώνες 
ανάγκασαν την Κυβέρνηση να φέρει τα µέτρα σαν τον κλέφτη µέσα στο Σαββατοκύριακο, σε µια ύστατη 
προσπάθεια να αποφύγει τη λαϊκή οργή.  

 Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα µέτρα θα ήταν πολύ χειρότερα! Η συµµαχία του εργαζόµενου λαού 
έδειξε τη δύναµή της. Σε καλούµε στις επικείµενες αρχαιρεσίες να δώσεις περισσότερη δύναµη στη 
δύναµή σου!

Να κάνουμε τώρα ένα βήμα αλλαγής στις Διοικήσεις των Δ.Σ. και στην Ομοσπονδία!
Να ισχυροποιηθούν οι δυνάμεις του αγώνα, της ανασύνταξης του κινήματος
και της λαϊκής αντεπίθεσης
Επειδή πληρώσαμε πολύ ακριβά παλιό και νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό…

ΕΚΛΟΓΕΣ

Επειδή πληρώσαμε πολύ ακριβά παλιό και νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό…

Ψηφίζουμε παντού

 Ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός της ΑΠΤΕ 
(Αγωνιστική Παρέµβαση) έχει τεράστιες ευθύνες για την 
απογοήτευση που συναντάµε σήµερα σε ένα σηµαντικό 
µέρος των συναδέλφων του κλάδου µας. Στήριξε την 
κυβερνητική εναλλαγή που συνέχισε την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική και έφερε το τρίτο και πιο βάρβαρο Μνηµόνιο. Στις 
15/2/2015, τρεις δηλαδή εβδοµάδες µετά την «Πρώτη 
Φορά Αριστερά», η ΑΠΤΕ έβγαλε ανακοίνωση που έκανε 
λόγο για «πολιτική ανατροπή της 26/01» και την «αφετηρία 
µιας νέας εποχής»!!! Τέτοιες αυταπάτες καλλιεργούσαν στους 
συναδέλφους!

 Η ΑΠΤΕ συντάχθηκε πίσω από τη διαπραγµάτευση 
ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε το ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα, δηλαδή 
την πρόταση Τσίπρα για συνολικό πακέτο µέτρων που 
ξεπερνούσε τα 8 δις ευρώ. 
 
 Από κοινού ΠΑΣΚ – ∆ΑΚΕ, ΑΠΤΕ, παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός, τάσσονται υπέρ µιας 
δήθεν «καλής αξιολόγησης», µε «διαφάνεια και αξιοκρατία», που αποτελεί ουτοπία στο πλαίσιο της 
σηµερινής κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, στο έδαφος της οικονοµίας της αγοράς.   Με αυτή τους τη στάση, 
έστρωσαν το έδαφος για το ν. 4369/16 που οδηγεί ακόµα και σε απολύσεις (βλ. βαθµολογίες 0 – 24 και 
χαρακτηρισµός δηµοσίων υπαλλήλων ως «ανεπαρκείς»), ενώ οι αντίστοιχες διατάξεις για τον «Ανεξάρτητο» 
Φορέα Εσόδων είναι ακόµα πιο επαχθείς.

Να γιατί µπροστά σε αυτή την ολοµέτωπη επίθεση το λαϊκό κίνηµα βρέθηκε 
αφοπλισµένο, απροετοίµαστο, ανέτοιµο να αντιδράσει!

 Παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη στις κυβερνητικές 
πολιτικές. Χρησιµοποίησαν το κίνηµα, τους µόχθους και τις αγωνίες του λαού ως «σκαλοπάτι» για να 
ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αποτελούν µέρος του προβλήµατος και, για να έχουν 
αποτελέσµατα οι αγώνες µας, πρέπει να απαλλαγούµε από αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η λύση στα 
προβλήµατά µας δε βρίσκεται σε ένα κίνηµα που θα αποθεώνει την επιχειρηµατικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Τέτοια λύση που να ικανοποιεί και το λαό και 
τα µονοπώλια δεν υπάρχει!  

Υπάρχει λύση και φιλολαϊκή διέξοδος!

 Βρίσκεται στην ανασύνταξη του κινήµατος, στη χειραφέτηση από τον κυβερνητικό – εργοδοτικό 

 



 Προχωρούν σε πλήρη «Ανεξαρτητοποίηση» της ΓΓ∆Ε εκτός ΥΠΟΙΚ, στην οποία θα ισχύει «ευελιξία 
όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα» (ν. 4336/15, σελ. 1018), δηλαδή σχεδιάζουν να µας 
κάνουν εργαζόµενους – λάστιχο µε ατοµικά συµβόλαια παραγωγικότητας.  
 Μετατρέπουν σε καθεστώς την απλήρωτη ή κακοπληρωµένη υπερωριακή απασχόληση (νυχτερινά, 
εξαιρέσιµα και αργίες, εργασία εκτός τελωνειακού καταστήµατος κλπ) και δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο 
τους όρους εργασίας µας, εντατικοποιούν τη δουλειά µας.    
   Στο «εφεδρικό πακέτο» 2,8 – 3,6 δις ευρώ έχουν συµφωνήσει περαιτέρω µειώσεις στους µισθούς 
των δηµοσίων υπαλλήλων, δηλαδή επιβάλλουν περικοπές ακόµα µεγαλύτερες και από αυτές που επήλθαν 
µε το νέο µισθολόγιο (ν. 4354/2015, περικοπές 2,3 δις ευρώ για την τριετία 2016 – 2019).
 
 Τα µέτρα αυτά δεν είναι αποσπασµατικά, ούτε «µας τα επιβάλλουν οι ξένοι». Η κυβέρνηση δεν 
εξαπατά κανέναν πλέον µε το παραµύθι περί «σκληρής διαπραγµάτευσης». Τα µνηµόνια αποτελούν 
διαχρονικές αξιώσεις των µονοπωλίων για την ανάκαµψη της κερδοφορίας τους και τη θωράκιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Τα ίδια µέτρα παίρνονται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν µνηµόνια. Στο 
πρόσωπο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, βιοµήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές και µεγαλέµποροι βρήκαν το 
κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό που θα ολοκληρώσει τη βρώµικη δουλειά για λογαριασµό τους, θα 
τελειώσει τη σφαγή που άφησαν στη µέση οι προηγούµενοι.  

Όλες οι αλλαγές και οι ανατροπές που προωθούνται στα τελωνεία εντάσσονται στις γενικότερες 
αναδιαρθρώσεις που υλοποιούνται στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε τη σφραγίδα Ε.Ε. – Κυβέρνησης - 
πλουτοκρατίας και στοχεύουν στη διαµόρφωση ενός κράτους πιο εχθρικού απέναντι στους δηµοσίους 
υπαλλήλους και το λαϊκό κίνηµα.   

Συνάδελφε-συναδέλφισσα,

 Επαναλαµβάνουµε ακόµη µια φορά ότι τµήµα του Υπουργείου Οικονοµικών, η ΓΓ∆Ε, ο πυρήνας του 
αστικού κράτους µε τον ∆ηµόσιο Φοροεισπραχτικό Μηχανισµό µετατρέπεται σε «Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων».

 Άραγε από ποιον «ανεξάρτητη και αυτόνοµη» και για ποιον λόγο;

 Στόχος τους, που φαίνεται καθαρά στο σχέδιο νόµου για τη «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων», είναι η αύξηση των εσόδων από τον λαό, η αποµάκρυνση της «ανεξάρτητης» ΓΓ∆Ε από τα όποια 
χαρακτηριστικά δηµοσίου ελέγχου από τους δηµόσιους κρατικούς µηχανισµούς. Μετατρέπεται σε µια 
«ανεξέλεγκτη» υπηρεσία µε δικιά της δοµή µε κατηγοριοποιηµένους εργαζόµενους, µισθολογικά και 
εργασιακά, µε εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και συρρίκνωση του δηµόσιου 
ελέγχου, µε ότι συνεπάγεται αυτό. Με την εξατοµικευµένη στοχοθεσία, τις  εξατοµικευµένες αµοιβές (bonus) 
αποδυναµώνεται ο ίδιος ο χαρακτήρας της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, ξεχωριστές αξίες για το 
εργατικό λαϊκό κίνηµα. Το αστικό κράτος δεν συµπαθεί ούτε τις δικές του ελεγκτικές υπηρεσίες για τη 
στήριξη που πρέπει να δώσει στο κεφάλαιο. Στοχεύουν µέσα σε ένα χρόνο στην αποβολή των «σκάρτων» 
υπαλλήλων (συντριπτική πλειοψηφία των σηµερινών µη ελεγκτών), αφού στο νοµοσχέδιο αυτό προβλέπεται 
όταν γίνει νόµος να υπερέχει έναντι του Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

 Κατακερµάτισαν την Οικονοµική Επιθεώρηση, µια υπηρεσία από το 1859, που υπερασπιζόταν και 
περιφρουρούσε τον ∆ηµόσιο Έλεγχο, γιατί αποτελούσε εµπόδιο στις ιδιωτικοποιήσεις, εµπόδιο στην ίδια 
την «ανεξαρτησία» της ΓΓ∆Ε, ενώ την ίδια στιγµή διέθετε την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία, γνώση και 
στελέχη ικανά.

 Οι εργαζόµενοι στην τελωνειακή υπηρεσία ασφυκτιούν κάτω από τον όγκο δουλειάς. Οι 
καταργήσεις, οι συγχωνεύσεις τελωνείων, δ/νσεων, τµηµάτων (που συνεχίζονται) όχι µόνο δεν έλυσαν 
προβλήµατα αλλά τα όξυναν παραπέρα. Η µεγάλη έλλειψη συναδέλφων αυξάνει την ένταση, το ωράριο, τις 

συνδικαλισµό, στον απεγκλωβισµό από τα πολιτικά κόµµατα του συστήµατος και του Ευρωµονόδροµου. 
Βρίσκεται στην ισχυροποίηση των δυνάµεων που συσπειρώνονται στο Π.Α.ΜΕ., στους αγώνες για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, την απαλλαγή από την εξουσία των βιοµηχάνων, των 
τραπεζιτών, των εφοπλιστών, σε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης.
 
 Σήµερα υπάρχουν όλες οι παραγωγικές, τεχνολογικές και επιστηµονικές προϋποθέσεις για µια 
φιλολαϊκή ανάπτυξη όπου όλος ο κόσµος θα έχει µόνιµη και σταθερή δουλειά, δωρεάν µόρφωση, υγεία, 
ελεύθερο χρόνο, διακοπές. Υπάρχει τεράστιος συσσωρευµένος πλούτος, µόνο που αυτός είναι 
συγκεντρωµένος σε µια χούφτα µονοπώλια, στο µεγάλο κεφάλαιο. 

Για να δοθούν λύσεις στα προβλήµατά µας, πρέπει να απαλλαγούµε ακριβώς από αυτό: τα µονοπώλια 
και την εξουσία τους.

 Μόνο αν το κίνηµα στοχεύει τον πραγµατικό αντίπαλο, τα µονοπώλια, µπορούν να έχουν οι αγώνες 
µας προοπτική, να αποκρούουν µέτρα, να πετυχαίνουν µικρές και µεγάλες νίκες.  

Τέτοιο κίνηµα υπάρχει!

 Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι τα σωµατεία, τα συνδικάτα, οι δυνάµεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Είναι το κίνηµα που καθηµερινά παλεύει να δυναµώσει ο κοινός αγώνας, η 
λαϊκή συµµαχία εργατοϋπαλλήλων, φτωχών αγροτών, µικροεπαγγελµατιών, γυναικών, κάθε νέου και νέας 
ώστε όλοι µαζί να τους εµποδίσουµε, να τους σταµατήσουµε, να ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική και να 
γκρεµίσουµε µνηµόνια και αφεντικά. Ένα µικρό δείγµα της δύναµης που κρύβει µέσα της αυτή η συµµαχία την 
είδαµε ήδη! Με τους µαζικούς µαχητικούς αγώνες µας το προηγούµενο διάστηµα, οι εργαζόµενοι, οι 
αυτοαπασχολούµενοι, οι ελευθεροεπαγγελµατίες επιστήµονες, οι αγρότες, η νεολαία, καταφέραµε να 
καθυστερήσουµε την ψήφιση των αντιλαϊκών µέτρων σε ασφαλιστικό – φορολογικό. Αυτοί οι αγώνες 
ανάγκασαν την Κυβέρνηση να φέρει τα µέτρα σαν τον κλέφτη µέσα στο Σαββατοκύριακο, σε µια ύστατη 
προσπάθεια να αποφύγει τη λαϊκή οργή.  

 Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα µέτρα θα ήταν πολύ χειρότερα! Η συµµαχία του εργαζόµενου λαού 
έδειξε τη δύναµή της. Σε καλούµε στις επικείµενες αρχαιρεσίες να δώσεις περισσότερη δύναµη στη 
δύναµή σου!

 Ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός της ΑΠΤΕ 
(Αγωνιστική Παρέµβαση) έχει τεράστιες ευθύνες για την 
απογοήτευση που συναντάµε σήµερα σε ένα σηµαντικό 
µέρος των συναδέλφων του κλάδου µας. Στήριξε την 
κυβερνητική εναλλαγή που συνέχισε την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική και έφερε το τρίτο και πιο βάρβαρο Μνηµόνιο. Στις 
15/2/2015, τρεις δηλαδή εβδοµάδες µετά την «Πρώτη 
Φορά Αριστερά», η ΑΠΤΕ έβγαλε ανακοίνωση που έκανε 
λόγο για «πολιτική ανατροπή της 26/01» και την «αφετηρία 
µιας νέας εποχής»!!! Τέτοιες αυταπάτες καλλιεργούσαν στους 
συναδέλφους!

 Η ΑΠΤΕ συντάχθηκε πίσω από τη διαπραγµάτευση 
ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε το ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα, δηλαδή 
την πρόταση Τσίπρα για συνολικό πακέτο µέτρων που 
ξεπερνούσε τα 8 δις ευρώ. 
 
 Από κοινού ΠΑΣΚ – ∆ΑΚΕ, ΑΠΤΕ, παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός, τάσσονται υπέρ µιας 
δήθεν «καλής αξιολόγησης», µε «διαφάνεια και αξιοκρατία», που αποτελεί ουτοπία στο πλαίσιο της 
σηµερινής κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, στο έδαφος της οικονοµίας της αγοράς.   Με αυτή τους τη στάση, 
έστρωσαν το έδαφος για το ν. 4369/16 που οδηγεί ακόµα και σε απολύσεις (βλ. βαθµολογίες 0 – 24 και 
χαρακτηρισµός δηµοσίων υπαλλήλων ως «ανεπαρκείς»), ενώ οι αντίστοιχες διατάξεις για τον «Ανεξάρτητο» 
Φορέα Εσόδων είναι ακόµα πιο επαχθείς.

Να γιατί µπροστά σε αυτή την ολοµέτωπη επίθεση το λαϊκό κίνηµα βρέθηκε 
αφοπλισµένο, απροετοίµαστο, ανέτοιµο να αντιδράσει!

 Παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη στις κυβερνητικές 
πολιτικές. Χρησιµοποίησαν το κίνηµα, τους µόχθους και τις αγωνίες του λαού ως «σκαλοπάτι» για να 
ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αποτελούν µέρος του προβλήµατος και, για να έχουν 
αποτελέσµατα οι αγώνες µας, πρέπει να απαλλαγούµε από αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η λύση στα 
προβλήµατά µας δε βρίσκεται σε ένα κίνηµα που θα αποθεώνει την επιχειρηµατικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Τέτοια λύση που να ικανοποιεί και το λαό και 
τα µονοπώλια δεν υπάρχει!  

Υπάρχει λύση και φιλολαϊκή διέξοδος!

 Βρίσκεται στην ανασύνταξη του κινήµατος, στη χειραφέτηση από τον κυβερνητικό – εργοδοτικό 



αντιλαϊκό κατήφορο και να επαναφέρει δικαιώµατα και κατακτήσεις πρέπει να αποτελέσει το βασικό 
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«σηκώσει κεφάλι» το κίνηµα.
 

συνδικαλισµό, στον απεγκλωβισµό από τα πολιτικά κόµµατα του συστήµατος και του Ευρωµονόδροµου. 
Βρίσκεται στην ισχυροποίηση των δυνάµεων που συσπειρώνονται στο Π.Α.ΜΕ., στους αγώνες για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, την απαλλαγή από την εξουσία των βιοµηχάνων, των 
τραπεζιτών, των εφοπλιστών, σε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης.
 
 Σήµερα υπάρχουν όλες οι παραγωγικές, τεχνολογικές και επιστηµονικές προϋποθέσεις για µια 
φιλολαϊκή ανάπτυξη όπου όλος ο κόσµος θα έχει µόνιµη και σταθερή δουλειά, δωρεάν µόρφωση, υγεία, 
ελεύθερο χρόνο, διακοπές. Υπάρχει τεράστιος συσσωρευµένος πλούτος, µόνο που αυτός είναι 
συγκεντρωµένος σε µια χούφτα µονοπώλια, στο µεγάλο κεφάλαιο. 

Για να δοθούν λύσεις στα προβλήµατά µας, πρέπει να απαλλαγούµε ακριβώς από αυτό: τα µονοπώλια 
και την εξουσία τους.

 Μόνο αν το κίνηµα στοχεύει τον πραγµατικό αντίπαλο, τα µονοπώλια, µπορούν να έχουν οι αγώνες 
µας προοπτική, να αποκρούουν µέτρα, να πετυχαίνουν µικρές και µεγάλες νίκες.  

Τέτοιο κίνηµα υπάρχει!

 Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι τα σωµατεία, τα συνδικάτα, οι δυνάµεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Είναι το κίνηµα που καθηµερινά παλεύει να δυναµώσει ο κοινός αγώνας, η 
λαϊκή συµµαχία εργατοϋπαλλήλων, φτωχών αγροτών, µικροεπαγγελµατιών, γυναικών, κάθε νέου και νέας 
ώστε όλοι µαζί να τους εµποδίσουµε, να τους σταµατήσουµε, να ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική και να 
γκρεµίσουµε µνηµόνια και αφεντικά. Ένα µικρό δείγµα της δύναµης που κρύβει µέσα της αυτή η συµµαχία την 
είδαµε ήδη! Με τους µαζικούς µαχητικούς αγώνες µας το προηγούµενο διάστηµα, οι εργαζόµενοι, οι 
αυτοαπασχολούµενοι, οι ελευθεροεπαγγελµατίες επιστήµονες, οι αγρότες, η νεολαία, καταφέραµε να 
καθυστερήσουµε την ψήφιση των αντιλαϊκών µέτρων σε ασφαλιστικό – φορολογικό. Αυτοί οι αγώνες 
ανάγκασαν την Κυβέρνηση να φέρει τα µέτρα σαν τον κλέφτη µέσα στο Σαββατοκύριακο, σε µια ύστατη 
προσπάθεια να αποφύγει τη λαϊκή οργή.  

 Χωρίς αυτούς τους αγώνες τα µέτρα θα ήταν πολύ χειρότερα! Η συµµαχία του εργαζόµενου λαού 
έδειξε τη δύναµή της. Σε καλούµε στις επικείµενες αρχαιρεσίες να δώσεις περισσότερη δύναµη στη 
δύναµή σου!

 Ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός της ΑΠΤΕ 
(Αγωνιστική Παρέµβαση) έχει τεράστιες ευθύνες για την 
απογοήτευση που συναντάµε σήµερα σε ένα σηµαντικό 
µέρος των συναδέλφων του κλάδου µας. Στήριξε την 
κυβερνητική εναλλαγή που συνέχισε την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική και έφερε το τρίτο και πιο βάρβαρο Μνηµόνιο. Στις 
15/2/2015, τρεις δηλαδή εβδοµάδες µετά την «Πρώτη 
Φορά Αριστερά», η ΑΠΤΕ έβγαλε ανακοίνωση που έκανε 
λόγο για «πολιτική ανατροπή της 26/01» και την «αφετηρία 
µιας νέας εποχής»!!! Τέτοιες αυταπάτες καλλιεργούσαν στους 
συναδέλφους!

 Η ΑΠΤΕ συντάχθηκε πίσω από τη διαπραγµάτευση 
ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε το ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα, δηλαδή 
την πρόταση Τσίπρα για συνολικό πακέτο µέτρων που 
ξεπερνούσε τα 8 δις ευρώ. 
 
 Από κοινού ΠΑΣΚ – ∆ΑΚΕ, ΑΠΤΕ, παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός, τάσσονται υπέρ µιας 
δήθεν «καλής αξιολόγησης», µε «διαφάνεια και αξιοκρατία», που αποτελεί ουτοπία στο πλαίσιο της 
σηµερινής κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, στο έδαφος της οικονοµίας της αγοράς.   Με αυτή τους τη στάση, 
έστρωσαν το έδαφος για το ν. 4369/16 που οδηγεί ακόµα και σε απολύσεις (βλ. βαθµολογίες 0 – 24 και 
χαρακτηρισµός δηµοσίων υπαλλήλων ως «ανεπαρκείς»), ενώ οι αντίστοιχες διατάξεις για τον «Ανεξάρτητο» 
Φορέα Εσόδων είναι ακόµα πιο επαχθείς.

Να γιατί µπροστά σε αυτή την ολοµέτωπη επίθεση το λαϊκό κίνηµα βρέθηκε 
αφοπλισµένο, απροετοίµαστο, ανέτοιµο να αντιδράσει!

 Παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισµός όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη στις κυβερνητικές 
πολιτικές. Χρησιµοποίησαν το κίνηµα, τους µόχθους και τις αγωνίες του λαού ως «σκαλοπάτι» για να 
ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αποτελούν µέρος του προβλήµατος και, για να έχουν 
αποτελέσµατα οι αγώνες µας, πρέπει να απαλλαγούµε από αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η λύση στα 
προβλήµατά µας δε βρίσκεται σε ένα κίνηµα που θα αποθεώνει την επιχειρηµατικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Τέτοια λύση που να ικανοποιεί και το λαό και 
τα µονοπώλια δεν υπάρχει!  

Υπάρχει λύση και φιλολαϊκή διέξοδος!

 Βρίσκεται στην ανασύνταξη του κινήµατος, στη χειραφέτηση από τον κυβερνητικό – εργοδοτικό 
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