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28/1/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τθν Κυριακι 28/1/2018 ςυνεδρίαςε ςτθν Ακινα το ΔΣ τθσ Ομοςπονδίασ μασ. 

Το ΔΣ ςυηιτθςε και υπογράμμιςε τθν ζκρυκμθ κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν περιοχι μασ και ευρφτερα.  

Τισ διεκδικιςεισ τθσ Τουρκίασ, τθν ονοματολογία για τθν ΠΓΔΜ, το ρόλο τθσ χϊρασ μασ και τθν εμπλοκι τθσ ςτουσ 

ΝΑΤΟικοφσ ςχεδιαςμοφσ κλπ.  

Οι ανταγωνιςμοί για τον ζλεγχο των αγορϊν και των δρόμων περάςματοσ τουσ είναι θ αιτία όςων βιϊνουμε. Οι 

δυνάμεισ που κόπτονται κατά τα άλλα για τθν «ψυχολογία τθσ αγοράσ»  δεν διςτάηουν να διχάηουν και να 

ματϊνουν τουσ λαοφσ για το μοίραςμα των αγορϊν. 

Ειδικότερα για τθν ΠΓΔΜ, ακόμα και θ καλφτερθ δυνατι λφςθ να υπάρξει, όταν ζχει ωσ επίδικο τθν ζνταξι τθσ ςτο 

ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ, δεν μασ απαλλάςςει από διεκδικιςεισ όπωσ ιδθ ςυμβαίνει με τθν Τουρκία και το Κυπριακό.   

 

Εκτιμιςαμε ωσ αρνθτικό το πολυνομοςχζδιο για τθν 3θ αξιολόγθςθ.  

Εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ με τθ ςτάςθ όςων ςυνδικαλιςτικϊν δυνάμεων ςε τοπικό επίπεδο αλλά και ςτθν 

ΓΣΕΒΕΕ, όχι μόνο δεν το κατιγγειλαν αλλά ουςιαςτικά το ςτιριξαν.  

Χαρακτθριςτικά θ ΓΣΕΒΕΕ με ζνα διςζλιδο δελτίο τφπου διλωςε ότι «περιλαμβάνει πλικοσ ετερόκλθτων 

διατάξεων…» και «επιφυλάξεισ για το αναπτυξιακό αποτφπωμα που δφναται να αφιςει»  

Χαρακτθρίςαμε ωσ κετικζσ τισ αντιδράςεισ εργατικϊν ςωματείων και άλλων αγωνιςτικϊν δυνάμεων ςτο χϊρο των 

αυτοαπαςχολοφμενων που ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ ςε αναδίπλωςθ τθσ επιχειρθματολογίασ τθσ και αποκάλυψθσ 

των επιδιωκόμενων ςτόχων τθσ. Από πολυνομοςχζδιο χωρίσ νζα μζτρα, πζραςε ςτθν πίεςθ των δανειςτϊν για να 

καταλιξει, ςτο τι κα γινόταν αν κυβζρνθςθ ιταν θ ΝΔ. 

 

Στο ΔΣ εκφράςτθκε θ ςτιριξι μασ ςτισ αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ τθσ φτωχομεςαίασ αγροτιάσ και θ ανάγκθ 

ςτιριξθσ από τα κατά τόπουσ ςωματεία μασ.  

Εκφράςτθκε, ιδιαίτερα από τουσ ςυναδζλφουσ τθσ περιφζρειασ, θ αγωνία για τθν μείωςθ του ειςοδιματοσ των 

αγροτϊν, κακϊσ από αυτό εξαρτάται και το δικό τουσ ειςόδθμα.  

Επιπλζον πολλοί εκ των ςυναδζλφων ζχουν και τθν αγροτικι ιδιότθτα, όχι τόςο, ι κυρίωσ, ωσ επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, αλλά  ωσ μια προςπάκεια κακαρά επιβίωςθσ.   

 

Συμμετοχι ςτισ κινθτοποιιςεισ για τισ καταςχζςεισ και τουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ που κα 

πραγματοποιθκοφν από τισ δυνάμεισ τθσ κοινωνικισ ςυμμαχίασ ςτισ 21-22 Φλεβάρθ.  

Κάκε ςωματείο να ςυηθτιςει, με τθν όςο γίνεται μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςυναδζλφων, το πλαίςιο πάλθσ τθσ 

ΠΑΣΕΒΕ που προτάκθκε, ςυηθτικθκε  και αποφαςίςτθκε ςτο ΔΣ.  

Υπογραμμίςτθκε επίςθσ  θ ανάγκθ διεφρυνςθσ των δικαιοφχων για ζνταξθ ςτισ 120 δόςεισ.  

 

Τζλοσ τζκθκε ειςθγθτικά και ςυηθτικθκε θ κατάςταςθ ςτθν λειτουργία των ςωματείων μασ. Τονίςτθκε ιδιαίτερα ότι 

χωρίσ αποφαςιςτικι ςτροφι ςτθ ηωι και δράςθ τουσ με αναςφνταξθ των δυνάμεων, με διεκδικθτικό πλαίςιο και 

αιςιοδοξία ςτο δίκιο του αγϊνα μασ δεν μπορεί να αναςτραφεί θ κατάςταςθ που υπάρχει. 

Ζχουμε ιδθ κακυςτζρθςθ ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςθ των ΔΣ, τθσ επαφισ και ενθμζρωςθσ των ςυναδζλφων. Στθν 

καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ωσ δείκτθ ςυνειδθτοποίθςθσ των ςυναδζλφων. Να αντιπαλζψουμε τθν λογικι 

τθσ ανάκεςθσ που υπάρχει. Σωματείο είναι ο ςυνάδελφοσ, το ΔΣ ζχει ευκφνθ για τθν οργάνωςι του.      
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