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Συνάδελφοι,  
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιείται σε 
μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστές παίρνουν τα πιο σκληρά αντιλαϊκά 
μέτρα ενόψει της θύελλας των μέτρων που σχεδιάζουν για την πλήρη 
υποταγή της ΕΤ και του λαϊκού κινήματος, τρομονόμος, ευρωσύνταγμα, 
σύνοδος του ΝΑΤΟ, φωτογραφίζουν την επιχείρηση τρόμου των 
ιμπεριαλιστών. 
Ο νέος τρομονόμος είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των 
αντιδημοκρατικών νομοθετημάτων και κατασταλτικών μέτρων που 
λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια. 
Στα πλαίσια των συνθηκών που βολεύουν την πλουτοκρατία μπαίνουν στο 
απόσπασμα δικαιώματα και ελευθερίες κατακτημένες μέσα από 
μακρόχρονους, επίμονους, αιματηρούς αγώνες. 
Ο δεύτερος τρομονόμος  που περιλαμβάνει το « ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης», ακόμα και για αδικήματα που δεν διώκονται στη χώρα μας, 
καταστρατηγεί ατομικές ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα, 
ποινικοποιεί την πολιτική δράση, στοχεύει τα λαϊκά κινήματα και την 
δράση τους, ακόμη και αυτόν τον αγώνα των λαών για ψωμί, δικαιοσύνη, 
τον βαφτίζει τρομοκρατία και ποινικό αδίκημα. Είναι το έκτρωμα που 
προετοιμάστηκε από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ το Δεκέμβρη 2001 και 
έχει τη συναίνεση των δύο κομμάτων του κεφαλαίου ΝΔ & ΠΑΣΟΚ. 
Τα μέτρα γενικής αστυνόμευσης με ζώνες απαγόρευσης της κοινωνικής 
δραστηριότητας και παρακολούθησης από χιλιάδες κάμερες με πρόσχημα 
την ασφάλεια των Ολυμπιακών αγώνων, είναι μέτρα που θα συνεχίσουν 
να εφαρμόζονται και μετά τους αγώνες σύμφωνα και με προκλητικές 
δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 
Το κρούσμα κυβερνητικού αυταρχισμού με την προσπάθεια να 
κατεβάσουν την ταμπέλα του Συνδικάτου της Αθήνας, προσπάθεια που 
απέτυχε κάτω από την αγωνιστική αντίδραση του Συνδικάτου, δείχνει ότι 
η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει αδίστακτα στα πλάνα 
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που έχει χαράξει μέσα από νόμους και τρομονόμους, για ακρωτηριασμό 
των αγωνιστικών διαθέσεων της εργατικής τάξης και του λαϊκού 
κινήματος, για το φρενάρισμα των αγώνων αντίστασης και διεκδίκησης. 
Η εκστρατεία των κρατών μελών της ΕΕ για να επιβάλλουν το 
αντιδραστικό «ευρωσύνταγμα»  έβαλε στην άκρη τις όποιες διαφορές 
τους, προέχει να ενισχύσουν την κοινή επέλαση κατά των δικαιωμάτων 
και κατακτήσεων της ΕΤ, των λαών της Ευρώπης. 
«Ευρωσύνταγμα» και «τρομονόμοι»  είναι γέννημα της ίδιας 
αντιδραστικής μήτρας, αποτελούν νέα προωθημένη βάση της βάρβαρης 
επίθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Το «ευρωσύνταγμα» που αποδυναμώνει την εθνική κυριαρχία προς 
όφελος της Ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης γίνεται για να 
θωρακίσει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και στηρίζεται 
πάνω στις αρχές ίδρυσης και τους στόχους και λόγους ύπαρξης της ΕΕ. 
Μέσα από την συνταγματική πλέον υποχρέωση των κρατών μελών να 
καταστήσουν την ΕΕ «ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου», 
μέσα από τη γραμμή της όσο το δυνατό μεγαλύτερης μείωσης του 
εργατικού κόστους προς όφελος της αύξησης της κερδοφορίας των 
καπιταλιστών, η εργατική τάξη θα βρεθεί μπροστά σε νέα αντεργατική 
επιχείρηση ανατροπής των εργασιακών δικαιωμάτων, κατεδάφισης της 
κοινωνικής ασφάλισης, εμπορευματοποίησης παραπέρα της υγείας, 
παιδείας, συρρίκνωσης των κοινωνικών δαπανών, ολοκλήρωσης των 
ιδιωτικοποιήσεων. 
Οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη 
είναι αποφάσεις για νέες επεμβάσεις και αιχμαλωσία των λαών όλου του 
κόσμου στην ιμπεριαλιστική κτηνωδία. 
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Αφ ενός μεν γιατί 
συμμετείχε στη λήψη τους, αφ ετέρου γιατί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια που 
δρομολογούνται θα έχουν άμεση επίπτωση στην Ελλάδα και στην 
ευρύτερη περιοχή. 
Η χώρα μας που παίζει και το ρόλο ορμητηρίου καλείται να γίνει πιο 
αποφασιστικά αιμοδότης για τις ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις, να 
συνδράμει στην κατοχή και υποδούλωση χωρών και λαών στο κτύπημα 
όσων αντιστέκονται στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 
Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ οι 26 ηγέτες κρατών μελών του  
αποφάσισαν να καταστήσουν περισσότερο ετοιμοπόλεμη τη δολοφονική 
μηχανή του. 



 3

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται τα κράτη μέλη να «αποδεσμεύσουν» 
δυνάμεις και μέσα από τους εθνικούς στρατούς προκειμένου να 
στηριχθούν οι ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο. 
Με βάση την απόφαση κάθε κράτος μέλος θα διαθέτει το 40% των 
στρατευμάτων του στη διάθεση του ΝΑΤΟ, ενώ το 8% έως 10% θα 
συμμετέχει στις ανά τον κόσμο επιχειρήσεις. 
Ακόμη εκτός των άλλων αποφάσισαν: 
Να «νομιμοποιήσουν» πολιτικά την κατοχή του ΙΡΑΚ κάνοντας πρώτο 
βήμα στρατιωτικής εμπλοκής του συνόλου των χωρών της συμμαχίας, με 
την ανάληψη της εκπαίδευσης των «δυνάμεων ασφαλείας», καθώς και να 
ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.  
Να μεταφέρουν το κέντρο βάρους του ΝΑΤΟ από την ΕΥΡΩΠΗ στη 
Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία και τη Βόρεια 
Αφρική, δηλαδή οι λαοί των χωρών με ορυκτό πλούτο θα βρεθούν στο 
στόχαστρο των ιμπεριαλιστών δολοφόνων με στόχο την αιχμαλωσία και 
παραπέρα λεηλασία τους. 
Στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης του νέου ρόλου του ΝΑΤΟ βρέθηκε 
ο πρωθυπουργός της χώρας, νομιμοποιώντας τις τρομοκρατικές και 
δολοφονικές επεμβάσεις του. 
Για να περιοριστούν, να αντιμετωπισθούν, να ανατραπούν τα σχέδια της 
λυκοσυμμαχίας, για να μπει φραγμός στην περιστολή όλο και 
περισσότερων δημοκρατικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, 
στον τηλεχαφιεδισμό με τις κάμερες που μπαίνουν παντού, για να 
συντριβεί η κρατική τρομοκρατία και οι διάφοροι τρομονόμοι να 
παραμείνουν στα χαρτιά, 
Απαιτείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σύγκρουση με τη γραμμή 
της συναίνεσης και της υποταγής, το δυνάμωμα, η όξυνση της ταξικής 
πάλης. Η ενίσχυση της γραμμής αντίθεσης προς τις επιλογές της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ. 
Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ ενάντια στο επιβαλλόμενο 
καθεστώς αστυνομοκρατίας και «τρομοασφάλειας» σ΄αυτή τη γραμμή 
κινούνται και αυτή η γραμμή είναι ανάγκη των καιρών να ενισχυθεί. 
 
Συνάδελφοι, 
Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία ότι και η σημερινή κυβέρνηση θα βάδιζε 
σταθερά στην ίδια αντιλαϊκή γραμμή, με τους προκατόχους της, αφού και 
αυτή είναι ένας πέρα για πέρα άξιος πολιτικός εκπρόσωπος της 
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πλουτοκρατίας, ότι η παραπέρα ενίσχυση της ολιγαρχίας του πλούτου, η 
συνέχιση της λιτότητας, της ανεργίας, της αφαίρεσης δικαιωμάτων, δεν θα 
τύχουν καμιάς αναστολής. 
Η κυβέρνηση μετά το κέρδισμα χρόνου που επιχείρησε άρχισε και ανοίγει 
σιγά σιγά τα χαρτιά της για το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής του 
επόμενου χρόνου. 
Σαρωτικά μέτρα με ορίζοντα τριετίας, αθρόες ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων 
επιχειρήσεων, μεγάλες περικοπές στις κρατικές δαπάνες, εκποίηση 
δημόσιας γης, αλλά και παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και στην  αγορά 
εργασίας «μέσα από την ωρίμανση των πραγμάτων», προανάγγειλε ο 
υπουργός οικονομικών σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον τύπο, ενώ 
ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός του 2005 θα είναι προϋπολογισμός 
λιτότητας. 
Λίγες μέρες πιο μπροστά ο υπουργός Απασχόλησης Παναγιωτόπουλος 
ανακοίνωσε μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας απαράλακτα  μ΄αυτά του 
Σημίτη το 1997. 
Η υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων που εξήγγειλε ο υπουργός 
απασχόλησης, η προώθηση της κατάρτισης και επανακατάρτισης, της δια 
βίου μάθησης είναι οι χιλιοειπωμένες ασπιρίνες για την ανεργία. Είναι η 
πολιτική που η προηγούμενη κυβέρνηση έβαλε σε εφαρμογή τσακίζοντας 
κατακτήσεις και δικαιώματα, χτυπώντας τη σταθερή και πλήρη εργασία 
προκειμένου βιομήχανοι και επιχειρηματίες να αυξάνουν τα κέρδη τους. 
Η κυβέρνηση χωρίς καμιά χρονοτριβή έβαλε σε εφαρμογή το 
τερατούργημα που προεκλογικά ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με το 
οποίο εξασφαλίζεται φτηνή ακόμη και τζάμπα εργατική δύναμη στο 
κεφάλαιο με παράλληλη επιδότησή του με πακτωλούς χρημάτων. 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο άνεργος που λαμβάνει τακτική 
επιδότηση ανεργίας θα μπορεί να προσλαμβάνεται σε θέση εργασίας 
λαμβάνοντας ως μισθό το επίδομα ανεργίας! 
Η αμοιβή του εργαζόμενου θα βαρύνει τον ΟΑΕΔ κατά το ύψος του 
επιδόματος ανεργίας και κατά τα λοιπά τον εργοδότη, ο οποίος θα 
καλύπτει και την ασφάλισή του. 
Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος ο οποίος θα εργάζεται μέχρι τέσσερις 
ώρες, δεν θα στοιχίζει δεκάρα στον εργοδότη, ο οποίος θα καλύπτει μόνο 
την ασφάλισή του. 
Στόχος της ΝΔ όπως και του ΠΑΣΟΚ μέσα από τις διακηρύξεις τους για 
αύξηση της απασχόλησης είναι κύρια πως θα γίνει ανταγωνιστικότερο το 
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κεφάλαιο, πως θα αυγατίσει τα κέρδη του μέσα από την άγρια 
εκμετάλλευση της ΕΤ. 
Η πολιτική που βάζει σε εφαρμογή η ΝΔ κινείται στη γραμμή  των 
μέτρων που αποφασίστηκαν πρόσφατα στην ΕΕ. 
Και αυτά τα μέτρα προβλέπουν παράταση του εργάσιμου βίου, αφανισμό 
της πλήρους και σταθερής εργασίας με δικαιώματα, ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας και όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. Εκ νέου 
κτύπημα στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 
 
Συνάδελφοι, 
Στο συνέδριο της Ομοσπονδίας είχαμε πει ότι τα τελευταία χρόνια η 
ανεργία χαλάρωσε στον κλάδο, τις κατασκευές και τα Ολυμπιακά έργα, 
τονίζοντας όμως ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. 
Τα τελευταία στοιχεία σε ότι αφορά την οικοδομική δραστηριότητα, τη 
μείωση του οικοδομικού όγκου στο δίμηνο Γενάρη – Φλεβάρη κατά 
18,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2003 δυστυχώς μας 
επιβεβαίωσαν. 
Η ανεργία στον κλάδο έχει αρχίσει και δείχνει τα δόντια της, εκατοντάδες 
συνάδελφοι απολύονται από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, 
εκατοντάδες ψάχνουν το μεροκάματο, μεγαλώνοντας τις λίστες των 
ανέργων και η κατάσταση θα γίνει στην πορεία ακόμη πιο δύσκολη. 
Τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στον κλάδο την περιμέναμε, αυτό 
που πρέπει να δούμε από σήμερα είναι η προετοιμασία του κλάδου για 
την αντιμετώπισή της. 
Κατ΄αρχάς λαμβάνοντας υπόψιν ότι η όξυνση του προβλήματος και η 
διάρκεια της ανεργίας θα είναι μεγάλη, πρέπει να απαιτήσουμε και να 
επιβάλλουμε μέτρα ανακούφισης των ανέργων όπως: 
• Επιδότηση στο 80% του μεροκάματου της σύμβασης για όλη τη 
διάρκεια της ανεργίας 

• Υπολογισμό της ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου 
• Επιδότηση των νέων ανέργων χωρίς καμιά προϋπόθεση 
• Επέκταση της υπαλληλικής αποζημίωσης (Ν.2112) για όλους 
• Συνταξιοδότηση στα 55 χρόνια 
• Μηνιαία κρατική επιδότηση για τις οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά 
Παράλληλα να αναδείξουμε πλαίσιο πάλης που θα συμβάλει στη 
συσπείρωση εργαζομένων και ανέργων 
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Να αναδείξουμε την αναγκαιότητα και να διεκδικήσουμε έργα που 
απαιτούν οι λαϊκές ανάγκες, έργα υποδομής για τη λαϊκή οικογένεια με 
κρατικές επενδύσεις π.χ. οικοδόμηση λαϊκών κατοικιών, σχολείων, 
παιδικών σταθμών, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, έργα άρδευσης, 
αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής θωράκισης κλπ. 
Η πάλη μας για την επιβίωση των ανέργων και το δικαίωμα στη 
δουλειά, πρέπει ταυτόχρονα να στοχεύει στις αιτίες που γεννούν και 
θρέφουν την ανεργία και την πολιτική που τις αναπαράγει. 
Μια σειρά ζητήματα που συζητάμε δεν πρέπει να μένουν στο μεταξύ 
μας, πρέπει να ανοίγονται στον κόσμο, να διαμορφώνουν συνειδήσεις, 
να αναπτύσσουν, να ισχυροποιούν την ταξική πάλη. 
Η χώρα μας διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές, πλεονεκτήματα από τη 
γεωγραφική της θέση. Διαθέτει έμπειρο εργατικό δυναμικό. Υπάρχουν 
δυνατότητες η εργατική τάξη να ζήσει πολύ καλύτερα, να έχει 
εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες ανάγκες. 
Σε αντίθεση μ΄αυτές τις δυνατότητες η επιστημονικοτεχνική πρόοδος 
χρησιμοποιείται για τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών ενάντια 
στους εργάτες, η ανεργία γίνεται ένα ακόμη όπλο στα χέρια τους, για 
την αφαίρεση κατακτήσεων, για την ένταση της εκμετάλλευσης, τη 
χειροτέρευση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, τη 
χειραγώγηση συνειδήσεων, την αναχαίτιση των αγώνων. 
Η πάλη μας ενάντια στην ανεργία πρέπει να θέτει υψηλότερους 
στόχους που να κτυπούν την καρδιά του προβλήματος. 
Να δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις, να αφαιρεθεί το τιμόνι της 
εξουσίας από τα χέρια των καπιταλιστών, να το πάρει η εργατική τάξη 
με τους συμμάχους της. 
Να μπουν τα βασικά συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στην υπηρεσία 
του λαού, να γίνουν δικά του, να υπηρετούν τις ανάγκες του. 
Σ΄ αυτήν την προοπτική που κτίζεται στον καθημερινό αγώνα μπορεί  
να εξασφαλισθεί το δικαίωμα στην πλήρη σταθερή εργασία και να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ΕΤ. 
 

Συνάδελφοι, 
Το πρόβλημα της ανεργίας εκ των πραγμάτων θα μπει στην 
προτεραιότητα της πάλης μας. 
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Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλα κλαδικά και γενικότερα προβλήματα θα 
μπουν στην άκρη, ότι προβλήματα που βασανίζουν την ΕΤ, την εργατική 
οικογένεια (μόρφωση των παιδιών της, υγεία, ναρκωτικά κλπ.), θα 
ξεχαστούν μπροστά στην αντιμετώπιση του θηρίου της ανεργίας. 
Προετοιμασία του κλάδου, προσανατολισμός της πάλης. 
Από τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσα από το ξεπέρασμα των 
γνωστών δυσκολιών της περιόδου να ανοίξουμε συζήτηση με τον κλάδο, 
να προετοιμάσουμε τον κλάδο για μαζικούς αγώνες. Για το δικαίωμα στη 
δουλειά και την επιβίωση των ανέργων. 
Για ουσιαστική εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
Για εφαρμογή, τήρηση των κλαδικών συμβάσεων υπεράσπισης του 
συνόλου κατακτήσεων και δικαιωμάτων. 
Για στήριξη του διεκδικητικού πλαισίου που αποφάσισε το Συνέδριο. 
Για εναντίωση στους τρομονόμους, στην πολιτική του αυταρχισμού που 
θα ενταθεί αυτό το διάστημα. 
Για εναντίωση σε κάθε μέτρο που στρέφεται ενάντια στους μετανάστες. 
 
Για να έχουμε το αποτέλεσμα στη δράση μας πρέπει να περάσει στα Δ/Σ 
των σωματείων κλίμα ανησυχίας και απαιτητικότητας, κλίμα 
προσαρμογής στις απαιτήσεις των αγώνων που θα ξετυλιχθούν, 
προσαρμογής,  στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης. 
Να αντιμετωπισθούν, να ξεπερασθούν προβλήματα ρουτίνας των Δ/Σ, 
φαινόμενα προχειρότητας και εφησυχασμού. 
Να ανέβουν οι δείκτες της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας των 
σωματείων. 
Πρέπει να κατανοηθεί από όλα τα Δ/Σ και να μπολιάσει όλο και 
μεγαλύτερα τμήματα του κλάδου, ότι οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας, 
χρειάζονται σχεδιασμένη δουλειά, ανέβασμα της δράσης που θα 
δυναμώνει τη συνολική πάλη. 
Στόχοι για το επόμενο διάστημα. 
Να πραγματοποιηθεί για το πρόβλημα της ανεργίας συνέντευξη τύπου  
Ομοσπονδίας και Συνδικάτου Αθήνας. 
Συνέντευξη τύπου των συνδικάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις. 
Να προετοιμασθούμε καλά γι αυτές τις συνεντεύξεις. 
Αρχές Σεπτέμβρη να προχωρήσουμε σε μαζική παράσταση στο 
Υπουργείο Εργασίας και στις Νομαρχίες και να θέσουμε το πλαίσιο για το 
δικαίωμα στη δουλειά και την προστασία των ανέργων. Να οργανώσουμε  
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συνελεύσεις, συσκέψεις, πανεξόρμηση στους χώρους δουλειάς για την 
ανεργία, το εισόδημα, την εφαρμογή της Σύμβασης, τα εργασιακά, 
ασφαλιστικά δικαιώματα, για τη στράτευση νέων μαχητών, των στόχων 
πάλης μας για μείωση του χρόνου εργασίας, αύξηση μεροκάματου και 
συντάξεων, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και τα άλλα αιτήματα για 
την ΚΑ, για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν υγεία και παιδεία, για 
ζητήματα δημοκρατίας κλπ. Προσανατολισμός μας απεργιακή 
κινητοποίηση στα μέσα Οκτώβρη. 
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να εκδώσουμε ανακοίνωση να 
παρθούν πρωτοβουλίες για το δικαίωμα στη μόρφωση και να επιδιωχθεί 
συντονισμός της δράσης με τα άλλα συνδικάτα, συλλόγους 
εκπαιδευτικών, γονέων κλπ. 
Συνδέουμε αυτή μας τη δράση για την επιτυχία των κινητοποιήσεων του 
ΠΑΜΕ στην περίοδο της Διεθνούς ΄Εκθεσης Θεσσαλονίκης. 
 
Συνάδελφοι, 
Προτείνεται μέχρι τέλος του χρόνου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
ημερίδα με θέμα το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία. 
Να εκδοθεί ατζέντα με τα κυριότερα εργασιακά δικαιώματα. 
Να εκδοθεί βιβλίο με τη βασική εργατική νομοθεσία για βοήθεια στα 
σωματεία. 
Να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες και να υλοποιήσουμε απόφαση 
προηγούμενων συνεδρίων για έκδοση βιβλίου με την ιστορία του 
οικοδομικού κινήματος. 
Τις προτάσεις αυτές να συζητήσουμε εκτενέστερα θέτοντας και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, στην επόμενη ολομέλεια της 
Διοίκησης που προτείνεται για τις 18 Σεπτέμβρη, με στόχο τον έλεγχο της 
δράσης μας και το δυνάμωμά της. 


