
             Όηαλ γηα λα βξεηο, δελ ππάξρεη πηα θακηά δνπιεηά 

      πξέπεη λ’ αληηζηαζείο! πξέπεη νιάθεξν ην θξάηνο                                  
                              ηα πάλσ θάησ αλάπνδα λα θέξεηο….. 

Σσναδέλθιζζα, Σσνάδελθε Άνεργε Μητανικέ, Δεν Πάει Άλλο! 

Είκαζηε αλαζθάιηζηνη, ρσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ρσξίο επίδνκα αλεξγίαο. Μαο απνιύνπλ θαη δελ καο δίλνπλ νύηε θαλ  ηελ 
απνδεκίσζε απόιπζεο, ελώ όινη ηνπο ελ ρνξώ πξνσζνύλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ σο «αλαγθαίν εθζπγρξνληζκό». Γελ καο 
αλαγλσξίδνπλ νύηε θαλ ηα ηζρλά ηππηθά δηθαηώκαηα ηνπ αλέξγνπ, γηαηί ηα ζπκθέξνληα ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ απαηηνύλ εξγαζία κε κπινθάθη 
(ΓΠΤ) θαη ρσξίο δηθαηώκαηα, απαηηνύλ λα κελ πιεξώλνπλ δεθάξα ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη λα κεηαθπιύνπλ όια ηα βάξε ζηηο πιάηεο καο.  

Ζ κόλε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή πνπ καο πξνηείλνπλ είλαη  λα αθνινπζήζνπκε ηα βήκαηα ησλ παππνύδσλ καο, λα κεηαλαζηεύζνπκε.   

Πόζο ακόμα θα ηοσς ανετόμαζηε; 

Η θπβέξλεζε, νη πνιηηηθνί ππεξέηεο ηεο ΕΕ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο, καο ιέλε: «θάληε ππνκνλή, έρνπκε θξίζε, έρνπκε πςειό ρξένο». 
Όκσο, ε αλεξγία δελ «μεθύηξσζε» μαθληθά κέζα ζηελ θξίζε, αιιά ππήξρε από ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Οη αληηαζθαιηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 
εθηόμεπζαλ ηηο εηζθνξέο θξαηάλε από ην 1992 (λόκν ηνύθα), ην 2000 (λόκν Ρέππα) θαη ην 2006 (λόκν 3518/Σζηηνπξίδε)  – ηόηε πνπ δελ ήηαλ κεγάιν 
ην ρξένο. Σα έξγα ηα πήξαλ κηα ρνύθηα όκηινη από ηε δεθαεηία 1995-2005, κε ζηνρεπκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην. Όια απηά έγηλαλ επί «αλάπηπμεο» θαη 
όρη επί «θξίζεο». Η θξίζε ηνπο ζθνηώλεη ό,ηη άθεζε όξζην ε «αλάπηπμή» ηνπο… Οη λέεο απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο ηνπ ΣΜΔΓΔ απιά 
απνηειεηώζνπλ όηη έρεη κείλεη όξζην, ζα νδεγήζνπλ ρηιηάδεο κεραληθνύο ζην λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγίδεο ηνπο, ζα εθηηλάμνπλ ην πνζνζηό αλεξγίαο 
ζηνλ θιάδν.   

Άλλοι θορηώνοσν ηην εσθύνη ζηις πλάηες μας… 

Μαο ιέλε:  Υξεηάδεηαη πηζηνπνίεζε, γηα λα απνθηήζεη μαλά ην «επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ» αμηνπηζηία. 

Καη ελλννύλ: Κάπνηνη, ειάρηζηνη, ζα έρνπλ δηθαηώκαηα ππνγξαθήο θαη ιίγν θαιύηεξνπο κηζζνύο. Όινη νη ππόινηπνη ζα δνπιεύνπκε ρσξίο 
δηθαηώκαηα. 

Μαο ιέλε: Είζηε πνιινί. Είλαη θαιό πνπ βξίζθεηε δνπιεηά ζε άιιεο ρώξεο ηηο ΕΕ. 

Καη ελλννύλ: Με ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, 50 θαη 60 ώξεο ηελ εβδνκάδα θαη δνπιεηά ηα αββαηνθύξηαθα, «κέρξη 
λα βγεη ην project», ν έλαο ζηνπο δύν είλαη πεξηηηόο, αθνύ θάλνπκε δηπιή δνπιεηά. Οη άιινη αο γίλνπλ κεηαλάζηεο. 

…άλλοι μας δοσλεύοσν… 

Η ζεκεξηλή ζπγθπβέξλεζε ιέεη όηη πξέπεη λα έξζεη αλάπηπμε γηα λα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο, γηα λα έρνπκε δνπιεηά θαη επεκεξία. Καη 
ελλννύλ: πξέπεη λα δερηνύκε  λα γίλνπκε αθόκα πην θηελνί, λα δνύκε γηα λα δνπιεύνπκε όιε κέξα, γηα λα κπνξνύλ νη κνλνπσιηαθνί όκηινη λα βξνπλ 
λέεο επθαηξίεο γηα λα επελδύνπλ κε όξνπο Κίλαο θαη Ηλδίαο θαη λα ηνπο ιεο θη επραξηζηώ πνπ παίξλνπλ εζέλα θη όρη θάπνηνλ άιιν ζηε ζέζε ζνπ, ή 
πνπ δελ παίξλνπλ ην εξγνζηάζην ή ην γξαθείν λα ην πάλε ζηε Βνπιγαξία. Απηή είλαη ε «αλάπηπμή» ηνπο, κνλόδξνκνο γηα ηνπο νκίινπο, θόιαζε γηα 
ην ιαό! Με κλεκόλην ή ρσξίο, κε ρξένο ή όρη, αλάινγα κέηξα παίξλνληαη ζε βάξνο θαη ηνπ Γεξκαλνύ θαη ηνπ Βξεηαλνύ εξγαδόκελνπ, γηαηί απηό έρνπλ 
αλάγθε ηα κνλνπώιηα θαη γη’ απηό θσδηθνπνηείηαη σο βαζηθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ επόκελε δεθαεηία κέζα από ην «ύκθσλν γηα ην Δπξώ» θαη 
ηελ «Δπξώπε 2020». Η θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε δελ εμαιείθεη ηελ αλεξγία. Σν παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο όπνπ ην επίζεκν πνζνζηό αλεξγίαο ήηαλ 
πάλσ από 10% ηελ πεξίνδν 2000-2008 παξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ κεζνζηαζκηθά θηλήζεθε ζην 3,5% είλαη απνθαιππηηθό. ηε θάζε ηνπ 
ςεινύ ξπζκνύ αλάπηπμεο νη κνλνπσιηαθνί όκηινη δεηνύλ ζπζίεο απ’ ηνπο εξγαδόκελνπο γηα λα απμεζνύλ ηα θέξδε. Ζ ππεξζπζζώξεπζε  θεξδώλ θαη 
θεθαιαίσλ νδεγεί πεξηνδηθά ζηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ απμάλεη ηελ αλεξγία. ηελ Διιάδα θζάζακε ζηε πην βαζεηά κεηαπνιεκηθή θξίζε κεηά από 
κηα δεθαεηία πνπ ν ξπζκόο αλάπηπμεο ήηαλ δηπιάζηνο απ’ ηελ Δπξσδώλε.   

Σόζν ε ζπγθπβέξλεζε, όζν θαη ν ΤΡΙΖΑ, καο ιέλε πσο ηάρα κπνξνύκε λα δνύκε άζπξε κέξα κέζα ζηελ ΕΕ, θηάλεη λα γίλεη κηα 
«ζθιεξή» επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Πέξα από ην «πεξηηύιηγκα» (απαγθίζηξσζε, ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απ’ ην κλεκόλην θ.ιπ.), πξνζπαζνύλ λα καο 
εμαπαηήζνπλ: νη κνλνπσιηαθνί όκηινη απνκπδνύλ ηνλ πινύην πνπ παξάγνπκε, θαη ε ΔΔ απνηειεί ηνλ νξγαλσηή θαη ζεκαηνθύιαθα απηήο ηεο 
ιεζηείαο. Οη αλάγθεο ησλ κνλνπσιίσλ γηα θζελόηεξε εξγαηηθή δύλακε, γηα λέα πεδία θεξδνθόξαο επέλδπζεο ησλ ππεξζπζζσξεπκέλσλ 
θεθαιαίσλ απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ. Κσδηθνπνηνύληαη ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απνθάζεηο, από ηε ζπλζήθε ηνπ 
Μάαζηξηρη κέρξη θάζε ινγήο θνηλνηηθέο δεζκεύζεηο όπσο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Οδεγίαο όηη ηα λαππεγεία κπνξνύλ λα παξάγνπλ 
κόλν πνιεκηθό πιηθό. Γηαπξαγκάηεπζε κε ηα κνλνπώιηα θαη ηελ ΔΔ ηνπο είλαη ζαλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη ηα πξόβαηα κε ηνπο ιύθνπο γηα ηε ζπληαγή 
κε ηελ νπνία ζα ηα καγεηξέςνπλ νη ιύθνη. Γελ ηνπο ελνριεί αλ ε ςήθνο ζνπ κεηαθηλείηαη από ηνλ έλαλ πνιηηηθό ππάιιειν ησλ νκίισλ ζηνλ άιιν, 
αλεμάξηεηα ηνπ αλ ην ςεθνδέιηην γξάθεη ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ ή ΓΖΜΑΡ. Δε θνβνύληαη αλ ε θπβέξλεζε ζα ιέγεηαη «θεληξναξηζηεξή», 
«αξηζηεξή», «θεληξνδεμηά» ή «ιατθή δεμηά». Φηάλεη λα κε ζίγεη ηα ηεξά θαη ηα όζηα ηεο εμνπζίαο ηνπο, ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ εμνπζία ησλ 
κνλνπσιίσλ. 

Ζ ζηάζε ησλ θπξίαξρσλ δπλάκεσλ ζην ΣΕΕ είλαη εμίζνπ επαίζρπληε. Ζ απάληεζή ηνπο ζηελ αδπλακία απνπιεξσκήο από ηνπο άλεξγνπο θαη 
ηνπο ππναπαζρνινπκέλνπο κεραληθνύο ηεο «εηζθνξνθαηαηγίδαο», γηα ηελ νπνία έρνπλ δεζπόδνπζα επζύλε κε ηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, 
γηα ηελ αληαπνδνηηθόηεηεα θαη ην λ.3518/2006 γηα ην ΣΜΔΓΔ, είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο «καύξεο εξγαζίαο» ησλ κεραληθώλ, κε ηελ επίζεκε 
δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο γηα 6 κήλεο αλά ρξόλν, δειαδή από  ηε κία ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ζην κηζό, «θιείλνληαο  από ηελ 
άιιε  ην κάηη» ζηα κνλνπώιηα ηνπ θιάδνπ πνπ ζα κπνξνύλ λα απαζρνινύλ γηα 6 κήλεο ην ρξόλν ηνπο κεραληθνύο «καύξνπο», ρσξίο αζθαιηζηηθά 
θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.  



ηοσς απανηάμε… 

«Η ανεργία θα λείυει μονατά ηη μέρα όποσ θα μπείηε εζείς ζε ανεργία!» 

Είλαη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε καο ηα πάλσ θάησ αλάπνδα λα θέξνπκε. Σίπνηα δελ ραξίδεηαη, όια θαηαθηηνύληαη. Όζν 
παξακέλνπκε παζεηηθνί ζεαηέο ησλ εμειίμεσλ ε θαηάζηαζε ζπλερώο ζα επηδεηλώλεηαη. Σα επηδόκαηα αλεξγίαο ζα κεησζνύλ θαη άιιν, ηόζν ζε 
πιήζνο, όζν θαη ζε κέγεζνο, ζα γίλνπλ επηδνηήζεηο πξνο ηνπο εξγνδόηεο αθνινπζώληαο ηελ επξσπατθή ζπληαγή ησλ «παξαγσγηθώλ επηδνηήζεσλ» . 
Ζ αλεξγία ζα απμεζεί, γηαηί ζα θιείζνπλ ρηιηάδεο αθόκα απηναπαζρνινύκελνη, γηαηί νη πην αδύλακεο επηρεηξήζεηο ζα θιείζνπλ γηα λα γηγαλησζνύλ νη 
κεγαιύηεξεο. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζα επηδεηλσζνύλ θαη νη κηζζνί ζα κεησζνύλ γηαηί ηα κνλνπώιηα ην έρνπλ αλάγθε, κπνξνύλ λα ην θάλνπλ  
θαη ζα ην θάλνπλ όζν πνξεπόκαζηε ζαλ «πξόβαηα επί ζθαγή».   

Έρνπκε επζύλε,  γηα λα γπξίζεη ε ξόδα ηεο ηζηνξίαο κπξνζηά, γηα λα κε ζθύςεη ν ιαόο ην θεθάιη γηα δεθαεηίεο. Να βγνύκε ζηνλ αγώλα, λα 
κελ ππνηαρζνύκε, λα κελ ππνθύςνπκε  ζηελ ηξνκνθξαηία ησλ κεραληζκώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα κελ «ηζηκπήζνπκε» ζηηο απηαπάηεο γηα ιύζεηο ρσξίο 
ζύγθξνπζε, μεθνύξαζηεο θαη αλέμνδεο, από ηνλ θαλαπέ θαη ηελ ηειεόξαζε. 

Γελ καο αμίδεη ν ξόινο ηνπ ζεαηή ζηε ζπληεινύκελε θαηαζηξνθή καο, ε κηδέξηα ηεο παξαίηεζεο από ην απηνλόεην δηθαίσκα–αλάγθε λα δεηο 
αμηνπξεπώο από ηε δνπιεηά ζνπ. Καλέλαο ζπκβηβαζκόο. Ο αγώλαο γηα ηελ απόθξνπζε ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ έξρνληαη θαη γηα ηελ αθύξσζε 
απηώλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί πξέπεη λα γίλεη αθόκα πην ζθιεξόο, αθόκα πην απνθαζηζηηθόο, λα ζεκαδεύεη ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηα 
κνλνπώιηα θαη ηελ ΕΕ ηνπο.   

Ζ επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα καο δελ αθνξά κόλν ηνπο άλεξγνπο κεραληθνύο, αθνξά ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο, είλαη θαζνιηθή. 
Καζνιηθή πξέπεη λα είλαη θαη ε αληεπίζεζε, ζηνρεύνληαο ζην πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηα κνλνπώιηα θαη ηελ άξρνπζα ηάμε. Γη’ απηό πξέπεη λα δνζεί ζε 
ζπληνληζκό κε ηηο ππόινηπεο δπλάκεηο πνπ νξγαλώλνπλ ηελ πάιε ηνπο κ’ απηό ην πεξηερόκελν, κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηεο ΠΑΔΒΔ, κε ηνλ 
ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.  

Ζ αλεξγία δελ είλαη θπζηθό θαηλόκελν. Είλαη θνηλσληθό θαηλόκελν, πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο 
πνπ έρεη αλάγθε έλαλ εθεδξηθό ζηξαηό άλεξγσλ πνπ αμηνπνηώληαο ηνλ ξίρλεη ηνπο κηζζνύο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδόκελσλ. Δελ ράλνπλ όινη 
απ’ ηελ αλεξγία. Αο ζπκεζνύκε ηελ παζίγλσζηε θξάζε πνπ  βξίζθεηαη ζην ζηόκα θάζε εξγνδόηε «μέξεηο πόζνη άλεξγνη πεξηκέλνπλ γηα λα 
δνπιέςνπλ κε απηά πνπ ζνπ θαίλνληαη ιίγα»  .  

ΔΛΑ ΜΑΕΗ ΜΑ λα δηεθδηθήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο πνπ ζπζηάδνληαη ζήκεξα ζην βσκό ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιηαθώλ 
νκίισλ, λα ζπκβάιινπκε ζηελ νξγάλσζε  ηεο αληεπίζεζεο ηνπ εξγαηηθνύ ιατθνύ θηλήκαηνο πξνο ηε κνλαδηθή δηέμνδν πξννπηηθήο, ην δξόκν ηεο 
απνδέζκεπζεο απ’ ηελ ΕΕ, ηεο δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κνλνπσιίσλ.  

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑ ΝΑ ΠΑΛΕΦΟΤΜΕ  

ΞΕΔΙΠΛΧΝΟΝΣΑ  ΣΗΝ ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ ΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΧΝΣΑ 

 Πιήξε ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο, θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο. 7σξν-5λζεκεξν-35σξν, θιαδηθέο ΣΣΕ πνπ λα ηθαλνπνηνύλ 
ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο. Πάιε γηα αμηνπξεπείο κηζζνύο θαη ζπληάμεηο κε απμήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Να 
κελ απνιπζεί θαλείο ζπκβαζηνύρνο ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα. Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ. 

 Πιήξε, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο άλεξγνπο θαη ππναπαζρνινύκελνπο κεραληθνύο-ηερληθνύο κε αλαλέσζε ησλ βηβιηαξίσλ 
πγείαο (ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, κε θάιπςε από ην θξάηνο κε ρξεκαηνδόηεζε 100% ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Ο ρξόλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξόλνο αζθάιηζεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ αλέξγσλ.  

 Επίδνκα αλεξγίαο γηα ηνπο άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο αλεμάξηεηα από ηξόπν ακνηβήο ηνπο (κηζζό, ΔΠΥ) ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ζην 80% 
ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ κέρξη λα βξνπλ δνπιεηά. Απινπνίεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ρνξήγεζήο ηνπ. Δε ζα επηηξέςνπκε ηε κείσζε 
θαη απηώλ αθόκε ησλ πεληρξώλ επηδνκάησλ. Έθηαην επίδνκα ζε όινπο ηνπο αλέξγνπο. Κακία κείσζε ησλ δηθαηνύρσλ επηδόκαηνο αλεξγίαο. Να 
ζεσξνύληαη άλεξγνη θαη νη απηναπαζρνινύκελνη πνπ έρνπλ αλαγθαζηεί λα δηαθόςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, έρνπλ 
απνδεδεηγκέλα θαηαζηξαθεί ή ην εηζόδεκα ηνπο βξίζθεηαη ζε εμεπηειηζηηθό επίπεδν, νη εξγαδόκελνη κε κεξηθή απαζρόιεζε ή εθ πεξηηξνπήο 
εξγαζία, γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ εξγάδνληαη. Επίδνκα αλεξγίαο δηθαηνύηαη θαη απηόο πνπ αλαδεηεί εξγαζία κέζσ ΟΑΕΔ θαη δελ βξίζθεη αλάινγε 
κε ηα πξνζόληα ηνπ θαη δελ αζθεί άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 Μείσζε 30% ησλ ηηκνινγίσλ ΔΕΚΟ, απαγόξεπζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο λεξνύ, ξεύκαηνο θαη ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ. Φνξήγεζε δσξεάλ θάξηαο 
απεξηόξηζησλ δηαδξνκώλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Δηαγξαθή ρξεώλ από ηόθνπο θαη πάγσκα απνπιεξσκήο δαλείσλ γηα όζν δηαξθεί ε αλεξγία. 
Καηάξγεζε αλαηνθηζκνύ γηα όια ηα δάλεηα. Αλαζηνιή θάζε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηεο θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο θαηνηθίαο πνπ 
αλήθεη θαηά θπξηόηεηα ζηνλ άλεξγν, θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο. Επηδόηεζε ελνηθίνπ ζην 100% ηεο αμίαο ηνπ. Να γίλνληαη δεθηά όια ηα 
παηδηά ησλ αλέξγσλ ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο. Τα παηδηά ησλ αλέξγσλ λα ζπνπδάδνπλ ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Πιήξε θάιπςε ηνπ 
θόζηνπο ζπνπδώλ γηα θνηηεηέο νη γνλείο ησλ νπνίσλ είλαη άλεξγνη. Κξαηηθή αγνξά, ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ ζε αλέξγνπο θαη 
ρακεινζπληαμηνύρνπο. Δεκηνπξγία θξαηηθώλ πξαηεξίσλ γηα αλάγθεο έλδπζεο, ππόδεζεο, αηνκηθήο πγηεηλήο ζε ηηκέο θόζηνπο. Δσξεάλ παξνρή 
παθέηνπ απαξαίηεησλ ζρνιηθώλ εηδώλ γηα ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ. 
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