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 Όπσο όινη αληηιακβαλόκαζηε, ηα κέηξα είλαη 
εμνλησηηθά. Όινη αζθαιώο ζέινπλ λα κπεη έλα ηέινο ζηελ 
εμαζιίσζε απηή, αθνύ ηα κέηξα αθνξνύλ όινπο καο. 

 Πξέπεη ςύρξαηκα, απνθαζηζηηθά, λα απνξξίςνπκε 
ηα κέηξα, λα έξζνπκε ζε ξήμε κε απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ 
εμππεξεηεί κόλν ηελ πινπηνθξαηία. Όζν πην γξήγνξα 
απνξξίςνπκε ηνπο εθβηαζκνύο, ηελ ηξνκνθξαηία ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο θαη ηεο Σξόηθαο, όζν πην γξήγνξα έξζνπκε ζε 
ξήμε κε απηνύο, ηόζν πην γξήγνξα ζα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο 
θαη γηα καο θαη γηα ηε λενιαία. 

 Ζ ΔΑΚ-,  ζπζπεηξσκέλε ζην Π.Α.ΜΔ., απηό ην 
δξόκν πξνηείλεη ζε όινπο, ξήμεο – αλαηξνπήο κε αιιαγή ησλ 
ζπζρεηηζκώλ ζε όια ηα επίπεδα. Γηεθδηθνύκε όια ηα 
δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο καο. Άιινο δξόκνο δελ ππάξρεη. 

 

  

Όιε ηε δηεηία αιιά θαη ζηηο πξόζθαηεο ζπγθεληξώζεηο 
ηνπ ..Σ.Δ. ζηηο 10/10/12 θαη 21/11/12, ε ΔΑΚ-  έθαλε 
αθόκα κηα θνξά παξέκβαζε κε νκηιίεο ησλ ζηειερώλ ηεο 
(ΓΗΑΝΝΖ ΒΑΜΒΑΚΟΤΖ κέινο Γ.. θαη ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ). Δπεζήκαλαλ: 

 Σε ζνβαξή επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο καο 

 Όηη ε επίζεζε ζα ζπλερηζηεί θαη πσο είλαη ςέκα όηη «ηα 
κέηξα είλαη ηα ηειεπηαία» 

 Όηη ε πάιε ηνπ ηαμηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζα 
ζπλερηζηεί θαη εθεί πξέπεη λα ζπλαληεζνύκε ΟΛΟΗ. 

 Όηη ηα κέηξα αθνξνύλ ΟΛΟΤ. Γηα απηό ζ’ απηήλ ηελ 
εληαία επίζεζε Σξόηθαο – Δξγνδνηώλ, ΜΟΝΟ ΔΝΗΑΗΑ  κ’ 
όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο  - ζπληαμηνύρνπο - λενιαία, κε 
ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό κπνξνύκε λα ηνπο 
απνθξνύζνπκε, λα βάινπκε εκπόδηα, λα έρνπκε ειπίδεο. 

 Όηη ε ΓΔΔ (θαη θαη’ επέθηαζε ΤΣΔ – ΣΔ) έρνπλ 
ζνβαξέο επζύλεο, αθνύ ε ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΟΤ ζηήξηδε 
ΑΤΣΈ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΖΔΗ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο 
πνιηηηθέο ηνπο. «Οη αγσληζηηθέο» ηνπο θνξώλεο, 
ηδηαίηεξα ηνπ ΤΣΔ, ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΗΟΤΝ ΠΛΔΟΝ 
ΚΑΝΔΝΑ.   

 Όηη πξέπεη ζπζπεηξσκέλνη λα δπλακώζνπκε ηνπο 
αγώλεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

 Όηη ν ζύιινγνο ΣΔ πξέπεη λα θηλεζεί πην δπλακηθά 
όπσο επαλεηιεκκέλα έρνπκε πξνηείλεη. 

 Όηη ν ΤΣΔ, κε πξσηαγσληζηέο ΠΑΚΔ – ΠΑ 
ππνλνκεύνπλ ηε ιύζε ησλ  αηηεκάησλ ηνπ ζπιιόγνπ 
(επηηόθηα δαλείσλ, ηζνινγηζκόο, βνήζεκα θιπ) θαη όηη νη 
ζεκεξηλέο εθθιήζεηο ηνπο γηα ελόηεηα, ε επηδίσμή ηνπο 

λα θαηέβνπλ ζηηο πξνζερείο εθινγέο (ςεθνδέιηην ΠΑΚΔ 
– ΠΑ), έρνπλ άιινπο ζηόρνπο θαη ζθνπνύο πνπ έρνπλ 
ήδε γίλεη αληηιεπηνί απ’ ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

 Όηη νη ζπληαμηνύρνη δελ έρνπκε αλάγθε από ηνπο 
πξνζηάηεο, από ηνπο ρξόληα ηώξα εξγνδνηηθνύο θαη 
θπβεξλεηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο πνπ έζηειλαλ 
ζπγραξεηήξηα ηειεγξαθήκαηα ζηνλ Λνβέξδν – Κνπζειά 
– Παπαθσλζηαληίλνπ θ.α. όηαλ όιε ε ρώξα βνγθνύζε 
από ηα Ννκνζεηήκαηά ηνπο.     

Οη εθπξόζσπνη ηεο ΔΑΚ- δήηεζαλ από ηνπο 
ζπγθεληξσκέλνπο ζπληαμηνύρνπο λα θξίλνπλ ηελ ΠΑΡΟΤΗΑ, 
ΣΖ ΓΡΑΖ, ΣΟ ΖΘΟ ΣΖ ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΝΑ 
ΒΓΑΛΟΤΝ ΦΤΥΡΑΗΜΑ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ. 

 

 

 
Οη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζ’ όιε ηε ρώξα 
δείρλνπλ όρη κόλν ηε δπλακηθή, αιιά θαη ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο 
πνπ έρνπλ ηα ζπλδηθάηα, ηα ζσκαηεία θαη νη άιιεο 
παξαηάμεηο, πνπ αθόκα θαη ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα 
ζηεξίδνπλ θαη λα ζπγρλσηίδνληαη κε ηνλ έλνρν εξγνδνηηθό θαη 
θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό ηεο ΓΔΔ. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΣΑ ΑΝΣΔΡΓΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΔΜΔΙ 

ΓΤΝΑΜΙΚΖ ΠΑΛΙ Ζ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΖ ΔΑΚ- 

 

Γηα επηθοηλωλία κε τελ  ΔΣΑΚ-Σ: 

Βακβαθούσες Γηάλλες                                   6944 609544 

Καπλίσε Σούδσ…………                                   6977951139 

Κοτσέλοσ Κατερίλα……                                  6973 798438 

Ξαλζόποσιος Παλαγηώτες………                      6975 756429 

Σηάτρα Βηβή……………...                                  6977 351570 

Τρηαλταυύιιοσ Γεκήτρες                              6977 327802 

 



 

 

Στο Δικό μας …..Δρόμο…. 
 

Ο λαός να σσντρίυει το παλιό 
 

Ήμοςν πάνω ζε ένα λόθο  

και είδα ηο παλιό να πλεζιάδει, 

μα επσόηαν ζαν νέο  

Σεπνόηαν πάνω ζε καινούπγια 

δεκανίκια πος κανέναρ δεν είσε ξαναδεί 

και βπωμούζε νέερ μςπωδιέρ ζαπίλαρ» 

 (Μπ. Μπρεττ) 

ΥΟΛΙΑ ΥΟΛΙΑ…. 

 

Δίλαη γλσζηό όηη όζνη ζπλάδειθνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ κεηά 
ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. Λνβέξδνπ (ΗΟΤΛΗΟ 2010), βξίζθνληαη ζηα 
δηθαζηήξηα γηαηί δελ ηνπο έρεη θαηαβιεζεί ε ζρεηηθή 
απνδεκίσζε. Ο Νόκνο δελ άιιαδε ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο, 
αιιά όπσο θαη ν ίδηνο ν Τπνπξγόο ηόληδε είρε αιιάμεη κόλν 
ηνλ ρξόλν πξνεηδνπνίεζεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ήδε θαηέβαιε 
ζπκβηβαζηηθά ηηο απνδεκηώζεηο αθνύ ζε 4 πξσηόδηθεο 
απνθάζεηο δηθαηώζεθαλ νη εξγαδόκελνί ηεο. Άιισζηε, αλ είρε 
αιιάμεη ην ύςνο ησλ απνδεκηώζεσλ, ηόηε γηαηί ε Σξόηθα ζα 
απαηηνύζε (όπσο θαη έγηλε ηειηθά) λέν λόκν πνπ άιιαδε πξνο 
ην ρεηξόηεξν ηα δεδνκέλα; 

 Ννκίδνπκε όηη ε Γηνίθεζε ηεο Σ.Δ. πξέπεη άκεζα λα 
επζπγξακκηζηεί κε ηε ινγηθή. Λνγηθή πνπ ηνπιάρηζηνλ ε 
Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο απνδέρζεθε, ζπκβηβάζηεθε θαη δελ 
εθηίζεηαη. Πξέπεη νη ζύιινγνη, ηόζν ησλ ελ ελεξγεία όζν θαη 
ησλ ζπληαμηνύρσλ, λα ελεξγήζνπλ ώζηε λα απνθαηαζηαζεί 
άκεζα απηή ε εθθξεκόηεηα.   

 

 

Σν Γ.. έζηεηιε πάιη πξόζθιεζε ζηε Γηνίθεζε 
(1/11/12) γηα ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε ησλ εθθξεκώλ ζεκάησλ 
πνπ αθνξνύλ ηηο ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνπο ηεο Σ.Δ. 

 Ζ Γηνίθεζε «θσθεύεη». Ο Γ/ληεο Γηνηθεηηθνύ πνηέ 
δελ απαληάεη ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ καο, δελ είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο. Ηζρπξίδεηαη όηη πξέπεη λα «ζπλαληεζείηε κε 
ηνλ Γηνηθεηή». 

 Δκπαηγκόο; Αο βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα νη 
ζπληαμηνύρνη. 

 Πέξα από ηηο επζύλεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.., 
αθνύ κε πην δπλακηθό ηξόπν, (όπσο επαλεηιεκκέλα ε ΔΑΚ- 
έρεη πξνηείλεη), πξέπεη λα αληηδξάζνπκε, δελ κπνξνύκε λα κε 
ζεκεηώζνπκε ηελ ππνκνλεπηηθή ζηάζε γηα άιιε κηα θνξά ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ ελ ελεξγεία,  ηνπ Γ.. ΤΣΔ.   

 

  

 

 

ΥΟΛΙΑ ΥΟΛΙΑ…. 

 

Οη ζηπινβάηεο ηνπ εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ 
ζπλδηθαιηζκνύ, απηνί πνπ ρξόληα ηώξα πξσηνζηάηεζαλ ζηελ 
θαζππόηαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή πνπ 
αζθήζεθε ηα 30 ηειεπηαία ρξόληα ζην ρώξν ηεο Σ.Δ 
«αλεβαίλνπλ ζηα αληηκλεκνληαθά θεξακίδηα». Όπσο θαίλεηαη, 
επηδηώθνπλ, κε ηε δεκηνπξγία «Αλεμάξηεηεο» ζπλδηθαιηζηηθήο 
θίλεζεο, λα ζώζνπλ θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο. ΠΑΚΔ – ΠΑ – 
ΓΑΚΔ ινηπόλ ζε θνηλό ςεθνδέιηην «Αλεμάξηεησλ» ζηνπο 
ζπληαμηνύρνπο…! (Γηα καο πάλησο νη κάζθεο είραλ πέζεη πξν 
πνιιώλ εηώλ…). Θπκίδνπκε κόλν νξηζκέλα «αλδξαγαζήκαηά 
ηνπο» 

 Τπέγξαςαλ ηελ «αλαδηνξγάλσζε ηεο  Σ.Δ» κε ηελ 
πξνεγνύκελε Γηνίθεζε, κε απνηέιεζκα λα πεξάζεη ε 
Γηνίθεζε «αλαίκαθηα» ηε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (νη ππάιιεινη από 3.500 ζε 1.800), - 
ΜΟΝΑΓΧΝ – ΔΡΓΑΗΧΝ – ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΚΣΖΔΧΝ ΜΑ, κε ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή κείσζε 
θαη ησλ εηζθνξώλ ζηα Σακεία καο. 

 Δπηρείξεζαλ λα ζπζηήζνπλ Ηδησηηθή Αζθάιηζε ζην 
θνκκάηη ηεο Τγείαο (κε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ην 
Σ.Τ. …), βγάδνληαο κάιηζηα έμσ ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 
Θπκίδνπκε όηη ζηε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε πνπ είρε 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ίλα 16, απνδνθηκάζηεθαλ έληνλα 
από 500 ζπληαμηνύρνπο ηεο Σ.Δ. ν Πξόεδξνο θαη ν 
Γξακκαηέαο ηνπ ΤΣΔ.  Αληίζεηα, ε ΔΑΚ κε ηελ 
ηνπνζέηεζή ηεο ηόηε, βξέζεθε ζην πιεπξό ησλ 
ζπληαμηνύρσλ θαη επηδνθηκάζηεθε γηα ηε ζηάζε ηεο απηή 
από ην ζύλνιν ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

 ηελ ηειεπηαία επηρεηξεζηαθή ζύκβαζε ζπκθώλεζαλ κε 
ηε Γηνίθεζε γηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ Γαλείσλ, 
βγάδνληαο έμσ ηνπο ζπληαμηνύρνπο (θάηη πνπ ζπλέβε γηα 
πξώηε θνξά). 

 ηώπεζαλ εθθσθαληηθά ζηελ θαηάξγεζε από ηε 
Γηνίθεζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ (όια ηα ηειεπηαία ρξόληα), 
κνινλόηη νη ζπληαμηνύρνη ηεο ΔΣΔ, ΑΣΔ, ΑΛΦΑ θ.α 
έπαηξλαλ κέξνο ή όιν ηνλ ηζνινγηζκό) 

 Γελ ππνζηήξηδαλ ζηηο αλαθνηλώζεηο ηνπο (θαη ηνπ ΤΣΔ 
αιιά θαη ησλ παξαηάμεσλ ηνπο) κέρξη θαη ην 2012, ΟΤΣΔ 
ΔΝΑ ΑΗΣΖΜΑ ΣΧΝ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ. 

Να γηαηί ιέκε όηη ε «δήζελ» αθνκκάηηζηε αλεμάξηεηε 
θίλεζε πνπ δεκηνύξγεζαλ νη 2 ζπλδηθαιηζηέο (Γνδαδίλνο – 
Δπζηαζίνπ), πνπ βαξύλνληαη γηα όια ηα παξαπάλσ θαη όρη 
κόλν, πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο 
ζηόρνπο ηνπο, θάζε έληηκν θαινπξναίξεην ζπλάδειθν. 

   

Γειώλνπλ αλεμάξηεηνη… 

αιιά είλαη εμαξηεκέλνη από ηηο εξγνδνηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο 
πνιηηηθέο. 

Γειώλνπλ αλεμάξηεηνη 

αιιά ζπκπνξεύνληαη κε ηηο γλσζηέο πιεηνςεθίεο. 

Γειώλνπλ αλεμάξηεηνη 

αιιά είλαη εμαξηεκέλνη από ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο, 
γη’ απηό είλαη θαη επηθίλδπλνη. 

ΑΠΟΕΖΜΙΩΖ: Άκεζα λα θαηαβιεζεί 

 

Οη ζπλαληήζεηο πνπ δελ… γίλνληαη  

θαη ε ππνλόκεπζε 

 

ΟΥΙ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΒΔΡΝΖΣΙΚΟ 
ΤΝΓΙΚΑΛΙΜΟ 

 



 

 

 

Με ηηο ξπζκίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην πνιπλνκνζρέδην 
ην νπνίν ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή: 

 Καηαξγείηαη ε θαζνιηθόηεηα ηεο Δζληθήο Γεληθήο 

πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο  

 Αιιάδεη ν ηξόπνο θαζνξηζκνύ ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, 

πνπ ζα απνθαζίδεηαη πιένλ από ηελ θπβέξλεζε  

 Απμάλνληαη από ηα 65 ζηα 67 ηα γεληθά όξηα ειηθίαο 

ζπληαμηνδόηεζεο, ξύζκηζε πνπ ζπκπαξαζύξεη ζε 

αύμεζε ησλ ρξόλσλ εξγαζίαο γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ  

 Καηαξγνύληαη νξηζηηθά γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα ην δώξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη 

ην επίδνκα αδείαο  

 Καηαξγνύληαη νξηζηηθά γηα όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ην 

δώξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ην επίδνκα αδείαο  

 Μεηώλνληαη ζε πνζνζηά 5 - 20% όιεο νη ζπληάμεηο  

 Μεηώλεηαη ην εθάπαμ πνπ ρνξεγνύλ ηα Σακεία, ελώ 

δίλεηαη ζηελ θπβέξλεζε ε δπλαηόηεηα γηα παξαπέξα 

κεηώζεηο  

 Καηαξγείηαη από ην 2014 ην ΔΚΑ γηα ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο κέρξη 64 ρξόλσλ  
 Πεξηθνπέο ζηα εηδηθά κηζζνιόγηα έσο 27%  

 Νέεο κεηώζεηο απνδνρώλ ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΓΔΚΟ  

 Καηαξγνύληαη ηα νηθνγελεηαθά επηδόκαηα  

 Καηαξγνύλ ην επίδνκα ηέθλσλ, πνπ αλέθαζελ ζπλόδεπε 

ηηο απνδνρέο ησλ κηζζσηώλ, ην νπνίν αληηθαζηζηνύλ 

από κηθξνπνζά πνπ ζα δίλνληαη κε απζηεξά 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα.  

 Γξνκνινγνύληαη δηαδηθαζίεο γηα καδηθέο απνιύζεηο ζην 

Γεκόζην  

 Μεηώλνληαη νη απνδεκηώζεηο απόιπζεο  

 Δπηβάιινπλ ραξάηζη 1 επξώ γηα θάζε ζπληαγή πνπ 

εθηεινύλ νη αζζελείο  

 Δπηβάιινπλ ραξάηζη 25 επξώ σο ...«εηζηηήξην» γηα θάζε 

αζζελή ζε δεκόζην λνζνθνκείν  

 Απμάλεηαη ε ηηκή ησλ ηζηγάξσλ 40 - 60 ιεπηά ην παθέην 

θαη 1,4 επξώ ν θαπλόο γηα ηα «ζηξηθηά»  

 Απμάλεηαη θαηά 10 ιεπηά ε ηηκή ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο  

 Λεειαηνύληαη νη κηθξνκεζαίνη αγξόηεο κε αύμεζε ηεο 

εηζθνξάο ηνπ ΟΓΑ, κείσζε ηνπ ζπληειεζηή επηζηξνθήο 

ηνπ ΦΠΑ θαη ηελ άγξηα θνξνιόγεζε πνπ ζρεδηάδεηαη ζε 

βάξνο ηνπο  

 Γίλνληαη απζηεξόηεξα ηα θξηηήξηα γηα ηελ θαηαβνιή 

ζύληαμεο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο θαη ζηηο 

άγακεο ζπγαηέξεο  

 Δπηβάιιεηαη πιήξεο απειεπζέξσζε επαγγεικάησλ. 

 
 

 
 
 
Σν ΠΑΜΔ δεκνζηνπνίεζε ην πιαίζην πάιεο ηνπ γηα 

ην επόκελν δηάζηεκα. Μεηαμύ άιισλ εηζεγεηηθά αλαθέξεη, 
«…Καινύκε ηα ζσκαηεία, ηηο νκνζπνλδίεο, ηα εξγαηηθά 
θέληξα, θάζε εξγαδόκελν θαη εξγαδόκελε μερσξηζηά. Ούηε 
ώξα ρακέλε! Ζ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρώξαο καο, ηα ιατθά 
ζηξώκαηα έρνπλ ηε δύλακε λα ζηακαηήζνπλ ηελ επίζεζε, λα 
παξεκπνδίζνπλ, λα θαζπζηεξήζνπλ, λα καηαηώζνπλ 
πξνζσξηλά θαη ζηελ πνξεία λα αλαηξέςνπλ ζπλνιηθά ηελ 
αληηιατθή βαξβαξόηεηα. Να ηα θέξνπλ όια ηνύκπα. Να 
αλνίμνπλ ην δξόκν πξνο κηα άιιε θηινιατθή αλάπηπμε. Με 
εληαίν κέησπν πάιεο απέλαληη ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή…». 
πλερίδνληαο αλαθέξεη όηη «…νη εξγαδόκελνη – ζπληαμηνύρνη 
δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό ζπκθέξνλ κε ην ΔΒ, ηε 
πινπηνθξαηία …», αζθεί θξηηηθή ζηελ ΓΔΔ όηη «…αζσώλεη 
ηνπο θαπηηαιηζηέο… θαη πξναζπίδεηαη ηελ ΔΔ κε ηηο ιεγόκελεο 
αληηκλεκνληαθέο δπλάκεηο…». Σν ΠΑΜΔ παιεύεη γηα θίλεκα 
εληαίν θαη απνθαζηζκέλν ελάληηα ζηα κνλνπώιηα θαη 
πξνηείλεη, αθνύ θαηαδηθαζηνύλ ηα κέηξα, λα πξνεηνηκαζηνύλ 
όινη νη θιάδνη γηα παλειιαδηθή Γεληθή απεξγία θαη άιιεο 
θηλεηνπνηήζεηο. Καιεί γηα δηεθδίθεζε (κεηαμύ άιισλ): 

 θακία κείσζε κηζζώλ. Αλάθιεζε όισλ ησλ κεηώζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ. Πάιε γηα αμηνπξεπείο κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, κε 
απμήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, 

 κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, 

 πξνζιήςεηο ζηνπο ηνκείο Τγείαο, Πξόλνηαο, Δθπαίδεπζεο 
θαη άιισλ έξγσλ θνηλσληθώλ ππνδνκώλ, 

 άκεζε αλάθιεζε όισλ ησλ κεηώζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο 
θύξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ηα ηειεπηαία 2,5 ρξόληα. 
Καηώηεξε ζύληαμε ζηα 1.120 επξώ, 

 επαλαθνξά ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ ζπληάμεσλ κε 
όζα ίζρπαλ πξηλ από ην Νόκν 3863/2010, 

 θαλέλαο εξγαδόκελνο αλαζθάιηζηνο, 
θάιπςε από ην θξάηνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ιεειαηήζεθαλ από 

ην ρξεκαηηζηήξην θαη ην θνύξεκα ησλ νκνιόγσλ. 

 

 

 

 
 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ 
 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηελ δηακόξθσζε ήζνπο θαη ζθπξειάηεζε δεζκώλ 
κεηαμύ ηνπο. Απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο απνβαίλνπλ ρξήζηκα ζην 
θνηλσληθό γίγλεζζαη κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ε εξγαζηαθή 
πξνζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ. Οη 
ηζρπξηζκνί θάπνησλ όηη ε πξόηαζε ηεο ΔΑΚ- γηα ηε ζύζηαζε κηαο 
δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο πνιηηηζκνύ είλαη πξνεθινγηθή δελ 
επζηαζνύλ, αθνύ ε παξάηαμε ηεο ΔΑΚ- έρεη επαλεηιεκκέλα 
πξνηείλεη ζην παξειζόλ, θαη ζην Γ.. δηα ησλ πξώελ πκβνύισλ 
ηεο Παλαγηώηε Ξαλζόπνπινπ θαη Γεκήηξε Σξηαληαθύιινπ, ηελ 
ζύζηαζε κίαο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο πνιηηηζκνύ γηα ηνλ 
θαιύηεξν ζπληνληζκό θαη παξαγσγή πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 
πξνο όθεινο ησλ ζπληαμηνύρσλ αιιά θαη παληόο άιινπ 
ελδηαθεξνκέλνπ. Σελ πξόηαζε επαλέιαβε ν ησξηλόο ύκβνπιόο καο 
Γηάλλεο Βακβαθνύζεο. 

Μέηξα - θόιαζε γηα ηα ιατθά λνηθνθπξηά 

ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΔ ΑΝ ΓΔΝ ΠΟΤΜΔ ΔΜΔΗ ΟΗ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ – ΟΗ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ – Ζ ΝΔΟΛΑΗΑ ΣΖΝ 
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΛΔΞΖ.  
ΔΜΔΗ ΔΥΟΤΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ – ΔΜΔΗ ΘΑ ΣΟΤ 
ΑΝΑΣΡΔΦΟΤΜΔ.  
ΟΛΟΗ ΚΑΗ ΟΛΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΖΜΑΗΔ ΣΟΤ ΠΑ.Μ.Δ. ΜΔ 
ΣΗ ΖΜΑΗΔ ΣΖ ΣΑΞΗΚΖ ΠΑΛΖ ΚΑΗ ΟΥΗ ΣΖ Δ.Δ., ΣΧΝ 
ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΜΒΗΒΑΜΔΝΧΝ ΖΓΔΗΧΝ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΖ 



 

 

 

 

Πνιινί θαινπξναίξεηνη ζπλάδειθνη ζέηνπλ ην εξώηεκα: «Μήπσο αλ 
ε ςεθνθνξία ζην Σύιινγν γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, 
εθιεγνύλ νη θαιύηεξνη;» Σελ άπνςε απηή θαιιηεξγνύλ εληέρλσο 
πξόζθαηα θαη δηάθνξνη δήζελ «αλεμάξηεηνη» ζπλδηθαιηζηέο. Η 
απνζαθήληζε θάπνησλ βαζηθώλ δεηεκάησλ γηα ην εληαίν ςεθνδέιηην, 
πηζηεύνπκε όηη είλαη αλαγθαία. 

 Είλαη, ζηελ νπζία, αθξαίν πιεηνςεθηθό ζύζηεκα. Όπνηα ν-
κάδα ζπλαδέιθσλ δηαζέηεη ην ζρεηηθά κεγαιύηεξν αξηζκό ςήθσλ, 
κπνξεί λα εθιέμεη όινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Απηό κπνξεί λα ην 
πεηύρεη αθόκε θαη κηα νξγαλσκέλε νκάδα κε ην έλα ηξίην, ι.ρ., 
ησλ ζπλαδέιθσλ, αλ νη ςήθνη ησλ ππνινίπσλ είλαη δηαζπαζκέλνη 
ζε πνιινύο ππνςήθηνπο. 

 Έρνπλ κεησκέλε δπλαηόηεηα εθινγήο ηα κε γλσζηά κέιε. 
Επεηδή ε επηινγή γίλεηαη κόλν ζηε βάζε νλνκάησλ, θαη όρη ζηε 
βάζε ζέζεσλ ζπγθξνηεκέλσλ ζε ςεθνδέιηηα νκάδσλ, 
επσθεινύληαη όζνη ζπλάδειθνη είλαη ήδε γλσζηνί θαη, θπζηθά, 
όζσλ κπνξεί λα πξνσζεζεί ε ζηαπξνδνζία από νξγαλσκέλεο 
νκάδεο. 

 Πξνθύπηεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ πξνβνιή 
ησλ ζέζεσλ δεθάδσλ ππνςεθίσλ. Αλ νη εθινγέο είλαη λα γίλνπλ 
κε ίζνπο όξνπο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε θάζε 
ππνςήθην ηνπ εληαίνπ ςεθνδειηίνπ λα πξνβάιιεη ηηο απόςεηο ηνπ. 
Αλ, δει., είλαη ζαξάληα ππνςήθηνη, απηό πνπ ζήκεξα γίλεηαη γηα 
δύν, ηξεηο, ηέζζεξηο ζπλδπαζκνύο, ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζαξάληα 
θνξέο! 

 Ο πξνθαζνξηζκόο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ ππνςεθίσλ, πνπ 
πξνηείλεηαη θάπνηεο θνξέο, αλαηξεί ηε θηινζνθία ηνπ. Αλ 
πεξηνξηζηεί ν αξηζκόο απηώλ πνπ ζέινπλ λα βάινπλ ππνςεθηόηεηα, 
γηα λα πεξηνξηζηεί ην παξαπάλσ πξόβιεκα, ή, αθόκε ρεηξόηεξα, 
αλ πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ππνςεθίσλ από θάζε 
ζπλδπαζκό ησλ πξνεγνύκελσλ εθινγώλ, ζηελ νπζία γίλεηαη 
πξνεπηινγή απηώλ πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ ςήθν, αιινηώλνληαο 
θαη αλαηξώληαο ην ζθεπηηθό ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο 
ςήθνπ ησλ ζπλαδέιθσλ 

 Ο πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηαπξώλ, πνπ επίζεο, 
πξνηείλεηαη, πεξηνξίδεη ηερλεηά ηε δπλαηόηεηα επηινγήο 
(ιηγόηεξνη ζηαπξνί από ηνλ αξηζκό ησλ εθιεγνκέλσλ) θαη δελ 
εμαιείθεη ηε δπλαηόηεηα δπζαλάινγεο επηθξάηεζεο κηαο 
ζρεηηθά πιεηνςεθνύζαο νκάδαο.  

Τν ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθό 
ηνπ πιιόγνπ καο, κπνξεί λα ππεξεηεζεί ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, 
κόλν κε ηελ ύπαξμε ςεθνδειηίσλ πνπ δηαζέηνπλ 
ζπγθξνηεκέλεο απόςεηο γηα ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο 
ησλ πξνβιεκάησλ καο. Μόλν κε ηε δεκηνπξγηθή αληαιιαγή 
απόςεσλ κέζα θαη έμσ από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηε 
ζπζπείξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ γύξσ από αγσληζηηθή ζηάζε θαη 
θαηεύζπλζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί Ελόηεηα ζηε Δξάζε. Σα πεξί 
εληαίνπ ςεθνδειηίνπ είλαη, απιώο, απνπξνζαλαηνιηζηηθά. 

 

 
 

Φαίλεηαη αληηθαηηθό; Κη όκσο, ην δνύκε! Ηδηαίηεξα ηα 
ηειεπηαία ρξόληα! 

Από ην απνκαθξπζκέλν Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ, κέρξη ηελ 
πην θνληηλή Ληβύε θαη ηε γεηηνληθή καο «Γηνπγθνζιαβηθή 
Οκνζπνλδία», όπσο ιεγόηαλ θαη ήηαλ θάπνηε. Ωκέο επεκβάζεηο ζε 
θπξίαξρα θξάηε, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηε δηάιπζή ηνπο θαη ηνλ 
απεξίγξαπην θνηλσληθό όιεζξν θαη αλζξώπηλν πόλν. Ή, αιινύ, 
όπσο ζηε πξία, έκκεζεο επεκβάζεηο ζε εμεγέξζεηο ή εκθύιηεο 
ζπξξάμεηο, κε απνηέιεζκα απηό πνπ ιέλε αλζξσπηζηηθή θξίζε. Ή, 
αιινύ, Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλε, λα ζπλερίδεηαη ν αθήξπθηνο 
πόιεκνο, κε απνθιεηζκνύο πεξηνρώλ αιιά θαη ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ εμνπζελώλνπλ ηνπο ιανύο, θαη ησλ ηζρπξώλ θαη 
ησλ αδπλάησλ. Δλώ, ηαπηόρξνλα, λα θνπληώλνπλ νη απεηιέο γηα 
ζύξξαμε, κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο, κεηαμύ ηνπ νπιηζκέλνπ κε 
ππξεληθά όπια Ηζξαήι θαη ηεο ππνηηζέκελεο «ελ δπλάκεη» 
ππξεληθήο ρώξαο ηνπ Ηξάλ. Καη ζηα άιια ζύλνξα ηεο γεηηνληθήο καο 

Σνπξθίαο, πνπ ζέιεη λα παίμεη ξόιν εγέηηδνο πεξηθεξεηαθήο 
δύλακεο, λα γίλνληαη ζπνξαδηθέο ζπγθξνύζεηο κε ην πξηαθό 
ζηξαηό. Πόιεκνο! 

Καη ζηελ Διιάδα, Δηξήλε! Δηξήλε κόληκε θαη ζηαζεξή; 
Δηξήλε κε ηελ πιήξε έλλνηα ηεο ιέμεο «θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 
δελ ππάξρνπλ ερζξνπξαμίεο, ζπγθξνύζεηο ή αλαηαξαρέο κεηαμύ 
θξαηώλ ή ζην εζσηεξηθό ελόο θξάηνπο» (Λεμηθό Μπακπηληώηε, Γ’ 
Έθδ. 2006); Δηξήλε, κε εμειηζζόκελν έλαλ θνηλσληθό πόιεκν 
θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ, κηζζσηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ πξώηηζηα, 
αιιά θαη ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ; 
Δηξήλε, κε εθαηνκκύξηα αλέξγνπο θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνπ 
ζηεξνύληαη αθόκε θαη ηελ ηξνθή θαη νδεγνύληαη ζηα ζπζζίηηα ηεο 
θηιαλζξσπίαο; Δηξήλε, κε ζηξαηηέο ιαζξνκεηαλαζηώλ, θαηά θύξην 
ιόγν άκεζσλ ή νηθνλνκηθώλ ζπκάησλ ησλ γεηηνληθώλ πνιέκσλ, 
βνξά θπθισκάησλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξώπνπ (από ηνπο 
ππεύζπλνπο «ηξάθηθηγθ» i  θάζε είδνπο, κέρξη απηνύο πνπ 
εθκεηαιιεύνληαη «ιάζξα» ηελ εξγαηηθή ηνπο δύλακε), λα 
θαηαθεύγνπλ ή λα εηζβάινπλ ζηε ρώξα θαη λα ζπληεινύλ ζηελ 
απνξξύζκηζε ελόο ζθόπηκα --γηα λα εμππεξεηεί ηα κεγάια 
πνηθηιώλπκα ζπκθέξνληα-- απνξξπζκηζκέλνπ θξάηνπο; Δηξήλε, κε 
ηηο λεόθνπεο θαζηζηηθέο νξδέο –από ηε θύηξα ησλ παιηώλ-- λα 
παίδνπλ δήζελ ην ξόιν ησλ «εθθαζαξηζηώλ ηεο παηξίδαο» κε 
εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαηά παληόο πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ 
ηδενινγία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπο, κε ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ 
«θαζαξόηεηα ηεο θπιήο»; Δηξήλε, κε θαηάξγεζε πξαθηηθά θάζε 
εξγαζηαθνύ δηθαηώκαηνο, πνπ μαλαζέηεη σο όξακα, όηαλ ππάξρεη 
ζέζε κηζζσηήο εξγαζίαο, απηό πνπ ζθξαγίζηεθε κε αίκα –θαη γηα ην 
νπνίν ρύζεθε πνιύ αίκα ζηε ζπλέρεηα-- πξηλ 156 ρξόληα ζην 
ηθάγν, ην 1856: 8σξε εξγαζία, 8σξε αλαςπρή, 8σξε 
αλάπαπζε; 

Μα, δελ είλαη πξνηηκόηεξε έζησ θη απηή ε εηξήλε από ηνλ 
όιεζξν ηνπ πνιέκνπ; Αλακθηζβήηεηα! Μόλν πνπ πίζσ από ηνπο 
πνιέκνπο θαη απηήλ ηελ θνινβή εηξήλε, βξίζθνληαη κεγάια 
γεσζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ 
ρσξώλ, πνπ ηα δηαζθαιίδνπλ ζηελ πδξόγεην κε θάζε κέζν, κε ην 
πξνπέηαζκα δηεζλώλ νξγαληζκώλ (ΝΑΣΟ, Δπξσπατθή Έλσζε) πνπ 
απεθδύζεθαλ ηνλ πξνζρεκαηηθό «ακπληηθό» ηνπο ραξαθηήξα θαη 
ιεηηνπξγνύλ κε επηζεηηθά δόγκαηα θαηά παξάβαζε θάζε έλλνηαο 
δηεζλνύο δηθαίνπ. Μεγάια γεσζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά 
ζπκθέξνληα ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο, πνπ ηα 
δηαζθαιίδνπλ ζηελ πδξόγεην κε θάζε κέζν. Γειαδή, νη 
ηκπεξηαιηζηηθέο ρώξεο θαη ην δηεζλέο θεθάιαην, κε αηρκή δόξαηνο 
ην ρξεκαηνπηζησηηθό, ζε έλα ξπζκηζηηθό θέληξν ηνπ νπνίνπ 
εξγαδόκαζηε. Καη ε επξύηεξε γεηηνληά καο ζπγθεληξώλεη ηεξάζηην 
θπζηθό θαη νξπθηό πινύην, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 
θαη ε ρώξα καο απνηειεί θξίζηκν θξίθν γηα ηνπο δηαύινπο 
θπθινθνξίαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, αιιά θαη 
ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Αλακθηζβήηεηα, πξνηηκόηεξε έζησ θη απηή ε θνινβή 
εηξήλε. Μόλν πνπ, αλ δελ ηελ ππεξαζπίζνπκε, αλ δελ ηελ 
δηεπξύλνπκε, αλ δελ δείμνπκε πσο είκαζηε απνθαζηζκέλνη γη’ απηό, 
αλ δελ θηλεηνπνηεζνύκε γηα λα ζηακαηήζνπλ νη επεκβάζεηο ζε 
ρώξεο, γηα λα κελ ππνζάιπνληαη εκθύιηεο ζπξξάμεηο, γηα λα 
πξνρσξήζεη ν πιήξεο ππξεληθόο αθνπιηζκόο, γηα λα 
θαηνρπξσζνύλ παληνύ ηα βαζηθά δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζε 
ηξνθή, εξγαζία, παηδεία, πγεία, ε εηξήλε πνπ βηώλνπκε κπνξεί 
πνιύ εύθνια λα πάξεη θάπνηα ή πεξηζζόηεξεο κνξθέο αλνηρηνύ 
πνιέκνπ. 

Αο κελ μερλάκε: ε ηειεπηαία αλάιπζε, γεηηνληά καο είλαη ν 
θόζκνο όινο! 

                                                 
i
 Ο όρος «τράυικινγκ» προζδιορίζεηαι ζηο Πρφτόκολλο για το 

«Τράυικινγκ» ηων Ηνωμένων Εθνών (2000) ως 

καηαναγκαζηική και παραπλανηηική μεηαθορά προζώπων 

σπό ζσνθήκες εκμεηάλλεσζης ποσ προζομοιάζοσν ζηη 

δοσλεία. 

Παναγιώτης Ξανθόποσλος 

«Αλεμάξηεηνη, Αθνκκάηηζηνη» απηννλνκάδνληαη ζηνπο ελ 
ελεξγεία: ε ΠΑ, ε Απηόλνκε Παξέκβαζε, ε «Αλεμάξηεηε 
θίλεζε», ε «Αλαλεσηηθή θίλεζε». ηνπο ζπληαμηνύρνπο 
έρνπκε ηελ πιεηνςεθνύζα «Αλεμάξηεηε Πξννδεπηηθή 
Κίλεζε» ηελ «Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία», ηελ ΓΔΚ. 
Όινη δηαξξεγλύνπλ ηα ηκάηηα ηνπο όηη είλαη αθνκκάηηζηνη, 
αλεμάξηεηνη. «Υνξηάζακε» ινηπόλ αλεμάξηεηνπο 
αθνκκάηηζηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Δίλαη θαλεξό 
όηη όινη πξνζπαζνύλ λα απνπνηεζνύλ ησλ επζπλώλ 
ηνπο, είλαη ππνθξηηέο θαη ζέινπλ λα μεράζνπκε όηη έρνπλ 
ζνβαξέο επζύλεο γηα ηελ θαηάληηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 
θηλήκαηνο ζηελ Σ.Δ.   

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΟ ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Πόιεκνο ΚΑΙ Δηξήλε. 

 


