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 ην Γ. Σνπ πιιφγνπ 23/9/2011 αιιά θαη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιιφγνπ 5/10/2011 ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ν 

εθπξφζσπνο ηεο ΔΑΚ επηζήκαλε (πεξηιεπηηθά) ηα εμήο: 
« 1. Η Κπβέξλεζε, ΔΔ, Σξφηθα, ΓΝΣ ζπλερίδεη λα παίξλεη κέηξα ΠΡΟΑΠΟΦΑΙΜΔΝΑ πνπ εμνληψλνπλ ηηο ιατθέο 

θαηαθηήζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά καο. 
2. ηφρνο ηνπο είλαη λα ζσζεί ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ε πινπηνθξαηία ε νπνία φρη κφλν δελ πιεξψλεη, αιιά ηεο 

δίλνληαη ζπλερψο θαη λέα πξνλφκηα (π.ρ. 105δηο δφζεθαλ ζηηο Σξάπεδεο, κείσζε ζηαδηαθά ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

θεξδψλ απφ ην 45% ζην 23% ελψ αλακέλεηαη θαη λέα κείσζε!!! Οη εθνπιηζηέο είλαη ζην αππξφβιεην θιπ) 
3. Αλ νη ζπληαμηνχρνη, εξγαδφκελνη ΓΔΝ ΠΑΛΔΦΟΤΜΔ ΣΧΡΑ ζα ραζνχλ φια, ηα παηδηά καο, ηα εγγφληα καο ζα 

βξεζνχλ ζε ηξνκεξή απφγλσζε 
4. Οη κέρξη ηψξα αληηδξάζεηο εξγαδνκέλσλ – ζπληαμηνχρσλ αλ θαη ππνιείπνληαη ησλ πεξηζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ 

ηξηγκνχο ζηελ Κπβέξλεζε, ζηνπο θνξείο, ζην θίλεκα, ζηηο ζπλεηδήζεηο. Πξέπεη λα γίλνπλ πην καδηθέο, πην 

απνθαζηζηηθέο. 
5. Η Γηνίθεζε ηεο Σ.Δ. είλαη ζηελ ίδηα ξφηα κε ηελ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή φρη κφλν ζπλαηλεί αιιά θαη επαπμάλεη. ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ν χιινγνο ζηελ θα Τπνδηνηθεηή, απφ ηνλ Ινχιην δελ έρνπκε θακία απάληεζε!!! Δλψ 
ζπλερίδεη λα θξχβεηαη ν Γηνηθεηήο θαη λα κε δέρεηαη ην χιινγν. ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπληαμηνχρσλ αξλεηηθέο 

είλαη θαη νη ζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνχισλ ησλ ελ ελεξγεία κε πξσηεξγάηεο ηελ ΠΑΚΔ θαη 
ηελ παξαηξεράκελή ηεο ΠΑ. 

 

 
Πξνηείλνπκε  

α. Νέα αλαθνίλσζε κε ην παξαπάλσ πεξηερφκελν 
(πνπ ην Γ.. λα κνηξάζεη θαη ζηνπο ελ ελεξγεία).  

β. Η πγθέληξσζε ηεο 5/10/2011 λα κεηαηξαπεί ζε 

ζπιιαιεηήξην κέζα ζηελ Σξάπεδα. 
γ. Δπηδίσμε ζπλάληεζεο κε ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σ.Δ. 

δ. Οη ζπγθεληξψζεηο θάζε πξψηεο Σεηάξηεο ηνπ 
κήλα λα έρνπλ αγσληζηηθφ ραξαθηήξα. 

ε. Να εθιεγεί επηηξνπή αγψλα κέζα απφ ηηο 
ζπγθεληξψζεηο. 

ζη. Να γίλεη θάιεζκα γηα ζπκκεηνρή ζηα 

ζπιιαιεηήξηα (παλζπληαμηνπρηθά, ηνπ ΠΑΜΔ θιπ) 
δ. Κάιεζκα λα κελ πιεξψζεη θαλείο ηα ραξάηζηα.» 

 Οη πξνηάζεηο απηέο ηέζεθαλ ηφζν ζην Γ ηνπ 
πιιφγνπ 23/9/2011 φπνπ ε πιεηνςεθία αξλήζεθε 

λα ηηο ςεθίζεη, φζν θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζπληαμηνχρσλ ζπλαδέιθσλ ζηηο 5/10/2011 ρσξίο 
θπζηθά λα ηηο βάιεη ζε ςεθνθνξία ε Πξφεδξνο…. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο 
Εκείο ζπλερίδνπκε πην απνθαζηζηηθά  

πην επίκνλα πην αγσληζηηθά 
 

  

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙ ΔΙΑΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ Π.Α.ΜΕ. 
 

 
 

 Με απφιπηε επηηπρία δφζεθε ε 48ψξε απεξγηαθή 

κάρε απφ ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ζηηο 19-20/10/2011, 
ζ’ φιε ηε ρψξα. Παξά ην δνινθνληθφ ρηχπεκα, ηελ 

πξνβνθαηφξηθε δξάζε ησλ θξαηηθψλ θαη 

παξαθξαηηθψλ κεραληζκψλ απέηπραλ λα δηαιχζνπλ 
ηε δηαδήισζε. Η ΔΑΚ- θαηαγγέιιεη ηελ 

νξγαλσκέλε δνινθνληθή επίζεζε ησλ 
πξνβνθαηφξσλ πνπ ζε δηαηεηαγκέλε απνζηνιή 

επηρεηξνχλ θαηά ηνπ Π.Α.ΜΔ. Καιεί ηνπ 

εξγαδνκέλνπο – ζπληαμηνχρνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο 
δηάθνξεο απηαπάηεο θαη θνβίεο, λα ζπζπεηξσζνχλ 

πην δπλαηά, πην απνθαζηζηηθά ζην ηαμηθφ 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, λα ζπλερίζνπλ ηελ πάιε γηα 

λα ρηηζηεί έλα παλίζρπξν, ελσηηθφ – αγσληζηηθφ – 
ηαμηθφ – ζπλδηθαιηζηηθφ – ζπληαμηνπρηθφ θίλεκα. 

ΞΕΗΚΩΘΕΙΣΕ 
-Δελ ππάξρεη ρξόλνο γηα αλακνλή 

-ήκεξα πξέπεη λα πάξνπλ απάληεζε 

πλάδειθνη ζπληαμηνχρνη μεζεθσζείηε 
Η βαξβαξφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ, ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο 

ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ, ηεο ΔΚΣ θαη ησλ θνκκάησλ ηνπο πνπ 
έρνπλ ςεθίζεη ηε ζπλζήθε Μάαζηξηρη δελ έρεη φξηα.  

Η πιεηνςεθία ζην χιινγν κε ηνλ α ή β ηξφπν 
ζηεξίδεη θαη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. 

Αξλείηαη λα ηνπο εγθαηαιείςεη, αξλείηαη λα θάλεη 

έζησ θαη κηα ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο. 
ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΣΔ ΣΟΤ ΣΧΡΑ. ΔΙΝΑΙ ΤΝΔΝΟΥΟΙ. 



 

 

 

ΓΙΑ ΣΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 Η ΔΑΚ ζην Γ.. 6/10/2011, γηα ην ζνβαξφ απηφ 

ζέκα έζεζε ηνπο εμήο άμνλεο: 

α) Οη θξαηήζεηο ησλ δαλείσλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 1/3 
ηεο θαζαξήο ζχληαμεο (αθνχ δειαδή αθαηξεζνχλ νη 

θξαηήζεηο, ν ΛΑΦΚΑ θιπ) 
β) Η φπνηα ξχζκηζε λα λαη ΚΑΘΟΛΙΚΗ, λ’ αθνξά φινπο 

γ) Η φπνηα επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο λα 

είλαη άηνθε 
δ) Όζν δηαξθεί ην κεζνπξφζεζκν (κέρξη δειαδή ην 2015) 

λα ππάξρεη αλαζηνιή ησλ δφζεσλ.  
 Όκσο ήδε ε Πξφεδξνο απφ κφλε ηεο είρε 

ζπδεηήζεη δηθέο ηεο πξνηάζεηο ζηε ζπλάληεζή ηεο κε 

ηνλ θ. Γηνηθεηή. 
 

ΜΤΣΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 
 ηηο 6/10/2011 ζην Γ.. ηνπ πιιφγνπ (πνπ 

έγηλε ηελ επφκελε ηεο ζπγθέληξσζεο) ε Πξφεδξνο 
ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. φηη είρε δεη ηνλ Γηνηθεηή 

κφλε ηεο (θαηά απαίηεζή ηνπ) (ελ αγλνία ησλ κειψλ ηνπ 

Γ..) θαη είρε ζπδεηήζεη καδί ηνπ εθθξεκή καο ζέκαηα. 
 Ο εθπξφζσπνο ηεο ΔΑΚ- ζην Γ.. επηζήκαλε 

θαη θαηέθξηλε ηηο κεζνδεχζεηο απηέο πνπ ππνβαζκίδνπλ 
ην Γ.., ππνηηκνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ. 

 
 

 

 Οη ζπλερείο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ΠΑΜΔ είλαη 
καδηθέο, αγσληζηηθέο κε ζπγθεθξηκέλν ελσηηθφ πιαίζην 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο. Αθφκα 

δίλνπλ ερεξά κελχκαηα ζε πνιινχο απνδέθηεο 
πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα ελζνπζηαζκφ θαη άλνδν ηνπ 

αγσληζηηθνχ θξνλήκαηνο ζπληαμηνχρσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ. 
 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΝ ΣΟΤ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΜΙΘΟΤ 

 Η θαηάξγεζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο 
χκβαζεο Δξγαζίαο, πνπ έβαιαλ κπξνζηά θπβέξλεζε 

θαη ηξφηθα, είλαη πξάμε πνιέκνπ θαηά ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Υηππάλε θαη ην ηειεπηαίν νρπξφ ησλ εξγαηηθψλ 
δηθαησκάησλ, ηελ ηειεπηαία γξακκή άκπλαο πνπ δηαζέηεη 

ν εξγαδφκελνο απέλαληη ζηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ. Η 
επηδίσμε λα θαηαξγεζεί αθφκα θαη ν θαηψηεξνο κηζζφο, 

πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη κφιηο ζηα 750 επξψ θαη απηά 

κεηθηά θαη φ,ηη άιιν πξνβιέπεη ε Δζληθή χκβαζε, είλαη 
πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα πάξεη απάληεζε. Υηππάλε ηελ 

θαξδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, επηδηψθνπλ λα ηε ξίμνπλ 
ζηα Σάξηαξα. Καη απηφ ε εξγαηηθή ηάμε δελ πξέπεη λα ην 

επηηξέςεη. 
 Κπβέξλεζε θαη ηξφηθα, κε ζρέδην, κεζνδηθά θαη 

χπνπια ελεξγνχλ θαη' απαίηεζε ησλ βηνκεράλσλ, ησλ 

ηξαπεδηηψλ, ησλ κεγαιεκπφξσλ. 
 

 

ΣΙ ΕΝΟΥΛΕΙ 
 Κπβέξλεζε, ΔΔ κε ηα ΜΜΔ πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο λφκηζαλ φηη ζα θάλνπλ πεξίπαην. 

πθνθαληνχζαλ αζχζηνια ην ηαμηθφ θίλεκα πξνθεηκέλνπ 
λα απνγνεηεχζνπλ θαη λα βάινπλ ζηνπο «θαλαπέδεο» 

ηνλ θφζκν. Όκσο έρνπλ  πξφβιεκα, ν ιαφο αληί λα 
ζθχςεη ην θεθάιη γηα λα παξακείλεη θπξίαξρνο ηεο 

πνιίηηθεο ε πινπηνθξαηία, βγαίλεη ζηνπο δξφκνπο, 

δείρλεη ηνλ έλνρν: ηελ Κπβέξλεζε, ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, 
ηελ πινπηνθξαηία. 
 

Ο ΚΑΣΗΦΟΡΟ 

ήκεξα πνπ ε αλεξγία είλαη ζε πξσηφγλσξα χςε 
ήκεξα πνπ ε θηψρεηα εμαπιψλεηαη 

ήκεξα πνπ ε Παηδεία – Τγεία έρνπλ γίλεη 
αθξηβνπιεξσκέλα εκπνξεχκαηα 

ήκεξα πνπ θαηαξγνχληαη φηη θαηαθηήζεηο θαη 

δηθαηψκαηα είραλ νη εξγαδφκελνη 
ήκεξα πνπ ε φπνηα «ειεπζεξία» ζην θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα ζηακαηά ζηελ πφξηα ηνπ εξγνδφηε θαη 
πιαλάηαη ε απφιπζε ζ’ φπνηνλ αληηζηέθεηαη 

ήκεξα πνπ ινγηθά ν θαζέλαο θάλεη ζπλεηξκνχο γηα ηηο 

θαηαθηήζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ππήξραλ ζηε . 
Έλσζε (αλεμαξηήησο ιαζψλ ε θαζπζηεξήζεσλ)  

(ηαζεξή κφληκε δνπιεηά ΟΛΧΝ, δσξεάλ πγεία – παηδεία 
– πξφλνηα πςεινχ επηπέδνπ ΓΙΑ ΟΛΟΤ θ.α.)  

ήκεξα ν ζπλάδειθνο Δπζηαζίνπ θαη ε ΠΑ πνπ είλαη ζε 
δηαηεηαγκέλε ππεξεζία, έβγαιαλ λέα αλαθνίλσζε 

13.10.11 πνπ κε αλεθδνηάθηα ελφο ινβέλνπ!!! απηή ηε 

θνξά αλαπαξάγεη ηνλ πην ρπδαίν αληηθνκκνπληζκφ ζην 
ρψξν ηεο Σ.Δ. Απ’ φηη θαίλεηαη ν θαηήθνξφο ηνπ δελ έρεη 

ζηακαηεκφ 

 
ΑΠΙΣΕΤΣΟ ΘΡΑΟ ΣΩΝ  

ΕΡΓΑΣΟΠΑΣΕΡΩΝ ΣΟΤ ΤΣΕ 
 Δλψ ε Κπβέξλεζε δεκνζηνπνηνχζε θαη λέα 

βάξβαξα κέηξα ζπλερίδνληαο λα ιεζηεχεη εξγαδνκέλνπο 

θαη ζπληαμηνχρνπο, νη γλσζηνί εξγαηνπαηέξεο ηνπ ΤΣΔ 
παλεγχξηδαλ γηα ηε λέα ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθάιηζεο ηεο Σ.Δ.!! Παξάιιεια γηα άιιε κηα θνξά 
ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΑΝ ΓΗΜΟΙΑ κε ηελ αλαθνίλσζή ηνπο 

22.9.11,ηνπο λεθξνζάθηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 
εξγαζηαθψλ καο δηθαησκάησλ, βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ 

(Πξσηφπαπα, Αιεπξά, Κνπζειά θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

εγθισβίζνπλ εξγαδνκέλνπο ζην δήζελ «θαιφ ΠΑΟΚ». 
 Πέξπζη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ ηνπ 

Λνβέξδνπ είραλ θάλεη πάιη ηα ίδηα. Ακεηαλφεηνη θαη νη 
δχν (Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηνπ ΤΣΔ) κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηήξηδαλ θαη ζηεξίδνπλ κε ηηο 

γλσζηέο «αγσληζηηθέο θνξψλεο ηνπο» ηελ Κπβέξλεζε 
θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. 
 
 

 σχόλια…σχόλια…σχόλια… 
 



 

 ηηο 5/10/2011 θαηαηέζεθε ε παξαθάησ 

πξφηαζε ηεο ΔΑΚ- γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιφγνπ, 
αθνχ εθθξεκνχζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηφ. ην Γ.. 

6/10/2011, επεηδή δελ ππήξρε άιιε πξφηαζε έγηλε 
αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο γηα ην επφκελν Γ.. 

Πεξηκέλνπκε… 

 

Να βγνπλ ζπκπεξάζκαηα ηώξα 

 Όζνη ηζρπξίδνληαη όηη ππάξρεη θνηλό 
ζπκθέξνλ αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο είλαη ερζξνί ηνπ ιανύ, ιέλε ςέκαηα. 
 Καλέλαο εξγαδφκελνο,ε θαλέλαο ιατθφο 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζηήξηγκα ηνπ 

ΠΑΟΚ, ηεο ΝΓ ηνπ ΛΑΟ, ησλ θνκκάησλ ηνπ 
επξσκνλφδξνκνπ.  

Σψξα αγψλαο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 
Σψξα αγψλαο γηα έμνδν απφ ηελ ΔΔ.  

Σψξα αγψλαο γηα κηα εμνπζία πνπ ζα είλαη ζηελ 
ππεξεζία ηνπ ιανχ.  

Λατθφ κέησπν γηα λα πάξνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο ηχρεο 

ηνπ ηφπνπ. Γηα θνηλσληθνπνίεζε ησλ κνλνπσιίσλ θαη 
ησλ ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ παξαγσγήο. Γηα κηα 

θεληξηθά ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία πνπ ζα έρεη σο 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο καο θαη φρη ησλ 

κνλνπσιίσλ. 

 

Κανένας δεν πρέπει να στηρίζει 

στελέχη αυτών των κομμάτων στα 
Συνδικάτα. Καμία εμπιστοσύνη σε ΓΣΕΕ 

και ΑΔΕΔΥ. 

 
 Δίλαη ζπλέλνρεο ζηα εγθιήκαηα ζε βάξνο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Με ηελ πξφζθαηε ζπκθσλία πνπ 
ππέγξαςαλ ζηνλ ΟΣΔ νη ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ θαη ζηήξημε ε 

ΓΔΔ γηα κείσζε κηζζψλ γηα ηξία ρξφληα θαηά 11% 
έδεημαλ κε ην κέξνο ηίλνο είλαη, άλνημαλ παξαπέξα ην 

δξφκν ζηελ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα γελίθεπζε ησλ 

κεηψζεσλ ησλ κηζζψλ. 
 

 
 

εκείσκα γηα ηα Οηθνλνκηθά ηνπ  
πιιόγνπ πληαμηνύρσλ Σ.Ε. 

 
 Με βάζε ηα δεκνζηεπζέληα πεπξαγκέλα 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Μάξηηνο 2010) 
παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

1. Σα πξνυπνινγηζζέληα έμνδα γηα ην 2010 
ήηαλ 870.300€. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ φκσο 
694.097,49€ (ζειίδα 22) 

2. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 (ζειίδα 23) 
ηα έμνδα πξνυπνινγίδνληαη ζε 1.029.500€ 
(έλαληη ησλ 694.097,49 πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2010). 

3. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 θηλεζεί ζηα 
ίδηα επίπεδα ηνπ 2010 ζεκαίλεη 
εμνηθνλφκεζε: 1.029.500,00€ 

 - 694.097,49€ 
     335.402,51€                 
 - 100.000,51€ (έμνδα Αξρ) 

    235.402.00€  
4. Μπνξνχλ επίζεο λα κεησζνχλ νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν γηα ελεκέξσζε) 

 Να κεησζνχλ έηζη θη αιιηψο νη 
δαπάλεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 
κειψλ ησλ Σ.Γ.Δ. (π.ρ. ζπλέδξην 
ΟΣΟΔ ην νπνίν ειάρηζηα, 
ειάρηζηνη παξαθνινχζεζαλ, αιιά 
νχηε θαη ελεκέξσζαλ - θαη πψο 
άιισζηε;; ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ 
Τπνθ/ησλ) 

 Να κεησζεί ε εηζθνξά ζηελ ΟΣΟΔ  
(30.000€)!!! 

 Να κεησζνχλ νη ακνηβέο ηεο 
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηηο 
αξραηξεζίεο 

 Σα θνλδχιηα γηα φιεο ηηο επηκέξνπο 
δαπάλεο λα είλαη πεξίπνπ ζηα 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΝΣΑ ην 2010. 

 
 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θξίλεηαη 
επηβεβιεκέλε ε κείσζε ηεο εηζθνξάο ησλ κειψλ 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% (ζπκίδνπκε φηη ζηελ ΑΣΔ 
νκφθσλα απνθάζηζαλ λα κελ ππάξρεη εηζθνξά γηα 
ην ζχιινγν πάλσ απφ 10€, ζηελ Δκπνξηθή 
πιεξψλνπλ 2,5€ , ζηελ ΑΛΦΑ 4€ θαη πηζαλφλ φιεο 
νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο λα έρνπλ πάξεη 
αληίζηνηρεο απνθάζεηο) 

 
 Φπζηθά κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 
ζπκθσλήζνπκε θαη κε άιιεο επνηθνδνκεηηθέο 
πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη πνπ ζα ξπζκίδνπλ 
νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ πιιφγνπ 

Γηα επηθνηλσλία κε ηελ ΔΑΚ-: 

 Βακβαθνχζεο Γηάλλεο   6944 609544 

 Καπλίζε νχδπ   6977 951139 

 Κνηζέλνπ Καηεξίλα  6973 798438 

 Ξαλζφπνπινο Παλαγηψηεο 6975 756429 

 ηάηξα Βηβή   6977 351570 

 Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξεο 6977 327802 
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Αζήλα 21 Οθησβξίνπ 2011 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Γηα ηε δνινθνληθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηνπ ΠΑΜΕ 

Δθ κέξνπο ηνπ ΠΑΜΔ, εθαηνληάδσλ ζπλδηθάησλ 

θαη δεθάδσλ ρηιηάδσλ εξγαδφκελσλ εθθξάδνπκε ζηελ 
νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνχ ζπλαδέιθνπ καο, νηθνδφκνπ, 

γξακκαηέα ηνπ παξαξηήκαηνο Βχξσλα ηνπ πλδηθάηνπ 
Οηθνδφκσλ ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα. Τπνζρφκαζηε 

φηη αθφκα πην απνθαζηζηηθά ζα ζπλερίζνπκεηνπο αγψλεο 

γηα ηα νξάκαηα πνπ καδί ηνπ παιεχακε.  

Εξγαδόκελνη,εξγαδόκελεο, 

Γψζακε κηα κάρε δπλακηθή, ζθιεξή, ζηνπο ηφπνπο 
δνπιεηάο, ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο δξφκνπο, απάληεζε 

ζηελ εξγνδνζία, ηελ θπβέξλεζε, ηα θφκκαηα ηεο 
πινπηνθξαηίαο. 

Όκσο ε ηαμηθή πάιε έρεη θαη κηα άιιε πιεπξά. 

Γίπια ζηνπο θξαηηθνχο, θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο 
ππάξρεη θαη έλαο άιινο κεραληζκφο, ζηνλ νπνίν 

ζπλππάξρνπλ θαζηζηνεηδή, αλαξρηθνί, ρξπζαπγίηεο, 
άλζξσπνη ηνπ Καξαηδαθέξε, νη γλσζηνί θνπθνπινθφξνη. 

Όινη απηνί επηρείξεζαλ λα ρηππήζνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε καο. Υάξηο ζηελ νξγάλσζε, ηελ 
ςπρξαηκία, ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

ΠΑΜΔ νη κεραληζκνί απηνί αλαραηηίζηεθαλ θαη 
αληηκεησπίζηεθαλ. 

Οη παξαπάλσ δπλάκεηο εκθαλίζηεθαλ πίζσ θαη 

κέζα ζην ιεγφκελν θίλεκα ηνπ ΓΔΝ ΠΛΗΡΧΝΧ ζηελ νδφ 
Βαζηιέσο Γεσξγίνπ. Απφ απηή ηε δνινθνληθή επίζεζε 

είρακε ην λεθξφ ζπλάδειθφ καο, νηθνδφκν, γξακκαηέα 
ηνπ παξαξηήκαηνο Οηθνδφκσλ Βχξσλα θαη ηξαπκαηίεο.  

Καηαγγέιινπκε νξηζκέλα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο πνπ επηρεηξνχλ λα ρξεψζνπλ ζην ΠΑΜΔ 

επζχλεο γηα ηα επεηζφδηα. Απηά ηα ΜΜΔ είλαη ηα ίδηα πνπ 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πξνζπάζεζαλ λα 
ζπθνθαληήζνπλ κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ην ΠΑΜΔ θαη 

ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Να ρηππήζνπλ ηελ 
πφξηα θαη λα απεπζπλζνχλ ζην θίλεκα ΓΔΝ ΠΛΗΡΧΝΧ 

θαη ζε εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ ζεσξνχλ αληίπαιν ην 

ΠΑΜΔ θαη κέζα ζηηο γξακκέο ηνπο ππνζάιπνληαη θαη 
αλαπηχζζνληαη πξνβνθαηφξηθα θαη εγθιεκαηηθά ζηνηρεία, 

θαζψο θαη ζηελ θπβέξλεζε πνπ επί ρξφληα ππνζάιπεη 
απηά ηα ζηνηρεία.  

Ο αγψλαο ζα είλαη καθξχο θαη δχζθνινο. Γελ 
μεκπεξδεχεη θαλείο κε απηή ηελ πνιηηηθή κε έλα ληνπ ή 

κε ηελ θαηαςήθηζε ελφο άξζξνπ ηνπ πνιπλνκνζρέδηνπ.  

Σν ΠΑΜΔ θαιεί ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ζπλδηθάηα, 
αχξην λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο γη’ απηή ηελ 

δνινθνληθή επίζεζε γηα λα θαηαιάβνπλ νη εξγαδφκελνη 
φηη εθηφο απφ ηελ εξγνδνζία έρνπλ ερζξνχο θαη φιεο 

απηέο ηηο παξαπάλσ δπλάκεηο.  

Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ ΣΗ ΣΣΕ, Ω ΠΡΟ ΣΙ; 

«Απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2001 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (EKT) 
θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ αλήθνπλ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ. Έθηνηε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκβάιιεη 
κε ηε δξάζε ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 
Επξσζπζηήκαηνο, ην νπνίν ραξάζζεη θαη 

εθαξκόδεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηε δώλε ηνπ 
επξώ.  

Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 
Επξσζπζηήκαηνο ζηελ Ειιάδα θαη ηε δηαθύιαμε 

ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. Χο πξσηαξρηθόο 

ζθνπόο νξίδεηαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο ε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ γεληθνύ 
επηπέδνπ ησλ ηηκώλ. ην βαζκφ πνπ δελ επεξεάδεηαη 

ε επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ηεο ζθνπνχ, ε Σξάπεδα 
ζηεξίδεη ηε γεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, 
έρεη θαηνρπξσζεί ε ζεζκηθή, πξνζσπηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο, αιιά θαη ε άζθεζε 

δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Βνπιήο.» (Πεγή: 
Ιζηφηνπνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε έκθαζε δηθή 
καο). Μία παξαηήξεζε, κφλνλ: θακηά «ζεζκηθή», 
«πξνζσπηθή» ή «ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία», δελ 
δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο πνιηηηθήο, από 
ηελ νπνία εμαξηώληαη νη ηύρεο καο σο 
ζπλαδέιθσλ θαη σο Ειιήλσλ! 

 

ΟΙ ΠΤΡΑΜΙΔΕ ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΟΤ ΑΕΡΑ 
Πάλσ από 4 δηζ. θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε έρνπλ εηήζην 

εηζφδεκα ιηγόηεξα από 3.000 δνιάξηα, άιινη 1,4 δηζ. 

κεηαμύ 3.000 θαη 
20.000 δνι. Καη 

κφιηο 600 
εθαηνκκύξηα 

πάλσ απφ 30.000 
δνι. (κεηαμχ απηψλ 

θαη πνιινί απφ 

καο!). 
  Η θνχζθα ησλ 

παξαγψγσλ θαη ησλ 
ηηηινπνηήζεσλ, απφ 

ηελ άιιε, 

απνηεινχλ 
ην …93% ηεο 

παγθφζκηαο 
ξεπζηφηεηαο (!), 

ππεξδεθαπιάζηα 

ησλ ρνξεγήζεσλ 
θαη ηνπ θαζαξνχ 

ρξήκαηνο. 
Οη 

εθαηνκκπξηνύρνη 
θαη 

δηζεθαηνκκπξηνύρνη, πνπ ππνινγίδνληαη ζε 15,8 

εθαηνκκύξηα, ην 2010 –ελ κέζσ θξίζεο- αχμεζαλ ηελ 
πεξηνπζία ηνπο ζε ζρέζε κε ην 2009, θαηά 22%, δει. 

θαηά 40 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα!!! 
Σα ζρόιηα, δηθά ζαο… 

(Πεγή: ΣΟ ΒΗΜΑ, 9 Οθη. 2011) 
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