
 
Αθήμα 2/12/2009 

Απεογία ανόμτμ!!! 

Σέλξπ ζηα διεκδικηηικά πλαίζια… από ηιπ δρμάμειπ ηξρ «άνξμα» ζηη 

Δ.Ο.Ε.  

 

Σα όνηα ηεξ αζηεηόηεηαξ λεπέναζακ ζηε πζεζηκή ζοκεδνίαζε ημο Δ.. 

ηεξ Δ.Ο.Ε. (1/12/2009) ξι ηακηικέπ ητμ μελώμ ηξρ μεξζύζηαηξρ άνξμα… 

(ΔΑΚΕ, ΕΑΚ-ΔΕΕ, ΤΠΕΙΡΩΕΙ) ζηεκ πνμζπάζεηα ημοξ κα 

πνμθενύλμοκ 24ςνε απενγία ζηηξ 17 Δεθέμβνε 2009, ςξ Δμκ Κηπώηεξ ημο 

θόζμμο ηεξ ενγαζίαξ (ΑΔΕΔΤ – ΓΕΕ- ΟΛΜΕ δεκ έπμοκ απμθαζίζεη 

θηκεημπμίεζε) και παοά ηξ γεγξμόπ όηι η ποόηαζή ηξρπ απξοοίθθηκε ζηημ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ζηιπ 27/11/09. 

Σμ αζηείμ ηεξ οπόζεζεξ είκαη πςξ θαζώξ δεκ οπάνπεη ζομθςκία ζημ 

δηεθδηθεηηθό πιαίζημ, ζημπεύμοκ κα δεηήζμοκ από ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ κα 

απενγήζμοκ με άλμκεξ αηηεμάηςκ!!! (δειαδή μ θαζέκαξ πνμηάζζμκηαξ όπμημ 

αίηεμα επηζομεί!!!) αδηαθμνώκηαξ γηα ηεκ εηθόκα πμο δίκμοκ θαη γηα ηηξ 

ζθμπημόηεηεξ πμο οπενεημύκ. 

 Η ΔΑΚΕ,  πξρ νύπμηζε  από ημ ελαεηέξ ιήζανγό ηεξ, πνμηείκεη 

24ςνε απενγία ζηηξ 17 ημο Δεθέμβνε, όπη με ημ δηεθδηθεηηθό πιαίζημ ημο 

θιάδμο – πμο θαη ε ίδηα ρήθηζε – αιιά με άλμκεξ!!! 

 Οι ΤΠΕΙΡΩΕΙ ελαθμιμοζμύκ κα ρεθίδμοκ «ηημ ημεοξμημία». 

Δεκ ημοξ εκδηαθένεη ημ πιαίζημ. Ανθεί κα βγεη απενγία. 

 Εκείμξ, βέβαια, πξρ ποξκαλεί καηάπληνη είμαι η ζηάζη ηηπ ΕΑΚ,  

ε μπμία «ζκέθηεηαι!!!» κα ρεθίζεη ημ πιαίζημ ηςκ αλόκςκ, εκώ επί έλη πνόκηα 

ζηε ΔΟΕ δεμ σήθιζε ξύηε έμα διεκδικηηικό πλαίζιξ, ξύηε καμ ηξ πλαίζιξ 



ηηπ πξλρήμεοηπ απεογίαπ ηξρ κλάδξρ, ηξ 2006. Επεηδή ημ ΠΑΜΕ έπεη 

απενγία ζηηξ 17 ημο Δεθέμβνε πνμζπαζεί κα βγάιεη θαη ζηε ΔΟΕ απενγία 

«ηοαβηγμέμη από ηα μαλλιά». 

Σα ηειεοηαία 6 πνόκηα γηα ηεκ ΕΑΚ, ηε πώνα θοβενκμύζε μ 

δηθμμμαηηζμόξ!!! Σώνα θοβενκά έκα θόμμα. Γι’ αρηό και ζε έμα μήμα 

ποόηειμε ηόζεπ απεογίεπ όζεπ δεμ έκαμε ηα ηελερηαία 6 ςοόμια, 

απξδεικμύξμηαπ έηζι ζηημ ποάνη όηι είμαι «αοιζηεοόπ σάληηπ ηηπ 

Δενιάπ»!!! 

Καλξύμε ηιπ δρμάμειπ ηξρ μεξζύζηαηξρ «άνξμα» κα ζηαμαηήζμοκ κα 

επελενγάδμκηαη παηπκίδηα πμο απαληώκμοκ ημ ζοκδηθαιηζηηθό θίκεμα ζηα 

μάηηα ηεξ θμηκςκίαξ θαη ηεξ βάζεξ ημο θιάδμο. Σα πνμβιήμαηα μπμνμύκ κα 

επηιοζμύκ μόκμ μέζα από ζμβανέξ θαη  οπεύζοκεξ δνάζεηξ.  

Από ηεκ ΠΑΚ 


