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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

πεηηθά με ηεκ Οιμμέιεηα ηςκ Πνμέδνςκ ηεξ Υώναξ 
 

Υςνίξ απόθαζε μιμθιενώζεθε ε Οιμμέιεηα ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ Δ.. ηςκ 

οιιόγςκ ηεξ Υώναξ θαζώξ θαη ημ ακμηπηό Δ.. ηεξ Δ.Ο.Ε. πμο πναγμαημπμηήζεθε με 

ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηώκ ηεξ Οιμμέιεηαξ.  

Η πανάηαλε ηεξ ΠΑΚ γηα μηα αθόμε θμνά ζηάζεθε με οπεοζοκόηεηα ζημ ύρμξ 

ηςκ πενηζηάζεςκ θαη ήηακ ε μμκαδηθή πμο θαηέζεζε αγςκηζηηθή πνόηαζε δηάνθεηαξ 

λεθαζανίδμκηαξ πςξ ακελάνηεηα ημο πμημξ θοβενκά ηα πνμβιήμαηα μπμνμύκ κα βνμοκ 

ιύζε μόκμ μέζα από εκςηηθμύξ αγώκεξ ηεξ βάζεξ.  

Η πνόηαζή μαξ γηα: 

 Έθηαθηεξ Γ.. ηςκ οιιόγςκ ζηηξ 11/3/2010, εμένα γεκηθήξ απενγίαξ ΓΕΕ-

ΑΔΕΔΤ με εηζήγεζε ηεξ Δ.Ο.Ε. γηα απενγία δηανθείαξ 

 Οιμμέιεηα Πνμέδνςκ ημ άββαημ 13/3/2010 

 5κζήμενεξ απενγηαθέξ θηκεημπμηήζεηξ από ηε Δεοηένα 15/3/2010 με 

πνμμεηςπίδα αηηεμάηςκ ηεκ απόζονζε ηςκ ακηηιασθώκ μέηνςκ θαη δηεθδηθεηηθό πιαίζημ 

αοηό ημο μεγάιμο αγώκα ημο 2006, ζομπιενςμέκμ με ηεκ απαίηεζε γηα θαμηά αιιαγή 

ζημ ζύζηεμα δημνηζμώκ θαη ζημ αζθαιηζηηθό, θαηέδεηλε πςξ ε αγςκηζηηθόηεηά μαξ δεκ 

ζοκανηάηαη με ημ πμημξ θοβενκά θάζε θμνά. Η μιμμέηςπε επίζεζε πμο δεπόμαζηε δεκ 

μπμνεί πανά κα απακηεζεί με δοκαμηθμύξ αγώκεξ.  

Η πνόηαζε αοηή, όπςξ ηεκ εηζεγήζεθε μ Πνόεδνμξ ηεξ ΔΟΓ ήηακ μηα 

πνόηαζε ΓΝΩΣΙΚΗ, πμο λεπενκμύζε ηηξ παναηαληαθέξ αγθοιώζεηξ γη’ αοηό θαη από 

ηεκ ανπή δεηήζεθε κα ηε ζοκοπμγνάρμοκ όια ηα μέιε ημο Δ.. ηεξ Δ.Ο.Γ. θαη όιμη 

μη Πνόεδνμη, γηα κα έπεη ηεκ απαηημύμεκε βανύηεηα, πνμθεημέκμο κα ηε ζηενίλεη ε 



βάζε ημο θιάδμο ζηηξ έθηαθηεξ Γεκηθέξ οκειεύζεηξ πμο ζα αθμιμοζμύζακ. Ήηακ μηα 

πνόηαζε πμο απαηημύζε ηε ζομθςκία όιςκ γηα κα απμθηήζεη ηεκ απαναίηεηε δοκαμηθή 

πνμθεημέκμο κα οιμπμηεζεί.  

Δοζηοπώξ, ε ζηάζε ηςκ άιιςκ παναηάλεςκ  απέκακηη ζηεκ πνόηαζή μαξ ήηακ 

αμήπακε, απμγμεηεοηηθή θαη θαηώηενε ηςκ πενηζηάζεςκ.  

ογθεθνημέκα: 

 Η ΔΑΚΓ, κμμίδμκηαξ πςξ μπμνεί κα απμηηκάλεη ημ θμοζημύμη ημο εθπνμζώπμο ηεξ 

Κοβένκεζεξ πμο μδήγεζε ηε πώνα ζηα πνόζονα ηεξ πνεμθμπίαξ, δε δίζηαζε κα αιιάδεη 

ηηξ ζέζεηξ ηεξ με ηαπύηεηα πμο δάιηδε θαη ημοξ ίδημοξ ημοξ εθπνμζώπμοξ ηεξ, με 

απμηέιεζμα κα ελακαγθάδμκηαη κα δειώκμοκ πςξ εάκ έπμοκ άδηθμ ζε όζα ιέκε ζα 

δεηήζμοκ δεμόζηα ζογγκώμε. Όπςξ πνμθύπηεη από ηα απμμαγκεημθςκεμέκα πναθηηθά μ 

Πνόεδνμξ ηεξ Δ.Ο.Ε. είπε απόιοημ δίθημ όηακ επέμεκε πςξ είπε ζέζεη από ηεκ 

πνςημιμγία ημο ζημ δηεθδηθεηηθό πιαίζημ, ημ πιαίζημ ηεξ απενγίαξ ημο 2006. Ακαμέκμομε 

από ημ μέιμξ ηεξ ΔΑΚΕ ζημ Δ.. ηεξ Δ.Ο.Ε., πμο οπμζηήνηδε με έκηαζε ημ ακηίζεημ θαη 

πανέζονε ζ’ αοηό θαη άιια μέιε ηεξ πανάηαλήξ ημο, κα δεηήζεη  ΔΗΜΟΙΑ 

ΤΓΓΝΩΜΗ, όπςξ δεζμεύζεθε. Έηζη, ιμηπόκ, εκώ πνηκ ηε ζοκεδνίαζε, μέιε ηεξ 

δήιςκακ πςξ ζα εηζεγεζμύκ 48ςνε απενγία γηα 15 & 16 Μανηίμο, μεηά ηεκ πνόηαζε ηεξ 

ΠΑΚ αμήπακα δήιςκακ πςξ ζομθςκμύκ, μόκμ πμο ακηί γηα Οιμμέιεηα Πνμέδνςκ 

δεημύζακ Γεκηθή οκέιεοζε ακηηπνμζώπςκ. Λίγμ πνηκ ηε ρεθμθμνία άιιαλακ πάιη ζέζε 

(!!!) πνμηείκμκηαξ ηώνα 5κζήμενεξ απενγίεξ πςνίξ δηαδηθαζίεξ βάζεξ (!!!), μη μπμίεξ ζα 

απμθαζίδμκηακ από ημ Δ.. ηεξ Δ.Ο.Ε. Σέιμξ άιιαλακ πάιη ζέζε ζομθςκώκηαξ με ηεκ 

πνόηαζε ηεξ ΠΑΚ αιιά δηαθςκώκηαξ ζημ δηεθδηθεηηθό πιαίζημ!!! Σέημηα ζμβανόηεηα!!! 

Είκαη πνάγμαηη ζιηβενό αιιά θαη επηθίκδοκμ ηα μέιε μηαξ μεγάιεξ πανάηαλεξ κα 

θένμκηαη ςξ ζοκδηθαιηζηηθμί  ακεμόμοιμη ζε έκα ηόζμ ζμβανό ζέμα θαη έπμκηαξ ζημ 

μοαιό ημο μόκμ μηθνμπαναηαληαθμύξ ιόγμοξ κα λεπκμύκ πςξ μη απμθάζεηξ εκόξ 

δεοηενμβάζμημο μνγάκμο, όπςξ ε ΔΟΕ έπμοκ επηπηώζεηξ όπη μόκμ ζηεκ αγςκηζηηθή 

θοζημγκςμία ημο θηκήμαημξ, αιιά θαη ζημ εηζόδεμα ηςκ μειώκ ημο.  

 Οη ΠΑΡΓΜΒΑΓΙ – ΚΙΝΗΓΙ – ΤΠΓΙΡΩΓΙ έπμκηαξ ζημ μοαιό ημοξ 

όηη ε απενγία ημο 2006 δεκ ημοξ απέθενε ηα ακαμεκόμεκα μηθνμπαναηαληαθά μθέιε, 



δοζθμιεύμκηαη κα λακαζηενίλμοκ  μεγάιε απενγία πμο πνμηείκεη ε ΠΑΚ. Έηζη ιμηπόκ δε 

δίζηαζακ κα ημκίδμοκ, πςξ ε βάζε δεκ είκαη έημημε (!!!), μη αγώκεξ δεκ μπμνεί κα είκαη 

θιαδηθμί (!!!), ε πνόηαζε γηα αγώκα δηάνθεηαξ δεκ είκαη ζμβανή (!!!), δεκ οπάνπεη απενγηαθό 

θιίμα (!!!) θαη άιια ηέημηα αγςκηζηηθά θαη θηκεμαηηθά. Η εθπνόζςπόξ ημοξ πνόηεηκε 

εβδμμάδα αγςκηζηηθήξ δνάζεξ θαη ζηε ζοκέπεηα, οπμηημώκηαξ ηε κμεμμζύκε ηςκ 

πανεονηζθμμέκςκ δήιςζε πςξ δεκ εκκμμύζε αθνηβώξ αοηό, αιιά ίζςξ δεκ ημ 

ελέθναζε με ημ ζςζηό ηνόπμ!!! Σειηθά ρήθηζε ηεκ ανπηθή ηεξ πνόηαζε δηαθςκώκηαξ με 

ηεκ πνόηαζε ηεξ ΠΑΚ γηα αγώκα δηανθείαξ.  

 Η ΓΑΚ-ΔΓΓ θη αοηή ηε θμνά έμεηκε πηζηή ζηεκ ηαθηηθή ημο πμιηηηθμύ ενεμίηε 

πμο έπεη επηιέλεη, ηεκ μπμία αθήκεη πμο θαη πμο γηα κα ζομθςκήζεη με ηε ΔΑΚΕ θαη ηηξ 

ΤΠΕΙΡΩΕΙ, με ηεκ πνμϋπόζεζε κα με ζομθςκεί ε ΠΑΚ. Πνόηεηκε γεκηθά 

απενγηαθέξ θηκεημπμηήζεηξ, ε μμνθή ηςκ μπμίςκ ζα βνεζεί (μάιιμκ ζημκ Πενηζζό…), 

πςνίξ πνμκμδηάγναμμα. Σμ αζηείμ ηεξ οπόζεζεξ είκαη πςξ μίιεζακ γηα εκόηεηα ημο 

ζοκδηθαιηζηηθμύ θηκήμαημξ μη θαηελμπήκ δηαθαηεπόμεκμη από ηε δηαζπαζηηθή ιμγηθή ηςκ 

«ηαληθώκ» αγώκςκ ημο ΠΑΜΕ!!! Ο πόιεμμξ ιμηπόκ πμο έπεη θενύλεη ε θονία Παπανήγα 

από ηηξ ηειεμνάζεηξ, μάιιμκ ήηακ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ ηειεζέαζεξ θαη ζε θάζε πενίπηςζε 

αθμνμύζε ζίγμονα άιιμοξ!!! Πάκηςξ ζα πνέπεη κα επηζεμακζεί πςξ ήηακ ε μμκαδηθή, πιεκ 

ΠΑΚ,  ζοκδηθαιηζηηθή πανάηαλε πμο δε ζομμεηείπε ζημ θαθμπαηγμέκμ ζέαηνμ 

παναιόγμο ΔΑΚΕ-ΤΠΕΙΡΩΕΩΝ κα αιιάδμοκ θάζε ιίγμ άπμρε, θαη έμεηκε ζηαζενή 

ζηε ζέζε πμο δηαηύπςζε.  

Η ΠΑΚ λεθαζανίδεη με ηε ζηάζε ηεξ πςξ δεκ πνόθεηηαη κα δώζεη θαμηά 

ακμπή θαη θακέκα άιιμζη ζηεκ Κοβένκεζε. Η ακηίζεζή μαξ ζηα άδηθα μηθμκμμηθά μέηνα 

είκαη θαζμιηθή. Η δηεθδίθεζε μέζα από ημ μνγακςμέκμ ζοκδηθαιηζηηθό θίκεμα είκαη 

μμκόδνμμμξ.  

Δειώκμομε όμςξ πςξ δεκ πνόθεηηαη κα ζομμεηέπμομε ζε θαθμζηεμέκα 

παναηαληαθά παηπκίδηα πμο δεκ μδεγμύκ πμοζεκά. Λμγηθέξ απενγηαθμύ παβαιέ δεκ μπμνεί 

κα δηαθαηέπμοκ οπεύζοκεξ παναηάλεηξ. Ονγάκςζε – Πνμμπηηθή – Αγώκαξ είκαη ημ 

ηνίπηοπμ ηεξ αγςκηζηηθήξ μαξ θηιμζμθίαξ.  

Από ηεκ ΠΑΚ 


