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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με ηα ρζεζηλά καδηθά ζπιιαιεηήξηα ζε όιε ηε ρώξα, δόζεθε ε δηθή καο 

απάληεζε ζηα κέηξα πνπ ζπκθώλεζε ε θπβέξλεζε κε ηελ ΕΕ θαη ην ΔΝΤ. 
Μέηξα πνπ έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζε απηά πνπ ήδε πινπνηνύληαη θαη έρνπλ 
επηβαξύλεη ηε δσή ηεο εξγαηηθήο-ιατθήο νηθνγέλεηαο, έρνπλ νδεγήζεη ζηε 
θηώρεηα θαη ζε απόγλσζε ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο. 

Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΕ απεπζύλεη θάιεζκα νξγάλσζεο 
θαη αλόδνπ ησλ αγώλσλ, θιηκάθσζεο ηεο πάιεο κε επίθεληξν ηνπο 
εξγαζηαθνύο ρώξνπο ζε θάζε θιάδν, κε ζπληνληζκό θαη αιιειεγγύε ζε θάζε 
πόιε θαη παλειιαδηθά. Απεπζύλνπκε θάιεζκα αγώλα, ελεκέξσζεο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα από καδηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κε 
γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζπζθέςεηο, ζπδεηήζεηο γηα λα δνζεί καδηθή καρεηηθή 
απεξγηαθή απάληεζε ζηε λέα νινκέησπε επίζεζε πνπ εμαπνιύνπλ ζηε δσή 
καο.  

Γηα λα ππάξμεη θιηκάθσζε κε απεξγηαθό κέησπν, νη ζπλζήθεο 
απαηηνύλ ζθιεξή πάιε, απόθαζε θαη ζέιεζε γηα δξάζε. Απεπζύλνπκε 
θάιεζκα λα πνιιαπιαζηαζηνύλ νη πξνζπάζεηεο θαη ε ζπκκεηνρή γηα λα 
εηηεζεί ε γξακκή ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλαίλεζεο ζην θίλεκα, λα 
απνκνλσζνύλ νη άλζξσπνη ηεο εξγνδνζίαο ζηηο γξακκέο καο, ε γξακκή ηνπο 
πνπ έρεη δηαιύζεη δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο. 

Χξεηάδεηαη ηώξα λα δπλακώζεη ε αγσληζηηθή δξάζε από θάζε 
ζσκαηείν, από θάζε ρώξν δνπιεηάο, κε πξσηνβνπιίεο, ε νξγάλσζε ηεο 
απάληεζεο ζε παιηά θαη λέα κέηξα, ε αληεπίζεζε γηα δνπιεηά κε δηθαηώκαηα, 
δσή κε αμηνπξέπεηα. Γηα ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δξάζεο καο, ε 
Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΕ θαιεί ζε ζύζθεςε ζσκαηεία θαη 
ζπλδηθαιηζηέο ηεο Αηηηθήο την Πέμπτη 23 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ., στο 
«Athens Ledra» (Σσγγρού 115), κε ζέκα ηελ οργάνωση της εργατικής 
αντίστασης απέναντι στην επίθεση της κσβέρνησης, της ΕΕ και των 
επιτειρηματικών ομίλων.  

Δε ζπκβηβαδόκαζηε κε ηε θηώρεηα, ηε κίδεξε δσή. Δίλνπκε κάρε, 
νξγαλώλνπκε πάιε ζε θάζε θιάδν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ 
αλαγθώλ καο, γηα δηθαηώκαηα ζηε δνπιεηά θαη ηε δσή κε βάζε ηελ επνρή καο, 
ηνλ 21ν αηώλα. 
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