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σναγωνίστριες –σναγωνιστές 

Όινη ηελ Παξαζθεπή 20 Μαΐνπ,  7.00΄ κ.κ. ζηελ αίζνπζα 

Λνγηζηώλ (Κάληγγνο 27 ζηνλ 5ν όξνθν) 
λα ελεκεξσζνύκε θαη λα νξγαλσζνύκε γηα ηηο ηειεπηαίεο 12 κέξεο πξηλ από ηελ 

εθινγηθναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ηηο εθινγέο ζηελ ΔΣΑΜΔΓΔ. 

Με ηε δξάζε καο νη ηαμηθέο δπλάκεηο ζηελ ΔΣΑΜΔΓΔ κπνξνύκε λα δώζνπκε έλα γεξό 

ρηύπεκα ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ππνηαγκέλνπ εξγνδνηηθνύ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ζηελ 

ΔΣΑΜΔΓΔ. Να βάινπκε ηέινο ζηελ ερζξηθή, γηα ηα ζπκθέξνληα καο, δξάζε ηνπο. Να κελ 

επηηξέςνπκε άιιν ηε κεηαηξνπή ηεο ΔΣΑΜΔΓΔ ζε παξάξηεκα δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ. Να 

ηειεηώλνπκε νξηζηηθά κε ηελ, ακόμα και με ανταλλάγματα, ζηήξημε ηεο θινπήο ησλ 

απνζεκαηηθώλ κέζσ ηνπ Σξαπεδηθνύ ηδόγνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. 

Ζ νκάδα Φηιηππίδε, Καηζνύιε θαη Σζηβεξηώηε, πνπ απνηέιεζαλ ην πξνεγνύκελν πξνεδξείν ηεο 

ΔΣΑΜΔΓΔ, έδεημε ην πην απαίζηό ηεο πξόζσπν ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Σαγκέλνη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο-αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ Γηνηθήζεσλ 

ΣΔΔ, ΣΜΔΓΔ, ΔΣΑΑ θαη ηξάπεδαο Αηηηθήο, ζηήξημαλ ζηελ πξάμε ηελ πνιηηηθή απηή θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Απνθνξύθσκα ε πξόζθαηε θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ηεο ζηελ απόθαζε γηα εθρώξεζε επηπιένλ 380 εθ. από ηα πνιιαπιά ιεζηεπκέλα 

απνζεκαηηθά ηνπ ΣΜΔΓΔ ζην άπαην βαξέιη ησλ δηαδνρηθώλ απμήζεσλ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο.  

Γη’ απηό άιισζηε θάζε αζηηθή θπβέξλεζε (ΠΑΟΚ, ΝΓ, ζπλεξγαζίαο, ηερλνθξαηώλ, ΤΡΗΕΑ) 

ζπλέρηδε κε ηνπο ίδηνπο αλζξώπνπο δηνξηζκέλνπο ζηε δηνίθεζε ΣΜΔΓΔ–ΔΣΑΑ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ίδηαο πνιηηηθήο ηνπ επξσκνλόδξνκνπ ε νπνία έθεξε θαη ην αληηαζθαιηζηηθό έθηξσκα ηνπ 

ηειεπηαίνπ λόκνπ. 

Οη παιηλδξνκήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ «ππεξεζηαθνύ» πξνέδξνπ Γνύθα, πνπ ζε πνιιά ζεκεία δελ 

ζεβάζηεθε ηε «ζπλελλόεζε», κε ηηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ ζπλδηαιιαγήο θαη «επθπώλ» 

ιύζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ, πρέπει επίσης να 

αποτελέσοσν παρελθόν για ηελ ΔΣΑΜΔΓΔ. Κη’ απηό ζα επηηεπρζεί κε ηελ αγσληζηηθή 

πξνβνιή ησλ ζέζεώλ καο ζην ζύλνιν ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμνπκε ην ζπζρεηηζκό ζηελ ΔΣΑΜΔΓΔ. 

Δμαξηάηαη από εκάο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε καο απηέο ηηο εκέξεο. Να κελ ιείςεη θαλέλαο από 

απηή ηε κάρε! 

Μόλε ιύζε είλαη ε αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο, κε πξνζαλαηνιηζκό ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθό 

καο αληίπαιν ηελ άξρνπζα ηάμε θαη ηελ ΔΔ. ην πιεπξό ηνπ αγσληζηηθνύ ζπληαμηνπρηθνύ 

θηλήκαηνο, καδί κε ην ΠΑΜΔ ηελ ΠΑΔΒΔ ηηο ππόινηπεο ξηδνζπαζηηθέο ιατθέο νξγαλώζεηο, λα 

αλνίμνπκε ην δξόκν γηα λα θαιύςνπκε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο.  

Εμπρός για νέοσς αγώνες με αλλαγή πορείας στην ΕΣΑΜΕΔΕ 


