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                                   Θέμα: Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΤ ΠΑΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ 

 

Με ιδιαίτερθ κλίψθ αλλά και αποφαςιςτικότθτα τα Συνδικάτα αντιμετωπίηουν και τα ςθμερινά επειςόδια 

που προκλικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατϊν 

Ελλάδοσ, από τθν ζφοδο των δυνάμεων του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ. 

 
Τα γεγονότα αυτά ιρκαν ςε ςυνζχεια των γεγονότων του Συνεδρίου όπου  ροπαλοφόροι,  κρανιοφόροι  

και  φζροντεσ ειδικό ρουχιςμό και υποδιματα  απειλοφςαν εκατοντάδεσ ςυναδζλφουσ,  επί 4 θμζρεσ 

ςτθν Καλαμάτα και τραυμάτιςαν με βίαια χτυπιματα εκλεγμζνα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΓΣΕΕ.                 

Αντιπρόςωποι από όλουσ τουσ κλαδικοφσ χϊρουσ και από όλθ τθν Ελλάδα, υπζςτθςαν επικζςεισ ςτο   

χϊρο του Μεγάρου Πολιτιςμοφ Καλαμάτασ, ςτο Συνεδριακό χϊρο, ςτισ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, αλλά και ςτα 

δωμάτιά τουσ. 

 

Σιμερα, μποφκαραν με ζφοδο ςτο χϊρο ςυνεδρίαςθσ και με διαρκείσ προπθλακιςμοφσ, δθμιουργϊντασ 

κατάςταςθ πανηουρλιςμοφ, αποπειράκθκαν να τρομοκρατιςουν τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΓΣΕΕ.  

 

Η πρακτικι αυτι είναι εγκλθματικι, κακϊσ παράλλθλα με τθν πολιτικι τουσ ςτόχευςθ να καταλυκεί θ 

Δθμοκρατία, με τα διαρκϊσ επαναλαμβανόμενα επειςόδια που προκαλοφν, αυξάνεται επικίνδυνα ο     

κίνδυνοσ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των εκλεγμζνων εκπροςϊπων των Συνδικάτων.  

 

Η ςυνεδρίαςη ξεκίνηςε και ολοκληρώθηκε με την απόφαςη  

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΟ 37ο ΤΝΕΔΡΙΟ τησ ΓΕΕ. 

 

Το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ επιχειρεί να πετφχει μζςα ςε λίγεσ μζρεσ, ότι δεν κατάφερε θ τρόικα, τα οικονομικά      

ςυμφζροντα και οι μνθμονιακζσ πολιτικζσ όλα αυτά τα χρόνια. 

Να διαλφςει τθ ΓΣΕΕ και τα ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ. 

 

Δηλώνουμε την απόφαςή μασ να μην το επιτρζψουμε. 

ΘΑ ΣΟΤ ΣΑΡΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

Η ΟΣΕΤΕΕ ιςτορικά ζχει καταδικάςει κάκε μορφι βίασ από όπου κι αν αυτι προερχόταν. 
Η πίςτθ μασ ςτισ Δθμοκρατικζσ Αρχζσ και Αξίεσ είναι αδιαπραγμάτευτθ. 

Καταδικάηουμε διαχρονικά κάκε ολοκλθρωτικι πρακτικι ακραίων ομάδων, φορζων ι κομμάτων. 

Το ΠΑΜΕ με τθν ςτρατθγικι του πιςτοποιεί με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ανικει πλζον ςε αυτι τθν          

κατθγορία.  

Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ 

     Για τθν Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 
   

Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 
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