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Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 8 Απρίλη 2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Κ.Α. η
προγραμματισμένη εδώ και καιρό η σύσκεψη που συγκάλεσε η Γραμματεία Αγρινίου του
Π.Α.ΜΕ

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της γραμματείας του ΠΑΜΕ:
«Η σύσκεψη ασχολήθηκε με τις πολιτικές εξελίξεις ,την εκτίμηση της δράσης στο ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα της περιοχής και τη διαδικασία για την ανασυγκρότηση της
Γραμματείας του Π.Α.ΜΕ. σε επίπεδο Νομού. Η μεγάλη συμμετοχή και η
αντιπροσωπευτικότητα από πολλούς χώρους δουλειάς και σωματεία, τόσο από το Δημόσιο,
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, σηματοδοτεί τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για το
δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας. Παρεμβάσεις έγιναν από τις μετωπικές συσπειρώσεις
της Π.Α.Σ.ΕΒΕ, της Π.Α.ΣΥ των αγροτών του νομού, τις Ομάδας Γυναικών της ΟΓΕ, των
φοιτητών του Μ.Α.Σ.
Παρουσιάστηκε μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών , όσο και από την εισήγηση,
συμπεράσματα και πείρα που έρχεται από τους χώρους δουλειάς, αδυναμίες, ελλείψεις που
υπάρχουν, στην προσπάθεια που γίνεται για το δυνάμωμα των αγώνων ,την ανασύνταξη
των δυνάμεων του εργατικού κινήματος, στην αποκάλυψη του βρώμικου ρόλου που παίζει ο
ξεπουλημένος κυβερνητικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός όλων των αποχρώσεων.

Αναδείχτηκε για άλλη μια φορά ο πρωτοπόρος ρόλος της Εργατικής Τάξης στο δυνάμωμα
της κοινής κοινωνικής συμμαχίας απ’ τα κάτω, (με έμφαση στη δουλειά στα σωματεία και
τους χώρους δουλειάς) μαζί με τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού,
ενάντια στην συγκυβέρνηση του κεφαλαίου-τρόικας-ΕΕ, για την ανατροπή της εξουσίας των
μονοπωλίων.
Η πλατιά σύσκεψη ενέκρινε τη νέα γραμματεία του Π.Α.ΜΕ. του νομού Αιτ/νίας. Έστειλε
κάλεσμα αγώνα-οργάνωσης της απεργίας της 1ης ΜΑΗ. Προσανατολισμού για Γ.Σ. σε
χώρους δουλειάς, για τη συγκρότηση Λαϊκών Επιτροπών, για ενημέρωση των εργαζομένων,
το σχεδιασμό δράσης κατά κλάδο με βάση την κοινωνική συμμαχία, σχεδιασμό για το ταξικό
περιεχόμενο και τον αγωνιστικό εορτασμό της παγκόσμιας μέρας της εργατικής τάξης την
1η ΜΑΗ στις 10:00πμ (ΠΡΩΙ), που δεν είναι αργία και μεταφερόμενη γιορτή, αλλά ΑΠΕΡΓΙΑ.
Στη σύσκεψη ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες όπως ότι : «παίρνουμε μέτρα για παρέμβαση

1/2

Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στο Αγρίνιο
Τρίτη, 09 Απρίλιος 2013 07:59

στη νεολαία με πρωτοβουλία των σωματείων (ιδιωτικών υπαλλήλων – οικοδόμων –
μετάλλου – ιδιωτικών εκπαιδευτικών) με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Κ.Α.
(Εργατικό Κέντρο Αγρινίου) για τους νέους εργάτες-μαθητές από τον
ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) και από όλα τα σωματεία την ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4.»
Ανακοινώθηκε επίσης η πρωτοβουλία του σωματείου οικοδόμων στα πλαίσια της
οργάνωσης της απεργίας την 1η ΜΑΗ, για εκδήλωση-παρουσίαση βιβλίου για την ιστορία
του Οικοδομικού κινήματος, σε ημερομηνία που θα δημοσιευτεί άμεσα.»
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