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Αθήνα  07/04/16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Οι κοµµατικοί εργολάβοι των ταξικών αγώνων ξαναχτύπησαν! 

 

Σήµερα 07 Απριλίου, ηµέρα της πανελλαδικής απεργίας της Α∆Ε∆Υ 

παρακολουθήσαµε  τα µέλη του «ΠΑΜΕ στην Περιφέρεια Αττικής» να ξηλώνουν το 

πανό του Συλλόγου από την πλατεία Κλαυθµώνος και  να το σέρνουν ως λάφυρο 

της αλαζονείας τους, «απαγορεύοντας» µε την υφαρπαγή του αυτή  στους συναδέλφους 

µας να διαδηλώσουν δηµοκρατικά και µαζικά, από το σηµείο της απεργιακής συγκέντρωσης 

που είχε προκηρύξει το τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό µας όργανο. Και ήταν τόση η ένταση της 

«αγωνιστικότητας» τους που δεν δίστασαν να κινηθούν (απειλητικά) εναντίον του  τ. 

Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος προσπάθησε να τους 

εµποδίσει. Η πρωτοφανής αυτή επιθετική και άκρως διασπαστική ενέργεια έγινε κατά την 

διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης των συναδέλφων µας και ενώ η  πορεία του ΠΑΜΕ 

περνούσε από την Κλαυθµώνος ανεβαίνοντας από την πλατεία Οµονοίας στην οποία 

συµµετείχαν οι συνάδελφοι από το ∆Σ του ΣΥΠΑ της συγκεκριµένης παράταξης µαζί µε την 

πρόεδρο του Συλλόγου. Λίγο µετά τις 11:00 π.µ. παρουσία και κατ΄ εντολή της Προέδρου 

του Συλλόγου, µπροστά στα έκπληκτα µάτια συναδέλφων µας από την Περιφέρεια Αττικής, 

µελών της Εκτελεστικής της Α∆Ε∆Υ, και άλλων σωµατείων, συνάδελφοι από το ∆Σ του ΣΥΠΑ 

της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) έδειξαν το 

πραγµατικό τους πρόσωπο: 

Του αυταρχισµού, της αλαζονείας και του σταλινισµού! 

 

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες, 

  

σας είχαµε εγκαίρως προειδοποιήσει για τις αυθαίρετες και αλαζονικές 

αντιδηµοκρατικές τακτικές τους. ∆εν πέρασαν δύο µήνες που από το βήµα της Γενικής 

Συνέλευσης καλούσαν επιτακτικά τους Συναδέλφους στην γενική  απεργία της 4ης 

Φεβρουαρίου µε συγκέντρωση στην Οµόνοια και όχι στην πλατεία  Κλαυθµώνος. Ήταν τότε 

που η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ αποχώρησε από την Γενική Συνέλευση διαµαρτυρόµενη για 



τις πρακτικές, τους τραµπουκισµούς, και την εκτός καταστατικού, προδήλως παράνοµη 

διαδικασία που ακολουθούσαν.  

Μάλιστα, µε προηγούµενη ανακοίνωση µας προσπαθήσαµε να τους θυµίσουµε ότι 

ο Σύλλογος δεν είναι τσιφλίκι του στυγνού κοµµατικού συνδικαλισµού τον οποίο 

µε συνέπεια υπηρετούν. 

Θυµίζουµε επίσης ότι µεθοδικά, από την αρχή της εβδοµάδας µοίραζαν τα κοµµατικά 

τους φυλλάδια και σας καλούσαν στην σηµερινή απεργιακή συγκέντρωση στην Οµόνοια,  και 

όχι την ανακοίνωση του Συλλόγου που ούτως η άλλως την εξέδωσαν την τελευταία ηµέρα και 

καλούσαν τους εργαζόµενους της Περιφέρειας Αττικής να «κατέβουν στους δρόµους!!!» και 

όχι στην «καταραµένη» για αυτούς πλατεία Κλαυθµώνος που η «συµβιβασµένη» Α∆Ε∆Υ 

συνηθίζει να καλεί όλους τους συναδέλφους του δηµοσίου και της οποίας τα οφίτσια και τα 

προνόµια δεν αποποιούνται. Όπως είναι γνωστό η Πρόεδρος του ΣΥΠΑ κατέχει (µεταξύ 

άλλων πολλών) και την καρέκλα της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

Στην «συµβιβασµένη»  Οµοσπονδία επίσης σας θυµίζουµε ότι είναι Αντιπρόεδρος. Για 

αυτό ακριβώς και η φασίζουσα νοοτροπία της αποκτά µια ιδιαίτερη σηµασία.  

Πόσο µάλλον όταν η Πρόεδρος του Συλλόγου µας, η Αντιπρόεδρος της 

Οµοσπονδίας µας, το µέλος της Εκτελεστικής της Α∆Ε∆Υ, το µέλος του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου (όλα αυτά µαζί) αποφασίζει και διατάσσει τους 

εργαζόµενους µας να µην συµµετέχουν στην απεργία της Α∆Ε∆Υ σαν να είναι 

πρόβατα. Και όταν δεν το καταφέρνει χρησιµοποιεί ακραίες αντιδηµοκρατικές µεθόδους 

ενάντια σε κάθε µορφή συνδικαλιστικής πρακτικής και συλλογικότητας. Όταν συµβαίνει αυτό, 

τα πράγµατα γίνονται  επικίνδυνα. Για την δηµοκρατία, το συνδικαλιστικό κίνηµα για την 

καθαρή έννοια της συλλογικής εκπροσώπησης. 

 

H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής καλεί όλους 

τους εργαζόµενους, τις Συνδικαλιστικές, την οµοσπονδία και την Α∆Ε∆Υ, να 

καταδικάσουν άµεσα τις φασιστικές πρακτικές, τους επαναλαµβανόµενους 

τραµπουκισµούς, την µονοµερή κοµµατική εκπροσώπηση.  Ζητά απ’ σε όλους τους 

συναδέλφους να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλµού την ανεξαρτησία του 

συνδικαλιστικού κινήµατος.  

Ξεκάθαρα δηλώνουµε ότι δεν θα επιτρέψουµε πλέον σε κανέναν να µετατρέψει σε 

προσωπικό του λάφυρο την δική σας βούληση και εντολή, καταστρατηγώντας  τις 

καταστατικές του υποχρεώσεις  για την διαφύλαξη του κύρους του ΣΥΠΑ.  

Θα αγωνιστούµε για την ανάκτηση των δηµοκρατικών διαδικασιών στον Σύλλογο και στο 

συνδικαλιστικό Κίνηµα γενικότερα.  

Γιατί συνάδελφοι είναι άλλο πράγµα ο συνδικαλισµός και η αγωνιστικότητα και 

άλλο ο τραµπουκισµός!  

 
Η Γραµµατεία της παράταξης 


