
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΟ ΤΟΥ) ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΚΑΝΕΝΟΣ 

Πέµπτη 7 Απρίλη, µέρα πανδηµοσιοϋπαλληλικής απεργίας, ώρα 11.30 π.µ. και η πορεία 

των χιλιάδων εργαζοµένων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ΠΑΜΕ και µετείχαν στην 

συγκέντρωση στην Οµόνοια ανεβαίνει την οδό Σταδίου… Αναµεσά τους και αρκετοί 

εργαζόµενοι της Περιφέρειας. 

Αντικρίζουµε ένα πανό, που έφερε τον τίτλο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας  

Αττικής κολληµένο µε ταινία στα κάγκελα της οδού Σταδίου… Πίσω του κανείς…. Παραδίπλα 

οι ελάχιστοι …. παρευρισκόµενοι στην συγκέντρωση της Α∆Ε∆Υ. 

Αναρωτηθήκαµε… ποιος µπορεί να κρατάει το πανό του Συλλόγου µας χωρίς 

απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ.; Ποιος έχει το δικαίωµα να εµφανίζεται σε µια 

συγκέντρωση ως εκπρόσωπος του Συλλόγου µας; Ποιος µπορεί να «καπηλεύεται» 

τον τίτλο του Συλλόγου;  

Και όταν αρχίσαµε να ρωτάµε τριγύρω… εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ/Αγωνιστική 

Συνεργασία και πρώην πρόεδρος του ΣΥΠΑ, που προκλητικά µας είπε… «ε … κάντε µου 

καταγγελία…» 

Συνάδελφε, συναδέλφισσα 

Πολλά µπορούµε να πούµε για το όλο ζήτηµα, όµως θα σταθούµε στα εξής και σε 

καλούµε να τα σκεφτείς προσεκτικά. 

� Μπορεί το πανό του Συλλόγου να είναι στα χέρια της συνδικαλιστικής ηγεσίας της 

ΠΑΣΚΕ/Αγωνιστική Συνεργασία, που κάνει ότι περνάει από το χέρι της για µην 

υλοποιηθούν οι αποφάσεις του ∆.Σ; Που καθηµερινά βάζει πεπονόφλουδες; Που δεν 

έβαλαν την υπογραφή τους σε σχετικό Απόσπασµα Πρακτικού Συνεδρίασης του ∆.Σ. (µαζί 

µε συνδικαλιστές της Αριστερής Συνεργασίας/ΣΥΡΙΖΑ και της Αγωνιστικής Παρέµβασης), 

προκειµένου να δροµολογηθούν οι απαραίτητες νοµικές ενέργειες για να µπορέσει να 

κινηθεί ο λογαριασµός καταθέσεων του Συλλόγου, για να µπορέσουν στην συνέχεια να 

πληρωθούν δαπάνες που έγιναν (σύµφωνα µε αποφάσεις του ∆.Σ.) για την αντιπολεµική 

εκδήλωση, το παιδικό θέατρο, τις ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Που 

βάζει όρους για να ολοκληρωθεί η εκλογή των διακριτών θέσεων του προεδρείου; Που 

ψήφισαν λευκό στην εκλογή της προέδρου; 



� Μπορεί το πανό του Συλλόγου να είναι σε απεργιακή συγκέντρωση στα χέρια αυτών, που 

βάζουν «άδεια» την µέρα της απεργίας ή καλούν τους συναδέλφους να µην απεργήσουν, 

γιατί δεν «βγαίνει τίποτα…»;  

� Μπορεί να είναι στα χέρια όσων δεν κούνησαν ούτε το µικρό τους δαχτυλάκι για να 

πετύχει η προηγούµενη, αλλά και η σηµερινή απεργία; Που δεν µετείχαν ούτε σε µία 

περιοδεία ενηµέρωσης και προετοιµασίας;  

� Μπορεί να είναι στα χέρια όσων δεν µετείχαν σε καµία εκδήλωση ή παρέµβαση του 

Συλλόγου µας; 

Θεωρούµε πως η απάντηση, που δίνει κάθε καλοπροαίρετος εργαζόµενος είναι 

ΟΧΙ. Εξάλλου στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου µας καταγράφηκε η αποφασιστικότητα των 

συναδέλφων να «αλλάξει ρότα» ο Σύλλογος. Γι’ αυτό τίµησαν µε την ψήφο τους και 

ανέδειξαν πρώτη δύναµη το ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΠΑΜΕ.  

Με αυτή την δύναµη των συναδέλφων τόσο οι εκλεγµένοι µας, όσο και όλο το 

ψηφοδέλτιο προσπαθεί ήδη να κάνει όσα περισσότερα µπορεί… Και θα 

συνεχίσουµε µε την ίδια αποφασιστικότητα να αντιπαλεύουµε τα µικρά και µεγάλα 

προβλήµατα, να µπαίνουµε µπροστά στους µικρούς και µεγάλους αγώνες της 

ζωής…  

Εννοείται συνάδελφοι ότι πήραµε το πανό, το διπλώσαµε (δεν το κρατήσαµε ανοιχτό) και 

συνεχίσαµε την πορεία µας στη Βουλή…, όπου και παραµείναµε συγκεντρωµένοι, 

διαµαρτυρόµενοι για τα βάρβαρα µέτρα κυβέρνησης, Ε.Ε. και ∆ΝΤ, φωνάζοντας και 

απαιτώντας να µην κατατεθεί στη Βουλή το αντιασφαλιστικό έκτρωµα.- 
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