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 Στις 14 Μάρτη 2022 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΔΥΑ με κύριο θέμα συζήτησης την αποτίμηση της 
απεργιακής μάχης του κλάδου μας στις 2 Μάρτη. 
 Τα μέλη του ΔΣ που έχουμε εκλεγεί με την «Αγωνιστική Συσπείρωση» σημειώσαμε ότι 
η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο, ένα στέρεο 
βήμα για να συνεχίσουμε.  
 Αρκετοί συνάδελφοι, με τη συμμετοχή τους στην απεργία, έδειξαν τη διάθεση να μπει τέλος 
στην αδράνεια χρόνων και τον συμβιβασμό, τη θέληση να προχωρήσουμε δυναμικά για την 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να αναβληθεί η απεργία 
όπως υποστήριξαν και υποστηρίζουν ορισμένοι. 

Εκτιμήσαμε ότι οι παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις που έγιναν πριν την απεργία δημιούργησαν 
απεργιακό κλίμα, συνέβαλαν στην επιτυχία της απεργίας. Ειδικά η συγκέντρωση στο Πρωτοδικείο 
είχε καλή συμμετοχή, παλμό και αγωνιστική διάθεση. 

Οι διακυμάνσεις ως προς τη συμμετοχή στην απεργία ανά κατάστημα θεωρούμε ότι 
αποτυπώνουν ότι όπου υπήρξε προσπάθεια, ενημέρωση, συζήτηση με τους συναδέλφους αυτό 
οδήγησε και σε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ εκεί που η παρέμβαση είναι πιο αδύναμη ή πιο αραιή 
δεν είχαμε την προσδοκώμενη συμμετοχή. Είναι αναγκαίο, το αμέσως επόμενο διάστημα, να ενταθεί 
η δράση του Συλλόγου και σε αυτά τα καταστήματα. 

 
Κατόπιν, μεταφέραμε στο ΔΣ τη διάθεση και τη προσδοκία πολλών συναδέλφων για 

συνέχιση του αγώνα μας. 
Πάγια θέση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης», πόσο μάλλον βγαίνοντας από μια απεργιακή 

μάχη, είναι ότι η δύναμη του Συλλόγου είναι η συμμετοχή όλων των συναδέλφων, ότι εμείς οι ίδιοι 
πρέπει να είμαστε οι πρωταγωνιστές στον αγώνα, να κατοχυρώνεται και να διασφαλίζεται η ζωντάνια 
στη λειτουργία του Συλλόγου. 

Γι’ αυτό επιμείναμε σθεναρά και το ΔΣ πήρε απόφαση για σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης του ΣΔΥΑ στις 30 Μάρτη, ώστε να αποφασίσουμε συλλογικά τα επόμενα 
αγωνιστικά βήματά μας ενόψει και της γενικής απεργίας στις 6 Απρίλη. 

 
Το ΔΣ του ΣΔΥΑ αποφάσισε, επίσης – μεταξύ άλλων – να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό 

στον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» για τη στήριξη του λαού της Ουκρανίας. 
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στηρίζοντας την απόφαση αυτή (αρκεί η βοήθεια να δοθεί στον 

λαό που υποφέρει και όχι να καταλήξει σε φασιστικές δυνάμεις, όπως το Τάγμα Αζόφ), πρότεινε να 
εκδοθεί ανακοίνωση όπου θα καταδικάζεται η ρωσική εισβολή, θα αναδεικνύεται το γεγονός ότι ο 
λαός της Ουκρανίας «πληρώνει» με το αίμα του τον ανταγωνισμό μεταξύ των αντιμαχόμενων 
ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων (Ρωσία – ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ) και ταυτόχρονα θα καταδικάζεται η 
εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. 

Η πλειοψηφία του ΔΣ («Ενωμένοι» - ΔΑΚΕ) αρνήθηκε αυτή την πρόταση, θεωρώντας ότι 
αρκεί η καταδίκη της ρωσικής εισβολής και μόνο, ενώ για την εμπλοκή της χώρας μας με την 
αποστολή οπλισμού (και ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω επικίνδυνη εμπλοκή) 
ακούσαμε ότι στην ουσία εφόσον δεν έχει τεθεί ανοιχτά θέμα αποστολής στρατευμάτων δεν 
χρειάζεται να πούμε κάτι!! 

Στη συνεδρίαση έγινε και ενημέρωση για τη διαδικασία μονιμοποίησης των 
συναδέλφων ΙΔΑΧ, η οποία έχει «παγώσει». Αναμένεται είτε νομοθετική διάταξη είτε εκκίνηση εκ 
νέου της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του ΑΠ. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει 
αναλυτική ενημέρωση απ’ την ΟΔΥΕ για τις όποιες εξελίξεις. 

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στη Γενική Συνέλευση, να πάρετε τον λόγο, να 

καταθέσετε προτάσεις, σκέψεις και προβληματισμούς.  
Μαζί είμαστε πιο δυνατοί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε 

αγωνιστικά, με τη μαζική μας συμμετοχή στη γενική απεργία της 6
ης

 Απρίλη, μαζί με όλους 
τους εργαζόμενους της χώρας! 

Με δικό μας μαχητικό μπλοκ, θα διαδηλώσουμε με τα πανό και τα αιτήματά μας, στέλνοντας 
παράλληλα και ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της απεμπλοκής της 
χώρας μας από τον πόλεμο. 
 


