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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ 

 
Συνάδελφοί µας, 
Θα αναρωτηθήκατε τόσο καιρό γιατί δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση της παράταξή µας 
η οποία να εξηγεί τη θέση της για το θέµα του προεδρείου. Η απάντηση είναι απλή. 
Περιµέναµε να δούµε µέχρι που είναι ικανοί να φτάσουν. Προσπάθησαν να 
µεταφράσουν –όπως αυτοί θέλουν- τη θέση της παράταξής µας. Την αλήθεια όµως θα 
τη µάθετε µόνο από εµάς, και αυτή είναι: Στο συνέδριο της Ερέτριας η παράταξή µας 
αναδείχθηκε δεύτερη δύναµη, µετά την «συµµαχία» της ∆ΑΣ µετέπειτα ΕΝΙΑΙΟ µε 
την παράταξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Αυτό βέβαια δεν είναι µεµπτό. Οι λόγοι που εµείς 
δεν στηρίζουµε την υποψηφιότητα της παράταξης ΕΝΙΑΙΟ για τη θέση του προέδρου 
είναι:  
1. Κόπτονται, σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, ότι θέλουν αναλογικό προεδρείο, 
γιατί αυτό όπως λένε είναι πάγια τακτική όλων των συνδικάτων από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980. Λησµόνησαν ότι στην προηγούµενη θητεία, τότε που η τότε 
ΠΑΣΚ, ήταν πρώτη δύναµη (6 έδρες, συν τη στήριξη της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) πρότειναν ακριβώς αυτό που προτείνουµε εµείς 
σήµερα. Όταν δεν τους «βγήκε» η πρόταση, η µικροπρέπειά τους έφτασε µέχρι του να 
µην ψηφίσουν τον τότε πρόεδρο και γενικό γραµµατέα οι οποίοι εκλέχτηκαν µε 11 
ψήφους µε τις ψήφους της τότε ΠΑΣΚ, της ∆ΑΚΕ και της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αµέσως µετά την εκλογή των ανωτέρω, 
ζητήσαµε και πήραµε αναβολή ώστε σε επόµενο ∆.Σ. να συµπληρωθούν οι υπόλοιπες 
θέσεις του Προεδρείου και το οποίο αυτό έγινε µετά την παρέλευση 2 µηνών, µε τη 
συµµετοχή όλων. 
2. Προκειµένου να πετύχουν το στόχο της πρωτιάς χρησιµοποίησαν εκφράσεις 
µειωτικές και πέρα από κάθε δεοντολογία για την παράταξή µας και για τα στελέχη 
της. Πως θέλουν τώρα να στηριχθούν απ’ τους «ξεπουληµένους», τους «προδότες» 
και τους «κυβερνητικούς συνδικαλιστές»; Αναφέρουµε ότι µε ανακοίνωση της 
παράταξης ΕΝΙΑΙΟ καλούσαν τις άλλες παρατάξεις – πλην ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ, ∆ΑΚΕ 
και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – κρίνοντας µας ως 
µνηµονιακές παρατάξεις που σκοπίµως κρύβουν ότι η παράταξή µας ήταν η πρώτη 
που από το 2010 αντιτάχθηκε κατά των µνηµονιακών και βάρβαρων πολιτικών της 
τότε Κυβέρνησης και αναθεώρησε την ιδεολογική και πολιτική της θέση, σε ένα 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.  
Παραθέτουµε αυτούσια την πρόταση του ΕΝΙΑΙΟΥ που µοιράστηκε στο συνέδριο 
της Ερέτριας: 

 
 



Τώρα πως είναι δυνατόν να µας καλούν να συµµετέχουµε σε επιτελικές θέσεις του 
Προεδρείου όταν οι ίδιοι µε τις πράξεις τους και µε τις ανακοινώσεις τους 
απεµπόλησαν το αναλογικό, αντιπροσωπευτικό προεδρείο όπως έκαναν και το 2010;; 
Η παράταξή µας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και τα στελέχη 
της δηλώνουµε παρών σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης στο προεδρείο και ανάλογα µε 
τις εξελίξεις θα αναπροσαρµόσουµε τη στάση µας. 
 
3. Ακόµα και µετά το συνέδριο της Ερέτριας, συνεχίζουν την ίδια τακτική στις 
γενικές συνελεύσεις και στις ενηµερώσεις των συναδέλφων. 
 
4. Κέρδισαν την πλειοψηφία στηριζόµενοι σε «συνιστώσα» (βλ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) η οποία είναι κάθετα αντίθετη στις µέχρι τώρα κινήσεις της 
συντριπτικής πλειοψηφίας της Ο∆ΥΕ σχετικά µε την ιδιαιτερότητα του κλάδου.  
Εµείς θεωρούµε ότι αυτό το «συνονθύλευµα», χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο, που 
δηµιουργήθηκε µέσα σε µια νύχτα για ψηφοθηρικούς λόγους και αποτελεί σήµερα 
την πρώτη δύναµη στο ∆Σ της Ο∆ΥΕ. δεν πρέπει να επιβραβευθεί.  
Σηµειώνουµε ότι η δύναµη των παρατάξεων είναι η εξής:  
ΕΝΙΑΙΟ: 56 ψήφους, 4 έδρες  
ΑΥΤΟΝΟΜΟ: 53 ψήφους, 4 έδρες 
∆ΑΚΕ: 51 ψήφους, 4 έδρες 
ΠΑΜΕ: 41 ψήφους, 3 έδρες 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 14 ψήφους, 1 έδρα 
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 13 ψήφους, 1 έδρα 
 
Είναι µια ετερόκλητη συµµαχία και η συνοχή της είναι εύθραυστη. Αυτό 
φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των εκλογών του µεγαλύτερου συλλόγου της 
χώρας (Σ.∆.Υ.Α.), όπου  η “συµµαχία” εκλέχτηκε τρίτη δύναµη, πολύ µακριά 
από την παράταξή µας, που εκλέχτηκε πρώτη δύναµη (άρα δεν έχει τη 
νοµιµοποίηση της βάσης) και το ΠΑΜΕ που αναδείχθηκε δεύτερη δύναµη.   
Πράγµατι στην πρώτη ψηφοφορία του ∆Σ, υπήρξε υποψηφιότητα µέλους της 
παράταξής µας του απερχόµενου προέδρου για τη θέση του προέδρου, ήταν µια 
ψηφοφορία διερευνητική. Στη συνέχεια η παράταξή µας µε αίσθηµα ευθύνης και 
σοβαρότητας πρότεινε για την θέση του προέδρου τον συνάδελφο Χανδρινό από 
την παράταξη του ΠΑΜΕ, απόφαση της Γραµµατείας µας που είναι 
ΟΜΟΦΩΝΗ και σκοπίµως αποκρύπτεται από κάποιους «λαλίστατους 
συγγραφείς». Εκτιµήσαµε ότι η υποψηφιότητα αυτή είναι ενωτική, την 
συγκεκριµένη στιγµή, δεδοµένου ότι αποτέλεσε πρόταση της ∆ΑΣ το 2010 και µε 
την στήριξη τη δική µας θα τελείωνε το θέµα εκλογής προέδρου.  Από την 
ψηφοφορία δεν εκλέχθηκε πρόεδρος, όχι βέβαια από δική υπαιτιότητα αλλά από 
ευθύνη άλλων. Θα µπορούσαν και άλλοι να απεµπολήσουν την θέση του 
προέδρου –όπως εµείς- και σήµερα να έχουµε συγκροτηµένο προεδρείο.  
 
(Κάποιες µεµονωµένες φωνές, λένε ότι χαρακτηρίσαµε ανίκανο τον υποψήφιο  της 
∆ΑΣ – ΕΝΙΑΙΟ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Ουδέποτε µέλος της παράταξής µας 
εκφράστηκε µε τέτοιους χαρακτηρισµούς κατά συναδέλφου. Εµείς διαθέτουµε 
πολιτικό πολιτισµό και θεωρούµε και τους 17 του ∆Σ ικανότατους για οποιαδήποτε 
θέση στο προεδρείο. Πιστεύουµε ότι αλάθητος κριτής είναι το εκλογικό σώµα που µε 
την ετυµηγορία του αποβάλει τους ανίκανους και τους ανεπαρκείς. Σ’ αυτές τις 
µεµονωµένες φωνές απαντάµε: «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη») 
 
Καλούµε όλες τις παρατάξεις να αναλογιστούν την ευθύνη και τα τεράστια 
προβλήµατα του κλάδου, να συµπαραταχθούν µε την πρόταση της παράταξής 
µας, ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, και της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ώστε στο επόµενο ∆.Σ. να εκλεγεί 
οπωσδήποτε η νέα συλλογική ηγεσία του κλάδου µας, όπως ακριβώς προτείνουµε 
παραπάνω µε υποψήφιο πρόεδρο το συνάδελφο Χανδρινό γιατί πιστεύουµε ότι 



είναι µια ενωτική πρόταση. Τα προβλήµατα δεν περιµένουν και ο κλάδος µας 
χρειάζεται µια υπεύθυνη ηγεσία.  
 
Σε µια εποχή όπου η ενότητα των εργαζοµένων είναι προαπαιτούµενο, κάποιοι 
προσπαθούν να σπάσουν την συνοχή µας. Εµείς επειδή δεν θέλαµε να είµαστε 
“γρανάζι” αυτής της τακτικής αποχωρήσαµε από την υποψηφιότητα για τη θέση του 
προέδρου. Μας ενδιαφέρει µόνο να κερδίζει ο κλάδος και όχι ποιος θα υπογράψει την 
ανακοίνωση της κατάκτησης. Τα στελέχη της παράταξής µας έχουν αυξηµένο τα 
αίσθηµα της ευθύνης, ειδικά τούτες τις δύσκολες ώρες, που είναι απαραίτητη η δράση 
µε ταξική συνείδηση. Επιµένουν να µας αποκαλούν ΠΑΣΚ, δεν θα έρθουµε σε 
αντιπαράθεση γι' αυτό, ούτε θα απεµπολίσουµε το παρελθόν κάποιων εκ των 
στελεχών µας. Μην ξεχνάνε όµως ότι οι µεγάλες κατακτήσεις του κλάδου είχαν την 
υπογραφή της παράταξης αυτής. Η ΠΑΣΚ είναι µέρος της ιστορίας του κλάδου και 
όποιος αγνοεί την ιστορία του είναι καταδικασµένος σε αφάνεια. Είναι αλήθεια ότι 
πολλοί από εµάς, στο παρελθόν, στεγάσαµε τις ιδέες µας -όπως το 50% του 
Ελληνικού Λαού- σε ένα κόµµα. Όταν όµως, το 2010,  διαπιστώσαµε ότι τα πιστεύω 
µας δεν είχαν καµία σχέση µε την ασκούµενη πολιτική από το κόµµα που αποτελούσε 
την ιδεολογική µας στέγη, διαχωρίσαµε τη θέση µας µαζί µε ένα µεγάλο ποσοστό 
ψηφοφόρων του κόµµατος. Το αποτέλεσµα της αποχώρησης της εκλογικής βάσης το 
είδαµε στις τελευταίες εκλογές και το βλέπουµε καθηµερινά στις δηµοσκοπήσεις. Ως 
παράταξη ζητήσαµε από το 2010 να συλληφθούν οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου και να 
δηµευθούν οι περιουσίες τους. Σαφώς και δεν θα γίνουµε υποστηρικτές αυτών που 
έκρυβαν την περιβόητη λίστα. Είµαστε υπέρ του να καθαιρεθούν τώρα από τα 
αξιώµατα που κατέχουν και να οδηγηθούν µε συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή οι 
προστάτες  αυτών που ρήµαξαν τον Ελληνικό Λαό. Συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε για 
την κοινωνία και σε συνδικαλιστικό επίπεδο για τον εργαζόµενο και το συνάδελφο. 
∆εν αφαιρέσαµε -όπως αρέσκονται να λένε οι υβριστές µας - ένα “Π” από τον τίτλο 
της παράταξής µας, είµαστε ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ απολαµβάνοντας πλήρη ελευθερία 
λόγων και έργων. Η παράταξή µας στέκεται όρθια και αγωνίζεται µε ειλικρίνεια και 
αλληλεγγύη και στις τάξεις της δρουν και άλλες ανεξάρτητες κινήσεις, όπως για 
παράδειγµα η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ κ.α.  
 
∆ήλωση της ∆ΙΑΡΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 
Παραµένουµε στον προοδευτικό χώρο, στις αξίες που ουδέποτε παύσαµε να υπερασπιζόµαστε. 
Συµµετέχουµε και πιστεύουµε στην αυτόνοµη συνδικαλιστική δράση µέσα από πλαίσια αρχών – αξιών 
και ηθικής, και συντονίζουµε τη δράση µας µε το ∆ευτεροβάθµιο όργανο της Ο∆ΥΕ µέσα από τις 
τάξεις του ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ως συνιστώσα που διατηρεί τη 
φυσιογνωµία και τις απόψεις της ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Το ίδιο ακριβώς 
ισχύει και για τα φυσικά µας µέλη διατηρώντας τις απόψεις τους (πολιτική ή συνδικαλιστική δράση) 
αλλά σεβόµενοι την πλειοψηφία και τη διαφορετική άποψη. Ενωµένοι σα γροθιά θα παλέψουµε όλοι 
µαζί για την ενότητα του κλάδου και αρχών και εν τέλει, για την εθνική, λαϊκή ενότητα.  

 
Εµείς δεν τηλεφωνούµε σε κανέναν υπεύθυνο συνδικαλιστικού πριν πάρουµε µια 
απόφαση. Αποφασίζει η 15/µελης γραµµατεία που αποτελείται µόνο από δικαστικούς 
υπαλλήλους και τα µέλη µας στο ∆Σ εκτελούν την απόφαση αυτή. Για το καλό του 
κλάδου ας σταµατήσουν έστω και τώρα το υβρεολόγιο και ας κατεβάσουν απ' τα 
µικρόφωνα τους λαϊκιστές οµιλητές.   
 
Εµείς εµµένουµε στη θέση µας για υποψήφιο πρόεδρο τον συνάδελφο Χανδρινό και 
καλούµε και τις υπόλοιπες παρατάξεις να αναλογιστούν τις δύσκολες στιγµές που 
βιώνουµε τόσο ως κλάδος όσο και ως κοινωνία. Τα προβλήµατα δεν µπορούν να 
περιµένουν η παράταξή µας θα είναι ΠΑΡΟΥΣΑ στις εξελίξεις του κλάδου. Τα 
τελευταία χρόνια η αξιοπιστία και το κύρος του συνδικαλισµού, έχουν πληγεί, πρέπει 
κάθε µέρα να αναζητούµε τρόπους για την ανάκτησή τους. 
 
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 



Σήµερα που η κοινωνία µας δέχεται πλήγµατα, λόγω της ανασφάλειας και των 
ανισοτήτων. Σήµερα που η τρέχουσα πολιτική στη χώρα µας κινείται µε µεγάλη 
ένταση στα πλαίσια ενός µύθου. Της οικονοµικής κρίσης, της παγκοσµιοποίησης µε 
µοναδικό σκοπό την καταλήστευση των όποιων αποθεµάτων, ψυχικών και υλικών, 
της εργατικής τάξης και του µόχθου. Η πολιτική αυτή που έχει στόχους, όλους εµάς, 
έχει ονοµατεπώνυµο. Ανισότητα και αναδιανοµή των δικαιωµάτων και εισοδηµάτων 
σε βάρος των εργαζοµένων και υπέρ του κεφαλαίου. Τα συνδικάτα χρειάζονται να 
ενισχυθούν, να διευρυνθούν και να κατοχυρώσουν όρους αξιοπιστίας, 
αγωνιστικότητας, µαζικότητας µε µοναδική κατεύθυνση το δρόµο που οδηγεί στο 
µέρος της δράσης και των αγώνων. Με συντονισµό και αλληλεγγύη στον αγώνα για 
την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης ασυδοσίας. 

 
Σας καλούµε να συµµετέχετε όλοι στην 48ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη και την 

Τετάρτη, 6 και 7 Νοεµβρίου 2012. 
 

 • ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
• ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
• ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
• ΝΑ ∆ΩΘΟΥΝ ΤΑ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 
 
Όλοι µαζί να εµποδίσουµε τη ψήφιση των νέων µέτρων που ισοπεδώνουν το λαό 
µας. Να ανατρέψουµε τις πολιτικές της Τρόικας και της Κυβέρνησης. Όλοι µαζί 
στους δρόµους – µαζί στον αγώνα µε τα συνδικάτα και κινήµατα. Όλοι στις 
πορείες και στις συγκεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν για να απορρίψουµε 
το ψεύτικο επιχείρηµα της σηµερινής συγκυβέρνησης, που για να δικαιολογήσει 
την απαράδεκτη πολιτική της, ισχυρίζεται, όπως έκαναν άλλωστε και σε όλες τις 
προηγούµενες, ότι τα νέα µέτρα που παίρνουν θα είναι τελευταία. ∆εν τους 
εµπιστευόµαστε για τη δηµιουργία ενός βαθύ, παλλαϊκού µετώπου.  
 

Η σηµαία της ταξικής πάλης να σηκωθεί ακόµα ψηλότερα. 
 

Για τη Γραµµατεία 
 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Η Αναπλ. Γραµµατέας Ο Οργανωτικός 
Γραµµατέας / Θέσεων 

 
Χρήστος Λυµπερόπουλος Κατερίνα ∆ηµόκα Νίκος Ραυτόπουλος 

 
 


