
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ… ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!!! 

 
Λίγες ημέρες μετά τις κινητοποιήσεις του κλάδου τόσο για το ζήτημα των 

Συμβασιούχων όσο και για το θέμα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών θα ήταν 
παράλειψη να μην επισημάνουμε τον «διαβρωτικό» ρόλο της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. η 
οποία επέλεξε στρατηγικά να εκφράσει όλο το μένος της εναντίον της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
με σωρεία κομματικών-παραταξιακών ανακοινώσεων, «αναδεικνύοντας την» ως τον 
Νο1 εχθρό των εργαζομένων.  

Επιλέξαμε συνειδητά να μην απαντήσουμε άμεσα και εν μέσω των 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων για ευνόητους λόγους. Σε ουδέτερο σήμερα χρόνο, η 
αποτίμηση της «ύπουλης» και «άθλιας» στρατηγικής της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. που στρέφεται 
ενάντια στο συμφέρον των ίδιων των εργαζομένων, είναι τουλάχιστον απογοητευτική. 

 Όταν πρόκειται να αναφερθούμε στις «ταξικές δυνάμεις» της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. και Π.Α.ΜΕ. έχουμε πάντα την αίσθηση ότι ο χρόνος έχει 
σταματήσει και τα πάντα έχουν μείνει αναλλοίωτα στο πέρασμά τους. Ίδια 
διασπαστικά μηνύματα, ίδιος καταγγελτικός λόγος κατά πάντων, ίδια στρέβλωση της 
πραγματικότητας ώστε να ταιριάζει στις εμμονικές ιδεοληψίες τους... ίδιος «άθλιος» 
συνδικαλιστικός κατήφορος.     

Δεν ευθυνόμαστε εμείς αν η δράση, η στάση και τα επιχειρήματά τους δεν 
βρίσκουν πλέον καμία απήχηση στους εργαζόμενους και την κοινωνία που 
απευθύνονται και γι' αυτό βρίσκουν ως μοναδικό τους καταφύγιο, την συκοφάντηση 
και τη λασπολογία σε βάρος όλων όσων χαίρουν της εκτίμησης στο κόσμο των 
εργαζομένων. 

Μιλάνε για «αθλιότητα» της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γιατί… δήθεν εμποδίζει τη 
συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις και πως «οι δυνάμεις της 
πλειοψηφίας δίνουν ρεσιτάλ στη διάσπαση των εργαζομένων»! Έλεος «σύντροφοι» 
με τα ψέματα, την λασπολογία και την κατασυκοφάντηση. Ποιόν νομίζετε ότι μπορείτε 
να ξεγελάσετε;  

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και έχουν άποψη για το ποιος εκπροσωπεί ή όχι τα 
συμφέροντά τους, ποιός ενώνει και ποιός διασπά το κίνημα. Ποιός αγωνίζεται και 
δίνει τη μάχη με κάθε τρόπο και μέσο και ποιός κρύβεται πίσω από ιδεολογικές 
αγκυλώσεις και επιλέγει τις μάχες που θα δώσει ανάλογα με τα κομματικά και 
παραταξιακά του οφέλη. 



Το μονοπώλιο των διασπαστικών κινήσεων ανήκει σε εσάς και στην ιστορία 
σας όπως έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων. Στη λογική του «όλα 
ή τίποτα», ή «της ιδεολογικής καθαρότητας» την οποία πρεσβεύετε, καρατομείτε 
δικαιώματα εκπροσώπησης των εργαζομένων όπως η εγγραφή 18.000 συμβασιούχων 
στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αρνούμενοι την ψήφιση της τροποποίησης του 
Καταστατικού στο τελευταίο Συνέδριο.  

Την ίδια στιγμή που ως σύγχρονος Ιανός με δύο πρόσωπα, δημιουργείτε 
«επιτροπές εργαζομένων» και το περίφημο διασπαστικό, κομματικά ελεγχόμενο 
«Συνδικάτο Ο.Τ.Α.» και με τη γνωστή πλέον τακτική του «διαφορετικού πλαισίου» 
δεν συγκλίνετε σε καμία άποψη μέσα στη Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλώντας τους εργαζόμενους 
να συμμετέχουν στις δικές σας ξεχωριστές κινητοποιήσεις.  

Πότε καταθέσατε έστω μία πρόταση κοινής αγωνιστικής παρέμβασης, ακόμη 
και για τα ζητήματα που εσείς προτάσσετε στα όργανα της Ομοσπονδίας στα οποία 
συμμετέχετε; Ποτέ. Απορίας άξιο είναι το γιατί άραγε παραμένετε στους κόλπους της 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και γιατί επιθυμείτε διακαώς να εκλέγεστε σε αυτήν αφού πάντα 
επιλέγετε το δικό σας μοναχικό, αλλά στείρο κομματικό, «πλαίσιο διεκδικήσεων»;  

 Ίσως είναι αναπόφευκτο. Ίσως να είστε υποχρεωμένοι να διαλέξετε ανάμεσα 
στο να μην είστε απολύτως τίποτα και στο να υποκρίνεστε αυτό που λέτε ότι είστε! 
Μέχρι να αποφασίσετε σας αφήνουμε να μηρυκάσετε την αθλιότητα σας. 

Την ίδια στιγμή το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. στους κόλπους της Ομοσπονδίας 
αυτοεγκλωβίζεται στην τακτική της ψευτοεπαναστατικότητας και των 
«πλειοδοτικών» προτάσεων. Πράγματι μετά το πέρας των τετραήμερων απεργιακών 
κινητοποιήσεων πρότειναν την «κλιμάκωση» του αγώνα.  

Θα θέλαμε απλά να επισημάνουμε πως το ΜΕ.Τ.Α.-Ο.Τ.Α. δεν είχε ψηφίσει 
τις 4ήμερες κινητοποιήσεις του κλάδου, ενώ στην Εκτελεστική Επιτροπή που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 σε αποτίμηση των κινητοποιήσεων 
υποστήριξαν πως στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν 
μεγάλη όχι όμως και στις Απεργιακές Κινητοποιήσεις. 

Η «άμεση» κλιμάκωση των κινητοποιήσεων χωρίς «απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου» και χρονοδιάγραμμα έκδοσής της θα είχε πιθανώς τα αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιθυμητά αφού θα οδηγούσε στην «κόπωση» των εργαζομένων 
σε δύσκολες εποχές. 

Σε μια εποχή που απαιτεί συνένωση δυνάμεων και ειλικρινή συνεισφορά με 
κοινούς στόχους το παραταξιακό «κρυφτούλι» είναι εμφανές στους εργαζόμενους 
που απαιτούν συστράτευση δυνάμεων με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον και μόνο 
των εργαζομένων. «ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ»!!! 
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