
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ζσζπειρώνεηαι ζηο ) 

Για ηεν καηάζηαζε ζηο Σύλλογο Αηηικής και Νήζων  

ή αλλιώς… «Εδώ ο κόζμος καίγεηαι…»  

Σσναδέλθιζες, Σσνάδελθοι, 

Οη εμειίμεηο ζην ύιινγν Αηηηθήο & Μήζσλ ΘΙΑ (ην κεγαιύηεξν ζύιινγν εξγαδνκέλσλ ζην ΘΙΑ) είλαη 
ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο θαη επηθίλδπλεο ζε κηα ζπγθπξία κάιηζηα όπνπ δηαθπβεύεηαη άκεζα ην εξγαζηαθό καο 
κέιινλ. Φαίνεηαι όηι ε καηρακύλα παλιού και νέοσ κσβερνεηικού ζσνδικαλιζμού δεν έτει πάηο!!! 

ηηο δύν απαλσηέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ ηνπ πιιόγνπ κε ζέκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο 
πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο ΠΟΕ, απνδείρηεθε όηη νη παξαηάμεηο ηνπ παιηνύ 
θαη λένπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζαλ ζσγκοινωνούνηα δοτεία. Η «αλεμαξηεηνπνίεζε» 
ζπκβνύινπ εθιεγκέλνπ κε ηε «πλαδειθηθή πζπείξσζε» (ΠΑΙΕ), ν νπνίνο κεηαπήδεζε ζηε λέα 
πιεηνςεθία πνπ δηακόξθσζαλ από θνηλνύ νη παξαηάμεηο  ΕΑΠ/ΤΡΘΖΑ, «Αλεμάξηεηε Δύλακε Αιιειεγγύεο» 
(ΑΔΑ) θαη «Αδέζκεπηε Ελσηηθή Πξσηνβνπιία» (ΑΕΠ), νδήγεζε θαη ζηε ζπγθξόηεζε λένπ πξνεδξείνπ, νη 
ζέζεηο ηνπ νπνίνπ κνηξάζηεθαλ ζηηο αλσηέξσ παξαηάμεηο, ελώ ε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ απνδόζεθε ζηνλ 
«αλεμάξηεην» πιένλ Ε.Παπιάην.       

Όια ηα παξαπάλσ αζθαιώο εθηπιίρζεθαλ ζε θιίκα πνπ «βξώκαγε» από καθξηά δσζώδες παραζκήνιο, 
παδάρι, καμαρίλα και παραγονηιζμό. Απηό είλαη ην ζθεληθό εθθπιηζκνύ πνπ δηακνξθώλεηαη ζην ύιινγν 
κε γλώκνλα ηε λνκή νθηηζίσλ θαη «θαξεθιώλ», έηε θσηόο καθξηά από ηηο αγσλίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ! 

Αλ θαη είλαη λσξίο λα πξνβιέςνπκε πνηα ζπλέρεηα ή πνηεο άιιεο ζπλέπεηεο ζα έρεη ε δηακάρε κεηαμύ ησλ 
παιηώλ θαη λέσλ βεδίξεδσλ ηνπ θπβεξλεηηθνύ-εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ νθείινπκε λα θάλνπκε νξηζκέλεο 
επηζεκάλζεηο: 

 Σε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ ζθίγγεη θη άιιν ηε ζειηά ησλ αληηιατθώλ κέηξσλ, ε «αλσκαιία» 
πνπ ζέξλεηαη εδώ θαη εβδνκάδεο ζηνλ κεγαιύηεξν ύιινγν εξγαδνκέλσλ ΘΙΑ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 
απνλεθξώζνπλ αθόκα θαη νη ηππηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιόγνπ. Δε κηιάκε -
πνιύ πεξηζζόηεξν- γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ελόςεη ησλ ζαξσηηθώλ θαη βίαησλ 
αλαηξνπώλ πνπ ζα επηθέξεη ν ΕΦΙΑ ζηηο δσέο καο! 

 Από ηηο παξαηάμεηο πνπ ζπγθξνηνύλ ην λέν πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ νη «Αλεμάξηεηε Δύλακε 
Αιιειεγγύεο» (ΑΔΑ) θαη «Αδέζκεπηε Ελσηηθή Πξσηνβνπιία» (ΑΕΠ) γελλήζεθαλ από ηε κήηξα ηνπ 
θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ηεο ΠΑΙΕ ζην ΘΙΑ. Σα ζηειέρε ηνπο ζπκπνξεύηεθαλ γηα ρξόληα θάησ από 
ηηο ζεκαίεο ηνπ θνηλσληθνύ εηαηξηζκνύ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ ηεο ζπλδηνίθεζεο. πκθώλεζαλ θαη 
ζπκθσλνύλ ζε όια ηα θεληξηθά θαη θξίζηκα πνιηηηθν-ζπλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα κε ΠΑΙΕ/ΔΑΙΕ. Άιια 
πξάγκαηα ηνπο ρσξίδνπλ αζθαιώο… 

 Εηδνπνηόο δηαθνξά ζην λέν πξνεδξείν είλαη ε ζπκκεηνρή ζε απηό ηεο παηεληαξηζκέλεο παξάηαμεο ηνπ 
λένπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ΕΑΠ/ΤΡΘΖΑ. Η δε ζέζε ηνπ Α’ Αληηπξνέδξνπ απνδόζεθε ζε ζηέιερνο 
ηεο ΕΑΠ πνπ ππεξεηεί ζηε Δηνίθεζε ηνπ ΘΙΑ σο πξντζηάκελνο «παξά ηε πξνζσπάξρε». Λπνξνύλ λα 
θαληαζηνύλ ηώξα νη ζπλάδειθνη ην εύξνο θαη ην βάζνο ηεο «αληίζηαζεο» ζηελ νπνία ζα εγεζεί ην λέν 
πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ!! 

 Η λέα ζπλδηθαιηζηηθή πιεηνςεθία θάλεη ιόγν γηα εμέιημε «αλαηξνπήο» ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θαηεζηεκέλνπ 
ζην ΘΙΑ επηειίδνληαο έηζη ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο. Ιάπνηνη από απηνύο έιεγαλ αθξηβώο ηα ίδηα ιίγν πξηλ 
ηελ ςήθηζε ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ! Είλαη όλησο πνιύ «αλαηξεπηηθό» λα αιιάδεη ξνύρα ν Λαλσιηόο! 

Οη ζπλάδειθνη αο κελ έρνπλ θακηά απηαπάηε. Δελ έρνπλ ηίπνηα θαιό λα πεξηκέλνπλ από ηε λέα 
πιεηνςεθία ζην ύιινγν! Ο «αλαζρεκαηηζκόο» πνπ επηβιήζεθε ζην πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ είλαη θνκκέλνο 
θαη ξακκέλνο ζηα κέηξα ησλ αλαγθώλ θπβέξλεζεο θαη Δηνίθεζεο πνπ ζέινπλ ην θίλεκα ζκπαξαιηαζκέλν θαη 
απνραπλσκέλν, ηνπο εξγαδόκελνπο λα παξαθνινπζνύλ απνζβνισκέλνη ηε ζπληξηβή ηνπο! Είλαη θαηξόο λα 
ηνπο γπξίζνπκε ηελ πιάηε! Μα ραξάμνπκε ξόηα ζύγθξνπζεο κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηα 
δεθαλίθηα ηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα!        
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