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Δημήτρης Παγωνίδης 

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Υποβάλω την παραίτησή μου από πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου 

της ΟΣΥΑΠΕ, γιατί:   

 

Εμείς που συμμετέχουμε στην «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» της ΠΑΜΘ, και 

στην ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ της ΟΣΥΑΠΕ, δεν το κάνουμε ούτε για 

να λύσουμε υπαρξιακά μας προβλήματα ,ούτε για να προωθήσουμε ιδιοτελή 

μας συμφέροντα. Από ανάγκη το κάνουμε για να πολεμήσουμε συλλογικά 

την αδικία και από την επιθυμία μας να αλλάξουμε τον κόσμο. 

Στην προσπάθειά μας αυτή θεωρούμε ότι πρώτα και κύρια θα πρέπει να 

συμμετέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αφού χωρίς αυτούς δεν αλλάζουν οι 

συσχετισμοί στο εργατικό κίνημα και την κοινωνία. Γι’ αυτό επιδιώκουμε την 

διεύρυνση της συμμετοχής τους σε συλλογικές- κινηματικές διαδικασίες, 

επιζητούμε την ενότητα μαζί τους, στη βάση όμως όχι γενικά και αόριστα 

των κοινών προβλημάτων, αλλά των προβλημάτων της τάξης μας. Και τους 

καλούμε να παλεύουν όχι μόνο για την προσωρινή επίλυση κάποιων 

προβλημάτων, που κι αυτό σωστό είναι, αλλά,  ενάντια στις αιτίες που τα 

γεννούν. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιους αγώνες αντιλαμβάνεται ο 

καθένας τη θέση του και το ρόλο του στην κοινωνία και την ιστορία, 

διαμορφώνεται η συνείδησή του, γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη για τη ρήξη και 

την οριστική ανατροπή του συστήματος, από την ενσωμάτωση σ’ αυτό.  

Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί στην κριτική 

μας, η οποία δεν πρέπει να είναι γενική και αόριστη, αλλά να στρέφεται 

ενάντια στον πραγματικό αίτιο της κατάστασης. Και όπως φαίνεται στην 

προκειμένη περίπτωση των γεγονότων της εκλογικής διαδικασίας για τους 

αιρετούς του ΥΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κάναμε 

λάθος, γιατί ο πραγματικός ένοχος δεν μπορεί να είναι αυτός που τον θέλεις 

αύριο μαζί σου σαν σύμμαχο, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το μέλος της 

εφορευτικής επιτροπής που μπορεί έστω και ασυνείδητα να έκανε κάποιο 

λάθος, αλλά η διοίκηση, η οποία, άσχετα από ποιον εκφράζεται, δεν 

αναγνωρίζει τα λάθη της, ούτε αναλαμβάνει τις ευθύνες της κι όπως 

αποδεικνύεται από τα γεγονότα λειτουργεί συνειδητά και διατεταγμένα σε 

βάρος των συμφερόντων των υπαλλήλων. Αποδεικνύεται ότι και με την 

προσφυγή στα δικαστήρια δεν μπορεί να ανατραπεί η εξουσία της, ότι η λύση 
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δεν είναι να φαγωθούμε μεταξύ μας, αλλά να στραφούμε μαζί ενάντια στον 

ένοχο, το ίδιο το σύστημα. 

Για τους ίδιους λόγους είμαστε και ιδιαίτερα αυστηροί στην αυτοκριτική μας. 

Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λάθη μας, ξέρουμε να τα αναγνωρίζουμε και να 

αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν για τις πράξεις μας. Για μας 

η αυτοκριτική δεν είναι μόνο ένα βήμα για να ζητήσουμε συγνώμη για τα 

λάθη μας, αλλά αποτελεί το εργαλείο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα 

να απευθυνθούμε ξανά σ’ αυτούς, να τους κοιτάξουμε στα μάτια, να τους 

καλέσουμε να βρεθούμε μαζί στους αγώνες. Να είστε σίγουροι ότι την 

αυτοκριτική μας απέναντι στους συναδέλφους που αδικήσαμε και 

ταλαιπωρήσαμε με τι ενέργειές μας, την κάναμε και ήδη αποσύραμε με 

σχετική αίτησή μου την ποινική δίωξη. 

Θεωρώντας λοιπόν ότι υπήρξαν ζητήματα μη ορθής συνδικαλιστικής 

πρακτικής υποβάλω όπως είπα την παραίτησή μου από πρόεδρος του Γενικού 

Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ.   

 

17-10-2017                                                              Παγωνίδης Δημήτρης 


