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Φυσικό κι αναμενόμενο να βγαίνουν ανακοινώσεις των παρατάξεων μετά από κάθε συνεδρίαση 
των συνδικαλιστικών οργάνων ή μπροστά σε σημαντικά γεγονότα, προβλήματα κλπ. Οι παρατάξεις 
οφείλουν να δημοσιοποιούν τις θέσεις τους, τους προβληματισμούς τους. Εξάλλου οι αποφάσεις των 
οργάνων, οι ανακοινώσεις και τα διάφορα κείμενα της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων εκφράζουν την 
πλειοψηφία και δεν μπορούν να αναφέρονται στις σκέψεις και τις τοποθετήσεις της μειοψηφίας, όσο κι 
αν γίνεται προσπάθεια να συντεθούν διαφορετικές προσεγγίσεις.  

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αντί για θέσεις και γεγονότα, στις παραταξιακές 
ανακοινώσεις περιλαμβάνονται ύβρεις, συκοφαντίες και ψέματα. Κι αυτό κάνει μονίμως 
κυρίως η Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ.  

Έχει χάσει τη μπάλα, που λένε, κι αντί να αντιπαρατεθεί πολιτικοϊδεολογικά με θέσεις και με απόψεις στα 
συγκεκριμένα ζητήματα, συκοφαντεί… 

Και δεν αναφερόμαστε στα  ψέματα, που λέει για τον πρώην πρόεδρο του Γ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ:  

-Ότι «ζήτησε  την ποινική δίωξη των συναδέλφων της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΑΜΘ που ήταν εφορευτική 
επιτροπή στις αντίστοιχες εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επειδή διαφώνησε με τη διαδικασία!!!!», γιατί 

όλοι ξέρουν ότι η μήνυση ήταν κατά παντός υπευθύνου (Περιφερειακής Αρχής κλπ) γιατί ακυρώθηκαν όλοι οι 

ψήφοι των συναδέλφων της ΠΕ Έβρου, ενώ για την ακυρότητα έφταιγε η Διεύθυνση Διοικητικού, που 

παραδέχτηκε το λάθος της και εγγράφως, κι όχι γιατί διαφώνησε…. 

-Ότι «όχι μόνο δεν έδειξε την ελάχιστη μεταμέλεια με την  παραδοχή του λάθους της πράξης του, αλλά…», αφού 

κρύβουν ότι δημόσια αναγνώρισε το λάθος του και στη συνεδρίαση του Γ.Σ. και στην παραίτησή του, που 

άλλωστε δημοσιοποιήθηκε και στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε «…όπως φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση 

των γεγονότων της εκλογικής διαδικασίας για τους αιρετούς του ΥΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης κάναμε λάθος…». Βέβαια έχουν το θράσος να αναφέρονται σε πεπραγμένα την ώρα που πολύ πριν την 

συζήτηση του θέματος τα μέλη της ΠΑΣΚΕ είχαν αποχωρήσει… 

Ή στις «μισές αλήθειες», που λέει για την αξιολόγηση… και που κρύβει ότι τα στελέχη της 
παράταξής τους την ίδια ώρα που ψήφιζαν στα συνδικαλιστικά όργανα ΝΑΙ στην αποχή και έκαναν 
«πύρινες» δηλώσεις, κατέθεταν αξιολογήσεις και αξιολογούσαν… 

Όλα αυτά μπορεί και να μην χρειάζεται να τα σχολιάσει κανείς…, γιατί είναι πλέον γνωστά… 

Αναφερόμαστε στο συκοφαντικό παραλήρημα της τελευταίας παραγράφου της ανακοίνωσής 
της και γι’ αυτό οφείλουμε να απευθυνθούμε στους συναδέλφους : 

1. Χαρακτηρίζεται ως συκοφαντία ή όχι η αναφορά στα στελέχη του ψηφοδελτίου μας, Ανδρεαδέλλη και 
Σταμκοπούλου ότι «δεν έχουν δουλέψει ποτέ», με το επιχείρημα ότι στελεχώνουν γραφεία της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου; Τι θέλουν να μας πουν ότι όλοι οι 
συνάδελφοι, που στελεχώνουν τα γραφεία παρατάξεων, κομμάτων, αντιπεριφερειαρχών κλπ δεν 
δουλεύουν; Ή ότι τους κάνει «πλάτες» το ΚΚΕ για να μην δουλεύουν; 



Είναι αστείο και εξωπραγματικό επιχείρημα, για όλους τους συναδέλφους… Αν και βέβαια επειδή η 
ΠΑΣΚΕ όταν αναφέρεται στο ΚΚΕ μιλάει για «αυθαίρετα» και υιοθετεί όλη την επιχειρηματολογία της 
Χρυσής Αυγής, δεν μας προξενεί εντύπωση αυτή η επιχειρηματολογία τους… Αποδεικνύουν ότι το 
αυγό του φιδιού βγήκε και επωάστηκε…  

2. Χαρακτηρίζεται ως συκοφαντία ή όχι η αναφορά στην συναδέλφισσα Παγανέλη, όταν λένε ότι «έχει 
να πατήσει χρόνια στη δουλειά και στα Διοικητικά Συμβούλια»; Αν τολμούν ας ρωτήσουν στη δουλειά 
της, ας ρωτήσουν τους συναδέλφους της… Εκτός κι αν θεωρούν ότι η άδεια τοκετού και λοχείας, που 
έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενες πρέπει να περικοπεί… 

Ή μήπως θέλουν να δώσουν επιχειρήματα στην κυβέρνηση και την τρόικα ότι υπάρχουν 
συνδικαλιστές που κάνουν κακή χρήση των συνδικαλιστικών αδειών… και γι αυτό πρέπει να αλλάξει ο 
σχετικός νόμος; Τα επιχειρήματα να τα ψάξουν στα στελέχη της παράταξής τους, σε όλους αυτούς 
τους καρεκλοκένταυρους που χρησιμοποίησαν τον συνδικαλισμό για να αναρριχηθούν στις καρέκλες 
της εξουσίας, πουλώντας φούμαρα στους εργαζόμενους…  

Κι όσο για την συμμετοχή της στα Διοικητικά Συμβούλια…, οι συνάδελφοι ας δουν τους παρόντες και 
τους απόντες από αυτά, για να διαπιστώσουν τις αλά καρτ και τις εναλλάξ συμμετοχές της ΠΑΣΚΕ… 

3.  Χαρακτηρίζεται ως συκοφαντία ή όχι η αναφορά στην συναδέλφισσα «κ. Πανουτσάκου, που ως 
πρωτοκλασάτο στέλεχος κάνει χρήση συνδικαλιστικής άδειας, κατέχει πολλαπλές θέσεις αλλά δεν 
αποχωρίζεται τους ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»; 

Αποτελεί ή όχι συκοφαντία το υπονοούμενο ότι υπάρχει συμφέρον, διαπλοκή κλπ;  

Αν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας χαρακτηρίζονται από την ΠΑΣΚΕ διαπλεκόμενοι, επειδή ασκούν 
σύμφωνα με την ειδικότητά τους τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από αυτή τι να πούμε… Όλοι 
οι Επόπτες είναι ένοχοι… Αν και απ’ ότι φαίνεται δεν είναι και καλά πληροφορημένοι, γιατί η 
συναδέλφισσα Πανουτσάκου εδώ και πολύ καιρό δεν βγαίνει για ελέγχους…. 

Αλλά ας μας πουν πως τελικά συνδυάζεται η δουλειά με την συνδικαλιστική δράση; Να δουλεύουμε ή 
όχι; Γιατί και έτσι και αλλιώς… μας συκοφαντούν… 

Οφείλουμε να απευθυνθούμε στους συναδέλφους και να τους καλέσουμε να τους 
γυρίσουν την πλάτη, να κλείσουν τα αυτιά τους στις συκοφαντίες, που σκόπιμα και εν 
γνώσει τους εξαπολύουν, για να πουν στους συναδέλφους: μην τους πιστεύετε…, άλλα λένε 
ότι πιστεύουν κι άλλα κάνουν, μην τους ακούτε να μιλάνε για αρχές και ιδεολογίες… έχουν 
ιδιοτελή συμφέροντα…. Συκοφαντούν για να μπορέσουν να κρύψουν τον συμβιβασμό της 
ηγετικής τους ομάδας, για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτό που εξυπηρετεί το σύστημα και 
τα στηρίγματά του… το «όλοι ίδιοι είναι»... 

Μόνο που στις συκοφαντικές τους ανακοινώσεις, δεν υπολογίζουν τους εργαζόμενους, τους 
συναδέλφους, που μας βλέπουν, που μας ζουν χρόνια τώρα, που ξέρουν ότι δεν 
ξεπουλήσαμε αρχές και ιδέες, που μας εμπιστεύονται για τη συνέπειά μας, για τον ταξικό μας 
προσανατολισμό, τους εργαζόμενους των Περιφερειών, που χαίρονται, που επιτέλους 
«αποκτήσανε» φωνή, «αποκτήσανε» Ομοσπονδία. 

Υ.Γ. 

Συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ καταλαβαίνουμε ότι επειδή είχατε μάθει να έχετε εξουσία…, έχετε χάσει τη γη 
κάτω από τα πόδια σας, καταλαβαίνουμε ότι επειδή σας εγκαταλείπουν σιγά-σιγά όλοι οι «τίμιοι» 
συνδικαλιστές ζορίζεστε… Χρειάζεται όμως ψυχραιμία… Συνειδητοποιείστε και ακολουθείστε έστω και 
τώρα, την μόνη συμβουλή στο συνδικαλιστικό κίνημα, που σε βγάζει μπροστά: Την συνέπεια στην πάλη 
για το δίκιο των εργαζομένων, την προσωπική και συλλογική θυσία στη ταξική πάλη… 

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος… και ποτέ δεν είναι αργά να τον ακολουθήσει κανείς… 


