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                                         Αθήνα 3/4/ 2013 

                       

 

 Η συνδικαλιστική αθλιότητα των  

Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων 
 

 Μόνο η λέξη ΝΤΡΟΠΗ!!! μπορεί να χαρακτηρίσει τους συντάκτες της 

κατάπτυστης ανακοίνωσης των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ– ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ 

η οποία με ασύστολα ψεύδη στοχοποιεί, για μικροπαραταξιακούς λόγους, 

συνδικαλιστικούς της αντιπάλους για ανάρτηση που έγινε στο Facebook!!   

Παρουσιάζουν ως προπαγάνδα υπέρ της Χρυσής Αυγής την ανάρτηση σε σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης, video με απόσπασμα από συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως 

του Κ.Κ.Ε., στο ΜΕΓΚΑ και στον δημοσιογράφο Στ. Θεοδωράκη, στο οποίο δηλώνει ότι 

η κόρη της φοίτησε σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και σπουδάζει στο Αμερικάνικο 

κολλέγιο, επειδή την αρχική ανάρτηση στο YouTube (από όπου αντλήθηκε το βίντεο) 

έκανε κάποιος «Metaxas 2012» που όφειλαν όλοι!!!, κατά τις «παρεμβάσεις», να 

γνωρίζουν ότι είναι φίλος της Χρυσής Αυγής αλλιώς μετατρέπονταν σε φερέφωνά της!! 

Η συνδικαλιστική αθλιότητα σε όλο της το μεγαλείο !!  

Ασφαλώς και αν ήταν γνωστό το γεγονός αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να 

αντληθεί από εκεί η σχετική ανάρτηση (όπως δημόσια δήλωσε το μέλος μας που το 

«ανέβασε») καθώς η θέση μας απέναντι στα φασιστικά στοιχεία και τον φασισμό 

είναι όχι απλά αρνητική, αλλά ξεκάθαρα πολεμική. Βέβαια το συγκεκριμένο video 

υπάρχει σε πάρα πολλές αναρτήσεις και δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα η 

γνησιότητά του. Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

http://www.youtube.com/watch?v=qUT7BFiy-wQ και προβλήθηκε σε μεγάλο 

ιδιωτικό κανάλι την άνοιξη του 2012. 

 Η Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ. έχει έμπρακτα αποδείξει ότι σέβεται και τιμά το Κ.Κ.Ε. και 

τη Γενική Γραμματέα του, για την ιστορία του, τους αγώνες και τη διαχρονική στήριξη 

στα αιτήματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι είναι δικαίωμα του κάθε 

πολίτη, στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου, να σχολιάζει και να ασκεί κριτική στη 
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στάση των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών στελεχών κ.λ.π. Κανείς για μας δεν 

είναι υπεράνω κριτικής. 

 Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή της χυδαίας, γκεμπελικού τύπου, 

επίθεσης των συντακτών της ανακοίνωσης των Παρεμβάσεων–Κινήσεων–

Συσπειρώσεων που, αποκρύπτοντας την ουσία, στοχεύουν στην πρόσκαιρη εντύπωση.  

Ενημερώνουμε τους συντάκτες της ανακοίνωσης, πως αν πραγματικά 

αναζητούν Χρυσαυγίτες, άδικα ψάχνουν στην Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ. Ας ψάξουν 

καλύτερα τα ψηφοδέλτιά τους. Γιατί είναι αυτοί που, για ψηφοθηρικούς και μόνο 

λόγους, είχαν για χρόνια υποψήφιο στα ψηφοδέλτιά τους, εκπαιδευτικό που 

αποσπάστηκε στο γραφείο του βουλευτή Μαγνησίας της Χρυσής Αυγής. Το γεγονός 

αυτό απασχόλησε μάλιστα πρόσφατα και τον ημερήσιο τύπο 

(http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=347728). Προφανώς και δεν πιστεύουμε 

ότι ο χώρος των «παρεμβάσεων» έχει οποιαδήποτε σχέση με την ανάδειξη τέτοιων 

στοιχείων, η λογική όμως του καιροσκοπισμού και της ψηφοθηρίας οδηγεί, δυστυχώς, 

σε συνδικαλιστικά ατοπήματα.  

 Η Παράταξη της Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ., έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη 

Χρυσή Αυγή και δε νιώθει την ανάγκη να επιχειρηματολογήσει για να το 

υποστηρίξει, καθώς είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση του κλάδου και της 

κοινωνίας. Γνωστή είναι άλλωστε η στάση της στα γνωστά γεγονότα της Λευκάδας 

(υπόθεση νηπιαγωγού στο Νυδρί), η απόφασή της να μην συμπεριλάβει στους 

αποδέκτες πρότασης διαλόγου το συγκεκριμένο κόμμα, καθώς και οι δημόσιες 

τοποθετήσεις των στελεχών της, για τις οποίες έχουν γίνει αποδέκτες και απειλών. 

 Αφήνουμε τους λασπολόγους και τους συκοφάντες στην απαξία των συναδέλφων 

που είναι βέβαιο πως καταλαβαίνουν την απίστευτη αθλιότητα. 

 

  

Από την 

Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ. 
 


