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Συνάδελφοι, 

Σε κάθε σχέση, έτσι και στη συλλογικότητά μας, υπάρχουν ζητήματα 

που μας ενώνουν και άλλα που μας χωρίζουν. Αναπόφευκτα, λίγες 

ημέρες πριν τις εκλογές επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μας 

χωρίζουν καθώς στην κάλπη δεν μπαίνουμε όλοι, όπως είχε προτείνει 

η Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Για την επόμενη των εκλογών, 

ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχύουμε αυτά που μας 

ενώνουν. 

Από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα, τα εκλεγμένα μέλη της Ομάδας Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

τίμησαν την ψήφο σας κάνοντας πράξη τους ιδρυτικούς μας στόχους: ενημέρωση και δημιουργική 

παρέμβαση. 

Την ποιότητα της ενημέρωσης την έχετε γευτεί άμεσα (με τις ανακοινώσεις μας), ενώ τη δημιουργική 

μας παρέμβαση την αποδεικνύει η επιτελική μας συμμετοχή (προτάσεις, αντιρρήσεις, επιμονή, 

συμφωνία κ.α.) στα ΔΣ του Συλλόγου μας, αλλά και σε όλες τις κομβικές στιγμές ενός 

συνδικαλιστικού οργάνου: 

 τις συναντήσεις στον ΟΜΕΔ για τις συλλογικές μας συμβάσεις (ΕΚΕ, ΕΣΣΕ), 

 τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΤΕ για το δικαίωμά μας στην ενημέρωση για τη διαδικασία 

της πώλησης της Εταιρίας μας και, 

 την αγωγή συναδέλφου μέσω ICAP προς την Εταιρία μας. 

Ενδεικτικός ο πίνακας που αποδεικνύει τα παραπάνω και προκύπτει από τα Πρακτικά της Διαιτησίας 

που μπορείτε να επαληθεύσετε εδώ: 

Παράταξη 

Παρουσίες σε 

ΟΜΕΔ για 
ΕΚΕ-ΕΣΣΕ 

Ασφαλιστικά 
μέτρα κατά ΕΤΕ 

Αγωγή 
συναδέλφου μέσω 
ICAP κατά ΑΕΕΓΑ 

Ομάδα Εργαζομένων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 14/14 ή 100% παρόντες παρόντες 

Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία 14/14 ή 100% παρόντες παρόντες 

Ανεξάρτητη Κίνηση 2/14 ή   14% - - 

Όπως διαπιστώνετε, δεν καθίσαμε στη γωνία περιμένοντας τη φθορά του πρώτου. Δεν φοβηθήκαμε 

την επιτυχία των διαπραγματεύσεων μήπως τη σφετεριστεί ο πρώτος. Δεν αφήσαμε τον πρώτο 

να «παίξει» μόνος του. Δεν του αφήσαμε χώρο δίχως έλεγχο. Δεν στερήσαμε από τον Σύλλογο 

Εργαζομένων τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας. Η επιτυχία του Συλλόγου ήταν και δική μας 

επιτυχία. Οι όποιες αστοχίες είναι και δικές μας. 

Αποτελούμε μια Ομάδα Εργαζομένων που δεν ακολουθεί το παράδειγμα της ενός ανδρός αρχής, 

χωρίς τ’ απομεινάρια της συν-διοίκησης, χωρίς μιας κατ’ επίφαση «ανεξαρτησίας» (που δεν 

μπορεί να την απαλλάξει από τον ίδιο της τον εαυτό), χωρίς το κομματικό πρόσημο που de jure 
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εκπροσωπεί και de facto ευθύνεται για τον ευτελισμό του συνδικαλισμού. Το γεγονός, μάλιστα, 

ότι η κρίση κλόνισε τα προπύργια του κομματισμού είναι η ευκαιρία της κοινωνίας μας. Είναι η 

ευκαιρία που άνοιξε τον δρόμο να ασχοληθούν ακόμη πιο πολλοί με τα κοινά, καθώς η συμμετοχή 

τους δεν συνεπάγεται ταμπέλες, ρετσινιές, κίνδυνο ρεβανσισμού και ξεκάθαρη πελατειακή σχέση. 

Μέλη της Ομάδας μας ήταν εκείνα που μπήκαν μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΑΠΕ για 

να ξεδιπλώσουν το κουβάρι, όταν οι υπόλοιποι οπισθοχωρούσαν. Το ΑΤΑΠΕ αποτελεί μια 

σκανδαλώδη εξέλιξη για την οποία κανείς δεν έχει λάβει την πολιτική ευθύνη1. Το αντίθετο μάλιστα: 

πολλές από τις παραταξιακές οντότητες που διεκδικούν την ψήφο σας σήμερα, ήταν εκείνες που 

με τη δράση τους ή την ανοχή τους οδήγησαν στην καταστροφή του Ταμείου, στον κλονισμό 

της εμπιστοσύνης στον Σύλλογο και, προφανώς, στην απώλεια ακόμη και των εισφορών μας! 

Δεν καταλογίζουμε δόλο σε κάποιον. Είμαστε πεπεισμένοι ότι κανείς από τους συμμετέχοντες 

στη διαδικασία δεν θέλει έναν κακό ΕΚΕ ή μια δυσμενή ΕΣΣΕ. Τουναντίον. Είμαστε, ωστόσο, βέβαιοι 

(τα δεδομένα αναμφίλεκτα το αποδεικνύουν) ότι τίθεται ζήτημα νοο-τροπίας. 

Τίποτα στη ζωή δεν είναι μαύρο-άσπρο. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Σύλλογος μας από αυτή την 

αλήθεια. Η όποια κριτική μπαίνει υπό το φως της υποκειμενικότητάς μας. Θα ήταν υποκρισία, όμως, 

να μην κάνουμε ξεκάθαρη τη στόχευσή μας για την επόμενη ημέρα, τότε που, όπως είπαμε, είμαστε 

υποχρεωμένοι να ενισχύουμε αυτά που μας ενώνουν. Και είναι σίγουρα τα περισσότερα. 

Συμμετέχουμε, Επιλέγουμε, Συνεργαζόμαστε, Κερδίζουμε. 

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Βαλαβάνος Παναγιώτης Ρωμανόσογλου Χρήστος 

Κολέτσος Μιχάλης Σελλής Νικόλαος 

Κουβαρδάς Γιώργος Σπυρόπουλος Αποστόλης 

Μαραγκάκη Μαρία Τζανετής Απόστολος 

Μπόγρης Γεράσιμος Τοπιντζής Αλέξανδρος 

Νασούφης Γιάννης Τσάλτας Γεράσιμος 

Παπουτσή Πέπη Τσουκαλάς Μάνος 
 

                                                

1 Πολιτική ευθύνη αναλαμβάνει κάποιος όταν αποδέχεται την ευθύνη για τη δράση ή αδράνεια του για κάτι που 
έγινε και με την ανάληψή της ζητά να ληφθεί υπόψη από τους ψηφοφόρους ώστε να τιμωρηθεί. Χωρίς τιμωρία, 
η πολιτική ευθύνη είναι κενό γράμμα. Οι πολιτικοί ξέρουν ότι έχουμε κοντή μνήμη και για αυτό την 
αναλαμβάνουν με ευκολία. 


