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        Προς ΜΈΛΗ ΜΑΣ  
                                                                                         (Γεωπόνους, Δασολόγους, Κτηνιάτρους,  
                                                                                   Γεωλόγους και Ιχθυολόγους Δημ. Υπαλλήλους) 
                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Με αφορμή την  ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που δυστυχώς βλέπουμε να καταφέρεται πάλι εναντίον 
συνδικαλιστικών οργανώσεων  δείχνοντας το χειρότερο πρόσωπό συνδικαλιστικού κανιβαλισμού, 
έχουμε  να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να κρατηθεί κανείς στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό το 
γνωρίζουμε και το ζούμε καθημερινά  όμως,  οφείλουμε τουλάχιστον να προσπαθούμε . 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Γεωτεχνικών εκτιμούν ότι όταν οποιοσδήποτε 
συνδικαλιστικός φορέας εκφράζεται παραταξιακά, πρέπει πρώτα από όλα να βάζει ο ίδιος "φίλτρο 
λογικής" και "φίλτρα ουσιαστική πολιτικής προσέγγισης"  στα γραφόμενα του. Ο λαϊκισμός , 



 

 

που χαρακτηρίζει τέτοιες ανακοινώσεις,  δηλαδή η εύκολη και προσχηματική στοχοποίηση κάθε 
αντίθετης άποψης, ο  μηδενισμός της παρουσίας των άλλων προσώπων ή και παρατάξεων και 
η στοχοποίηση τους   μόνο καλό δεν κάνουν στον κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων. 

Οι Γεωτεχνικοί κλάδοι έχουμε αποδείξει ότι ούτε χαρίζουμε, ούτε θυσιάζουμε τίποτα.  
Εργαζόμαστε σοβαρά, τεκμηριωμένα και με θέσεις για την προάσπιση των Γεωτεχνικών 
συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα  και αυτό έχει αποδειχτεί και στην μέχρι σήμερα 
συνδικαλιστική μας παρουσία τόσο στην ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων των 
Υπουργείων ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ όσο και στη  θεσμική μας παρουσία  στη Βουλή και 
συνεπώς θεωρούμε προσβλητική και ακραία οπισθοδρομική τη δική σας δήθεν ¨ορθόδοξα 
αριστερή" αλλά και αναίτια επίθεση,  η οποία καταντά σήμερα όχι μόνο υποκριτική αλλά και 
πολύ επικίνδυνη .  

Δυστυχώς δεν  μπορούμε σε επίπεδο ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων Γεωτεχνικών 
Σωματείων να αξιολογήσουμε   με διαφορετικό τρόπο αυτού του επιπέδου τις ανακοινώσεις, 
 τόσο ως προς το ύφος όσο και ως προς το περιεχόμενο. 

Όπως φαίνεται η κρίση εκτός από γκρίνια και προσωπικά αδιέξοδα  έχει μετατραπεί σε κρίση 
αξιών και οδηγεί κάποιους νεόκοπους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ  (και μέχρι πρότινος 
επικοινωνιακούς παράγοντες του Περισσού) σε  νέα επικοινωνιακά ήθη και νοοτροπίες  
(μπροστά στη δική τους πολιτική ανασφάλεια),  χαρακτηριστικά που είμαστε βέβαιοι ότι θα 
απομονώσουμε σαν Γεωτεχνικοί και σαν εργαζόμενοι,   διότι αποδυναμώνουν τον αγώνα μας , 
βλάπτουν την πολιτική και κοινωνική συνοχή που πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις 
καταστάσεις που βιώνουμε  και επιπλέον  παραπέμπουν ευθέως σε άλλες νοοτροπίες που η 
κοινωνία και ο πολιτικός πολιτισμός έχουν κατατάξει στο περιθώριο ... 

Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα θέλετε ..... 

Η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών  (ΠΟΓΕΔΥ), οι πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
των Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασολόγων , Γεωλόγων και Ιχθυολόγων), οι 
Ομοσπονδίες των Δασοπόνων (ΟΔΕΔΥ) και των Δασοφυλάκων  (ΠΟΔ),  έχουν πολύ 
σημαντική διαδρομή, αναγνώριση  και ιστορία στο συνδικαλιστικό κίνημα και προφανώς δεν 
έχουν ανάγκη τα δικά σας εύσημα ή τα διαπιστευτήρια για την αποδοχή τους  από τους 
συναδέλφους και αυτό αποδείχτηκε από τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στη 
συνέλευση των εργαζομένων της Αττικής αλλά και τη δική σας σπουδή  

Σε ότι αφορά στη διαδικασία της συνέλευσης στην Αττική, που προκάλεσε την αντίδρασή 
σας, το μόνο που θα πρέπει να αναλογιστείτε και να μετρήσετε πολιτικά είναι ότι η αγωνία 
των εργαζομένων, η στήριξή τους από το νομικό μας σύμβουλο και το πλήρες καθάρισμα του 
τρόπου και της νομιμότητας της αντίδρασής μας,  έπρεπε να σας φέρουν δίπλα μας και όχι 
απέναντι . 

Με άλλα λόγια και για να γίνει κατανοητό  και να τελειώνουμε πια με αυτή την αγχώδη 
εσωστρέφεια και την συνδικαλιστική σας μεμψιμοιρία " σταματήστε να συμπεριφέρεστε με 
αυτή τη γραφειοκρατική και τυπολατρική  αλαζονεία που τελικά θα σας απομονώσει από 
κάθε τι ζωντανό στην κοινωνία   και αποφασίστε με ποιόν τελικά είστε.  

 Εξάλλου γνωριζόμαστε πολύ καλά, έχουμε συγκεκριμένες προσωπικές και πολιτικές 
διαδρομές που εκτιμήθηκαν και εκτιμώνται διαχρονικά από τους συναδέλφους και με αυτά τα 
χαρακτηριστικά απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους,  όπου και αν υπηρετούν.    
Εφόσον όμως επιθυμείτε να συνεχίσετε αυτό τον πολιτικό κατήφορο της απαξίωσης  κάθε 
διαφορετικής σκέψης και κάθε άλλης αγωνιστικής συνεισφοράς στον αγώνα για την 
ανατροπή του αντισυνταγματικού πλαισίου για τις αξιολογήσεις,  αλλά και τον αγώνα 



 

 

εναντίον κάθε αντιγεωτεχνικού και αντιδασικού νόμου,  θα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε 
το δικό σας δρόμο,  μόνοι σας, ανοιχτά και χωρίς "προκαλύμματα καπνού ¨  και μετρήστε τις 
πραγματικές σας δυνάμεις .   

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Γεωτεχνικών και Δασικών κλάδων απευθύνθηκαν στα 
μέλη τους και επί αυτού δεν πέφτει σε κανένα τρίτο συνδικαλιστικό ή πολιτικό φορέα λόγος.  
όπως έχετε δικαίωμα να παρευρίσκεστε στις συγκεντρώσεις μας έχετε και δικαίωμα να 
απέχετε από τις δικές μας ανοιχτές , δημοκρατικές και μαζικές διαδικασίες  και να αρκεστείτε 
στην αυτοικανοποίηση που σας προσφέρουν οι μεταξύ των ολιγάριθμων  δυστυχώς στελεχών 
σας,   συνευρέσεις  ... 
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