
 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 
Έκπληξη και θλίψη προκαλούν, όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με τους συναδέλφους 
μας, που δικαιώθηκαν δικαστικά και με την τροπολογία-παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από 
τα ένδικα μέσα και μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Προς 
αποκατάσταση της αλήθειας η οποία παραποιείται συστηματικά από τις παρατάξεις της ΠΑΚ & 
ΔΑΚΕ, ενόψει εκλογών της ΠΕΥΦΑ να θυμίσουμε ότι:   
Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, τους αγώνες, τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, οι κυβερνήσεις 
ΝΔ & ΠΑΣΟΚ επέλεγαν την ομηρία και τη συνέχιση των πελατειακών σχέσεων. Τους 
πρότειναν στην καλύτερη περίπτωση τροπολογίες τύπου «Σαμαρά» για να παραμείνουν στη 
δουλειά 1+1 χρόνο αποποιούμενοι τα μέχρι τότε κατοχυρωμένα δικαιώματά τους στην εργασία, με 
στόχο να τους διασπάσουν, να τους αποδυναμώσουν και να πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες για το 
μέλλον. Αντί για μονιμοποίηση, τους πρόσφεραν εφεδρείες, διαθεσιμότητα, απολύσεις, «κυνήγι 
μαγισσών», ρίχνοντας κατά πως τους συνέφερε νερό στο μύλο του αυτοματισμού των εργαζομένων, 
αφήνοντας να εννοείται ότι αν φύγουν κάποιοι παλιοί-μη καθαροί θα έρθουν άλλοι καινούριοι-
ολοκάθαροι. 
Κοροϊδία, εξευτελισμός, διάσπαση του κινήματος των εργαζομένων. Αλήθεια, ΠΑΚ & ΔΑΚΕ τα 
προηγούμενα χρόνια με κυβερνήσεις φιλικές προς τους συνδικαλιστές τους πόσες φορές 
ανέδειξαν και πρόβαλαν με κινητοποιήσεις το δίκαιο αυτό αίτημα; Πόσες τροπολογίες κατέθεσαν; 
Η ΔΑΚΕ ήταν από την αρχή ενάντια στην ρύθμιση, την πολέμησε με όλα τα μέσα για να μην 
ενεργοποιηθεί, μιλώντας για παράνομες τοποθετήσεις. Η ΠΑΚ φορώντας με περίσσια υποκρισία και 
για πολλοστή φορά παραμορφωτικά γυαλιά παραποιούσε τα γεγονότα προκειμένου να 
προσποριστεί πολιτικά και συνδικαλιστικά οφέλη. Όλοι αυτοί που καθυστερημένα τώρα 
κόπτονται για τους συναδέλφους, ήταν απόντες όταν οι τελευταίοι προσπαθούσαν να 
δικαιωθούν δικαστικά, αλλά και όταν προχωρούσαν σε κινητοποιήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακρόπολης. Τότε η θέση του εκπροσώπου της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, που παρευρισκόταν στην κινητοποίηση, 
ήταν ότι η στάση και οι ενέργειες των συναδέλφων με τα ένδικα μέσα ήταν απαράδεκτη.  Και μάλιστα 
την εξέφραζε την ίδια στιγμή που συνάδελφοι από την παράταξή μας, του ΑΡΜΕ,  δέχονταν 
χτυπήματα και ψεκάζονταν με χημικά από τα ματ. 
Ακόμα και όταν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα σχετικό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 
μετατροπή των συμβάσεων και ενώ γνώριζαν ότι η πολιτική ηγεσία δρομολογούσε αμέσως λύσεις 
για να το αντιμετωπίσει, την ίδια στιγμή η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ καλούσε σε συγκέντρωση στο ΥΠΠΟΑ 
στην προσπάθειά της να κερδίσει μικροπολιτικά οφέλη, εμπαίζοντας και τους συναδέλφους και 
την πολιτική ηγεσία. Μας είναι αδιανόητο, το γεγονός ότι ενώ μπορούσε να έχει λυθεί οριστικά το 
θέμα τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα και καθυστέρησαν οι προσλήψεις των συναδέλφων για 
λόγους συνδικαλιστικής ισορροπίας… 
Η παράταξη του ΑΡΜΕ υποστηρίζοντας και πιστεύοντας διαχρονικά και αταλάντευτα στο δίκαιο 
των εργαζομένων,  χωρίς κομματικές ταμπέλες και χωρίς να απευθύνεται σε παραταξιακά 
ακροατήρια,  στόχευσε από την αρχή στη δημιουργία κοινού μετώπου όλων ανεξαιρέτως των 
εργαζομένων, ως μοναδική λύση στα προβλήματά τους. Γι’ αυτό και σε όλον αυτό τον πολυετή αγώνα 



των συναδέλφων μας, σταθήκαμε πάντα δίπλα τους, αλληλέγγυοι και πιστοί στο αριστερό ήθος,   
μόνιμα μαχόμενοι μαζί τους χωρίς διακρίσεις, τους υποστηρίξαμε ως μάρτυρες στα δικαστήρια, 
τους βοηθήσαμε να ακουστεί η φωνή τους στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, στους υπουργούς 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίξαμε και προβάλλαμε και εμείς οι ίδιοι σε όλους τους αρμόδιους 
τα δίκαια και λογικά επιχειρήματά τους. 
Η πραγματική αλήθεια λοιπόν, όσο κι αν τους χτυπά στο υπογάστριο και τους θυμίζει την 
ανεπάρκειά τους, είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – με τις πολιτικές ηγεσίες που πέρασαν από το 
ΥΠΠΟΑ και με βουλευτές όπως οι κ.κ. Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Δέδες, Μαρία Θελερίτη, Χρήστος 
Καραγιαννίδης και Πάνος Σκουρολιάκος, Δημήτρης Μπαξεβανάκης κ. α. –  μετά από αλλεπάλληλες 
συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις του ΑΡΜΕ, ενέσκηψαν για πρώτη φορά με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο χρονίζον πρόβλημα των συναδέλφων. Κατανόησαν το δίκαιο 
χαρακτήρα του αιτήματος τους και έκριναν ορθά ότι δεν μπορούν να τους αφήσουν άλλο στην 
ομηρία πολιτικών και συνδικαλιστικών σκοπιμοτήτων. Έδωσαν λοιπόν τέλος στην διαχρονική 
και πολυκομματική εκμετάλλευση τους. 
Η παράταξη του ΑΡΜΕ θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να εξαλείψουμε τις τεράστιες ελλείψεις 
στον κλάδο μας, που δημιούργησαν με τις πολιτικές τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα 
συνδικαλιστικά τους δεκανίκια. 
Θα εξακολουθούμε να παλεύουμε για να διαλύσουμε το πελατειακό κράτος που τους 
αλληλοσυντηρεί στην εξουσία, για να διατηρούν τα προνόμιά τους και να αποφασίζουν για μας χωρίς 
εμάς. 

Συμπορευτείτε με το ΑΡΜΕ για να ανοίξουμε μαζί  νέους δρόμους με διαφάνεια και 
αξιοκρατία. 
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Η νέα Πνύκα στηρίζει ΑΡΜΕ ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΩΝ στις εκλογές της ΠΕΥΦΑ 2021 
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