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(Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο) 

 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης-Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι  

   Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης και των εκπρόσωπων της στις αποκεντρωμένες διοικήσεις 
δεν έχει τελειωμό. Πάλι γινόμαστε μάρτυρες επιλεγμένων διώξεων που βαφτίζονται 
μετακινήσεις για  υπηρεσιακές ανάγκες, με πιο χαρακτηριστική την για πρώτη φορά 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  μέλους του ΔΣ του συλλόγου μας, της 
συναδέλφισσας Δασολόγου Μαργαρίτας Γεωργιάδου.  

  Εμείς δεν εκπλησσόμαστε από αυτές τις ενέργειες, γιατί είναι στο  DNA του συστήματος ο 
αυταρχισμός και η καλλιέργεια δουλικότητας. Όπως είναι και γνωστός ο εκφυλιστικός ρόλος 
των κατά καιρούς πλειοψηφιών και ηγεσιών των παρατάξεων που δρουν στο  σύλλογο μας.   

   Την στιγμή που οι πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων τσακίζουν κάθε εργατικό δικαίωμα 
προς όφελος του κεφαλαίου, το συνδικαλιστικό κίνημα στην περιοχή μας χρόνια τώρα 
(παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός), καλλιεργεί την ηττοπάθεια, την μοιρολατρία 
και την αποδοχή των κυρίαρχων πολιτικών και ιδεολογιών.  

   Την στιγμή που τσακίζουν το δικαίωμα στην δωρεάν υγεία και το σύστημα υγείας 
παραπαίει, ο Σύλλογος αντί να οργανώσει τον αγώνα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές , σαν 
ξεδιάντροπος πλασιέ (χρόνια τώρα με παλιά και νέα σύνθεση σε ομοφωνία) καλεί τους 
εργαζόμενους σε συνάντηση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για σύναψη σύμβασης για 
ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Τι καλύτερους προπαγανδιστές θα έβρισκαν κυβερνήσεις και 
ιδιωτικές ελληνικές και ξένες εταιρίες για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της υγείας.  

   Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει άλλη προοπτική για τους εργαζόμενους από το να 
οργανώσουν τον αγώνα τους για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. Κάθε 
στιγμή που περνάει χωρίς αντίδραση δυναμώνει το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που δεν 
διστάζει σε τίποτα και θα  καταβροχθίσει κάθε δικαίωμα μας, όπως ο Κρόνος έτρωγε τα 
παιδιά του.  

    Απαιτούμε την άρση της μετακίνησης που αποτελεί συνδικαλιστική δίωξη, της 
συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ. του συλλόγου μας. 

   Καλούμε άμεσα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας να αντιδράσει . 

   Καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα  να μην σκύψει το κεφάλι απέναντι σε 
οποιαδήποτε απειλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται. 

    Αν δεν δουν την δύναμη της μαζικότητας των αγώνων μας, την αποφασιστικότητα μας, θα 
γίνουν ακόμη πιο αδίστακτοι στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.   

   Στην οργάνωση η δύναμη μας. 

   Στον Αγώνα για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και στην συμπόρευση με τις 
ταξικές δυνάμεις και το ΠΑΜΕ η προοπτική μας. 
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