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ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Δασολόγων – Συνεργαζόμενοι χαιρετίζει τις συναδέλφισσες και 

τους συνάδελφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους και συνέβαλλαν στην άνοδο σε 

ποσοστό από 11.10% σε 13,25%. 

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 
2018 

ΕΔΡΕΣ 
2018 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
2015 

ΕΔΡΕΣ  
2015  

ΠΡΟΟΔ 40,05 4 42,82 4 

ΔΑΚΕ  29,83 3 24,53 2 

ΑΥΤΟΝ 16,85 1 21,52 2 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛ 13,26 1 11,10 1 

 
 
Σε μια περίοδο που καλλιεργείται από τις κυβερνήσεις και τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, (νέο 

και παλιό), η απογοήτευση, ο συμβιβασμός, οι ατομικές λύσεις, η αντίληψη:  “ο θάνατος σου η 

ζωή μου” και επιδιώκουν να αποτελεί  τη “μόδα” της εποχής, η επιλογή του “μάγκα” και του 

“πονηρού” που βολεύεται. 

Σε μια εποχή που όλοι αυτοί (μπλε, πράσινοι και ροζ διαχειριστές του ίδιου απάνθρωπου 

και σαπισμένου συστήματος), διαγκωνίζονται στο “τάξιμο” θέσεων προϊσταμένων, ευνοϊκών 

μεταθέσεων και μεταχείρισης αρκεί να “είμαστε τα καλά και πειθαρχημένα παιδιά”.  

Μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη:  

- Ότι υπάρχει και διευρύνεται, μια δύναμη αντίστασης που συσπειρώνεται γύρω από τη 

Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα, που αναγνωρίζει τον αγώνα και την αντίσταση με βάση 

αρχές και άξιες.  

- Οτι οι δυο από τους τρεις εκπρόσωπους του παλιοί και νέου κυβερνητικού 

συνδικαλισμού δεχθήκαν πλήγμα, αφού μειώθηκαν σε ποσοστό και σε ψήφους, (παρά 

το οτι ανέβηκε ο τρίτος εκπρόσωπος) όχι όμως τόσο όσο έπρεπε  για να αλλάξει ρότα η 

ΠΕΔΔΥ. 
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Ο συσχετισμός που διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες εκλογές παραμένει αρνητικός 

για τα πραγματικά συλλογικά μας συμφέροντα. 

 Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις, ξέρουμε οτι δεν συμφωνούμε όλοι με όλα.  

Δηλώνουμε όμως οτι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, διεκδικώντας τα δικαιώματα και τη ζωή 

που μας αξίζουν, ενάντια σε κάθε αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και στον κυβερνητικό 

συνδικαλισμό που δρα σε βάρος μας, που συγκαλύπτει τις πολιτικές ευθύνες των 

κυβερνήσεων, που έβαλε πλάτη για να περάσει η αντιλαϊκή πολιτική στοχεύοντας τον 

πραγματικό αντίπαλο.   

 Η αντιλαϊκή επίθεση συνεχίζεται και  στοχεύει στην εξασφάλιση και θωράκιση της 

κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που μαζί με τις κυβερνήσεις τους και τις 

ιμπεριαλιστικές συμμαχίες είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. 

 Σας καλούμε όλους να οπλισθείτε με δύναμη και αντοχή για τους αγώνες που έρχονται. 

Σε αυτούς τους κοινούς αγώνες θα είμαστε μαζί με όλους ανεξάρτητα από την εκλογική 

επιλογή. 

Για άλλη μια φορά σας λέμε: Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με τον αγώνα 

όλων όσων θίγονται από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Όχι με αναθέσεις σε εκπρόσωπους που 

θα αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Έτσι θα γίνουμε ισχυροί, θα αντεπιτεθούμε και θα 

νικήσουμε. 

 Η διέξοδος βρίσκεται στον κοινό αγώνα μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, με τους 

αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγροτες, στον αγώνα που μπορεί να καθυστερεί 

και να εμποδίζει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής σήμερα και ταυτόχρονα να δημιουργεί 

προϋποθέσεις για πραγματική ανατροπή της κατάστασης. 

Η  ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

ΔΗΛΩΝΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ  

- ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕΙ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ. 

ΘΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

- ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ “ΠΑΙΞΕΙ” ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ “ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ 

ΔΟΛΛΑΡΙΑ” ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ “ΑΓΡΙΑΣ ΔΥΣΗΣ” , ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Υπάρχει ελπίδα και φιλολαϊκή διέξοδος. Αρκεί να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας 

να ξεκαθαρίσουμε την κατεύθυνση των αγώνων μας, τι συνδικαλιστικό κίνημα και τι 

συνδικαλιστικές ηγεσίες χρειαζόμαστε ώστε οι αγώνες μας να έχουν νικηφόρα προοπτική. 

Αγωνιζόμαστε για Σωματεία, γερά, μαζικά, που θα ακουμπούν όλοι οι 

εργαζόμενοι. Ικανά να οργανώσουν την πάλη μας, να βάζουν εμπόδια στα σχέδια 

κυβέρνησης και «κουαρτέτων». Ικανά να αντιστέκονται σε κάθε αντιλαϊκή επίθεση. 

Απαλλαγμένα από τους παλιούς και νέους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, και τη 

συμβιβαστική γραμμή τους. Επιδιώκουμε την ενιαία δράση όλων των εργαζομένων.  

Όχι στην απογοήτευση, το συμβιβασμό. Οι μόνοι αγώνες που δεν φέρνουν 
αποτελέσματα είναι εκείνοι που δεν γίνονται.  

Ενότητα κι αγώνας! Υπάλληλοι, εργάτες, λαϊκά στρώματα όλοι μαζί! Μπορούμε να τους 

σταματήσουμε!  

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ 
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       12 ΙΟΥΛΗ 2018  


