
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Από τη… «ΣΥΡΙΖΟΛΟΓΙΑ» στην… «ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»… 

 

 
Ο επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Θωμάς Μπιζάς, 

προσπαθώντας να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε η παράταξή του στη 

συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αντί να εκτιμήσει την 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και τις τοποθετήσεις των μελών της παράταξής 

του, επέλεξε και αυτός να επιτεθεί στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Είναι μήπως αλαζονεία; Μήπως μεγαλοϊδεατισμός; Πόσο κομματικά 

ταυτισμένος μπορεί να είναι κάποιος προκειμένου να αδυνατεί να ξεχωρίσει την 

συνδικαλιστική κριτική που είναι αναγκαία στα πλαίσια του συνδικαλιστικού  

κινήματος από την κομματική αντιπαράθεση που «στήνεται» για επικοινωνιακούς 

λόγους; 

 

Είναι εύλογο και κατανοητό η πολιτική κριτική να ασκείται κυρίως στα 

κόμματα της τρικομματικής συγκυβέρνησης που γκρεμίζουν μέρα με τη μέρα τα 

εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει όμως κάποιος «άγραφος νόμος» που απαγορεύει 

την πολιτική κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση; 

 

Γιατί η κριτική όταν γίνεται στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ονομάζεται «ΣΥΡΙΖΟΛΟΓΙΑ» 

ενώ όταν η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. στην προσπάθειά της να πλαγιοκοπήσει ψηφοθηρικά το 

Κ.Κ.Ε. κριτικάροντάς το πολλές φορές σκληρά δεν ονομάζεται 

«ΚΟΥΚΟΥΕΔΙΣΜΟΣ»; Προφανώς οι συνάδελφοι της Α.Σ.Κ.–Ο.Τ.Α. επιθυμούν 

να μεταφέρουν την «κομματική πόλωση» στην εσωτερική λειτουργία της 

Ομοσπονδίας. 

 

Ο επικεφαλής της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. Θωμάς Μπιζάς αγωνιά να δικαιολογήσει 

την «ευθυνοφοβία» του για την μη συμμετοχή του στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας 

την κρισιμότερη στιγμή για τους εργαζόμενους και τον κλάδο. 

 

Επέλεξε να υποκαταστήσει τον κομματικό συνδικαλισμό στον χώρο της 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., προτάσσοντας το κομματικό και μόνο όφελος. Και ο κομματικός 

συνδικαλιστής, ιδιαίτερα όταν το κόμμα του βρίσκεται στην αξιωματική 

αντιπολίτευση, είναι εν δυνάμει «κυβερνητικός συνδικαλιστής». 

 



Εμείς ως Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουμε αποδείξει στην πράξη την 

συνδικαλιστική μας ανεξαρτησία, θέτοντας ως πρώτη και μόνη προτεραιότητα 

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  Αυτό και μόνο είναι που 

επιβάλλει ξεκάθαρες θέσεις και ως προς το αίτημα της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. για έκτακτο 

Συνέδριο εντός του 2013. 

 

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε.–Ο.Τ.Α., η Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α., οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ και η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, έκαναν σαφή τη θέση τους πως το επόμενο 

εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη 

του 2015, με τη λήξη της τριετίας όπως το καταστατικό ορίζει. 

 

Ας σταματήσει πλέον η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. να πατά σε δύο βάρκες και να 

ποντάρει στην ασάφεια. Ή αποδέχεται το αποτέλεσμα του Συνεδρίου και 

αγωνίζεται τιμώντας την εντολή των εργαζομένων ή ταυτίζεται με τη θέση της 

Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. αναλαμβάνοντας και το βάρος της ευθύνης της. 

 

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα έχουν ανάγκη από ένα 

ακομμάτιστο (ΟΧΙ ΑΠΟΛΙΤΙΚΟ) και ανεξάρτητο κίνημα, ιδιαίτερα όταν είναι 

απολύτως εμφανές πως στόχος του «συστήματος» είναι η απαξίωση και η διάλυσή 

του, μιας και είναι ο μοναδικός πόλος αντίστασης στις μνημονιακές πολιτικές. 

Πολύ δε περισσότερο, δεν έχει ανάγκη κομματικούς παραγοντίσκους και 

επαγγελματικά  κομματικά στελέχη που βάζουν ως μόνη και πρώτη 

προτεραιότητα το κομματικό συμφέρον. 

 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr 
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