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Συνάδελφοι, 

 
 
Στις  16/3/2019,  αποστάλθηκε  μαζικά  μέσω  του  e-mail:  libertariosynadelfoi@yahoo.gr,

«Libertario  Synadelfoi»,  κείμενο  με  τίτλο,  «20  μέρες  χρειάστηκαν  για  να  ξεφουσκώσει  ο
κορδωμένος "ταξικός συνδικαλισμός" (ΠΑΜΕ)», το οποίο αναπαράχθηκε από πολλά  sites και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο κείμενο υπογράφεται από τους:  Ν. Α., Ντ. Π.
(εργαζόμενοι  στο  χώρο  του  βιβλίου,  μέλη  του  Συλλόγου  Υπαλλήλων  Βιβλίου  -  Χάρτου  -
Ψηφιακών Μέσων Αττικής).

Προφανώς  πρόκειται  για  συναδέλφους  μέλη  του  Σωματείου  σας  και  κατά  καιρούς
εκλεγμένους στο Δ.Σ., τα ονόματα των οποίων βεβαίως μας είναι γνωστά. 

Στο περιεχόμενο του κειμένου, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο Συνέδριο της ΟΙΥΕ και
στην διάλυσή του από το ΠΑΜΕ, υπάρχει ανάμεσα στα άλλα και η εξής αναφορά: 

«Είναι  ολοφάνερο  ότι,  ΠΑΣΚΕ  -  ΕΑΚ  (ομάδα  Βασιλόπουλου  Κυριακούλια) (σ.σ.
υπογράμμιση δική μας) -  ΔΑΚΕ έκαναν "σημεία και τέρατα" με νοθείες στα σωματεία των
σουπερμάρκετ, στον ΠΑνελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, στον
Πανελλήνιο   Σύλλογο Υπαλλήλων στο Εμπόριο, στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων-Η ΕΝΩΣΗ
και σε δεκάδες ακόμη»  

Χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία των απόψεων που εκφράζουν οι συντάκτες του κειμένου
περί «σημείων και τεράτων» για νοθείες στις εκλογές των Σωματείων στα οποία αναφέρονται 
τις  οποίες  φυσικά  και  απορρίπτουμε  ως  ψευδείς  και  συκοφαντικές,  σας  επισημαίνουμε  τα
παρακάτω:

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) στην ΟΙΥΕ δεν είναι «ομάδα Βασιλόπουλου
– Κυριακούλια»,  αλλά συνδικαλιστική παράταξη  με συλλογική λειτουργία,  αρχές,
όργανα και δράση. 

 Η  ΕΑΚ  ως  πρώτη  δύναμη  (εδώ  και  χρόνια)  στη  Διοίκηση  της  ΟΙΥΕ,  έχει
πρωταρχικές θέσεις ευθύνης στη λειτουργία και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας και
σαφώς κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων της.

 Ως ΕΑΚ,  έχουμε  πρωτοστατήσει  και  κατακτήσει  μέσα  στην  Ομοσπονδία  να
υπάρχει   στενή  συνεργασία,  άμεση  αλληλεγγύη,  καθημερινή  βοήθεια  και
συντονισμός δράσης με όλα τα σωματεία –  μέλη μας,  ανεξαρτήτως ιδεολογικού,
πολιτικού, συνδικαλιστικού προσανατολισμού, πάντα σεβόμενοι την αυτονομία των
πρωτοβάθμιων σωματείων, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΙΥΕ (και βεβαίως η ΕΑΚ ως πρώτη δύναμη)  στο πρόσφατο
(προ Μνημονίου) παρελθόν με δικό σας αίτημα εντολή,  ευθύνη και σύμφωνη γνώμη,
υπέγραφε (δηλαδή με τις δικές μας υπογραφές) και για λογαριασμό του κλάδου σας
την Εθνική Κλαδική ΣΣΕ στο χώρο του βιβλίου.

Την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία του Σωματείου σας,
αποτελούμενη  από  τον  συναδ.  Ντ.  Π.  και  άλλους  εκλεγμένους  στο  Δ.Σ.  του
συναδέλφους  και  συναδέλφισσες  (τα  ονόματα στη διάθεσή σας) επισκέφθηκε
κατ΄ επανάληψη την ΟΙΥΕ και είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της ΕΑΚ και Γεν.
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Γραμματέα της Ομοσπονδίας Παναγιώτη Κυριακούλια για τις διαδικασίες  έναρξης
και  το   περιεχόμενο   της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης  με  τους   εργοδότες  του
κλάδου σας για τη σύναψη νέας ΣΣΕ στο χώρο του Βιβλίου. Πραγματικά και όπως
γνωρίζετε  ήδη,  η  ΟΙΥΕ  έχει  ξεκινήσει  τη  διαδικασία  των  συλλογικών
διαπραγματεύσεων. 

 Το πνεύμα μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι συζητήσεις για την νέα ΣΣΕ και το
«μήνυμα»   που  μας  μετέφερε  η  αντιπροσωπεία  του  Σωματείου  σας  και  ο
συναδ. Ντ. Π. ήταν σε γενικές γραμμές ότι αυτό που προέχει είναι η «πάση θυσία»
υπογραφή  ΣΣΕ που θα καταστεί υποχρεωτική, άσχετα με τους όρους της. Βεβαίως
το βάρος της υπογραφής μιας τέτοιας ΣΣΕ θα το έφερνε η ΟΙΥΕ και η ΕΑΚ (δια του
Γεν.  Γραμματέα  της  ΟΙΥΕ),  μιας  και  θα  ήταν  «αδιανόητη»  έστω  και  τυπικά  η
σύμφωνη γνώμη του Σωματείου σας σε μια τέτοιου είδους ΣΣΕ.

 Τέλος,  σας  θυμίζουμε  ότι  η  ΕΑΚ  ήταν  και  είναι  αυτή  που  κάθε  φορά
πρωτοστατεί μέσα στην ΟΙΥΕ, στο να προκηρύσσονται Πανελλαδικές Απεργίες κάθε
Κυριακή κατά την οποία λειτουργούν τα καταστήματα, αίτημα το οποίο είναι και
δικό  σας.  Μάλιστα η  ΟΙΥΕ  (και  δια  μέσου  αυτής  η  ΕΑΚ)  στοχοποιήθηκε  από  το
Σωματείο σας,  τη μια και μοναδική φορά που δεν πήρε απόφαση για Απεργία την
Κυριακή (και μάλιστα όχι με δική μας ευθύνη).

 

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,  θεωρούμε    ότι  η  επίθεση  που  δεχθήκαμε  από  τους
 συναδέλφους  – μέλη του Σωματείου σας (Ν. Α., Ντ. Π.) όχι μόνο μη-πολιτική, αλλά επιπλέον
εντελώς   ανήθικη  και  συκοφαντική  και  μάλιστα  στο  μέρος  που  μας  «βαφτίζουν»  ομάδα
«Βασιλόπουλου  –  Κυριακούλια»,  στοχοποιώντας  και  διαπομπεύοντας  με  τον  τρόπο  αυτό
συνδικαλιστικά  στελέχη  της  παράταξης  μας,  τα  οποία  μάλιστα  διαχρονικά  στέκονται  και
βοηθούν από τις θέσεις ευθύνης τους, τους αγώνες του κλάδου σας συμπεριλαμβανομένης και
της ύπαρξης  Συλλογικής Σύμβασης στο Βιβλίο. 

Σας  θυμίζουμε  δε,  ότι  η   αναφερόμενη  στο  κείμενο  ως  «ομάδα  Βασιλόπουλου  –
Κυριακούλια» είναι  αυτή που κατ΄ επανάληψη έχει   συμβάλλει  στο κτίσιμο μιας καλής και
έντιμης συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου σας με την ΟΙΥΕ, ανεξάρτητα από οιεσδήποτε
απόλυτα θεμιτές μεταξύ μας, ιδεολογικές,  πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφοροποιήσεις. 

 

Ζητούμε, ως Σωματείο να πάρετε άμεσα και δημόσια θέση στο κείμενο των Ν.Α. και Ντ. Π,
και εάν αυτό σας εκφράζει, ιδίως από  τη στιγμή που στοχοποιεί  ονομαστικά τα στελέχη της
παράταξής μας και τα διαπομπεύει με αυτόν τον ανήθικο και συκοφαντικό τρόπο, μια τακτική
που σε τίποτε δεν διαφέρει από αυτήν του ΠΑΜΕ.  

Προς  το  παρόν  επιφυλασσόμαστε  και  θα  επανέλθουμε  στο  ζήτημα,  αφού  λάβουμε  την
απάντηση του Σωματείου σας.
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