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πλάδειθνη νδεγνί, 
 Όζνη εγθαηαιείςαηε ηηο δνπιεηέο ζαο θαη ηελ πξνζσπηθή ζαο 
μεθνύξαζε, γηα λα παξαβξεζείηε ζηελ Γελ. πλέιεπζε ζηηο 13/01/08 ζην 
Μέγαξν ηνπ Ο.Λ.Π. θαη ςεθίζαηε γηα ηηο επεξρόκελεο εθινγέο γηα λέα 
Δηνίθεζε ηνπ πλδηθάηνπ, άδικος, ταμένος κόπος. 
  Έηζη απνθάζηζαλ νη όςηκνη πλδηθαιηζηέο ηεο Ε..Α.Κ. ηνπ Κ.Κ.Ε., 
θαηαζέηνληαο αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Δηνηθήζεσο γηα ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο 
θαη αθπξόηεηα ηεο Γελ. πλέιεπζεο, αδηαθνξώληαο γηα όινπο εζάο, αιιά θαη 
γηα ηα έμνδα ηνπ πλδηθάηνπ πνπ είρακε θάλεη γηα ηηο 4 Γελ. πλειεύζεηο. Καη 
απηά είλαη δηθά ζαο ρξήκαηα. Απηνί πνπ ηόζν θαηξό θσλάδνπλ όηη ε Δηνίθεζε 
δελ ζέιεη λα θάλεη Γελ. πλέιεπζε θαη όηη δελ πξνζπαζεί λα ζπγθεληξώζεη ηα 
κέιε, ήξζαλ ηώξα θαη κε αζθαιηζηηθά κέηξα αθπξώλνπλ ηελ Γελ. πλέιεπζε, 
δηόηη δελ ζπκθσλήζαηε καδί ηνπο λα ςεθίζεηε ην Κνκκαηηθό Παξαηαμηαθό 
ςεθνδέιηην ηεο Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ηνπ Κ.Κ.Ε. Δηόηη είζηε ΑΥΔΣΟΗ θαη 
ΑΝΗΓΔΟΗ θαη ρξεηάδεζηε θαζνδήγεζε. Δηόηη ζεσξνύλ όηη είζηε ΠΡΟΒΑΣΑ , δελ 
έρεηε ζθέςε θαη ζαο ιείπεη ν ΣΟΠΑΝΖ, πάληα θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο. 
 Επεηδή, ινηπόλ, ζαο ζεσξνύλ πξόβαηα νη ζπλάδειθνη πιένλ ηεο 
ΔΠΧΝΤΜΖ Δ..Α.Κ. ηοσ Κ.Κ.Δ., ΕΔΊ΄ΜΠΔΚΗΓΖ, ΠΡΟΒΑΣΑ, 
ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΑ, ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ, ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΣΟΤΛΔΛΖ, 
ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΡΦΖ, ΓΔΡΜΑΝΛΖ, ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ και οι 
άλλοι, επεηδή δελ θαηαιαβαίλεηαη (αθνύ είζηε πξόβαηα πώο λα θαηαιάβεηε 
γηαηί έηζη ζαο βιέπνπλ) θαη δελ ςεθίζαηε ην θνκκαηηθό παξαηαμηαθό 
ςεθνδέιηην, απνθάζηζαλ λα ζαο βάινπλ κπαιό κε άιιν ηξόπν. Καηέζεζαλ 
αίηεζε αθπξόηεηαο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζαο, γηαηί δελ ζπκθσλεί κε ηνλ λ. 
1264/82 θαη ην ζεσξνύλ παξάλνκν. Σν 2004 πνπ ήζειαλ λα κπνπλ Δηνίθεζε 
ΔΚΛΔΥΘΖΚΑΝ κε απηό. Σόηε δεν ήηαν παράνομο; Σώξα ηη έγηλε; 
ΑΠΛΟΤΣΑΣΑ : γηα λα νδεγήζνπλ ην πλδηθάην ζε πξνζσξηλή Δηνίθεζε θαη 
λα θάλνπλ ηηο εθινγέο κόλν κε ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηεο 1εο Γελ. 
πλέιεπζεο ζηηο 09/12/07, ηα νπνία είλαη 400, απνθιείνληαο όια ηα ππόινηπα 
κέιε, ηα νπνία ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ ήηαλ ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα. 
Ασηοί είναι ποσ ενδιαθέρονηαι για εζάς;;; Απνθιείνληαο 2400 
ζπλαδέιθνπο από ην δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο ηνπ πλδηθάηνπ. 
 Δηόηη εάλ ζα πάλε ζε πξνζσξηλή Δηνίθεζε ην κόλν πνπ ζα θάλεη είλαη 
λα πάεη ζε εθινγέο κε ηα ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα ηεο 1εο Γελ. πλέιεπζεο 
θαη ην μόνο ποσ θέλοσν είναι να οδηγήζοσν ηο σνδικάηο ζηο Κόμμα.  
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Ασηό ήθελαν ΑΝΔΚΑΘΔΝ, ασηό προζπαθούν να επιηύτοσν με 
οποιονδήποηε ηρόπο. 
ΠΟΗΟΗ; Απηνί πνπ είραλ ηε Δηνίθεζε ηνπ ηόηε σκαηείνπ κέρξη ην 1989 ζε 
πιήξε απαξηία θαη κέρξη ην 1992 έκεηλαλ ηξεηο θαη ν θνύθνο θαη ηειηθά ην 
έθιεηζαλ, ράλνληαο νη νδεγνί κέρξη ην 1999, ην 70% ηνπ κηζζνύ ηνπο. 
ΠΟΗΟΗ; Απηνί πνπ από ην 2006 δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θακηά πξνζπάζεηα 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη μέξνπλ κόλν λα θαηαγγέιινπλ, λα ιαζπνινγνύλ 
θαη κεηά λα ηελ θάλνπλ κε ειαθξά πεδεκαηάθηα, σο ζπλήζσο. ’ απηνύο 
πλάδειθνη ζα ελαπνζέζεηε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζαο. ε απηνύο 
ηνπο 10 εληνινδόρνπο ελόο Κόκκαηνο; Θα ηνπο επηηξέςεηε λα 
θνκκαηηθνπνηήζνπλ ην πλδηθάην πξνο όθεινο ηδίσλ ζπκθεξόλησλ θαη 
νθηηζίσλ από ηνπο εληνινδόρνπο ηνπο;  
 Δηόηη απηό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη λα παίξλνπλ πξναγσγέο θαη 
εύζεκα από ην Κόκκα. Καη απηό θαίλεηαη από ηελ αθύξσζε ηεο Γελ. 
πλέιεπζεο θαη πόζν ελδηαθέξνληαη γηα ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα. Εθεί πνπ 
θαηαθέξακε λα θάλνπκε κία Γελ. πλέιεπζε, ηελ αθπξώλνπλ θαη ζηελ νπζία 
θιείλνπλ ην πλδηθάην κέρξη πνπ λα ηειεζηδηθήζεη ε αγσγή ηνπο γηα ην 
Καηαζηαηηθό, γηα δέθα κήλεο πεξίπνπ.  
 Απηό ζεκαίλεη όηη παύεη θάζε ιεηηνπξγία ηεο Δηνίθεζεο. Ούηε εγγξαθέο, 
νύηε ζπλδξνκέο, νύηε επηιύζεηο εξγαηηθώλ δηαθνξώλ, νύηε Ννκηθή 
Πξνζηαζία. Ό,ηη έρεηε πιεξώζεη πάεη ζην βξόλην!!!!!!    
 Απηά θαηάθεξαλ νη ζπλάδειθνη ηεο Ε..Α.Κ. ΟΔΗΓΩΝ ηνπ Κ.Κ.Ε. κε 
ηελ αθπξόηεηα ηεο Γελ. πλέιεπζεο ώζπνπ λα εθδηθαζζεί ε ππόζεζε. 
 Σα ζσμπεράζμαηα ΓΗΚΑ Α.  
 πλάδειθνη εκείο πνπ ππεξεηήζακε ηελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ 
πλδηθάηνπ από θνκκαηηθά θαπειώκαηα, δελ πξόθεηηαη λα ηνπο αθήζνπκε λα 
αιώζνπλ ό,ηη κε ηόζν θόπν έγηλε ηα ηειεπηαία νθηώ ρξόληα γηα ηνλ 
επαγγεικαηία κηζζσηό νδεγό «και έγιναν πολλά σνάδελθοι». 
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ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΚΑΦΔ. 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΜΑ ΔΝΖΜΔΡΧΔΣΔ ΔΑΝ ΠΖΡΑΣΔ ΣΗ 
ΚΟΜΜΑΣΗΚΔ Α ΣΑΤΣΟΣΖΣΔ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ..Α.Κ., ΠΑΚΔ κ.η.λ. 
  
 σνάδελθοι ζας ενημερώνοσμε όηι είναι η ηελεσηαία ανακοίνωζη 
ποσ βγαίνει με ηην επωνσμία .Δ.Ο.Φ.Α.Δ.  
 Ασηά καηάθεραν οι ζσνδικαλιζηές ηης Δ..Α.Κ. ηοσ Κ.Κ.Δ. 
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