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ΣΑ ΜΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΩΗ  
(ΠΡΩΗΝ ΜΔΛΟ ΚΙ ΔΚΛΔΓΜΔΝΟ ΤΝΔΓΡΟ ΑΓΑ-Δ.Ι.) 

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ν Καξβνπλάξεο Νεθηάξηνο, ζύλεδξνο ηεο ΠΟΣΕ ΙΚΑ κε ηελ Αλεμάξηεηε 

Δύλακε Αιιειεγγύεο – Εξγαδόκελνη ΙΚΑ, από ζήκεξα 3/7/2017 δελ απνηειεί πιένλ κέινο ηεο 

παξάηαμήο καο, δηόηη θαηέζεζε ζηελ ΠΟΣΕ ΙΚΑ ηελ Παξαζθεπή 30/6/2017 θαη αλάξηεζε ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook) -κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζύλε θαη ρσξίο λα 

ελεκεξώζεη επίζεκα ηελ παξάηαμε- αλαθνίλσζε (δειηίν ηύπνπ) κε πεξηερόκελν ηεο αξεζθείαο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο απζαίξεηα θαη νηθεηνπνηνύκελνο, ρσξίο λα έρεη θαλέλα ηέηνην δηθαίσκα, ηνλ ηίηιν 

ηεο παξάηαμεο θαη ππνγξάθνληάο ηελ σο «Η Γξακκαηεία ηεο Παξάηαμεο», ηε ζηηγκή πνπ εθιεγείζα 

Γξακκαηέαο ηεο παξάηαμεο είλαη άιιν εθιεγκέλν κέινο καο.  

Η δηαγξαθή ηνπ, από κέινο ηεο παξάηαμεο ζε όια ηα ζεζκηθά όξγαλα, ιακβάλεη ρώξα σο 

απνηέιεζκα θαη ζεηξάο άιισλ πξνθιεηηθά αληηπαξαηαμηαθώλ θαη αληηδεκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ ζηηο 

νπνίεο ζπζηεκαηηθά εδώ θαη θαηξό έρεη επηδνζεί, ελαληίνλ πνιιώλ άιισλ εθιεγκέλσλ κειώλ ηεο 

παξάηαμεο.  

Ο θαηά Facebook γλσζηόο σο Alexis Stasinos (!!), θ. Καξβνπλάξεο Νεθηάξηνο επηθαιείηαη όηη 

ππήξμε απόθαζε ηεο παξάηαμεο γηα ηε ζπλέρηζε ζηήξημεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνεδξείνπ. Επεηδή 

άιιν ηα άλεπ ινγηθήο αηηίαο ςεπδώλπκα θη άιιν ηα πξόδεια ςεύδε, ζαο γλσξίδνπκε πσο νπδέπνηε 

ππήξμε ηέηνηα απόθαζε κε ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ καο λα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ νηνλδήπνηε 

ελδηαθεξόκελν γηα λα εμαθξηβώζεη ηελ αιήζεηα. Επίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο πξώελ ζύλεδξνο ηεο 

ΑΔΑ-Ε.Ι. πξνρώξεζε ζε κηα θίλεζε πξαγκαηηθά αραξαθηήξηζηε: δηνξγάλσζε «δεκνςήθηζκα» ζην 

facebook ζηελ θιεηζηή νκάδα ηεο παξάηαμεο όπνπ ζπκκεηέρνπλ νη 10 εθιεγκέλνη ηεο παξάηαμεο 

θαη, αθνύ απέθιεηζε από ηελ ςεθνθνξία κε ηνλ πην αληηδεκνθξαηηθό, δηθηαηνξηθό θαη αλέληηκν 

ηξόπν ηε Νόξα Νάηζηλα (νκόθσλα ςεθηζκέλε ζηελ ηειεπηαία επίζεκε παξάηαμε ηεο ΑΔΑ-Ε.Ι. σο 

επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο πνπ εθπξνζσπεί ηε κνλαδηθή έδξα ηεο παξάηαμεο ζην ΔΣ ηεο ΠΟΣΕ 

ΙΚΑ) θαη ην Νίθν Πξνθόπε (νη νπνίνη θαηέρνπλ ηηο 2 από ηηο 3 έδξεο ηεο παξάηαμεο ζην ΔΣ ηνπ ΣΕ 

ΙΚΑ Ν.Αηηηθήο θαη Νήζσλ), ρξεζηκνπνίεζε ην απνηέιεζκα 5-3, έλα πξνθαλώο λνζεπκέλν θαη 

θίβδειν απνηέιεζκα ηεο άηππεο θαη νύησο ή άιισο ηξαγειαθηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινύζεζε, σο 

«απόδεημε» ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο ησλ ππνινίπσλ ζην πξόζσπν ηεο Νόξαο Νάηζηλα σο 

επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο. Με πνηα ινγηθή νη 5 ζηνπο 10 απνηεινύλ πιεηνςεθία ιήςεο 

απνθάζεσλ, κέλεη λα πεξηγξαθεί ζε θάπνην ληνθηκαληέξ κε ζέκα ηε λνζεξή πνιηηηθάληηθε 

θαληαζία. 

Ο θ.Καξβνπλάξεο κπνξεί λα μεπνπιηέηαη ζε όπνηα εμνπζία (θπβεξλεηηθή ή άιιε) ζέιεη, κε 

πξαθηηθέο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο επίζεκεο ζεζκηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο (θαη όρη ζην 

Facebook), νύηε θαλ παξαηάμεηο από ηηο νπνίεο ζ’αλακέλνληαλ, δελ ζα καο νδεγήζεη όκσο καδί ηνπ 

ζην δηαζπξκό θαη ζηνλ θνκκαηηθό εμεπηειηζκό, νύηε ζα ηνπ επηηξέςνπκε λα θαπειεύεηαη ηνπο 

ζεζκνύο. 

 

 

 



 

Επεηδή δελ καο ζξέθεη ε εμνπζία, νύηε γίλακε πνηέ ππεξέηεο ηεο, θαινύκε θη όπνηνλ άιιν 

επηζπκεί λα μεπνπιεζεί ζε όπνηνλ απηόο λνκίδεη, λα ην θάλεη άκεζα θαη λα απαιιάμεη ηελ παξάηαμε 

από ηέηνηνπ είδνπο άρξεζηα βαξίδηα, ώζηε λα καο βγάιεη θαη από ηε δπζάξεζηε ζέζε λα ηνλ 

δηαγξάςνπκε ζην κέιινλ από κέινο καο. 

Δειώλνπκε θαη πάιη εκθαηηθά πσο έκπλεπζε θαη θίλεηξν ηεο παξνπζίαο καο ζηνλ 

ζπλδηθαιηζηηθό βίν είλαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ΟΛΩΝ ησλ ζπλαδέιθσλ θη όρη ηα νθίηζηα, 

ζε επζεία αληηδηαζηνιή κε ηηο θαζίδνπζεο απόςεηο λεόθνπσλ ζπλδηθαιηδόκελσλ νη νπνίνη, δίρσο 

δεκνθξαηηθή αηδώ, θαληαζηώλνληαη όηη έρνπλ ηε δύλακε θαη ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ έηεξνπο 

ζπλδηθαιηζηέο ζε (άθνπζνλ-άθνπζνλ) «πεξηνξηζκό ζηγήο» θαη επηηήξεζε.  

Ελ θαηαθιείδεη, επεηδή ηα πξνβιήκαηα όισλ καο ζηνλ λέν θνξέα είλαη δσληαλά, νπζηαζηηθά θαη 

θαζεκεξηλά θαη ε ελαζρόιεζε κε ηα εζσηεξηθά ζέκαηα ηεο όπνηαο παξάηαμεο απνηειεί πεξηηηή 

πνιπηέιεηα θη ελδηαθέξεη ειάρηζηα-ειάρηζηνπο, ξίρλνληαο απιά λεξό ζην κύιν ηεο γεληθόηεξα 

πθηζηάκελεο απαμίσζεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε από πιεπξάο καο επηζπκία  

είλαη ην ζέκα λα θιείζεη εδώ, σο δεκόζηα αληηπαξάζεζε. 

Μπνξεί λα κεησλόκαζηε αξηζκεηηθά, αιια πεξηζσξηνπνηώληαο θαη θαηαδηθάδνληαο 

παξαδεηγκαηηθά αλζξώπνπο θαη πξαθηηθέο αζηνηρείσηεο θαη θαηάπηπζηεο, εληζρπόκαζηε ζεακαηηθά 

σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ κειώλ καο θαη ηνλ δείθηε ζπλδηθαιηζηηθνύ ήζνπο ηεο παξάηαμήο καο θη 

απηό κόλν δπλαηόηεξνπο κπνξεί λα καο θάλεη, θαζώο καο γεκίδεη απνθαζηζηηθόηεηα γηα λα 

αγσληζηνύκε αθόκε πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ, κε ζθνπό ην θαιό ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 

Η εθιεγκέλε θη επίζεκε Γξακκαηεία ηεο Παξάηαμεο 

 

 

Υ.Γ. Σρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηνπ πξώελ κέινπο καο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ππαιιήινπ ΥΕ, ζε 

αληηδηαζηνιή ηεο επηθεθαιήο ΠΕ, ζέινπκε λα ηνλ ελεκεξώζνπκε όηη ην ζρεηηθό έγγξαθν είρε 

ραξαθηήξα θαζαξά ελεκεξσηηθό, απεπζπλόκελν πξνο ηα ζεζκηθά όξγαλα θαη δελ ζα επξόθεηην λα 

ιάβεη δεκνζηόηεηα, πνιιώ δε κάιινλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, εθ κέξνπο ηεο ΑΔΑ. Ο ίδηνο 

όκσο ην έβγαιε ζηελ επηθάλεηα κε δηάηξεηε ζθνπηκόηεηα, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη πξνο όθειόο 

ηνπ, απνθεύγνληαο λα ζρνιηάζεη ηελ νπζία ησλ γξαθνκέλσλ, (επη)κέλνληαο ζε θηελέο θνξώλεο. 

 Ο θιάδνο ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ δελ είλαη θξπθόο θαη νπσζδήπνηε δελ θαηαδεηθλύεη ηελ αμία καο 

σο ππαιιήισλ θαη αλζξώπσλ, όινη σο εξγαδόκελνη ηα ίδηα δεηλά ππνκέλνπκε θαη θαλείο καο δελ 

πεξηζζεύεη από ηνλ θνηλό αγώλα γηα ην αύξην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Τα απνλελνεκέλα εθεπξήκαηα ινηπόλ πεξί «ξαηζηζηηθώλ ζρνιίσλ» αο ηα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηό 

ηνπ, γηαηί καο βξίζθνπλ θάζεηα θη εμ’νξηζκνύ αληίζεηνπο ! Η δεκνθξαηηθή επαηζζεζία όισλ καο 

επηδεηθλύεηαη θη απνδεηθλύεηαη ζε όζα πξάηηνπκε θαη ζαθώο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη επηρείξεκα 

γηα εθείλνλ πνπ «θαληαζηώλεηαη» θαη θνκπάδεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο έθθξαζεο.       

 

 

 


