
 

 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ Ε ΚΑΘΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΤΝΑΔΕΛΦΟ  

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

Σθνπόο ηεο επηζηνιήο απηήο, είλαη να εςσαπιζηήζυ ολότςσα όινπο 

εθείλνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο από όιε ηε ρώξα, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, 

ηνπο ζπιιόγνπο θαη ηελ ΠΟΔ – ΓΟΥ, πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ κε θάζε ηξόπν, 

ζηελ ζύιιεςε, ηελ θξάηεζε θαζώο θαη ζηελ δίθε πνπ αθνινύζεζε.  Να ηνπο 

επραξηζηήζσ, γηαηί κε δίδαμαλ όηη ε ζςναδελθική αλληλεγγύη θαη ε θιλία 

ηνπο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε παξαηαμηαθά – πνιηηηθά όξηα, ηα μεπεξλά θαη 

αλαδεηθλύεη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξαγκαηηθά ζπγθηλνύλ θαη απνηεινύλ πξόηππα 

γηα κίκεζε.  Με δίδαμαλ αθόκε, όηη ε όπνηα έληαζε θαη ν θαλαηηζκόο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ (ππεξέηεο ησλ νπνίσλ ππήξμα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαη εγώ, πξάγκα γηα ην νπνίν δεηώ εηιηθξηλά ζπγλώκε) δελ ηνπο 

εκπόδηζε λα απνδείμνπλ, όηη η ενόηηηά μαρ, ζε δύζκολερ και οπιακέρ 

επιθέζειρ, είναι ηο πιο αποηελεζμαηικό μαρ όπλο. 

Δπραξηζηώ επίζεο ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ησλ Σπιιόγσλ (ειαρίζησλ 

ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν) εθνξηαθώλ, πος απνήθηκαν ηην όποια 

ζςμπαπάζηαζη, αθόκε θαη κε έλα απιό ςήθηζκα.  Με δίδαμαλ όηη πάληνηε ζα 

ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζα βάδνπλ ηηο παξαηαμηαθέο παξσπίδεο ηνπ θαλαηηζκνύ, 

πάλσ από θάζε ζπλδηθαιηζηηθή ζρέζε, αθόκε θαη ηελ πην δύζθνιε ζηηγκή γηα ηνλ 

ζπλάδειθν.  

Η απόθαζε ηνπ Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζήλαο, ηελ 8.6.2012, είλαη ε πην 

ερεξή απάληεζε ζηε βία πνπ δερζήθακε ζηηο 18.2.2012 (όηαλ δηαδειώζακε γηα 

ηνλ «δηαγσληζκό» ησλ Διεγθηώλ Βεβαίσζεο – Δίζπξαμεο) θαη ζηελ ζθεπσξία 

ηεο ζύιιεςεο ησλ ρεηξνπέδσλ, ηεο κεηαγσγήο αλάκεζα ζε δηκνηξία ησλ ΜΑΤ 

θ.ι.π.  Η αζώσζε (κεηά από πξόηαζε θαη ηνπ Δηζαγγειέα) είλαη ε απάληεζε ζε 

όζνπο, θξπκκέλνη πίζσ από Υπνπξγηθά γξαθεία θαη πςειέο ππεξεζηαθέο ζέζεηο, 

έδσζαλ ηελ ενηολή ηηρ ηπομοκπάηηζήρ μαρ.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

Σίγνπξα ή όιε εμέιημε καο, θάλεη πην δπλαηνύο θαη πην ζνθνύο, γηα ην ηη 

έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζαλ θιάδνο.  Σηνπο αγώλεο πνπ έρνπκε κπξνζηά 

καο, ππέπει να διαθςλάξοςμε και να ενιζσύζοςμε ηην ενόηηηα και 

αποθαζιζηικόηηηά μαρ θαη λα επηιέμνπκε εθείλεο ηηο κνξθέο πάιεο, πνπ δελ 

ζα δώζνπλ άιινζη θαη πξόζρεκα ζε ηξνκνθξάηεζε θαη ζπθνθάληεζή καο.  

Σηνπο αγώλεο απηνύο, δεζκεύνκαη λα πξνζθέξσ από νπνηαδήπνηε ζέζε, 

κε θάζε κνπ δύλακε . 
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