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Με τις ανακοινώσεις των παρατάξεων των ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ, του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ στο ΕΚΑ που
συγκροτούν το μπλοκ του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού αποκαλύφθηκε ότι το
δικαστικό πραξικόπημα και η ωμή παρέμβαση στο Εργατικό Κέντρο, είναι πράξη μεθοδευμένη,
καλά σχεδιασμένη από κυβέρνηση, εργοδοσία, στην προκειμένη περίπτωση τραπεζίτες, και το
γνωστό  εργατοπατερισμό  που  χρόνια  τώρα  βρίσκεται  στο  σβέρκο  της  εργατικής  τάξης.  Να
επισημάνουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου βάζει βόμβα όχι μόνο στο ΕΚΑ αλλά συνολικά
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μια απόφαση θυμίζουμε που ισχυρίζεται ότι τα δευτεροβάθμια
συνδικαλιστικά όργανα δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στον έλεγχο και στην νομιμοποίηση
των αντιπροσώπων τους με βάση τα καταστατικά τους αλλά ότι τέτοια αρμοδιότητα έχουν
μόνο τα δικαστήρια.

Μάταια προσπαθούν σαν τη σουπιά να ρίξουν μελάνι για να κρύψουν τη συμφωνία τους στις
προωθούμενες αλλαγές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να αντιστρέψουν την πραγματικότητα γύρω

από τις εξελίξεις στο ΕΚΑ και την κατάργηση των αποφάσεων του 29ου Συνεδρίου, να χρεώσουν
στη ΔΑΣ και στο ΠΑΜΕ την απαράδεκτη απόφαση. Ητακτική αυτή υπηρετεί στο να στρέψει την
προσοχή των εργαζομένων όχι στη μεθόδευση που υπάρχει για την προώθηση αλλαγών στο
συνδικαλιστικό κίνημα αλλά μόνο στη νομιμοποίηση όλων αυτών των στοιχείων της νοθείας και
του  εκφυλισμού.Γι’  αυτό  άλλωστε  δεν  ασχολούνται  με  άλλο  τμήμα  της  απόφασης  του
δικαστηρίου  που  λέει  ότι  ο  αποκλεισμός  του  σωματείου  τηςALPHA  BANK  αλλοιώνει  τους
συσχετισμούς  στη  ΓΣΕΕ.  Αλήθεια  δεν  ξέρει  η  δικαστής  ότι  το  συγκεκριμένο  σωματείο
εκπροσωπείται  στη  ΓΣΕΕ  από  την  ΟΤΟΕ;  Όμως  και  η  νομιμοποίηση  της  νοθείας  και  του
εκφυλισμού δε μπορεί  να μείνει  ασχολίαστη.  Γι’  αυτό με δυο ανακοινώσεις,  το ΜΕΤΑ και  το
ΜΕΤΑ –  ΕΚΑ (13/10),  προσπαθεί  να  μαζέψει  τα  ασυμμάζευτα αλλά τελικά  αποκαλύπτονται
περισσότερο.

Το σωματείο εργαζομένων της ALPHA BANK αποκλείστηκε από το 29ο Συνέδριο για τους
παρακάτω λόγους:

Το σωματείο εργαζομένων της ALPHA BANK που αρνείται συστηματικά σε όλα τα τελευταία
(τουλάχιστον) τέσσερα συνέδρια να φέρει νομιμοποιητικά έγγραφα, έτσι και στην οργανωτική
επιτροπή του ΕΚΑ προσκομίζει μόνο το πρακτικό αρχαιρεσιών και όχι κατάσταση ψηφισάντων.
Αντ’  αυτού  προσκόμισε  μια  λίστα  «ψηφισάντων»  που  περιείχε  περίπου  2.000  λιγότερους
ψηφίσαντες από αυτούς που αναφέρονταν στο πρακτικό αρχαιρεσιών. Από τη λίστα έλειπαν
ονόματα  τα  οποία  είχαν  ψηφίσει  πραγματικά  και  οι  ψηφίσαντες  φαίνεται  να  ψήφιζαν,
πανελλαδικά  για  να  βγάζουν  αντιπροσώπους  για  την  Αθήνα,  κατά  τον  αύξοντα  αριθμό  της
αστυνομικής τους ταυτότητας!!! Μάλιστα, εμφανίζονταν να έχει ψηφίσει για το ΕΚΑ εκλεγμένος
εκπρόσωπος στο ΕΚΘ, ενώ με βάση αυτήν τη λίστα δεν είχε ψηφίσει ούτε ο πρόεδρος του
Σωματείου! Κατά συνέπεια και με βάση το καταστατικό του ΕΚΑ το απερχόμενο ΔΣ του ΕΚΑ,

ποτέ δεν ενέκρινε τη συμμετοχή των αντιπροσώπων του συγκεκριμένου σωματείου στο 29ο

Συνέδριο. Το καταστατικό του ΕΚΑ άλλωστε προβλέπει ρητά: «Άρθρο 7: … Για τη συμμετοχή
στο Συνέδριο υποχρεούται η Οργάνωση Μέλος με ποινή αποκλεισμού… β) να έχει αποστείλει
προς τη Διοίκηση του ΕΚΑ όλα τα νομιμοποιητικά αντιπροσώπευσης πέντε (5) μέρες πριν από
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την  έναρξη  του  Συνεδρίου.»  Αυτή  τη  σαφή  διάταξη  του  καταστατικού  του  ΕΚΑ,  αγνόησε
επιδεικτικά η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι και το συνέδριο που διεξήχθη στις 22 και 23 Μάη,
με  απόφαση του,  απέκλεισε  τους  αντιπροσώπους  του σωματείου  εργαζομένων  της  ALPHA
BANK από τις εργασίες του και τις αρχαιρεσίες του, καθώς η διοίκηση του σωματείου δεν έφερε
εμπρόθεσμα κατάσταση ψηφισάντων. Μετά τη λήξη του Συνεδρίου, στα δικαστήρια προσέφυγε
το σωματείο εργαζομένων της ALPHA BANK για να ακυρώσει τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Αυτήν την καραμπινάτη νοθεία κάλυψε στο δικαστήριο ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΚΑ, Μ.
Λιαγούρης, με τις πλάτες των τραπεζιτών, της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ, ο οποίος έφτασε στο σημείο
να  διώξει  τη  νομική  υπηρεσία  του  ΕΚΑ  από  το  δικαστήριο  και  να  πει  στην  Πρόεδρο  του
δικαστηρίου ότι  το  ΕΚΑ συμφωνεί  το  συγκεκριμένο σωματείο  να πάρει  κανονικά μέρος  στο
συνέδριο!  Η  κοινή  στάση των  εργοδοτικών  και  κυβερνητικών  παρατάξεων δεν  είναι  τυχαία.
Εκπορεύτηκε από την κοινή σύσκεψη των επικεφαλής τους στη ΓΣΕΕ, που είχε αποκαλύψει
δημόσια η ΔΑΣ, την περίοδο του Συνεδρίου και  συνεχίζεται  μέχρι  σήμερα όπου στη ΓΣΕΕ,
ομονοώντας στη συνεδρίαση της στις 12/10, επιδίωξαν να φορτώσουν πάλι τις εξελίξεις στο
ΠΑΜΕ και να κάνουν γαργάρα τις προωθούμενες αλλαγές στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Δεν  μας  ξενίζει  καθόλου,  ένα  τέτοιο  συνδικαλιστικό  κίνημα θέλουν.  Άλλωστε  πια  δεν  έχουν
κανένα ηθικό ενδοιασμό να το ομολογούν, έχουν χάσει κάθε τσίπα. Έφτασαν να λένε δημόσια
στην  ανακοίνωση  του  ΜΕΤΑ  στις  13/10,  αφού  αποδέχτηκαν  τη  δικαστική  απόφαση  και
κατέθεσαν  αίτηση  για  ορισμό  προσωρινής  διοίκησης  διάρκειας  4  μηνών  που  θα  πάει  σε
συνέδριο  ότι:  «…Το  εκλογικό  συνέδριο  να  γίνει  με  Μητρώο  και  αντιπροσώπους  που  θα
νομιμοποιηθούν με ανοιχτή  διαπαραταξιακή συμφωνία και δε θα υπάρξουν αμφισβητήσεις  και
νέες  δικαστικές  προσφυγές»!!!  Τι  καταστατικά,  τι  δημοκρατικές  και  συλλογικές  διαδικασίες,  τι
συνελεύσεις και συνέδρια. Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ το θέμα είναι να τα βρίσκουν
οι παρατάξεις, να κάνουν συμφωνίες σε κλειστές πόρτες και μακριά από τους εργαζόμενους, να
μοιράζονται  οι  καρέκλες… και  ούτε  γάτα,  ούτε  ζημιά.  Έτσι  τα  καταστατικά  των  συνδικάτων
γίνονται κουρελόχαρτα στην πράξη. Τέτοια ξεφτίλα!

Σε αυτή την προσφυγή του σωματείου της ALPHA BANK βρήκε ευκαιρία η κυβέρνηση και η
εργοδοσία να εξαπολύσει νέα επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει
την πρώτη ευθύνη. Τα «δεν είδα, δεν άκουσα, δεν έχουμε αρμοδιότητα» των υπουργών της
Κυβέρνησης  στη  χθεσινή  παράσταση  διαμαρτυρίας  συνδικάτων  και  συνδικαλιστών  στα
Υπουργεία Δικαιοσύνης και  Εργασίας αποτελούν άμεση παραδοχή ότι  αυτή η εξέλιξη ευνοεί
τους  σχεδιασμούς  της  να  ελέγξει  ακόμα  περισσότερο  το  συνδικαλιστικό  κίνημα,  να  βρει
ευνοϊκότερο έδαφος στην υλοποίηση της αντεργατικής της πολιτικής. Εάν νομίζουν όμως ότι έτσι
θα βάλουν εμπόδια στο ταξικό εργατικό κίνημα, στην οργάνωση και στους αγώνες της εργατικής
τάξης είναι γελασμένοι.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρίσουν αποφασιστικά την πλάτη σε όλο αυτό το μηχανισμό των
εργατοπατέρων  που  κάνουν  κουμάντο  στη  ΓΣΕΕ,  την  ΑΔΕΔΥ  και  άλλες  συνδικαλιστικές
οργανώσεις   με  σκοπό  και  στόχο  να  κρατούν  το  συνδικαλιστικό  κίνημα  υποταγμένο  και
χειραγωγημένο από την κυβέρνηση και  την  εργοδοσία.  Ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα
πιστός συνομιλητής στο τραπέζι των κοινωνικών διαλόγων και του κοινωνικού εταιρισμού, που
θα δικαιολογεί και θα νομιμοποιεί τη σφαγή εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων στο όνομα της
ανάπτυξης των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Και μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους
των  τραπεζιτών  που  μοιράζονται  θέσεις  και  χρήμα  είναι  χαρακτηριστική  το  δημοσίευμα
ημερήσιας εφημερίδας που αποκαλύπτει ότι αυτή η συνδικαλιστική αριστοκρατία (20 στελέχη)
αμείβεται με παχυλούς διευθυντικούς μισθούς αξιοποιώντας τη σύμβαση που έχει υπογράψει η
ΟΤΟΕ  με  τους  τραπεζίτες.  Απ’  όλες  τις  παρατάξεις  πλην  των  συνδικαλιστών  που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ.) - Δημοκρατική Αγωνιστ... http://www.pamehellas.gr/index.php/2012-10-02-15-06-17/2012-10-0...

2 από 3 26/10/2016 4:19 μμ



Οι  εκλεγμένοι  αντιπρόσωποι  της  ΔΑΣ στο  ΔΣ  του  ΕΚΑ,  συνολικότερα  τα  συνδικάτα  και  οι
συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι δεν πρόκειται να
ρίξουμε νερό στο μύλο του εκφυλισμού και της χειραγώγησης του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήματος.  Οι  εκλεγμένοι  αντιπρόσωποι  της  ΔΑΣ  δε  θα  συμμετέχουν  σε  καμία  διορισμένη
διοίκηση. Οι εξελίξεις αυτές να γίνουν κριτήριο για κάθε τίμιο εργάτη και εργάτρια, για κάθε τίμιο
συνδικαλιστή που αγωνία για την πορεία του κινήματος και για το πως θα ορθωθούν εμπόδια
στην αντεργατική πολιτική κυβέρνησης και εργοδοσίας, για το πώς η εργατική τάξη θα περάσει
στην αντεπίθεση.

Στηρίζουμε την προσπάθεια συνδικάτων και συνδικαλιστών, να οργανωθεί η αντίσταση ενάντια
στην ωμή παρέμβαση της δικαιοσύνης στα συνδικάτα, προς όφελος της κυβέρνησης και της
εργοδοσίας.  Να  υπάρξει  μαζική  καταδίκη  και  αγώνας  να  μην  περάσει  το  νέο  χτύπημα στο
συνδικαλιστικό κίνημα. Να μην αναγνωριστεί και να μη νομιμοποιηθεί καμία διορισμένη διοίκηση
στο ΕΚΑ. Παλεύουμε για ένα κίνημα μαζικό, μαχητικό, που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα
των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων κόντρα στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και της ΕΕ.
Θα υπερασπίζεται  εργατικά  δικαιώματα και  κατακτήσεις,  την  πάλη για  την  ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας. Καλούμε την εργατική τάξη της Αθήνας να συμμετέχει μαζικά στο
συλλαλητήριο  των  εργατικών  κέντρων,  των  ομοσπονδιών  και  των  συνδικάτων,  στις  17
Οκτώβρη, στις 6.30μ.μ., στο Σύνταγμα.

ΔΑΣ ΕΚΑ
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