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ΕΚΛΟΓΕΣ 2017: ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Συναδέλφισσες, -φοι, 
Με την αναμενόμενη επικύρωση του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από 

το Πρωτοδικείο, ολοκληρώνεται η φετινή εκλογική διαδικασία. Μία εκλογική διαδικασία 
που χαρακτηρίστηκε από οξύτατες αντιπαραθέσεις και τεχνητές –εν πολλοίς—εντάσεις, 
που, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ευνόησαν τις παραδοσιακές «καθεστωτικές» 
δυνάμεις του Συλλόγου και του απερχόμενου Δ.Σ., οι οποίες αύξησαν τις ψήφους και 
τον αριθμό εδρών στο νέο Δ.Σ.. 

Ουσιαστική συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση είχε ο εκλογικός νόμος 
1264/82 με το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής που προβλέπει (συμμετοχή 
στη δεύτερη κατανομή μόνον των ψηφοδελτίων που έχουν πάρει έδρα από την πρώτη, 
του οποίου η εφαρμογή καθιερώθηκε υποχρεωτικά το 2015 και για τα σωματεία 
συνταξιούχων), καθώς για ελάχιστους ψήφους «προσέφερε» την έκτη έδρα στη  
Δημοκρατική Συνεργασία δίνοντάς της την απόλυτη πλειοψηφία εδρών, ενώ στέρησε 
για μια ακόμη φορά την ΕΣΑΚ-Σ από την εκπροσώπηση στο Δ.Σ., κλέβοντας 
από αυτήν –και όχι μόνον—ψήφους, καθώς η έδρα «δόθηκε» στη δεύτερη κατανομή με 
66 ψήφους υπόλοιπο, όταν η ΕΣΑΚ-Σ είχε συγκεντρώσει 133!!! 

Η μη επίτευξη αυτού του βασικού στόχου από την κίνησή μας και η μικρή 
μείωση των ψήφων και του ποσοστού, που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης για την 
επικοινωνία μας με τους συναδέλφους, είναι αποτέλεσμα και μιας σειρά διαδικασιών, 
αντιδημοκρατικών στην ουσία τους, που καθιστούν την εκλογική μάχη και 
συνδικαλιστική λειτουργία άνιση, καθώς ο Κυβερνητικός και Εργοδοτικός 
συνδικαλισμός έχει και «το μαχαίρι και το καρπούζι»:  

 Οι κυρίαρχες παρατάξεις εκδίδουν ανακοινώσεις όλη τη διετία, ενώ στην 
ΕΣΑΚ-Σ απαγορεύεται η ταχυδρόμησή τους.  

 Παράλληλα χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα και τις ανακοινώσεις του 
Συλλόγου, για τοποθετήσεις που έχουν πολιτικό «χρώμα» και παραταξιακό 
χαρακτήρα. 

 Ανεξέλεγκτα κάνουν και όσες περιοδείες θέλουν κατά τη διάρκεια της 
διετίας, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα έστω και μίας μικρής παρέμβασης στην 
ΕΣΑΚ-Σ, λες και δεν υπάρχουν συνάδελφοι που να θέλουν να ακούσουν την 
άποψη της μειοψηφίας ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

 Διαχειρίζονται ποσά για συναδέλφους που έχουν ανάγκη, τα οποία χορηγεί η 
Διοίκηση, αντί να προωθούνται μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ταμείου 
Υγείας, καλλιεργώντας  έτσι πελατειακές σχέσεις εν είδη «ελεημοσύνης» στους 
αποδέκτες 



 

 Εφάρμοσαν «αλά καρτ» την εκλογική νομοθεσία (παρουσία δικαστικών 
αντιπροσώπων και αντιπροσωπευτικής εφορευτικής επιτροπής μόνο στο 
λεκανοπέδιο Αττικής, όπου ψηφίζει περίπου το 50%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
όπου δεν υπήρχαν δικαστικοί αντιπρόσωποι, όλως περιέργως, σε ορισμένες 
περιοχές ψήφισε το 95% !!!). 
Τα φετινά αποτελέσματα θέτουν με επιτακτικότητα το θέμα της τροποποίησης 

του καταστατικού,  με αιχμή το Δ.Σ. να γίνει 15μελές αντί 11μελές, σε ένα Σύλλογο 
με τόσες χιλιάδες μέλη, τροποποίηση που «ξέχασαν» όλοι στο απερχόμενο Δ.Σ.. Έτσι, 
οι κυρίαρχες κινήσεις δεν θα «κλέβουν» ψήφους, όχι μόνο από την ΕΣΑΚ-Σ, αλλά και 
από όποια άλλη συλλογικότητα θέλει να ασχοληθεί με τα συλλογικά, να εκπροσωπηθεί 
στο Δ.Σ.. να εκθέσει απόψεις, σκέψεις. 

Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθεί ότι επί σειρά ετών ο εργοδοτικός και 
κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει δημιουργήσει πολύπλοκες πελατειακές σχέσεις με 
παντός τύπου «εξυπηρετήσεις», έχοντας ανάγει σε επιστήμη την υποσχεσιολογία 
και τον συντεχνιασμό. Έτσι, πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων που στοιχίζονται 
πίσω από τις εργοδοτικές και Κυβερνητικές παρατάξεις, δυσκολεύει την όποια 
δράση στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή της κινητοποίησης, της δυναμικής 
διεκδίκησης, της ταξικής συνειδητοποίησης τους. 

Συναδέλφισσες, -φοι, 
Η ΕΣΑΚ-Σ, σε συμπόρευση με το ταξικό σ.κ., το ΠΑΜΕ, συνεχίζει την καθημερινή 

παρουσίαση και δράση, την Οργάνωση της πάλης  
 Για να μην υπάρξει καμία νέα περικοπή στις συντάξεις. 
 Για την άμεση ανακούφιση με τη χορήγηση μίας σύνταξης σε όλους μας 
 Για άμεση επαναχορήγηση των Δώρων και του επιδόματος αδείας 
 Για λύσεις στα επιμέρους προβλήματα όπως τα προβάλλαμε στα έντυπα μας τον 

Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 
 Για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων  

 
Συναδέλφισσες, -φοι, 

Σας καλούμε όλους την 1η Μάη να τιμήσουμε όλους εκείνους που έδωσαν 
ακόμα και τη ζωή τους για τα δικαιώματα μας. 

Απαντάμε πιο αποφασιστικά στα νέα αντιλαϊκά μέτρα όποτε και να τα φέρει στη 
Βουλή η κυβέρνηση. Παλεύουμε για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, 
προσφυγιά.   
Γιορτάζουμε την 1η Μάη στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα. 

Αθήνα 10 π.μ. πλατεία Συντάγματος. 
Θεσσαλονίκη στις 10:00 π.μ. άγαλμα Βενιζέλου. 

 
Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά 

και δυναμώνουμε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
 

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΕΣΑΚ-Σ 


