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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Σε μια περίοδο που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός με νέα αντιλαϊκά φορολογικά και άλλα μέτρα, που
οξύνεται γενικότερα η αντεργατική – αντιασφαλιστική πολιτική και που κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι
η οργάνωση της πάλης για την ανατροπή της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε ένα
αχαρακτήριστο δημοσίευμα των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» (στο έντυπο Δεκεμβρίου 2017) που ψευδολογεί και
συκοφαντεί την ΕΣΑΚ-Σ. Συγκεκριμένα:
Γράφουν… «Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. ήταν το αίτημα της ΕΣΑΚ-Σ για την
ταχυδρόμηση ανακοίνωσης μέσω του συλλόγου…»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΕΣΑΚ-Σ ζήτησε εγγράφως από το Δ.Σ. ισότιμη μεταχείριση με τις άλλες παρατάξεις, κάτι
που δεν έγινε αποδεκτό.
Γράφουν… «Το προεδρείο αποδέχτηκε το συγκεκριμένο αίτημα μεμονωμένα»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
α) Το Δ.Σ. (και όχι το προεδρείο όπως σκόπιμα αναφέρουν) δεν αποδέχτηκε το αίτημα. Ψήφισε
για ΜΙΑ ανακοίνωση το χρόνο για την ΕΣΑΚ-Σ. Εξακολουθεί δηλαδή η ανισότιμη
μεταχείριση, καθώς οι άλλες παρατάξεις έχουν δικαίωμα για δύο.
β) Υπέρ της πρότασης για την μια ανακοίνωση ψήφισαν όλες οι παρατάξεις εκτός από τους ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ
Γράφουν… «Την περίοδο 2013-2015 στην οποία συμμετείχε και ο σύμβουλος της ΕΣΑΚ-Σ δεν παρείχε
αντίστοιχο δικαίωμα στους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ αν και εκπροσωπούνταν στο Δ.Σ.»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Το 2013 μετά τις εκλογές του ΣΣΤΕ ο σύμβουλος των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (θυμίζουμε ότι ήταν στο
ίδιο ψηφοδέλτιο με το συνάδελφο πρόεδρο…) ανεξαρτητοποιήθηκε και ζήτησε να έχει το δικαίωμα στο
site του συλλόγου να αναφέρονται οι απόψεις του. Η ΕΣΑΚ-Σ με έγγραφό της 2-11-2013 όχι μόνο
τάχθηκε υπέρ αλλά ζήτησε και για κάθε μεμονωμένο συνάδελφο να μπορεί να προβάλει τις
απόψεις του στο site του ΣΣΤΕ. Ο ίδιος, μάλιστα, με ανακοίνωσή του «είδε με ευχαρίστηση το
ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-Σ στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ.
Αργότερα όταν συγκροτήθηκαν οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ εμείς είχαμε σταθερά την άποψη για ισότιμη μεταχείριση
όλων των παρατάξεων.
Γράφουν… «Προφανώς το γεγονός ότι οι απόψεις της συγκεκριμένης κίνησης δεν ενοχλούν το προεδρείο
έπαιξε ρόλο σε μια μη πάγια και δεσμευτική απόφαση… και προκειμένου να ταχυδρόμηση μια τέτοια
ανακοίνωση αποδέχθηκε μια τέτοια εκβιαστική συμπεριφορά…»
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Οι απόψεις της ΕΣΑΚ-Σ, η δράση της είναι σταθερές υπερασπίζεται με συνέπεια
για λύσεις στα προβλήματα των συναδέλφων, παλεύει για κατάργηση των αντιασφαλιστικών
και αντεργατικών νόμων. Έχει σταθερό μέτωπο στον Κυβερνητικό και Εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Αυτό ενοχλεί το συγκεκριμένο γυρολόγο, συκοφάντη συντάκτη της ανακοίνωσης των ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ.
Συνάδελφοι-σες, γίνεται φανερό ότι ο συντάκτης του άρθρου των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ μοναδικό σκοπό είχε την
συκοφάντηση της ΕΣΑΚ-Σ και δεν επιθυμούσε ούτε καν την ταχυδρόμηση έστω και της μιας
ανακοίνωσης της ΕΣΑΚ-Σ, για αυτό άλλωστε και δεν ψήφισε την πρόταση.
Τέλος έχουμε την απορία αν οι απόψεις αυτές του συγκεκριμένου συντάκτη απηχούν, αντιπροσωπεύουν
το σύνολο των μελών της παράταξης που εξακολουθούν να συμπορεύονται μαζί του.
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