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Μερικά σχόλια για την

εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΕΤΑΠ το Σάββατο 16 Απρίλη, εκτός από το
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό ενέκρινε ψήφισμα καταδίκης της αποφυλάκισης του
ναζιστή δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, καθώς και ψήφισμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και μετανάστες. Επίσης, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του ΣΕΤΑΠ στην 48ωρη απεργία που
έχει προαναγγείλει η ΓΣΕΕ ενόψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αλλά
απέρριψε τη συμμετοχή σε άλλες κινητοποιήσεις και το συντονισμό με σωματεία που
καλούν σε συντονισμό δράσης ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε στη συνέλευση και την όλη διαδικασία, θα θέλαμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Φαίνεται ότι επανέρχονται οι παλιές (κακές) συνήθειες που θέλανε τους συμμετέχοντες
στη συνέλευση να εμφανίζονται στην αρχή και στο τέλος και να εξαφανίζονται ενδιάμεσα.
Κάτι ανάλογο είδαμε και το Σάββατο με αρκετές δεκάδες συναδέλφους να εμφανίζονται
λίγο πριν την ψηφοφορία.

2. Η ΔΑΚΕ συνεχίζει το παραμύθι της ότι για τις ατομικές συμβάσεις που υπογράψαμε
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φταίει το ότι οι απεργιακές συνελεύσεις του Αυγούστου του 2012 δεν άφηναν το ΔΣ να
διαπραγματευτεί με την Πειραιώς. Μήπως να ζητήσουμε και συγνώμη που κάναμε απεργία,
αντί να πάμε γονατιστοί στο Σάλλα για να τον ευχαριστήσουμε που μας πήρε στη δουλεψή
του;

Η ΔΑΚΕ αντιστρέφει την πραγματικότητα. Να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά, ότι όταν η
συνέλευση πήρε απόφαση να διαπραγματευτούμε με την Πειραιώς (με κοινή πρόταση
ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥΕ-Συσπείρωσης-ΕΣΑΚ), από την ίδια κιόλας μέρα η διοίκηση της Πειραιώς
έστειλε τις ατομικές συμβάσεις στα καταστήματα. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από όσους
έκαναν επαφές με τα υπουργεία, από την επόμενη κιόλας μέρα οι πόρτες έκλεισαν για όλα
τα αιτήματα που καταθέταμε (Ταμεία, Εφάπαξ κλπ.) Οι αντίπαλοί μας, εκτίμησαν δεόντως
ότι πετάξαμε το ισχυρότερο όπλο μας – την απεργία με αίτημα «Όχι στη διάλυση της
ΑΤΕ»- και μας συμπεριφέρθηκαν αναλόγως.

3. Η ΔΗΣΥΕ αντιγράφει τη ΔΑΚΕ με μεγάλη επιτυχία. Ήταν εκπρόσωπος της ΔΗΣΥΕ αυτή
τη φορά που κατήγγειλε την παροχή 30 εκ. ευρώ στη βιομηχανία ζάχαρης. Εκπροσωπούν
άλλωστε, την ίδια συντεχνιακή γραμμή: Δεν συμπαραστεκόμαστε σε κανέναν άλλο κλάδο,
δεν αγωνιζόμαστε από κοινού με κανένα άλλο σωματείο, δεν αναγνωρίζουμε καμία
κοινότητα συμφερόντων με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γραμμή, που είχε καρπούς τις
«μεγάλες επιτυχίες» που γνωρίσαμε όταν το δίδυμο της συμφοράς ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ είχε την
πλειοψηφία στο ΣΕΤΑΠ: Δύο μειώσεις μισθών, ξεπούλημα της ΑΤΕ, δουλειά σε ημέρα
αργίας στη μετάπτωση.

4. Από κοινού ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ, καταδίκασαν τις υπόλοιπες παρατάξεις γιατί «διατάραξαν
τις σχέσεις του συλλόγου με τη διοίκηση», σχέσεις που αυτοί είχαν χτίσει με κόπο. Αυτή η
τοποθέτηση αποκαλύπτει και τις προθέσεις τους για τη στάση του συλλόγου στην
περίπτωση που καταφέρουν να κατακτήσουν πάλι την πλειοψηφία.
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Φαίνεται ότι ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΕ θαυμάζουν την πλειοψηφία του ΣΕΤΠ, (με την οποία η
ΔΗΣΥΕ συμμετείχε σε κοινό ψηφοδέλτιο στο συνέδριο της ΟΤΟΕ), η οποία πράγματι κάνει
ότι μπορεί για να μην διαταράξει τις σχέσεις του ΣΕΤΠ με τη διοίκηση. Γι’ αυτό και οι
συνάδελφοι που προέρχονται από την παλιά Πειραιώς, αγνοούν τι θα πει οργανισμός και
συλλογική σύμβαση. Η πλειοψηφία του ΣΕΤΠ δεν ήθελε να στενοχωρήσει τη διοίκηση και
«να διαταράξει τις σχέσεις» τους με τέτοια μικροπράγματα.

5. Με ιδιαίτερη χαρά ακούσαμε την εκπρόσωπο της Συσπείρωσης που τοποθετήθηκε στη
δευτερομιλία της παράταξης, να προσχωρεί στην άποψή της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας
για προγραμματικό προεδρείο. Η συναδέλφισσα, απαντώντας στην κριτική από
ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥΕ για την άρνηση της Συσπείρωσης να δεχτεί αυτές τις παρατάξεις στο
προεδρείο, είπε ότι η Συσπείρωση δεν ήθελε να χαλάσει το «αγωνιστικό προεδρείο» που
είχε σχηματιστεί (για την ακριβή φράση θα περιμένουμε τα πρακτικά).

Φυσικά, η θέση για «αγωνιστικό προεδρείο» είναι διαφορετική από την - μέχρι τα τώρα –
θέση της Συσπείρωσης για αναλογικό – αντιπροσωπευτικό προεδρείο. «Αγωνιστικό
προεδρείο» σημαίνει συμφωνία των παρατάξεων που σχηματίζουν το προεδρείο σε ένα
μίνιμουμ πρόγραμμα σε αγωνιστική κατεύθυνση. Αυτό δηλαδή που προτείναμε το 2013.

Δεν ξέρουμε αν η μεταστροφή αυτή οφείλεται στην ένδεια επιχειρημάτων και στη
δυσχέρεια να απαντηθεί η κριτική από ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥΕ, στην οποία τους καταδικάζει η
επιμονή στη θέση για αναλογικό προεδρείο ή σε μια συνολική αλλαγή θέσης. Σε κάθε
περίπτωση χαιρετίζουμε τη μεταστροφή και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί στο σχηματισμό
του νέου προεδρείου.

6. Στην ανακοίνωση που διακίνησε η ΕΣΑΚ στη συνέλευση – και την οποία δεν τόλμησε να
αναρτήσει στο διαδίκτυο – αναφέρει ότι: «Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία καταψήφισε κάθε
πρόταση για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ.», κάτι που είναι ψέμα.
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Επισημαίνουμε στους ψεύτες της ΕΣΑΚ, ότι στηρίζουμε κάθε πρόταση για κινητοποίηση και
συντονισμό δράσης στη βάση των προβλημάτων, που προέρχεται από συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Όπως δηλαδή, κάναμε και πέρυσι τον Ιούλιο, στηρίζοντας πρόταση από
σωματεία (που τα περισσότερα πρόσκεινταν στο ΠΑΜΕ) για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
ενάντια στο νέο μνημόνιο. Και όπως κάναμε και στη συνέλευση του Σαββάτου,
καταθέτοντας πρόταση για
συντονισμό δράσης
με σωματεία που είχαν πάρει τέτοια πρωτοβουλία, αντί να περιμένουμε πότε θα κατατεθεί
το νομοσχέδιο, όπως έχει αποφασίσει η ΓΣΕΕ, χαρίζοντας χρόνο στην κυβέρνηση. Για την
ιστορία, την πρόταση μας καταψήφισε η ΕΣΑΚ, συντασσόμενη με το σχεδιασμό της
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ.
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