ΕΣΑΚ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

στηρίζεται από το

Π.Α.ΜΕ.

Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Όπως έγκαιρα σας έχουμε ήδη ενημερώσει, όλες οι άλλες παρατάξεις στο ΔΣ του ΣΕΝΕ
(ΔΑΚΕ-ΝΔ, Κίνηση Συνεργασίας – ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτική Πρωτοβουλία – ΛΑΕ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ), από τον Ιούνη
(που έληγε η θητεία του ΔΣ) προσπαθούν με κάθε τρόπο - άμεσα ή έμμεσα - να μην γίνουν εκλογές
στο Σωματείο επικαλούμενοι ξανά και ξανά την πανδημία, ενώ σε δεκάδες σωματεία νοσοκομείων
έχουν ήδη γίνει εκλογές και συνεχίζονται όλο το επόμενο διάστημα, με όλα τα απαιτούμενα μέτρα
προστασίας προφανώς. Άλλωστε εμείς στον Ευαγγελισμό, είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες στις
μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της 7ης Απρίλη που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Οι «συνδικαλιστές»
αυτοί, αξιοποιώντας τις νομοθετικές πράξεις (ΠΝΠ) της κυβέρνησης με τις οποίες δόθηκε
παράταση στη θητεία των σωματείων - πρώτα ως τον Σεπτέμβρη και τώρα μέχρι το τέλος του
χρόνου - κάνουν συστηματικά ό,τι μπορούν για να «σπρώξουν» το ΣΕΝΕ στην αδράνεια και την
απαξίωση.
Ένα πρόσφατο «επίτευγμα» της αρραγούς συμμαχίας τους, ήταν η στήριξη της εντεταλμένης
δικαστικής αντιπροσώπου που διέκοψε αναίτια και σκανδαλωδώς τη διαδικασία συλλογής
υπογραφών για τη διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής μας συνέλευσης, παρότι ήδη είχαν
υπογράψει σχεδόν 300 συνάδελφοι και η προσέλευση συνεχιζόταν αθρόα (παρά τη εφημερία και
την άρνηση της Διοίκησης να παραχωρήσει το Δώμα). Όπως όλοι γνωρίζουμε σε σύγκριση με
αντίστοιχες διαδικασίες παλιότερα, η συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρα μεγάλη, γεγονός όμως που
δεν πτόησε αυτές τις παρατάξεις. Μάλιστα, οι επικεφαλής συνδικαλιστές ΔΑΚΕ-ΝΔ και Κίνησης
Συνεργασίας-ΣΥΡΙΖΑ, έφτασαν στο σημείο να συνυπογράψουν το κατάπτυστο «Πρακτικό
Αποτυχίας Γ.Σ.» (αυτόν το τίτλο έβαλε) που συνέταξε η απαράδεκτη δικαστικός (και δικηγόρος
στο γραφείο πρώην βουλευτή της ΝΔ)…
Και ενώ πιστεύαμε ότι η κατρακύλα τους θα σταματούσε εκεί, φρόντισαν να μας …
εκπλήξουν και πάλι! Παρότι με απόφαση στο τελευταίο ΔΣ δεσμεύτηκαν και προκήρυξαν
επιτέλους την εκλογική διαδικασία (ε/α ΓΣ μέσα στο Νοέμβρη με στόχο εκλογές στο α΄δεκαήμερο
του Δεκέμβρη), εν συνεχεία έθεσαν ως κύριο θέμα και κατάφεραν ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ, να
τοποθετήσουν στις θέσεις του Γ. Γραμματέα, και των Α΄ & Β΄Αντιπροέδρων (που με δική τους
ευθύνη είχαν μείνει κενές εδώ και καιρό μετά από τις παραιτήσεις ή μη αποδοχή θέσης δικών
τους συνδικαλιστών), αντίστοιχα τους: Βάσω Μαρκοπούλου (ΔΑΚΕ), Φωτεινή Καρυστινάκη
(Κίνηση Συνεργασίας) και Στέλιο Μπενάκη (ΔΑΚΕ). Καθοριστική ως συνήθως η «πονηρή» ψήφος
«αποχής» της εκπροσώπου της ΛΑΕ που επέτρεψε να διαμορφωθεί η αναγκαία οριακή πλειοψηφία.
ΔΕΝ ΝΤΡΑΠΗΚΑΝ να εκμεταλλευτούν την αιφνίδια ασθένεια του επί χρόνια καταξιωμένου
προέδρου του ΣΕΝΕ Ηλία Σιώρα και την αναγκαία απουσία του λόγω της επέμβασης που
απαιτείται. Με εντολή προφανώς των κομμάτων τους «άρπαξαν την ευκαιρία και τις καρέκλες»
σαν τα κοράκια, ευελπιστώντας ότι θα πάρουν στα χέρια τους το Σωματείο μας και θα το
εκφυλίσουν όπως πολύ καλά ξέρουν να κάνουν. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι σωματεία αδρανή,
αποστασιοποιημένα από τα μέλη τους και πειθήνια σε αντεργατικούς νόμους και ΠΝΠ, βολεύουν
τις εκάστοτε κυβερνήσεις – διοικήσεις ώστε εύκολα να ποδηγετούν τους εργαζόμενους. ΑΙΣΧΟΣ!
Ο συνδικαλιστικός κατήφορος, οι αθλιότητες και η αναξιοπρέπειά τους δεν έχουν τελειωμό!
Προφανώς, μετά και από αυτή την άθλια και καθ’όλα ανήθικη ενέργειά τους, δεν έχουμε πια
καμία εμπιστοσύνη ότι θα τηρήσουν και τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν σε εκλογές το
επόμενο διάστημα, ώστε να επιλέξουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τους εκπροσώπους τους. Δεν
δίστασαν άλλωστε τις προάλλες να γυρίσουν την πλάτη στους εκατοντάδες συναδέλφους που
ζητούσαν εκλογές για το σωματείο. ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ! Το
μεγαλύτερο σωματείο υγειονομικών θα μείνει φάρος αγωνιστικότητας και δράσης. Και
οι εκλογές για το ΔΣ του ΣΕΝΕ θα γίνουν ΑΜΕΣΑ και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ό,τι και να
κάνουν, δεν πρόκειται να αποφύγουν να πιούν το πικρό ποτήρι της απαξίωσης από τους

συναδέλφους για τις θέσεις & τις πράξεις τους, τη συστηματική υπονόμευση των αγώνων, αλλά
και για την άθλια στάση τους απέναντι στον επί χρόνια πρωτοπόρο ΑΓΩΝΙΣΤΗ Πρόεδρο του ΣΕΝΕ.
Αυτό, τους το υποσχόμαστε ως αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις – ως ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) – και ΕΜΕΙΣ τις
υποσχέσεις μας τις κρατάμε όπως όλοι καλά γνωρίζουν.
Αθήνα, 15 Οκτώβρη 2020

