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Πριν λίγες μέρες κάποιοι από την παράταξη της «Πρότασης Προοπτικής» στέλνουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λίγους μόνο συναδέλφους -και κυρίως στα μέλη της ΕΝΙΑΙΑ
Σ
διάφορα ψεύτικα και συκοφαντικά δημοσιεύματα που γράφονται σε διάφορα έντυπα και
αναπαράγονται από συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Το πρώτο ερώτημα που μας έρχεται στο
μυαλό είναι: ΓΙΑΤΙ επιλέγουν συγκεκριμένους παραλήπτες και δεν απευθύνονται σε όλο το
προσωπικό;

Τα μηνύματα αυτά τα στέλνουν οι ίδιοι που χωρίς ίχνος ντροπής μας καλούσαν σε ενότητα,
σε αντιμνημονιακά μέτωπα. Είναι οι ίδιοι που καλούσαν τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν
για να στηρίξουν τη σκληρή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι οι ίδιοι
που στο τελευταίο συνέδριο της ΟΤΟΕ με τη στάση τους προτίμησαν να χάσει την έδρα
στην Ε.Γ. που δικαιωματικά ανήκε στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και να την πάρει η ΠΑΣΚΕ.
Είναι οι ίδιοι που καλούν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε... ολονυχτίες!!! Λες και αν
οι αγανακτισμένοι γίνουν ξενύχτηδες θα βελτιωθούν οι όροι ζωής μας... Είναι οι ίδιοι που
καλούν το Ε.Κ.Α. να νομιμοποιήσει σωματείο που στο καταστατικό του επιτρέπει την
επιστολική ψήφο (δι' αλληλογραφίας δηλαδή συμμετοχή στο κίνημα). Είναι οι ίδιοι που στο
τελευταίο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ ταύτισαν το ΠΑΜΕ με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, ενώ πολύ καλά
γνωρίζουν ότι χωρίς τη δράση του ΠΑΜΕ καμία κινητοποίηση δεν θα γινόταν για το
Ασφαλιστικό.

Μέσα λοιπόν από αυτά τα ψεύτικα και συκοφαντικά δημοσιεύματα γίνεται συνειδητά μια
συστηματική προσπάθεια να χτυπηθεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και συγκεκριμένα οι
δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Τα δημοσιεύματα αυτά επικαλούνται δήθεν «συμφωνίες και ανίερες
συμμαχίες» για το σχηματισμό προεδρείων σε διάφορες Ομοσπονδίες, όταν γνωρίζουν
πολύ καλά την ξεκάθαρη θέση των δυνάμεων που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ
.
Στη συγκρότηση διάφορων προεδρείων διεκδικούμε τη θέση που μας αναλογεί με βάση την
ψήφο των εργαζομένων. Από τη θέση αυτή συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα
των εργαζόμενων, να αγωνιζόμαστε για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις συλλογικές
διαδικασίες, την οργάνωση της πάλης στηνÂ κατεύθυνση υπεράσπισης των σύγχρονων και
βασικών αναγκών σε συνεργασία πάντα με τους άλλους κλάδους εργαζομένων.

Είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δεν συμμετέχουν σε
προγραμματικά προεδρεία, πόσο μάλλον σήμερα που οι συσχετισμοί δύναμης στο εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα είναι τόσο αρνητικοί για τα συμφέροντα των εργαζομένων... Η κάθε
παράταξη αγωνίζεται σύμφωνα με τις δικές της θέσεις. Πολύ περισσότερο οι δυνάμεις
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του ΠΑΜΕ δεν συμμετέχουν στην δημιουργία της χρεοκοπημένης γραμμής των
«αντιμνημονιακών» προεδρείων
.

Τους αριστερούς, τους έντιμους αγωνιστές τους διέκρινε πάντα μια εντιμότητα, ένα ήθος,
μια λεβεντιά. Δεν κρύβονται ούτε χρησιμοποιούν ασφαλίτικες μεθόδους για να
προσεγγίσουν εργαζόμενους. Απευθύνονται στους εργαζόμενους με το κεφάλι ψηλά,
συγκρούονται συνδικαλιστικά με άλλες δυνάμεις φανερά με τις θέσεις τους και τα
επιχειρήματά τους.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει πείρα από τέτοιες βρώμικες μεθόδους. Η συκοφαντία
και το ψέμα είναι ένα όπλο που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον το σύστημα. Φαίνεται τώρα
ότι κάποιοι από την «Πρόταση Προοπτικής» για να χτυπήσουν το ΠΑΜΕ, βούτηξαν στο
βούρκο του «αυριανισμού».

Αυτοί που θέλουν να λέγονται αριστεροί, οι έντιμοι αγωνιστές, ούτε είχαν ούτε έχουν και
ούτε θα έχουν σχέση με τέτοια υποκείμενα.

Υ.Γ. Θα μας καλέσουν άραγε ύστερα και από αυτά σε ενότητα και κοινή δράση;

2/2

