Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!
Για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και εντυπωσιασμού η
Συνδικαλιστική Ανατροπή στους ΟΤΑ (ΣΥΝ.ΑΝ) κυκλοφόρησε
αμέσως μετά το δελτίο τύπου της ΔΑΣ-ΟΤΑ στις 7 Μάη 2020 ένα
τρισέλιδο λιβελογράφημα, προσπαθώντας να κρύψει την
αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα.
Καλά τα μεγάλα λόγια και οι κατηγορίες ότι η ΔΑΣ ΟΤΑ ψηφίζει ότι φέρνει η Συνδικαλιστική
Ανατροπή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αλλά τα γεγονότα
μιλούν από μόνα τους και όσο να προσπαθούν δεν μπορούν να τα κρύψουν, εκτός και αν
χάνουν το μέτρημα…, γιατί τα μέλη της ΣΥΝ.ΑΝ. στην συνεδρίαση στις 7 Μάη ήταν μόνο 3
από τα 8 παρόντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε στην συνεδρίαση ψηφίσαμε ότι
πρέπει να υπάρχει αγωνιστική απάντηση για την κατάργηση των ΠΝΠ και των αντεργατικών
διατάξεων που περιέχουν, για την αποτροπή της κατάργησης του ανθυγιεινού επιδόματος,
για την μονιμοποίηση των συναδέλφων του Βοήθεια στο Σπίτι και των συναδέλφων με το
ΕΣΠΑ. Όπως ψηφίσαμε ότι για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση με Υπουργείο και
ΚΕΔΕ.
Όλα τα υπόλοιπα είναι μια συρραφή ψεμάτων και λάσπης.
Δεν έγινε καμία ψηφοφορία για το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας. Με δεδομένη την πάγια
θέση μας για την Δημοτική Αστυνομία, το μόνο που εκφράστηκε στην συνεδρίαση ήταν η
ταύτιση της Συνδικαλιστικής Ανατροπής με τους δημάρχους (πρωτοφανές;) που θέλουν να
συσταθούν ξανά οι υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας. Τίποτα παραπάνω.
Ατυχής και εμπαθής η επιλογή για ονομαστικές αναφορές όπως αυτή για το συνάδελφο
Σπύρο Κωνσταντά, ο οποίος στάθηκε πρωτοπόρος στο να μη περάσει η ιδιωτικοποίηση στο
Δήμο Πεντέλης. Σε αντίθεση με το Σωματείο του Δήμου που η πλειοψηφία ανήκει στη
ΣΥΝ.ΑΝ. και πολύ περισσότερο όταν τη μελέτη για την ιδιωτικοποίηση την είχε συντάξει
στέλεχος της Συνδικαλιστικής Ανατροπής. Δεν ξεχνάμε άλλωστε την σιγή ασυρμάτου που
κράτησε η ηγεσία της ΣΥΝ.ΑΝ. σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων όπως στον Πειραιά και την
Καλαμάτα όπου οι πρόεδροι των εκεί συλλόγων εργαζομένων είναι στελέχη της και μέλη
του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Για την υπόθεση της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο Ελευσίνας δεν απαντάνε
το γιατί οι μόνοι που αμφισβητούν την δημοκρατική εκλογή και ύπαρξη της επιτροπής είναι
ο Δήμαρχος Ελευσίνας και η συμμαχία που έχουν στήσει, Συνδικαλιστική Ανατροπή και ΑΣΚΟΤΑ ΣΥΡΙΖΑ.
Τέλος, για να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους από την οργάνωση του αγώνα και
τις διεκδικήσεις, αναμασάνε το θέμα με τον συνάδελφο Βασίλη Γκιτάκο. Αυτό βέβαια που
τους ενοχλεί δεν είναι άλλο από τις θέσεις του ταξικού κινήματος που βρίσκουν
ανταπόκριση από αγωνιστές που προβληματίζονται κι αυτό επειδή προφανώς και στις
γραμμές τους υπάρχουν αρκετοί που έχουν τις ίδιες σκέψεις.
Αθήνα, 9/5/2020

