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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Η απερχόμενη  διοίκηση του Ε.Κ.Α με τον απολογισμό της απέδειξε ότι δεν βρίσκεται 
απλώς σε σύγχυση αλλά με τις εκτός τόπου και χρόνου   κορόνες της ότι είναι επικίνδυνη 
για το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τους εργαζόμενους. 
Το 28ο Συνέδριο  πέρασε στην ιστορία ως το συνέδριο που ολοκλήρωσε τις εργασίες του 
χωρίς ποτέ να τις εκκινήσει. Η πρώτη ημέρα αναλώθηκε σε διαδικαστικά και τακτικισμούς 
και με αποτέλεσμα κόλαφο για την απερχόμενη πλειοψηφία που έμεινε χωρίς παρουσία 
εφορευτικής, ενώ η απερχόμενη Πρόεδρος  προτίμησε να κάνει τον απολογισμό της  σε 
κενή αίθουσα (γιατί άραγε;) την δεύτερη ημέρα και σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια 
απαξιωτικά για το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας. 
Με τον απολογισμό τους επιχείρησαν να προσδώσουν ιδεολογικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά στη στοιχειώδη υποχρέωση ενός  Εργατικού Κέντρου όπως είναι η 
αλληλεγγύη προς κάθε απολυμένο, απλήρωτο και αναξιοπαθούντα εργαζόμενο, λες και 
όλοι οι άλλοι έχουν έλλειμμα αγωνιστικότητας μπροστά στην ..πρωτοπορία των 
διασπαστικών δυνάμεων του Ε.Μ.Ε.Ι.Σ που ξαφνικά σαν χαμαιλέοντες (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.,ΠΑΣΚΕ 
Αθήνας, ΠΑΣΚΕ Συνεργαζόμενοι) έγιναν οι αυθεντικοί εκπρόσωποι της ΠΑΣΚΕ, της 
παράταξης που οι ίδιοι διέσπασαν, σφετεριζόμενοι και τίτλο και σύμβολα και 
σκορπίζοντας την σύγχυση που έχουν στο μυαλό τους, στους συνέδρους του Ε.Κ.Α. 
Η ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ: Το ευκολότερο πράγμα σήμερα είναι να καβαλήσεις το κύμα της 
αντιμνημονιακής ρητορικής  και της οργής του κόσμου για να πιάσεις στασίδι και να 
επιβιώσεις συνδικαλιστικά ή πολιτικά. 
Αν όμως βγαίνεις και στα κάγκελα καταγγέλλοντας τους επί δεκαετίες συντρόφους σου, 
διασπώντας την παράταξη σου και επιχειρείς να διαλύσεις το Σ/Κ αυτή την ώρα που 
συλλήβδην δοκιμάζονται όλοι οι θεσμοί, αυτό λέγεται κομφορμισμός. 
Η «ΠΑΣΚΕ» Σαλουφάκου  προϊόν  αριβίστικων επιλογών, όχι μόνον δεν μπορεί να είναι 
τιμητής άλλων, όχι μόνον δεν είναι η λύση, είναι μέρος του προβλήματος. 
Επιπλέον η κα Σαλουφάκου  που κατάφερε να εκλεγεί σύνεδρος «εκ μεταφοράς» 
αποδεικνύει ότι ήταν σωστή η επιλογή της να προσληφθεί από την Ολυμπιακή στις 
μεταφορές: Υβρίζει σαν κοινός καραγωγέας τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. 
Δεν θα ασχοληθούμε  άλλο με την ..ΠΑΣΚΕ Σαλουφάκου γιατί όλοι εμείς οι εργαζόμενοι 
έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε που δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
ασχολούμαστε με αυτούς τους λίγους, που καθημερινά  διασπούν και αποδυναμώνουν το 
Εργατικό Κίνημα! 
Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό ψηφίζουν ΠΑΣΚΕ –ΕΚΑ, στηρίζουν την 
μεγαλύτερη παράταξη του Σ/Κ,  την ελπίδα, την σταθερότητα και την προοπτική για τον 
κόσμο της εργασίας. 


