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ΘΕΜΑ: « Εισβολή του Σ.Δ.Ο.Ε στα γραφεία της Ε.Λ.Μ.Ε Πειραιά –
Συμπαράσταση στο σωματείο από πλευράς του Συλλόγου μας.»

Το Δ.Σ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών νησιών Αργοσαρωνικού
καταγγέλλει την έφοδο του Σ.Δ.Ο.Ε, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία , στα γραφεία
της Ε.Λ.Μ.Ε Πειραιά και την κατάσχεση περουσιακών στοιχείων του σωματείου.(ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή, και ενός τραπεζικού βιβλιαρίου). Την προηγούμενη από την
κατάσχεση, ημέρα κλιμάκιο του Σ.Δ.Ο.Ε είχε πάει στα γραφεία της ΕΛ.Μ.Ε και είχε
ζητήσει να του παραχωρηθούν, το μητρώο μελών του σωματείου, πρακτικά του Δ.Σ και
των Γενικών Συνελεύσεων, βιβλία ταμείου και ρωτούσαν ποια μέλη έχουν πάρει δάνειο
από το ταμείο αλληλοβοήθειας και αν το επέστρεψαν.
Τα σωματεία,με βάση το καταστατικό τους, έχουν δικές τους , εσωτερικές διαδιακασίες
ελέγχου των οικονομικών τους και δημόσιας λοδοσίας προς τα μέλη τους. Ο έλεγχος
γίνεται από εκλεγμένη και διαφορετική για κάθε συνδικαλιστική χρονιά, εφορευτική
επιτροπή που μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους στα οικονομικά και περισσότερους
από έναν για κάθε χρονιά και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου εισάγεται ο
οικονομικός απολογισμός με αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του
κάθε σωματείου. Φυσικά είναι γνωστό ότι τα σωματεία δεν είναι κερδοσκοπικές
οργανώσεις , δεν ασκούν εμπορική ή άλλης μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα, τα
λίγα έσοδα που διαθέτουν προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών
τους και όχι από κρατικές επιδοτήσεις ή ιδωτικές χορηγίες. Η οικονομική ανεξαρτησία
από την εργοδοασία και το κράτος είναι βασική προυπόθεση για έναν ταξικό,
ανεξάρτητο και φερέγγυο συνδικαλισμό, έναν συνδικάλισμό που προτάσσει και
υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων.
Η είσοδος του κλιμακίου του ΣΔΟΕ στα γραφεία της Ε.Λ.Μ.Ε Πειραιά είναι ενέργεια
που ξεκάθαρα στοχοποιεί όχι μόνο τη συγκεκριμένη Ε.Λ.Μ.Ε αλλά συνολικά το
συνδικαλιστικό κινήμα και βάζει στο στόχαστρο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και την
ανεξάρτητη ταξική δράση των συνδικάτων. Ξέρουμε ότι σε όλη τη μνημονιακή περίοδο
τα συνδικάτα και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δέχθηκαν ισχυρή καταστολή. Δεν
μπορούμε να δεχτούμε ότι η συνδικαλιστική δράση θα συνεχίσει να είναι αντικέιμενο
καταστολής και μάλιστα από την οικονομική αστυνομία. Το Σ.Δ.Ο.Ε γνωρίζει καλά ποιες

πόρτες πρέπει να χτυπήσει για την αποκάλυψη της διαφθοράς και του οικονομικού
εγκλήματος και αυτές σίγουρα δεν είναι οι πόρτες των συνδικάτων. Δεν θα ανεχτούμε τη
συκοφάντηση ότι τα συνδικάτα είναι άντρα διαφθοράς και ανομίας όπως προσπαθούν
να περάσουν στην κοινωνία οι πολιτικοί εκφραστές του νεοφιλελευθερισμού. Η
κυβέρνηση έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη για το γεγονός αυτό. Όπως σωστά
επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ε.Λ.Μ.Ε Πειραιά :
«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι το ζήτημα δεν είναι νομικό, αλλά πρωτίστως πολιτικό.
Το ζήτημα είναι ότι το κράτος επιχειρεί, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη ΕΛΜΕ του
λεκανοπεδίου, να ανοίξει κερκόπορτα, ώστε να επεμβαίνει και να ελέγχει τα σωματεία,
όσα τουλάχιστον δεν μπορεί να φιμώσει, όσων η φωνή που υψώνουν για να
υπερασπιστούν εργασιακά δικαιώματα συναδέλφων και τα μορφωτικά δικαιώματα δεν
μπορεί να σιγήσει αλλιώς.Αυτή η παρέμβαση του ΣΔΟΕ και της εισαγγελίας δεν
προέκυψε τυχαία είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα και δεν πρέπει κανένας να το
υποτιμήσει. Στην εποχή που ζούμε, που χαρακτηρίζεται από ολομέτωπη επίθεση στα
δικαιώματα των εργαζομένων, το σύστημα της εκμετάλλευσης έχει ως βασικό στόχο να
ελέγξει κάθε προσπάθεια συλλογικής οργάνωσης και αγωνιστικής συγκρότησης των
εργαζομένων.»(1/11/2018)
(http://www.alfavita.gr/ekpaideysi/272352_nea-enimerosi-pos-tha-drasei-i-elme-peiraiameta-tin-eisbol
toysdoehttp://www.alfavita.gr/ekpaideysi/272352_nea-enimerosi-postha-drasei-i-elme-peiraia-meta-tin-eisboli-toy-sdoe)

Καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια του Σ.Δ.Ο.Ε και ζητάμε να
σταματήσει κάθε απόπειρα δίωξης του σωματείου. Δεν θα αφήσουμε
να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση, γνωρίζουμε ότι η ποινική
καταστολή αποτελεί όπλο της εξουσίας του κεφαλαίου για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών αγώνων και για την εδραίωση της
νεοφιλελεύθερης - καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
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