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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ ΠΕΝΕΝ 

ΣΗ ΔΑ = ΔΑΚΕ ΕΚΠ 

Χαιρόμαςτε πωσ εξαιτίασ μιασ πρόςφατθσ καταγγελίασ τθσ ΠΕΝΕΝ θ ΔΑΣ = ΔΑΚΕ ΕΚ Πειραιά βγικε από το βακφ και 
μακροχρόνιο λικαργο ςτο οποίο είχε βυκιςτεί... 
Δεν ξζρουμε και δεν γνωρίηουμε εάν υπάρχει άλλο περιςτατικό θ ΔΑΚΕ - ΕΚΠ να ζχει ωσ τϊρα απαντιςει ςε κζςεισ και 
απόψεισ Σωματείου ι Σωματείων. 
Μάλλον όχι γιατί από τθν 25ετι ςυνεχόμενθ παρουςία μασ ςτο ΕΚΠ κα το είχαμε αντιλθφκεί... 
Η Ανακοίνωςθ τθσ ΠΕΝΕΝ δεν αφοροφςε οφτε απευκυνόταν ςτθν ΔΑΚΕ - ΕΚΠ αλλά δεν μασ ενοχλεί κακόλου που 
απάντθςε, οφτε μασ προξενεί εντφπωςθ αυτό το γεγονόσ. 
Εμφανίηεται θ ΔΑΚΕ ωσ προςτάτθσ των ζξι Σωματείων που αποκλείςτθκαν από τισ εργαςίεσ τθσ πρόςφατθσ Γ.Σ. του Εκ 
Πειραιά... Η απάντθςι μασ είναι ςαφισ, κρυςτάλλινθ, και δεν επιδζχεται τθν παραμικρι αμφιςβιτθςθ. Από τθν ςτιγμι 
που τζκθκε ςε εφαρμογι θ μεταβατικι διάταξθ του καταςτατικοφ του ΕΚΠ που αφοροφςε αποκλειςτικά τα Ναυτεργατικά 
Σωματεία (δυςτυχϊσ όπωσ διαπιςτϊκθκε οριςμζνα ςωματεία αρνικθκαν να προςαρμόςουν τα καταςτατικά τουσ ςτισ 
αρχζσ και το πνεφμα του 1264/82 ςε ότι αφορά τθν απλι αναλογικι) ςε όλεσ ωσ τϊρα τισ εκλογικζσ ςωματειακζσ 
διαδικαςίεσ θ ΠΕΝΕΝ πάλεψε και εξακολουκεί να ζχει τθν ίδια ςυνεπι και ςτακερι κζςθ αρχϊν να εφαρμόηεται το 
καταςτατικό του ΕΚΠ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.  
Η εφαρμογι τθσ απλισ αναλογικισ ιταν ζνα πάγιο δίκαιο και ϊριμο αίτθμα των εργαηομζνων όλα τα δφςκολα και πζτρινα 
χρόνια ςτον αγϊνα που ζδιναν μζςα από τα Συνδικάτα για δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτθν λειτουργία τουσ. 
Ζτςι κεςπίςτθκε και κατοχυρϊκθκε και ςτισ διατάξεισ του νόμου του 1982. 
Η ΔΑΚΕ μπορεί να ςφυρίηει αδιάφορα, για το γεγονόσ αυτό, εμείσ όμωσ ζχουμε άλλθ ριηικά διαφορετικι αντίλθψθ και 
εμμζνουμε ςε αυτι. 
Εκείνο που προκαλεί αλγεινι εντφπωςθ από το κείμενο τθσ ΔΑΣ ΔΑΚΕ είναι ο όροσ ότι πρζπει να ςυμφωνιςουμε ςτθν 
νομιμοποίθςθ των 6 ςωματείων προκειμζνου να ςυνδιοργανϊςουμε το κοινό γιορταςμό τθσ Πρωτομαγιάσ. Μάλλον λάκοσ 
πόρτα χτφπθςαν οι εκπρόςωποι του εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
Όμωσ αυτό που προκάλεςε τθν απάντθςθ ΔΑΚΕ - ΔΑΣ δεν είναι ο πόνοσ τθσ για τα ζξι ςωματεία που εξάλλου τθν ξζρουν 
όλα αυτά τα χρόνια τθν πάγια κζςθ τθσ ΠΕΝΕΝ και των ςτελεχϊν τθσ ςτο ΕΚΠ. 
Η αντίδραςι τουσ προκλικθκε από τθν καταγγελία μασ ότι ςτθν πρόςφατθ Γενικι Συνζλευςθ του ΕΚ Πειραιά 
ςυμπορεφτθκαν, ςτιριξαν και ψιφιςαν τα κείμενα (απολογιςμόσ - προγραμματιςμόσ) που ςυνζταξε και παρουςίαςε το 
ΠΑΜΕ. 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι τόςο ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. του ΕΚΠ που αφοροφςε τον απολογιςμό - προγραμματιςμό του 
Δ.Σ., όςο και ςτθ ςυνζχεια τθν Γενικι Συνζλευςθ δεν είπαν το παραμικρό όςον αφορά τθν κζςθ τουσ: Δθλαδι εάν είναι 
υπζρ ι κατά. Τα πρακτικά των οργάνων είναι ςτθ διάκεςθ όλων να τα δουν και να τα διαβάςουν. Με τθν περίεργθ ςιωπι 
τουσ όπωσ φάνθκε εκ των υςτζρων με αυτι επιδίωκαν να δϊςουν ςιωπθρά (θγετικό ςτζλεχοσ τθσ διλωςε ανοιχτά και 
δθμόςια τθν δεφτερθ θμζρα τθσ ψθφοφορίασ: "κα ψθφίςουμε υπζρ αφοφ ςυμμετζχουμε κανονικά ςτο προεδρείο του 
ΕΚΠ") τθν ςτιριξι τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ για τθν λογοδοςία τθσ Διοίκθςθσ. 
Αυτι είναι θ αλικεια που ανάγκαςε τθν ΔΑΚΕ να μασ απαντιςει, και να αφιςει ςτθν πάντα τισ υποκριτικζσ κορϊνεσ για τα 
ζξι ςωματεία! 
Τα περί λαςπολογίασ που γράφουν τουσ τα επιςτρζφουμε, δεν μασ ανικουν δεν μασ αρμόηουν και δεν μασ αφοροφν. 
Επιτζλουσ ασ αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ και ασ ομολογιςουν τι είδουσ παιχνίδια είναι αυτά που παίηουν ςτο όνομα τθσ 
προςταςίασ κάποιων Σωματείων. 
Αυτά προσ το παρόν και επιφυλαςςόμαςτε να απαντιςουμε εκ νζου εάν και εφόςον προκλθκοφμε... 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 


