11 Απρίλη 2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας καλούμε να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο του Αγωνιστικού Μετώπου, δίνοντας ηχηρό μήνυμα σε
εργοδοσία - κυβέρνηση και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές, ώστε την επόμενη μέρα να βρουν
εμπόδια στα σχέδια που θέλουν να περάσουν ενόψει της ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ.
Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη, της αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων. Είναι ανάγκη να σπάσουμε
το απόστημα του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Οι παρατάξεις που μέχρι σήμερα εκπροσωπούνταν στο Δ.Σ. (ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΙΑΙΑ, ΣΚΕΕΠ, ΕΛΚΕ, ΔΑΚΕ,
ΜΕΣΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) έχουν ήδη διαλέξει με ποια πλευρά θα είναι την επόμενη μέρα, και αυτή δεν
είναι η πλευρά των εργαζομένων. Είναι σε ανοιχτή συνδιαλλαγή με την εταιρεία σε θέματα
προσλήψεων, προαγωγών και άλλα ζητήματα που δεν πρέπει να αφορούν ένα εργατικό σωματείο. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου ότι η ίδια η εταιρεία είναι και χρηματοδότης του Σωματείου παρέχοντας
χρηματοδοτήσεις – χορηγίες μέσω συνεδρίων, ακόμα και σπίτια, αυτοκίνητα και άλλες παροχές.
Έδωσαν εξετάσεις όταν στήριξαν χωρίς προσχήματα την κυβέρνηση για να περάσει τα μέτρα της τρίτης
αξιολόγησης που περιείχαν την περεταίρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Κάνανε ανοιχτή απεργοσπασία
στις 12 Γενάρη όταν το ταξικό εργατικό κίνημα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία έδιναν
την απεργιακή μάχη ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης. Τη μέρα που ψηφίζονταν οι ιδιωτικοποιήσεις,
και έμπαιναν εμπόδια στο δικαίωμα στην απεργία, σφυρίζανε αδιάφορα.
Ζητάνε την ψήφο σου για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των κομμάτων τους και της εργοδοσίας.
Αυτή η αγωνία για το σχηματισμό της ενδεκάδας του Προεδρείου, φάνηκε άλλωστε και από τις
συνεργασίες που έχουν γίνει μπροστά στις εκλογές αλλά και από εκείνες που πρόκειται να γίνουν την
επόμενη μέρα των εκλογών.
Το Αγωνιστικό Μέτωπο, την επόμενη μέρα θα διεκδικήσει τη θέση που του αναλογεί στο Προεδρείο,
ανάλογα με τη δύναμη που θα μας δώσουν οι συνάδελφοι. Δεν θα παλαντζάρουμε δεξιά και αριστερά
και δεν θα γίνουμε ουρά κανενός. Με τις θέσεις μας και τη συνέπειά μας, χωρίς ταλαντεύσεις, θα
δώσουμε τη μάχη για τα συμφέροντα των εργαζομένων.
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