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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Οι εκλογές του Σωµατείου µας στις 16 και 17 Απρίλη κατέδειξαν τη δυναµική
άνοδο της ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, σε σχεδόν όλους τους εργασιακούς µας
χώρους. Οι εργαζόµενοι απέδειξαν για µία ακόµα φορά πως δεν επηρεάζονται ούτε
από πιέσεις, ούτε από µεθοδεύσεις, ούτε από ταξίµατα. Η ανάδειξη δε της ΕΛΚΕ
ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ σε κυρίαρχη συνδικαλιστική δύναµη στην έδρα του
Σωµατείου µας, µας γεµίζει ευθύνες αλλά και δυναµική ανατροπής προς όλα όσα
οδήγησαν το επίπεδο της προεκλογικής αντιπαράθεσης τόσο χαµηλά, πλήττοντας
βάναυσα την αξιοπιστία αλλά και την αξιοπρέπεια του ΠΣΕΕΠ.
Επιµένουµε σε πείσµα των καιρών να αναδεικνύουµε όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που εξυψώνουν την εικόνα του συνδικάτου αρνούµενοι να
λειτουργήσουµε µε όρους προσωπικής σπίλωσης, κουτσοµπολιών και µικροπρέπειας,
που εκτός των υπολοίπων δηµιουργούν πολώσεις και αντιθέσεις αποτρέποντας τη
µέγιστη συσπείρωση των εργαζοµένων προς το Σωµατείο σε µία χρονική περίοδο που
έχουµε µπροστά µας τη µεγάλη πρόκληση της ουσιαστικής και όχι κατ΄ ευφηµισµό
µάχης ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
Αντιλαµβανόµενοι τις ανάγκες των καιρών και επιµένοντας να λειτουργούµε σαν
παράγοντες ενότητας και όχι διάσπασης προς όφελος των εργαζοµένων, προκρίνουµε
την αναγκαιότητα σύστασης ενός προεδρείου µε διαπαραταξιακά και αναλογικά
χαρακτηριστικά καθώς έχουµε την πεποίθηση πως µόνο έτσι θα µπορέσουµε να
αντιπαλέψουµε το ξεπούληµα της δουλειάς και των δικαιωµάτων µας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εντός ή εκτός προεδρείου, η ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα όλων των
συναδέλφων µε την ίδια δυναµική, εργατικότητα και πίστη στον αγώνα.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Στις 23 και 24 Απρίλη καλούµαστε να επιλέξουµε τους ανθρώπους που θα µας
εκπροσωπούν στο ∆.Σ. µιας εταιρείας που οδεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Σε
καλούµε να στηρίξεις µε την ψήφο σου τους υποψηφίους της ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ που πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά µας.
Συναδέλφους
καταξιωµένους που έχουν αναδειχθεί από τους χώρους δουλειάς. Που δεν θα
υπερψηφίσουν την πώληση των ΕΛΠΕ στο ∆.Σ. της Εταιρείας ¨επειδή δεν θα άλλαζε
κάτι αν ψήφιζαν αρνητικά¨, όπως συνέβη στο πρόσφατο ∆.Σ. της Εταιρείας για την
πώληση του 66% της ∆ΕΣΦΑ. Συνάδελφοι που αντλούν δύναµη από εσάς και οτιδήποτε
πετυχαίνουν το ανακατευθύνουν µόνο προς εσάς. Συνάδελφοι που η βούλησή τους
δεν κατευθύνεται από κοµµατικά ή διευθυντικά γραφεία αλλά εκφράζουν µόνο εσάς.
Στις 23 – 24 Απρίλη στηρίζουµε το ψηφοδέλτιο της ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ δίνοντας ξεκάθαρο µήνυµα συσπείρωσης, ενότητας και
λειτουργίας από τη βάση.

