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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Την Πέμπτη 24/05/2018 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ στο Σωματείο μετά από κοινό αίτημα που 
υποβάλλαμε με την παράταξη της ΕΛΚΕ (σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού), με θέμα, 

 ''Συμμετοχή του Σωματείου στην απεργία της ΓΣΕΕ, με δυναμική παρουσία μας κάτω από τα 
γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ με αφορμή την αποσφράγιση των φακέλων με τους υποψήφιους 
αγοραστές που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την μέρα''. 

Η πρόταση αυτή έγινε με θεσμικό τρόπο και μοναδικό στόχο είχε την προσφορά μας στον αγώνα 
ενάντια στο ξεπούλημα που επιχειρείται από την κυβέρνηση και τα όποια αρπακτικά, με το καλά 
οργανωμένο σχέδιο τους. Άλλωστε στο Δ.Σ. στις 15 Μάη είχαμε κάνει πρόταση για αντίστοιχη 
κινητοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ για της 18 Μάη, όπου ήταν να γίνει αρχικά η αποσφράγιση των φακέλων.  

Τονίσαμε στο Δ.Σ, αιτιολογώντας την πρόταση μας, ότι με τα νέα δεδομένα και την μεταφορά της 
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών, την ημέρα της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ της ΓΣΕΕ, 
είναι η χρυσή ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ένα γεγονός που θα πάρει μεγάλη δημοσιότητα, με 
πλήθος κόσμου στην πορεία, με τα «κανάλια» να ψάχνουν απεγνωσμένα για «ειδήσεις» στους 
δρόμους της Αθήνας και με την δυναμική παρουσία μας στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, 

 Να δείξουμε ΠΑΝΤΟΥ ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ και να μας ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ. 

Εκτιμήσαμε ότι η δυναμική παρουσία μας την ημέρα της απεργίας στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ (οδός 
Σταδίου, 200 μέτρα από την συγκέντρωση της ΓΣΕΕ) θα είχε πολλαπλάσιο αποτέλεσμα σε 
σύγκριση με την ομιλία του προέδρου στην πλατεία ηρώων της Ελευσίνας, όπως αποφάσισε το 
προεδρείο. 

Επιπλέον όλων αυτών η πρόταση μας, έδινε την δυνατότητα να οργανώσουμε, σε συνεργασία με 
την Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα Σωματεία του ομίλου, κοινές δυναμικές δράσεις ενισχύοντας την 
συσπείρωση μας στον άνισο πόλεμο που δεχόμαστε. Η απάντηση του προεδρείου στην πρόταση 
μας ήταν αρνητική, με μεγάλες δόσεις ειρωνείας, επιχειρηματολογία με αστεϊσμούς και διάφορα 
«έξυπνα». 

Αφήστε τους εγωισμούς, γιατί το μόνο που έχουν ''προσφέρει'' αυτές οι λογικές, ήταν η παράλυση 
του Σωματείου για τουλάχιστον 3 μήνες. 

Λέμε ΝΑΙ σε κάθε λογής  Δυναμικές Κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ το Προεδρείο να δείξει στις 30 Μάη, την Δυναμική Παρουσία μας στο ΤΑΙΠΕΔ. 

ΤΩΡΑ είναι η στιγμή που περιμέναμε.  

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ….ΠΌΤΕ ??? 

Αυτή τη στιγμή απαιτείται η μέγιστη συσπείρωση του Εργατικού Κινήματος κόντρα στα σχέδια της 
κυβέρνησης και στη γενικευμένη επίθεση που δεχόμαστε ως Εργατική Τάξη, δεν χωρούν λογικές 
διάσπασης, ούτε σε επίπεδο Σωματείου, ούτε σε ΓΣΕΕ και Ομοσπονδία. 
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