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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Συμπληρώθηκε μια δεκαετία δοκιμασίας του ελληνικού λαού κάτω από τον σκληρό ζυγό των
Μνημονίων που επέβαλαν όλες οι βαθιά αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Οι έννοιες της Δημοκρατίας, του
Σεβασμού στον άνθρωπο αλλά και η Κοινωνική Αλληλεγγύη αντί να αποτελούν πρώτη
προτεραιότητα, θυμίζουν έννοιες μακρινές, χαμένες στην δύσκολη επιβίωση της
καθημερινότητας.
Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το κομμάτι του
Συνδικαλισμού. Με μεθοδεύσεις και τακτικές που θύμιζαν άλλες εποχές, εκμεταλλευόμενοι τις
οικονομικές συγκυρίες, οι στυγνοί εκμεταλλευτές αυτού του τόπου λάσπωναν και λασπώνουν,
σπίλωναν και σπιλώνουν σε κάθε ευκαιρία, οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού αγώνα με μόνο
στόχο την διάλυση του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Στον δικό μας μικρόκοσμο, οι εργαζόμενοι έχοντας ανεπτυγμένη την κουλτούρα του αγώνα και
την συσπείρωση γύρω από το Σωματείο τους, αναζητούν εκείνους που θα τους εκφράσουν και θα
τους εμπιστευτούν ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη των προσδοκιών τους. Μέσα σε αυτήν την
πραγματικότητα απαιτούνται σκέψεις, ιδέες, πρότυπα και αξίες που να έχουν
αντιστοιχία λόγων και πράξεων.
Αυτή την ώρα που άπαντες θα έπρεπε να αφυπνιστούν και να κινητοποιηθούν, εμείς δεν μένουμε
αδρανείς. Ξεκινάμε την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 από τις ΒΕΘ με την εκλογή νέου αναπληρωτή
Γραμματέα του Ψηφοδελτίου του ΣΚΕΕΠ, σηματοδοτώντας την αρχή για περισσότερη
συμμετοχή, δράση και συλλογικότητα. Αυτό αναζητούν οι εργαζόμενοι, αυτό επιβάλλουν οι
δύσκολοι αγώνες που έρχονται.
Οι εμπειρίες και κυρίως τα λάθη του παρελθόντος είναι τα σημεία που μας δίδαξαν τι πρέπει να
αποφύγουμε και τι πρέπει να διορθώσουμε. Άλλωστε κανείς από εμάς δεν πρέπει να ξεχνά, ότι
χρειάζετε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, διότι δεν μπορεί να αποφύγει την αναμέτρησή
του με το μέλλον είτε αυτό αφορά μια κοινωνία, είτε ένα Σωματείο, είτε μια παράταξη.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η εκλογή του νέου αναπληρωτή Γραμματέα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hotel
Palace από τις 16:00 – 20:00 και θα ξεκινήσει μετά την ομιλία του συναδέλφου Κώστα
Παπαγιαννόπουλου - Γραμματέα του Ψηφοδελτίου του ΣΚΕΕΠ και την μετέπειτα διαδικασία των
τοποθετήσεων.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΚΕΕΠ αλλά και όσοι φίλοι του γραφτούν για να
ψηφίσουν.
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