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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 25/2 του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ, συγκροτήθηκε το νέο προεδρείο
του Συλλόγου σε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ. Προέκυψε δηλαδή ένα προεδρείο στο
οποίο εκπροσωπούνται όλες οι εκλεγμένες παρατάξεις, ανάλογα με την θέση που πήραν
στις τελευταίες εκλογές, και
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
.

Στο προεδρείο αυτό δεν συμμετέχει, μετά από δικό της αίτημα, η «Πρόταση Προοπτικής»,
καθώς με έντυπη ανακοίνωσή της δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει μόνο σε ένα
«προεδρείο ταξικού προγράμματος διεκδικήσεως και δράσης», το οποίο όμως, σύμφωνα και
με την Πρ. Πρ., δεν μπορεί να προκύψει από τον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων. Με έντονη
την αγωνία της αυτοεξαίρεσής τους από το αντιπροσωπευτικό προεδρείο που θα
πρόεκυπτε, και για λόγους που προφανώς συνδέονται με την επιλογή της καλλιέργειας
αντιπολιτευτικών εντυπώσεων (το 'χουμε ξαναζήσει άλλωστε και στην προηγούμενη
τριετία, μιας και όλη η κριτική τους προς την ΕΝΙΑΙΑ ήταν η συμμετοχή μας στο
προεδρείο), οι συνάδελφοι της Πρ. Πρ. τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα για τη συγκρότηση του
προεδρείου και για το πρόγραμμα δράσης συνδέοντας τα δύο θέματα.

Η ΕΝΙΑΙΑ Συνδικαλιστική Αγωνιστική Συμπαράταξη κατέθεσε στα πρακτικά τη θέση της για
συγκρότηση προεδρείου στη βάση της αντιπροσωπευτικότητας, πρόταση ικανή να εκφράσει
τους συσχετισμούς δύναμης και να διασφαλίσει την λειτουργία του Συλλόγου.

Η συμμετοχή μας στο νέο προεδρείο δεν σηματοδοτεί την παραμικρή προγραμματική
συμφωνία με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Τέτοιος δρόμος προγραμματικών συγκλίσεων της
ΕΝΙΑΙΑΣ με τον υποταγμένο συνδικαλισμό δεν υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Η πάλη για
την υπεράσπιση των γενικών συμφερόντων των συναδέλφων συνδέεται με την
ένταση της αντίθεσης με τον παλιό και νέο εργοδοτικό – κυβερνητικό
συνδικαλισμό, με όσους στηρίζουν τη στρατηγική της εργοδοσίας, με όσους
κηρύττουν την ταξική συνεργασία!

ΥΓ. Μιας και μιλάμε για ταξική συνεργασία... Αληθεύει ότι ο πολιτικός φορέας της εν λόγω
παράταξης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δηλαδή, τη μία συμπρωταγωνιστεί στις συγκεντρώσεις του
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ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της καλής έκβασης των διαπραγματεύσεων και την άλλη κατά της συμφωνίας
κυβέρνησης-Eurogroup; Μπράβο βρε παιδιά, μια χαρά τα καταφέρατε!!! Και με το κεφάλαιο
και με τους εργάτες...
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