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Με αφορμι τισ αρχαιρεςίεσ του Σωματείου Ξενοδοχοχπαλλιλων και Υπαλλιλων ςυναφϊν
επαγγελμάτων νομοφ εκφμνου για τθν ανάδειξθ νζασ διοίκθςθσ και αντιπροςϊπων ςτα
δευτεροβάκμια ςυνδικαλιςτικά όργανα τα κροφςματα παρζμβαςθσ των εργοδοτϊν ζχουνπάρει
μεγάλεσ διαςτάςεισ. Μετά τθν καταψιφιςθ του διοικθτικοφ και οικονομικοφ απολογιςμοφ ςτθν
πρόςφατθ Γενικι Συνζλευςθ και το ενδεχόμενο να χακεί από τα χζρια τουσ το ςωματείο,
ξεπζραςαν κάκε όριο.
Με οργανωτι τον ίδιο το ςφλλογο ξενοδόχων, που καλοφςε ακόμα και μζλθ του που δεν είχαν
ανάμειξθ, να ενεργοποιθκοφν, παίρνουν κάκε μζτρο για να αποτρζψουν τουσ εργαηόμενουσ να
ζρκουν ςε επαφι με τισ δυνάμεισ του ΡΑΜΕ ςτον κλάδο, να επιλζξουν το ψθφοδζλτιο τθσ ΔΑΣ.
Δε διςτάηουν ανοιχτά να προτείνουν μζςω των διευκυντικϊν τουσ ςτελεχϊν τθν παράταξθ που
χρόνια τϊρα ςτζκεται ςτο πλευρό τουσ, που ςυμβάλει να μθν δθμιουργείται θ παραμικρι εςτία
αντίςταςθσ, να περνάνε ό,τι κζλουν οι ξενοδόχοι: μειϊςεισ μιςκϊν και δικαιωμάτων, απολφςεισ,
μθ επαναπροςλιψεισ και άλλα.
Ζχοντασ ςαν ςτόχο να διατθριςουν μζςα από εργοδοτικά ψθφοδζλτια τοφσ ςυςχετιςμοφσ που
εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντά τουσ απειλοφν, τρομοκρατοφν, κακοδθγοφν εργάτεσ να ψθφίςουν
αυτοφσ που διαβεβαιϊνουν ότι δεν κα ςτακοφν εμπόδιο ςτα αντεργατικά τουσ ςχζδια.
Ρεριπτϊςεισ τζτοιεσ ζφταςαν ςτα αυτιά μασ όπου ςτελζχθ των ξενοδοχείωνCreta Palace
τθσGrecotel, Golden Beach, Anemos, Φλοίςβοσ, Rina, Rethymno Mare ζκαναν ωμι παρζμβαςθ ςε
εργαηόμενουσ, είτε να μθν ψθφίςουν τον ςυνδυαςμό που ςτθρίηει το ΡΑΜΕ, είτε να ψθφίςουν τα
εργοδοτικά ψθφοδζλτια.Είναι βζβαιο πωσ το ίδιο ζγινε και ςε άλλουσ χϊρουσ, πράγμα που
κακθμερινά καταγγζλλεται ςε μασ από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ.
Μπροςτά ςτα νζα μζτρα, το 4ο μνθμόνιο που ετοιμάηει θ κυβζρνθςθ να φζρει άμεςα για
ψιφιςθ, κζλουν ςωματεία που να μθν οργανϊνουν τθν αντίςταςθ των εργαηομζνων, κζλουν
ςυνδικαλιςτζσ που να κθρφςςουν τθν λογικι τθσ ςυνεργαςίασ με το κεφάλαιο, τθν κυβζρνθςθ και
τα κόμματα που ςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ ςε βάροσ των δικαιωμάτων τθσ εργατικισ τάξθσ.
Η προςπάκεια που από κοινοφ κάνουν με τισ δυνάμεισ του κυβερνθτικοφ και εργοδοτικοφ
ςυνδικαλιςμοφ, άλλοτε να αδυνατίςουν τισ δυνάμεισ του ΡΑΜΕ κι άλλοτε να αποτρζψουν τθν
ιςχυροποίθςι τουσ πρζπει να καταδικαςτεί από κάκε εργαηόμενο.
Τουσ λζμε ότι αργά ι γριγορα οι εργαηόμενοι κα πετάξουν από πάνω τουσ τα βαρίδια, τουσ
εργοδοτικοφσ ςυνδικαλιςτζσ. Π,τι κι αν κάνουν δεν κα μπορζςουν να αποτρζψουν το μοιραίο για
τθν εργοδοςία και τα ςτθρίγματά τθσ. Τα ςωματεία κα ζρκουν ςτα χζρια των ίδιων των
εργαηομζνων.
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