Σχετικά µε τη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που οργάνωσε η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική
Ένωση (ΕΣΕ) για τη δηµιουργία Ταµείου Αλληλοβοήθειας
………………………………………………………………………………………………
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το Σάββατο 15 Μάη η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που οργάνωσε η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική
Ένωση (ΕΣΕ) για τη δηµιουργία Ταµείου Αλληλοβοήθειας.
Δεκάδες σύντροφοι και φίλοι βρέθηκαν στο Αυτόνοµο Στέκι για να διασκεδάσουν, αλλά και για να ενισχύσουν τη
συγκεκριµένη πρωτοβουλία της ΕΣΕ.
Η πετυχηµένη εκδήλωση δε θα µπορούσε να υπάρξει χωρίς την ανιδιοτελή προσφορά συντρόφων και φίλων, χωρίς την
παρουσία του µουσικού συγκροτήµατος «ΤΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΙΑ». Τους ευχαριστούµε όλους.
Πιστεύουµε πως η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ υπήρξε πάντα συστατικό στοιχείο του εργατικού – συνδικαλιστικού
κινήµατος. Ιδιαίτερα σήµερα που µπαίνουµε σε µια δύσκολη περίοδο για την εργατική τάξη, όπου οι επιθέσεις από τους
καπιταλιστές και το κράτος εντείνονται, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ πρέπει να αποτελέσει βασική πλευρά της
δράσης κάθε εργατικής συλλογικότητας (σωµατείου, κίνησης, οργάνωσης).
Τα 561,00 ευρώ που συγκεντρώθηκαν από τη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ θα αποτελέσουν την πρώτη µαγιά για το Ταµείο
Αλληλοβοήθειας που συγκροτούµε και το οποίο είναι άσχετο από το Ταµείο που καλύπτει τις δραστηριότητες
(προκηρύξεις, αφίσες κλπ) της ΕΣΕ Αθήνας.
Το Ταµείο αυτό θα ενισχύεται σε συστηµατική βάση µε τις προσφορές των φίλων και των συναγωνιστών, µε τα έσοδα από
διάφορες εκδηλώσεις, µε ένα µέρος από τη µηνιάτικη συνδροµή του κάθε µέλους της ΕΣΕ.
Από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας θα στηρίζονται αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, εργαζόµενοι δηλαδή που βρίσκονται σε
ανάγκη λόγω απόλυσης, ανεργίας, ασθένειας, ατυχήµατος, ή άλλου κοινωνικού λόγου.
Θα προβαίνουµε σε κινήσεις οικονοµικής στήριξης συναδέλφων, µετά από συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της ΕΣΕ Αθήνας, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση που θα προτείνεται.
Δε θα ενισχύονται από αυτό το Ταµείο συλλογικότητες που βρίσκονται σε κινητοποίηση. Τέτοιου τύπου κινήσεις
αλληλεγγύης θα καλύπτονται από το Ταχτικό µας Ταµείο. Για παράδειγµα, η ΕΣΕ Αθήνας έστειλε πριν λίγο καιρό 150,00
ευρώ στο Σωµατείο Αιγυπτίων Αλιεργατών Μηχανιώνας.
Έχουµε συνείδηση πως οι ανάγκες για ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ είναι µεγάλες και συνεχώς θα µεγαλώνουν.
Έχουµε συνείδηση πως το Ταµείο µας δε θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, πως η στήριξη που
θα δώσουµε µπορεί να έχει απλά ένα συµβολικό χαρακτήρα. Παρά τις δυσκολίες, είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε
αυτή την άνιση µάχη, παράλληλα µε τις µάχες που δίνουµε καθηµερινά στα διάφορα µέτωπα της ταξικής πάλης.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΙΑ.
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