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Πού βρισκόμαστε 

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια σειρά από αρνητικές εξελίξεις. Συμπίεση των μισθών, ε-
ντατικοποίηση, «νέο» εργασιακό μοντέλο που συνολικά έχει χειροτερεύσει τους όρους της 
δουλειάς και την ποιότητας της ζωής μας. Οι εκλογές του σωματείου έρχονται σε μια περίο-
δο προετοιμασίας του νέου γύρου επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις, με τα δεδομέ-
να που έχουν διαμορφωθεί και με τον αέρα που δίνει η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική και 
αυτής της κυβέρνησης. 

Τι να κάνουμε 

Στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να πάμε με νέους όρους. Πρέπει να έχουμε 
ξεκάθαρες τις αιτίες και τις αντιλήψεις που μας οδήγησαν από ήττα σε ήττα, ώστε να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της πορείας. Πρέπει να χτίσουμε 
την ενότητά μας πάνω σε στέρεες βάσεις και να την αναπτύξουμε μέσα από αγώνες για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Καμία ενότητα δεν μπορεί να βασιστεί σε λογικές «μι-
κρότερου κακού», ατομικών «λύσεων», ανάθεσης στην ηγεσία, την αυταπάτη της «συνδιοί-
κησης. Αντιλήψεις που καλλιεργούν την ηττοπάθεια και καταλήγουν στην υποταγή. Κάθε 
ήττα, κάθε υποχώρηση, κάθε κατάκτηση που χάνεται λειτουργεί διαλυτικά, με τις συ-
νέπειες να έχουν γίνει ολοφάνερες στη συνοχή και τη λειτουργία του σωματείου μας. 

Το μέλλον των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. και όλων των εργαζομένων θα κριθεί στη συ-
γκρότηση των δικών τους δυνάμεων. Στην αναγνώριση των δικαιωμάτων μας, στην απο-
φασιστικότητα για τη διεκδίκησή τους. Μέσα από την ενιαία μας δράση, στην οποία κάθε 
συνάδελφος θα έχει λόγο, θα συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων 
του σωματείου, θα αποφασίζει και θα δρα συλλογικά. Γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν κερδίζεται 
εξαιτίας «σκληρών διαπραγματεύσεων» ή «έξυπνων τακτικών» αλλά στη βάση της δύναμης 
των εργαζομένων. Η ενότητα και οι κοινοί μας αγώνες είναι η πραγματική μας δύναμη. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σ’ αυτό το δρόμο να χτίσουμε τη συναδελφικότητα μεταξύ μας, να δυναμώσουμε στο 
βαθμό που απαιτείται ώστε να ανακόψουμε την επίθεση και να βελτιώσουμε τους ό-
ρους που δουλεύουμε και ζούμε. 

 Δουλειά  με  ασφάλεια! Δουλειά  με  αξιοπρέπεια! 

 Αυξήσεις  στους  μισθούς! Ίσα  δικαιώματα  για  όλους  τους  εργάτες! 
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