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Συναδέλφισσα, Συνάδελφε 

Πέρασε ένας χρόνος από την πρώτη ανακοίνωση που σαν Συσπείρωση και Ενότητα για μια 

Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία, θέσαμε τις Προγραμματικές μας Θέσεις, ένα Πρόγραμμα Δράσης για 

ένα Σωματείο διεκδικητικό, αγωνιστικό, ταξικό, αλληλέγγυο και ανοιχτό σε όλα τα μέλη του, αλλά και ένα 

ξεκάθαρο Δημοκρατικό Πλαίσιο Αρχών στο οποίο συνομολογούμε και δεσμευόμαστε. Αρχές που 

εδράζονται σταθερά, σε μια αξιακή και ηθική βάση η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο των συναδέλφων 

που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να αντιστραφεί το συντομότερο δυνατό, η 

εκφυλιστική πορεία στην οποία το Σωματείο μας έχει μπει, με ευθύνη συγκεκριμένων «συνδικαλιστών – 

ηγεμονίσκων»… 

Ο ευρύτερος σχεδιασμός μας σαφώς και περιλάμβανε μια σειρά δράσεων, επαφών και συγκεντρώσεων, 

οι οποίες θα διεύρυναν την δημοκρατική μας λειτουργία με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 

συναδέλφων, για να συνδιαμορφώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις αναλυτικές μας θέσεις και το 

πρόγραμμά μας,  όπως και τους κανόνες λειτουργίας της νέας συνδικαλιστικής μας κίνησης. Δυστυχώς, 

οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας που συνεχίζει να πληγώνει τη χώρα μας, όπως και όλο τον 

κόσμο, δεν μας επέτρεψαν μέχρι σήμερα να κάνουμε όλα όσα θέλαμε, κάτι που θα γίνει αμέσως μόλις 

οι συνθήκες το επιτρέψουν… 

Έτσι, οι παρατάξεις που συγκροτούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας, αποφασίσαμε να 

προχωρήσουμε στην ονομασία του ψηφοδελτίου, με το οποίο θα απευθυνθούμε σε όλους τους 

συναδέλφους και τους καλούμε να συμμετέχουν ενεργά και να στηρίξουν στις επόμενες εκλογικές 

διαδικασίες του Σωματείου, όποτε αυτές επιτραπεί από τις συνθήκες να γίνουν, αλλά και την καθημερινή 

μας λειτουργία και δράση.   

Η Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία λοιπόν είναι εδώ, Ισχυρή, Διεκδικητική, Αυτόνομη. 

Η ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. διαφορετικών πολιτικών αφετηριών αλλά και διαδρομών, θέσεων και απόψεων, με 

ισχυρή συσπειρωτική δύναμη τα κοινά προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων που μας ενώνουν 

και διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό την πολυφωνία, την ελεύθερη έκφραση και δράση, την ίδια την 

Δημοκρατία στο Σωματείο μας.   

Η ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. συσπειρώνει όλες τις ζωντανές δυνάμεις που έχτισαν και δυνάμωσαν το ΕΝΙΑΙΟ 

Σωματείο στα ΕΛΠΕ από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, μέσα από αντιπαραθέσεις, αγώνες, αλλά 

και σκληρές συγκρούσεις για όλα όσα έχουμε πετύχει σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, κανονισμών 

και συμβατικών κατακτήσεων, που στηρίζουν και σέβονται τη ζωή και την δουλειά μας, κόντρα σε 

αντεργατικές πολιτικές και επιθέσεις που δεχθήκαμε από εργοδοσία, κυβερνήσεις και κάθε είδους 

ιδιοτελείς «παράγοντες», όλα αυτά τα χρόνια...  

Η ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. παλαιών και νέων συναδέλφων, ο συγκερασμός εμπειρίας και νεανικής ορμητικότητας, 

αλλά και η βαθιά πίστη όλων μας στην αταλάντευτη Δημοκρατική μας λειτουργία, αποτελεί εγγύηση, 

πως η νέα αυτή συνδικαλιστική κίνηση θα αποτελέσει τη νέα ισχυρή πλειοψηφική δύναμη που θα 

οδηγήσει το σωματείο μας στη νέα δεκαετία. Μια δημοκρατική πλειοψηφική δύναμη που θα προέρχεται 

από τους πολλούς, αλλά θα απευθύνεται, θα στηρίζει και θα λογοδοτεί σε ΟΛΟΥΣ!! 

Σ’ αυτό το ενωτικό κάλεσμα ευρείας συσπείρωσης, ανανέωσης και δυναμικής επανεκκίνησης, όλοι οι 

εργαζόμενοι έχουν θέση. Για να παραμείνει το Σωματείο μας αντάξιο της ιστορίας του, αλλά και των 

προβλημάτων και των προκλήσεων που οι δίσεκτοι καιροί που ζούμε γεννάνε… 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 
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