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Συναδέλφισσα,  συνάδελφε 

 

 Όταν  ένα  χρόνο  πριν,  το  Μάη  του  2020, απευθύναμε  το κάλεσμα  και  

διακηρύτταμε  τις  αρχές  και  τις  θέσεις  της  συνδικαλιστικής  κίνησης  που  σήμερα  

αποκαλούμε  Συνδικαλιστική  Ενωτική  Συμμαχία,  είναι  προφανές  πως ήδη  είχαμε  

προβλέψει  όλα  αυτά  που  βιώνουμε  στην  τωρινή  χρονική  συγκυρία.   

Η  ολομέτωπη  επίθεση  που  ο κόσμος  της εργασίας  δέχεται  με  το  νέο  εργασιακό  

νομοσχέδιο,  οι  προθέσεις  για  καταστροφικές  αλλαγές  στο  συνταξιοδοτικό,  αλλά  και  

η  ποινικοποίηση  στην  ουσία  της  συνδικαλιστικής  δράσης  και  έκφρασης,  είναι λίγα  

μόνο  από όσα  συμβαίνουν.   

Όλα  αυτά  μας  βρίσκουν  εν μέσω  μίας  νέας  προσπάθειας  υφαρπαγής – 

ξεπουλήματος  του  ελέγχου  των  ΕΛΠΕ  (management)  από  το   δημόσιο  στα  χέρια  

του  εκάστοτε  μεγαλομετόχου – «επενδυτή»  και  με  τις  έτσι  και  αλλιώς  ιδιαίτερες  

συνθήκες  της  προεκλογικής  περιόδου  του  ΠΣΕΕΠ,  εύκολα  αντιλαμβανόμαστε  τους  

στόχους  και  τις  προθέσεις  τους  επιβεβαιώνοντας  έτσι   την  αναγκαιότητα  στήριξης  

του  ψηφοδελτίου  της  Συνδικαλιστικής  Ενωτικής  Συμμαχίας (ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ),  που  επιμένει  

σε  πείσμα  των  καιρών  να  προτάσσει  τη  θεμελιώδη  αρχή  της  συλλογικότητας  τόσο  

σε  δράσεις  όσο  και  στη  λήψη  αποφάσεων,  απέναντι  σε  εγωπαθείς,  ιδιοτελείς  και  με  

καθεστωτική  αντίληψη  συνδικαλιστές - δεινοσαύρους.   

 Ο  σχεδιασμός,  η  οργάνωση  και  η  πραγματοποίηση από  το  Σωματείο  μας  

τεσσάρων  απεργιακών  κινητοποιήσεων  και  μάλιστα  εν  μέσω  μίας  ιδιαίτερα  ευαίσθητης  

υγειονομικά  περιόδου  λόγω  πανδημίας,  αλλά  και  το  αδιαμφισβήτητο  γεγονός  πως  

αυτές  οι  μάχες  δόθηκαν με  όρους  νίκης  και  με  συγκεκριμένα  και  χειροπιαστά  θετικά  

αποτελέσματα,  αποδεικνύει  πως  δεν πορευόμαστε  στην  τύχη,  δεν  εξαρτόμαστε   

από  τη  διάθεση  ενός,  ούτε  από  τα  συμφέροντα  της  εκάστοτε  Διοίκησης  και  

κυβέρνησης.  Με  μια  ανεξάρτητη,  αδέσμευτη,  ακομμάτιστη  αλλά  με  βαθιά  πολιτική  

σκέψη  και  γνώση,  συνδικαλιστική  πρόταση,  δεσμευόμαστε  για  ένα  συνδικάτο  που  

θα  συνεχίσει  να  υπερασπίζεται,  να διεκδικεί,  να  αγωνίζεται  και  να  νικά.   

 Ένα  Σωματείο  που  προτάσσει  τη  συλλογικότητα  απέναντι  στην  ατομικότητα,  

το  κοινό  καλό  απέναντι  στην  ιδιοτέλεια,  την  αγωνιστική  ειλικρινή  διάθεση  απέναντι  

στον  κατευνασμό  και  στο  «βάλε  τα  παιδιά  για  ύπνο». 

 Ένα  Σωματείο  που  αγωνιά,  προτείνει  και  αγωνίζεται  για  την  ανάγκη  

μετασχηματισμού  του  Ομίλου  προς  μία  φιλική  για  το  περιβάλλον  μετεξέλιξή  του,  με  

όρους  εξασφάλισης  θέσεων  εργασίας,  δικαιωμάτων,   σχέσεων  εργασίας,  αξιοπρέπειας  

και  ασφάλειας  στους  χώρους  δουλειάς.   

 Ένα  Σωματείο   που  δεν  διαιρεί,  δεν  διασπά  και  δεν  απονευρώνει  το  αγωνιστικό  

μας  φρόνημα  έτσι  ώστε  να  υποταχτούμε  στις  βουλήσεις  κανενός  μεγαλοεπενδυτή  

και  των  επιστατών  του.   



Ένα  Σωματείο  που  θα  παλεύει  καθημερινά  με όρους  καθαρούς,  με όρους  νίκης. 

Ένα  Σωματείο  που  δεν  θα  επιτρέπει  να  συνθλίβονται  οι  συνάδελφοί  μας   σε  

γρανάζια  μηχανισμών   παραγωγής   ρουσφετιών,  κλιμακίων,  προαγωγών  και  «ειδικών»  

μεταχειρίσεων. 

Ένα  Σωματείο  που  θα  αποτελεί  το  θεματοφύλακα  της  αξιοκρατίας,  της  

διαφάνειας  και  τελικά  της  ίδιας  της  δημοκρατίας.   

 

Συναδέλφισσα,  συνάδελφε 

 Τη  Δευτέρα  31  Μαΐου  και  την  Τρίτη  1  Ιουνίου,  επιλέγουμε  τα  χαρακτηριστικά  

του  Σωματείου  που  θα  μας  εκπροσωπεί  από  την  αμέσως   επόμενη  μέρα.  Ο  

σεβασμός  στην  ελεύθερη  βούληση,  αλλά  και  η  τόλμη  όσων  εκθέτουν  το  όνομά  τους  

στην  κρίση  των  συναδέλφων  μας  και  μάλιστα  σε  καιρούς  δύσκολους  και  χαλεπούς,  

αποτελεί  για  εμάς  θεμελιώδη  αρχή,  ασχέτως  ποια  συνδικαλιστική  παράταξη  επέλεξαν  

να  εκπροσωπήσουν.    

Γι΄ αυτό  και  η  φαιδρότητα  της  τελευταίας  ανακοίνωσης  της  Δύναμης   Ανατροπής  

μας  προκάλεσε  αλγεινή  εντύπωση, αφού  ουσιαστικά  μετατρέπει  τόσους  συναδέλφους  

υποψήφιους  σε  απλούς  κομπάρσους  του  «θεόσταλτου  και  πεφωτισμένου»  ηγήτορά  

της,  με  ένα  τεράστιο  ΕΓΩ  και  ένα  ανύπαρκτο  ΕΜΕΙΣ!     

Η  Συνδικαλιστική  Ενωτική  Συμμαχία  δεσμεύεται  πως  σαν  πλειοψηφική  

συνδικαλιστική  πρόταση  που  θα  αναλάβει  τις  ευθύνες  του  ΠΣΕΕΠ  την  επόμενη  

μέρα,  θα  εκπροσωπήσει  με  εντιμότητα,  ειλικρίνεια  και  αποφασιστικότητα,  τα  

δικαιώματα  όλων  των  συναδέλφων,  ανεξάρτητα  από  το  ψηφοδέλτιο  που  επέλεξαν  

(στην  καλή  περίπτωση)  να  συνδικαλιστούν.   

Απευθύνοντας  ταυτόχρονα  πρόσκληση  έστω  και  τώρα σε  όλους  τους  

συναδέλφους  να  υποστηρίξουν  με  την  ψήφο  τους  τα  ψηφοδέλτια  της  Συνδικαλιστικής  

Ενωτικής  Συμμαχίας,  δείχνουμε  το  δρόμο  της  επόμενης  μέρας.    

Στις  2  Ιουνίου  το  Σωματείο  μας  γυρίζει  σελίδα.   

Σε  αυτή  τη  νέα  σελίδα  υπάρχει  χώρος  για  όλους  τους  συναδέλφους.   

Σε  αυτή  τη  νέα  σελίδα  θα  ανακτήσουμε  την  αξιοπρέπεια  και  τη  δυναμική,  

ενός  θεσμού  που  επί  δεκαετίες  υπήρξε  το  μόνο  ανάχωμα  και  οχυρό  μας  απέναντι  

στα  οικονομικά,  επιχειρηματικά  και  μικροκομματικά  συμφέροντα.   

Σε  αυτή  τη  νέα  σελίδα  δεν  θα  υπάρχει  χώρος  για  μουτζούρες,  συνδικαλιστικές  

αγιογραφίες  με  σκοτεινά  και μελανά  σημεία.   

Αυτή  η  νέα  σελίδα  θα  έχει  τα  ονόματα  όλων  των  συναδέλφων,  τις  αγωνίες  

τους,  τα  όνειρά  τους  και  τις  πραγματικές  ανάγκες  τους.   

Αυτή  η  νέα  σελίδα  θα  έχει  υπότιτλο  κάτω  από  το  λογότυπο  του  ΠΣΕΕΠ  και  

αυτός  θα  είναι  η  Ενότητα  και  η  Αξιοπρέπεια  όλων  των  εργαζομένων. 

 

ΣΤΙΣ  31  ΜΑΙΟΥ &  1  ΙΟΥΝΙΟΥ  ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ  ΣΕΛΙΔΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΜΑΖΙΚΑ,  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ,  ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ 


