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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά αλλά και
όλους τους συναδέλφους συνολικά, για την τεράστια συμμετοχή σας στις τελευταίες
εκλογικές διαδικασίες του Σωματείου μας. Αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά πως η
σημασία του θεσμού που υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας εδώ και δεκαετίες, έχει
εντυπωθεί ανεξίτηλα στη συνείδηση του κάθε συναδέλφου. Ευχαριστούμε επίσης
όλες και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την ενωτική μας προσπάθεια μέσα
από το ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΔΕΣΥ. Η τόλμη και η αποφασιστικότητα την οποία
επιδείξατε σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες,
θέτοντας στην κρίση των
εργαζομένων μία πρωτοφανή σε μέγεθος για τα δεδομένα του ΠΣΕΕΠ συσπείρωση
και σύνθεση συνδικαλιστικών δυνάμεων, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το
παρόν και το μέλλον του Σωματείου μας. Ακόμα και αν η ΣΥΝΔΕΣΥ δεν πέτυχε το
στόχο ενός πλειοψηφικού συνδικαλιστικού ψηφοδελτίου, εν τούτοις κατέγραψε μία
δυναμική
η οποία και θα αποτελέσει εφαλτήριο και πλατφόρμα ευρύτερης
συγκέντρωσης όλων των υγιών συνδικαλιστικών δυνάμεων. Ο δρόμος που έχουμε
μπροστά μας είναι μακρύς και δύσκολος και σε κάθε περίπτωση, η Συνδικαλιστική
Ενωτική Συμμαχία είναι αποφασισμένη να τον διαβεί με το κεφάλι ψηλά, με όραμα,
αγωνιστικότητα, πίστη και αφοσίωση στην ανιδιοτελή εκπροσώπηση όλων των
εργαζομένων αλλά και την καθημερινή και αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση των
δικαιωμάτων τους.
Η νέα σελίδα στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου δουλειάς μας άνοιξε
και σε αυτήν χωρούν όλοι. Η Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία είναι εδώ για να
συσπειρώσει, να συνθέσει και να χτίσει μαζί με όλους τους εργαζομένους το παρόν
και το μέλλον του Σωματείου μας.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των
διαδικασιών που μέσω αυτών θα θωρακίσουν τη ΣΥΝΔΕΣΥ με έναν τρόπο έτσι
ώστε να επιβεβαιωθεί η συνδικαλιστική και δημοκρατική της λειτουργία.
Τέλος δεσμευόμαστε πως κανένας συνάδελφος δεν θα μείνει απροστάτευτος
απέναντι στις ορέξεις κανενός κομματικού και εργοδοτικού μηχανισμού που η
ανάπτυξή τους επιβεβαιώθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Η ΣΥΝΔΕΣΥ είναι εδώ και θα παραμείνει δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, αρωγός
και υπερασπιστής των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων.
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