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Την Δευτέρα 29/10 όλες & όλοι στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση  

του σωματείου μας, στις 18:30 στο εργατικό κέντρο Πάτρας  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Οι μάσκες έπεσαν είναι αντιληπτό στον καθένα ότι δεν υπάρχει κανένας «σωτήρας» που θα 

δώσει λύση στα καθημερινά μας προβλήματα και θα αντιμετωπίσει την ενιαία επίθεση που δεχόμαστε 

από τους εργοδότες στον κλάδο. Όλες οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης πάνε περίπατο 

μπροστά στην ανταγωνιστικότητα. Είτε με την ΤΡΟΙΚΑ είτε με τους Θεσμούς νομοθέτησαν και θα 

νομοθετήσουν με ένα και μοναδικό κριτήριο τη διασφάλιση και την αύξηση των κερδών και της 

ανταγωνιστικότητας των βιομηχάνων και των μονοπωλίων. Η ανταγωνιστικότητά τους για εμάς 

σημαίνει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, χτύπημα των μισθολογικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων μας, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επινοικίαση εργασίας, επέκταση 

ελαστικών μορφών εργασίας, εντατικοποίηση της δουλειάς, 12ωρα και 14ωρα απλήρωτα για να 

«πιαστεί ο στόχος» ή να «βγει το πρότζεκτ». Την  ίδ ια  στ ιγμή  ο ι  επ ιχ ε ιρήσε ις  στον  κλάδο 

προσπαθούν  να  μας πε ίσουν  ότ ι  « ε ίμαστε  μ ια  ο ι κογένε ια» .  

Μπροστά στη λαίλαπα των μέτρων που σαρώνουν τα δικαιώματά μας το σωματείο μας 

συμμετείχε με συνέπεια σε όλες τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Δώσαμε το παρόν στις 

απεργίες, βάλαμε το λιθαράκι μας στο να οργανωθούν οι εργαζόμενοι ενάντια στην επίθεση της ΕΕ, 

των μεγαλοεργοδοτών και του πολιτικού προσωπικού τους, την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι 

κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν συντέλεσαν στο να καθυστερήσουν τα μέτρα και αποτελούν τη 

μαγιά για να καταφέρουμε να χτίσουμε το κίνημα που απαιτείται από δω και πέρα για να 

αντισταθούμε στα επόμενα που έρχονται και να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Δώσαμε και 

δίνουμε την μάχη για ένα Εργατικό Κέντρο στην υπηρεσία των εργατών και όχι τον αφεντικών.  

Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Πρέπει να σπάσουμε τη μοιρολατρία, τη λογική του 

«τίποτα δε γίνεται». Τα πάντα μπορούν να γίνουν αρκεί να είμαστε οργανωμένοι, να συμμετέχουμε 

στις αποφάσεις, στην οργάνωση των αγώνων και στο πλευρό των υπόλοιπων εργαζομένων να 

υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας. Η  πάλη ξ εκ ινάε ι  από τον  κάθε  χώρο δουλε ιάς ,  από 

την  υπεράσπιση του  ωραρίου ,  της άδε ιας ,  των δ ικα ιωμάτων που ήδη 

καταστρατηγούντα ι  από τα  αφεντ ικά,  μέχρ ι  την  αντεπ ίθεση κα ι  την  ανάκτηση των 

συλλογ ι κών  συμβάσεων ,  των  αξ ιοπρεπών μ ισθών ,  την  κατάργηση των νόμων 

που  μας κλέβουν  τον  πλούτο που  παράγουμε .  

Οργανώσου στο σωματείο σου. Σωματείο σημαίνει υπεράσπιση και στήριξη όλων των 

συναδέλφων στον κλάδο. Σημαίνει να ξέρουμε τι δικαιούμαστε και όλοι μαζί να υπερασπιζόμαστε τα 

κεκτημένα μας. Αλλιώς χτυπάς με ένα δάχτυλο και αλλιώς με τη γροθιά. Κανείς δεν πρέπει να 

διαπραγματεύεται μόνος του με τον εργοδότη, να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία και τις απειλές της 

απόλυσης χωρίς στήριξη. Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Αλλά χρειάζεται 

πρώτα απ’ όλα η δική σου συμμετοχή. Το σωματείο είναι δυνατό όσο πιο μαζικό είναι. Τη δύναμή μας 

θα την αποκτήσουμε και θα σπάσουμε το φόβο μέσα από την οργάνωση.  
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