
Μπροστά μονολιθικά και συλλογικά 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 33ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

  

 Το 33ο Συνέδριο της Οργάνωσής μας πέρασε στην ιστορία σαν ένας ακόμα σταθμός στη 

συνδικαλιστική μας δράση.  Στα πλαίσια των διαδικασιών της Συντεχνίας μας στη διάρκεια του 

Συνεδρίου έγινε απολογισμός των πεπραγμένων, συζητήθηκαν τα θέματα που μας απασχολούν και 

διαγράφηκε η πορεία που θ’ ακολουθήσουμε στο νέο χρόνο. 

 

 Μέσα από τις διεργασίες του Συνεδρίου μας εκλέγηκε και ο νέος Γενικό Γραμματέας της 

Συντεχνίας, στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη ανώτατου εκτελεστικού αξιωματούχου της Οργάνωσης 

για την επόμενη τετραετία. 

 

 Μεγάλη η τιμή της εκλογής και μεγάλη η ευθύνη και η πρόκληση. 

 

 Με νωπά ακόμη τα συναισθήματα από την εκλογή αισθάνομαι την ανάγκη να επανατονίσω 

ότι έχω πλήρη επίγνωση του μεγέθους της εντολής που μου ανατέθηκε από τη βάση μέσω των 

αντιπροσώπων της στο Συνέδριο. 

 

 Είναι συναίσθηση του χρέους προς ένα έκαστο των  συναδέλφων να εργαστώ με το ικανό 

δυναμικό που διαθέτει η Οργάνωση μας και με στόχο να δικαιώσω τις προσδοκίες όλων. 

 

 Βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας 

πορεία μ’ επιτυχία. 

 

 Έχουμε οδηγό τις πλούσιες εμπειρίες του παρελθόντος που εγγυούνται νέα επιτεύγματα και 

καταξίωση στους αγώνες μας. 

 

 Αντλούμε δύναμη και θάρρος για νέους νικηφόρους αγώνες από τα μέχρι σήμερα 

επιτεύγματα της Οργάνωσής μας και την προηγούμενη πλούσια δράση μας. 

 

 Με ικανοποίηση διαπιστώνεται η πίστη των μελών στην Οργάνωση και στην επιτυχία της. 

 

 Η ΠΑΣΥΔΥ είναι περήφανη για τη σταθερή ανοδική της πορεία που την έχει αναδείξει σε 

υπεύθυνη Οργάνωση με αξιοσημείωτο λόγο στα συνδικαλιστικά αλλά και τα γενικότερα πράγματα 

του τόπου μας.  Είναι ευθύνη όλων μας να περιφρουρήσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμη 

περισσότερο το καλό όνομα της Συντεχνίας μας. 

 

 Η κύρια ευθύνη βαρύνει ασφαλώς τα ηγετικά σώματα της Οργάνωσης.  Είναι η ευθύνη 

αυτή η οφειλή των σωμάτων αυτών προς τα μέλη που τα έχουν επιλέξει στις υπεύθυνες αυτές 

θέσεις. 

 

 Όμως, η Συντεχνία είναι η Οργάνωση όλων των μελών και η επιτυχία της διασφαλίζεται με 

την καθολική συμμετοχή τους στα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται και εφαρμόζονται, 

σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανάγκες, επιλογές και περιστάσεις. 

 

 Τις μέρες αυτές, ενώ προχωρεί η διαδικασία ιεράρχησης και προώθησης σε υλοποίηση των 

αποφάσεων του 33ου Συνεδρίου προβληματιζόμαστε και για την ενεργότερη συμμετοχή της βάσης.   
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 Στόχος είναι η συνεχής αμφίδρομη επαφή Συντεχνίας - μελών, ηγετικών σωμάτων - βάσης, 

ώστε να επιτυγχάνονται συλλογικοί προβληματισμοί και να διαμορφώνονται συλλογικές αποφάσεις 

και ενεργοποίηση δράσης. 

 

 Οι απόψεις των μελών, οι ανησυχίες και οι εισηγήσεις τους είναι δείκτες καθοδήγησης για 

τα σώματα της Οργάνωσής μας.  Τις αναμένουμε.  Οι συνθήκες στον τόπο μας και διεθνώς 

απαιτούν εγρήγορση, προγραμματισμό και ετοιμότητα για δράση. 

 

 Οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις σ’ όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη στον 

πλανήτη μας αλλά και η δική μας πορεία στην Ευρώπη έχουν ασφαλώς τις επιπτώσεις τους στους 

εργαζόμενους στο σημερινό αλληλο-εξαρτώμενο κόσμο.  Έχουμε καθήκον τόσο προς τους εαυτούς 

μας όσο και προς τους επόμενους συναδέλφους μας να διασφαλίσουμε επιτεύγματα και να 

τροχοδρομήσουμε αξιοποίηση των εξελίξεων για παραπέρα πρόοδο. 

 

 Στα πλαίσια των απαιτήσεων αυτών των καιρών αλλά και των επιταγών των ιδιαιτεροτήτων 

των προβλημάτων που μας απασχολούν, η μονολιθικότητα και συλλογικότητα της Οργάνωσής μας 

αποκτούν πρόσθετη σημασία.  Με αισιοδοξία δε για το μέλλον βλέπουμε με βεβαιότητα τη 

σταθερότητα της πορείας μας και ευελπιστούμε για τις προοπτικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΓΛΑΥΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 
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