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ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ 

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις βίαιες περικοπές που εξήγγειλε η Διοίκηση με την 

σύμφωνη γνώμη και συμμετοχή του συνδικαλιστικού της βραχίονα, 

αποδεικνύουν ότι η αποδυνάμωση του Συλλόγου μας είχε σαν μοναδικό στόχο 

την χωρίς αντίσταση υλοποίηση των σκοπών της εργοδοσίας. 

 

Όσοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν με μία μονοκοντυλιά ιστορικές, με κόπο 

και αγώνα, κατακτήσεις ετών του Ενωτικού Αγωνιστικού Συλλόγου, ήρθαν 

δυστυχώς πολύ γρήγορα αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα. Ούτε 

καν στα μισά του δρόμου αλλά «με το καλημέρα» ο αντιπροσωπευτικότερος 

Σύλλογος, τους καταργεί το δικαίωμα της ένταξης στον Οργανισμό της 

Εμπορικής με ότι αυτό συνεπάγεται μισθολογικά και εργασιακά. Τώρα, με την 

καταστροφική μισθολογική εξομοίωση που επιχειρείται, εγκαταλείπει οριστικά 

τους πάντες, «ημέτερους» και μη, στην αγκαλιά της σκληρής εργοδοσίας και 

των εφιαλτικών προοπτικών που αναδύονται  από τις επιλογές της τελευταίας. 

Η δε ομαλή εξομοίωση (αίμα με δόσεις) που πανηγυρίζει ότι κατόρθωσε είναι 

ένα καλά σκηνοθετημένο ανέκδοτο με εμπνευστή την ίδια την Διοίκηση. Ως 

εδώ η κοροϊδία. 

 

Οι «οδηγίες», οι «συμβουλές» και οι υποσχέσεις «ασφάλειας» που δόθηκαν σε 

όσους συναδέλφους αποχώρησαν από τον Σύλλογό μας αποδείχτηκαν κενό 

γράμμα. Αποκαλύφθηκε ότι ο στόχος ήταν να χτυπηθεί η ενότητα των 

εργαζομένων της πρ. Εμπορικής έτσι ώστε πιο εύκολα η εργοδοσία να περάσει 

την πολιτική της. 

 

 

Συνάδελφε αναρωτήσου, 

 Ποιός ακόμα και τώρα αγωνίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει για να 

υπερασπιστεί τα δικαιώματά σου; 

 Ποιός θα προσφύγει με όλα τα ένδικα μέσα για να αποτρέψει την 

μισθολογική και εργασιακή σου ισοπέδωση; 

 Ποιός παλεύει να  συσπειρώσει αγωνιστικά τους εργαζόμενους 

κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για ένα αξιοπρεπές παρόν και ένα 

καλύτερο μέλλον; 



 Ποιός αποδεικνύει στην πράξη ότι ο θεσμικός ρόλος του σωματείου είναι 

πρώτα απ’ όλα η υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων; 

Όλοι πλέον βλέπουν ότι οι μειώσεις δεν επιμερίζονται ανάλογα με την 

συνδικαλιστική εκπροσώπηση και ένταξη. 

 

ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΙΓΟΥΝ ΟΛΟΥΣ. 

 

Για αυτό το λόγο απευθυνόμαστε για πρώτη φορά ανοιχτά σε όσους 

συναδέλφους οι οποίοι προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα και για 

διαφορετικούς ο καθένας λόγους,  βρέθηκαν εκτός του Συλλόγου μας. Η θέση 

τους είναι εδώ μαζί μας. Το διαπιστώνουν καθημερινά. Τους απευθύνουμε 

λοιπόν ειλικρινή πρόσκληση να επιστρέψουν εκεί που, παρά τις όποιες 

διαφωνίες μας, δώσαμε μαζί διαχρονικά τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. 

Εκεί που θα βρουν τον ειλικρινή συμπαραστάτη στο πρόβλημα, εκεί που δεν 

χωράνε μισόλογα και ιδιοτέλεια. 

 

Ακόμα και τους συνάδελφους που δεν μας γνωρίζουν τους καλούμε να μας 

παρακολουθούν, να μας κρίνουν και τελικά να μας εμπιστευτούν.  

 

Οι γραμμές μας είναι «ανοιχτές» γιατί εδώ δεν περισσεύει κανένας. 

 

ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ 

                 

  

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

  
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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