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Συνάδελφοι,  

Η εξγνδνζία γηα λα πεηύρεη ηνλ ζηόρν ηεο δελ ζα ζηακαηήζεη πνπζελά. Θα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε κέζν, απεηιέο 

εθβηαζκνύο, ηξνκνθξαηία, ςέκαηα γηα λα ιπγίζεη ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Εθηόο από ηα δηάθνξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη απηέο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο πνπ θάλνπλ ηε βξώκηθε δνπιεηά. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ε 

εξγνδνζία έρεη βάιεη ζην κάηη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, ΑΜΔΑ. πλαδέιθνπο, πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα δήζνπλ 

κε αμηνπξέπεηα απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπο 

εθβηάδνπλ θαη ηνπο απεηινύλ γηα λα αξπάμνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο, λα ππνγξάςνπλ ηελ απόιπζή ηνπο. Υσξίο ληξνπή, 

ρσξίο ίρλνο ζεβαζκνύ απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο, εθηεινύλ ηηο εληνιέο ηεο εξγνδνζίαο.   

 Πόζν θνηλσληθά επαίζζεηε αιήζεηα είλαη ε ηξάπεδα όηαλ κεηαζέηεη εξγαδόκελν κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζε 
άιιε πόιε επεηδή δελ ππέγξαςε ην ραξηί ηεο απόιπζήο ηνπ;   

 Ση λα πεη θαλείο γηα ηελ δηεπζύληξηα πνπ γηα λα πηάζεη ην ζηόρν ηεο, άξπαμε θπξηνιεθηηθά ηελ ππνγξαθή 
ζπλαδέιθνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε;  

Να επηζεκάλνπκε όηη απηνί νη εξγαδόκελνη έρνπλ πξνζιεθζεί κε δηάθνξεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη ε ηξάπεδα δελ είλαη 

εύθνιν λα ηνπο απνιύζεη. Σν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα κε ηνπο αγώλεο ηνπ επέβαιιε ζην θξάηνο λα λνκνζεηήζεη ππέξ απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο πνπ αληηκεηώπηδαλ δηάθνξεο κνξθέο αλαπεξίαο, λα πξνζιακβάλνληαη ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ώζηε λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα, λα κελ δεηηαλεύνπλ, λα κελ απνηεινύλ βάξνο ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη νύηε λα 

πέθηνπλ ζηα δίρηπα ησλ …θηιάλζξσπσλ. 

  Αιήζεηα, πσο ε εγεηηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ ηεο ALPHA, ε παξάηαμε «Ελσκέλνο ύιινγνο», πξνζηαηεύεη απηνύο ηνπο 

εξγαδόκελνπο; Πσο αληηκεησπίδεη ηελ επαίζρπληε θαη εθβηαζηηθή πξάμε ηεο εξγνδνζίαο;  

  Ση έθαλε, ε εγεζία ηνπ ζπιιόγνπ ΕΝ.Α.. (π. Εκπνξηθήο) γηα λα ππεξαζπίζεη απηνύο ηνπο εξγαδόκελνπο;  

  Πνπ βξίζθεηαη ε εγεζία ηεο ΟΣΟΕ πνπ ππεξεθαλεπόηαλ όηη κε ηελ ηειεπηαία θιαδηθή ζύκβαζε πξνζηάηεπε - δηεύξπλε 

ηα δηθαηώκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ;  
 

Συνάδελφοι,  

Απηέο νη νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγεζία ησλ ζπιιόγσλ ή ηεο ΟΣΟΕ, ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΤΡΘΖΑ/ΛΑΕ, Αλεμάξηεηνη, 

Απηόλνκνη ή όπσο αιιηώο θάζε θνξά απηναπνθαινύληαη γηα λα καο κπεξδέςνπλ θαη λα εκθαληζηνύλ ζαλ θάηη λέν, 

ζύγρξνλν, πξννδεπηηθό,  αζρνινύληαη κε νηηδήπνηε άιιν εθηόο από ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε 

ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Είλαη θαιό πνπ πήξακε ην πξσηάζιεκα ζην πνδόζθαηξν, ζην volley θαη ζην πηλγθ-πνλγθ αιιά 

κε ηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο ηη γίλεηαη; Καιή είλαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο δηάθνξνπο καξαζώληνπο αιιά κε ηνπο εθβηαζκνύο 

θαη ηηο απεηιέο ηεο εξγνδνζίαο ηη θάλνπκε; Με ηελ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΤΜΒΑΗ πνπ ιήγεη ή κε ηελ ΚΛΑΓΙΚΗ ηη γίλεηαη; 

Θα θάλνπκε θάηη; Θα καο ξσηήζνπλ γηα ηηο αλάγθεο καο, ζα δεηήζνπλ ηε γλώκε καο, ζα δηακνξθώζνπκε από θνηλνύ ην 

πιαίζην δηεθδίθεζεο, ζα νξγαλώζνπλ ηνλ αγώλα γηα λα πεηύρνπκε απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, κείσζε ηνπ σξαξίνπ, 

θαηάξγεζε ηνπ ληξνπηαζηηθνύ ζεζκνύ ησλ λνηθηαζκέλσλ, πξνζιήςεηο κε ζηαζεξή θαη κόληκε δνπιεηά;  

Συνάδελφοι,  

Η εγεηηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ, ε παξάηαμε «Ελσκέλνο ύιινγνο», εηνηκάδεηαη λα ζπκθσλήζεη έλα λέν δειηίν 
αμηνιόγεζεο, ζαθώο πην ρεηξόηεξν από απηό πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα. Σα πεξί εθζπγρξνληζκνύ, αμηνθξαηίαο, είλαη 
απάηε. Απηό ην λέν δειηίν αμηνιόγεζεο ζα είλαη αθόκε έλα όπιν ζηα ρέξηα ηεο εξγνδνζίαο λα καο εθβηάδεη λα 
καο απεηιεί.  

Συνάδελφε, 

Όζν ζα θάζεζαη ζην γξαθείν ζνπ θαη ζα ππνθύπηεηο ζηνπο εθβηαζκνύο θαη ηηο απεηιέο ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ζε 
εθκεηαιιεύνληαη θαη ζα ζε μεδνπκίδνπλ.  

Όζν δελ ζπδεηάο κε ην δηπιαλό ζνπ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζε απαζρνινύλ ζην ρώξν δνπιεηάο θαη δελ πξνζπαζείηε καδί 
λα ηα αληηκεησπίζεηε ηόζν πεξηζζόηεξν ζα κεγαιώλνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ζα πξνζηίζεληαη θαη άιια.   

Σέινο όζν αλέρεζαη ηέηνηεο εγεζίεο ζηνπο ζπιιόγνπο, όζν ηνπο εληζρύεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ζνπ ζηα ςεθνδέιηηα θαη 
ηνπο ζηεξίδεηο κπνξεί λα παλεγπξίδεηο πξσηαζιήκαηα ζην volley θαη ζην πηλγθ-πνλγθ ηνπ ρξόλνπ κπνξεί θαη ζην κπξηηδ 
αιιά ζα ράλεηο κηζζνινγηθά – εξγαζηαθά - αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα.  

Γηα λα γίλεηο πξσηαγσληζηήο ζηε δσή ζνπ, γηα λα εξγάδεζαη κε δηθαηώκαηα ρσξίο λα θνβάζαη, έλαο δξόκνο ππάξρεη.  
Ο δξόκνο ηνπ αγώλα. Μηα επηινγή έρεηο. 

Να ζπκπαξαηαρζείο κε ην ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα 
λα ζπζπεηξσζείο ζηελ ΔΑΚ θαη λα εληζρύζεηο ην ΠΑΜΔ. 

Γηαηί ζα είζαη πξσηαζιεηήο όηαλ δεηο ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ζνπ, όηαλ δηεθδηθείο θαη αγσλίδεζαη γηα ηα 
δηθαηώκαηά ζνπ, γηαηί κέζα από ηε δηθή ζνπ δνπιεηά, βγαίλνπλ ηα θέξδε ηνπο.  


