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                                                              Αθήνα, 27/08/2013 
 

 

 

Σε κηα δύζθνιε θαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ρξνληθή 

ζηηγκή, ε επηινγή όισλ καο έπξεπε λα είλαη ε ελόηεηα θαη ε πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πάζε ζπζία.  

Παξαηαμηαθέο ινγηθέο, πξνζσπηθέο αλαζθάιεηεο θαη αηνκηθνί 

ζρεδηαζκνί έπξεπε λα απνπζηάδνπλ από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή Σπιιόγσλ, παξαηάμεσλ θαη πξνζώπσλ 

έξρεηαη θάπνηα ζηηγκή πνπ όινη καο πξέπεη λα δηθαηώζνπκε ζην ειάρηζην ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ καο έδεημαλ απηνί πνπ καο ηίκεζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο. 

Σ ’ απηήλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ε πξνζσπηθή θαη παξαηαμηαθή καο ζηάζε 

γξάθεη ηζηνξία θαη είηε δηθαηώλεη ηελ πνιπεηή παξνπζία καο ζηελ πξώηε 

γξακκή ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, είηε καο απαμηώλεη θαη καο θαηαηάζζεη 

ζηελ πνξεία ησλ ρηιηάδσλ κηθξώλ, άβνπισλ θαη κνηξαίσλ πνπ από ηύρε 

βξέζεθαλ ηελ ιάζνο ώξα ζηελ ιάζνο ζέζε. 

Σην Σύιινγό καο ζπκθσλήζακε κέζα από καδηθέο θαη δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, λα κείλνπκε ελσκέλνη θαη λα πξναζπίζνπκε ηα δηθαηώκαηα ησλ 

ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ καο πνπ ζήκεξα θηλδπλεύνπλ κε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε. 

Σπκθσλήζακε λα ζπλερίζνπκε λα ππεξεηνύκε ηνλ εξγαδόκελν, λα 

πξνζπαζήζνπκε λα εγγπεζνύκε ζε πξώηε θάζε ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην λέν ζρήκα θαη ζε δεύηεξε θάζε λα εξγαζηνύκε γηα ηελ 

ελόηεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ. 

Οη εξγαδόκελνη ηεο Εκπνξηθήο ζε κηα δύζθνιε θαη επηθίλδπλε θάζε ηεο 

δσήο ηνπο, έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά ίζσο ην Σύιινγν πξαγκαηηθά ελσκέλν, 



 2 

ηόζν ζηελ πξόζθαηε Γεληθή Σπλέιεπζε  ηελ 1/6/2013, όζν θαη ζηελ 

καδηθόηαηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνύ καο.  

Οη απνθάζεηο ήηαλ ζρεδόλ νκόθσλεο θαη απηό απνηππσλόηαλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ηνπ Σπιιόγνπ.  

Καη όια απηά κέρξη πνπ ρξεηάζηεθε λα γξαθηνύλ δπν αξάδεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Εδώ θαη κέξεο βιέπακε ηελ απξνζπκία ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο εγεηηθήο 

νκάδαο ηεο ΔΑΚΕ λα ζπλππνγξάςεη νηηδήπνηε αθνξνύζε αληίδξαζε ή 

θαηαγγειία ππνβαζκίζεσλ, κεηώζεσλ, δηώμεσλ ζπλαδέιθσλ. Όζν θαη αλ 

ςάμεη θάπνηνο δελ ζα βξεη ηελ παξακηθξή γξαπηή αλαθνξά ηεο εγεζίαο ηεο 

ΔΑΚΕ πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε απζαηξεζίαο ηεο Δηνίθεζεο ηεο 

ALPHA.  

Σο τρονικό ενός προαναγγελθένηος θανάηοσ είτε αρτίζει να 

διαθαίνεηαι.     

Κάζε κέξα πιήζαηλαλ νη πιεξνθνξίεο ζπλαδέιθσλ γηα ζπλελλόεζε 

θάησ από ην ηξαπέδη, γηα αιιαγή ζηάζεο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΑΚΕ, γηα 

επηθείκελε απνρώξεζε.  

Ώζπνπ ρζεο 26/8/2013 νη εθπξόζσπνη ηεο ΔΑΚΕ ππέβαιαλ ηελ 

παξαίηεζή ηνπο από ην Πξνεδξείν ηνπ Σπιιόγνπ καο κε αηηηνινγία ηε 

δηαθσλία ζε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα. 

Απηά ηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα είλαη ην πεξηερόκελν ηεο αλαθνίλσζεο 45 

θαη 46 όπνπ αθξηβώο πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Τα εξσηήκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνιιά, ακείιηθηα θαη 

βαζαληζηηθά ζα ηεζνύλ ην επόκελν δηάζηεκα αλαιπηηθά.  

Εκείο δελ είκαζηε ηηκεηέο θαλελόο, γη‘απηό αθόκε θαη ηώξα (πνπ 

ληώζνπκε πξνδνκέλνη) δελ ζα βηαζηνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ζπκπεξηθνξέο 

θαη πξαθηηθέο. 

Οη εξγαδόκελνη θαη ε ηζηνξία ζα θξίλνπλ ηε ζηάζε ηνπ θαζέλα από 

εκάο. 

Αθόκε θαη ηώξα κπξνζηά ζηε δηαθαηλόκελε ηερλεηή θξίζε πνπ θάπνηνη 

δεκηνπξγνύλ, αληηηάζζνπκε ηελ ελόηεηα, ηελ πεξίζθεςε, ηελ πιήξε 

δηαθάλεηα.  
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Δηαρσξίδνπκε μεθάζαξα ηε ΔΑΚΕ, κηα παξάηαμε κε πξνζθνξά θαη 

ζπλέρεηα, από ηηο αηνκηθέο επηινγέο πξνζώπσλ. 

Σεβόκελνη ην πξόζθαην παξειζόλ θαη ηελ ζπλεξγαζία καο κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα, ηνπο δεηνύκε λα επαλεμεηάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο, λα 

κελ δεηιηάζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο, λα κείλνπλ ζηηο επάιμεηο καδί καο θαη λα 

αγσληζηνύκε  καδί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Σαλ παξάηαμε ζα δεηήζνπκε άκεζε ζύγθιεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ 

καο, αλνηρηή ζην ζύλνιν ησλ  εξγαδνκέλσλ, όπνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

αθπξώζνπκε ζηελ πξάμε ηηο δηαθαηλόκελεο δηαζπαζηηθέο θηλήζεηο.  

Με ζύλεζε θαη πςειό αίζζεκα επζύλεο θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

αλαθαιέζνπλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο, λα αηηηνινγήζνπλ ηηο δηαθσλίεο ηνπο –αλ 

ππάξρνπλ θαη δελ είλαη πξνζρεκαηηθέο- θαη κέζα από εμαληιεηηθό δηάινγν λα 

εξγαζηνύκε γηα ηελ ελόηεηα θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζνπλ ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζ’ απηνύο πνπ ηνπο ηίκεζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο.                                            
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