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ΨΗΦΙΜΑ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ 
 

 Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ δίθαην αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ μελνδνρείνπ Athens Ledra. 

 Οη εξγαδόκελνη ηνπ μελνδνρείνπ βξίζθνληαη απιήξσηνη εδώ θαη ηξεηο κήλεο. Βξίζθνληαη αληηκέησπνη 

κε ηα βάζαλα ηεο αλεξγίαο, ηεο θαζεκεξηλήο πίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κε 

θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, είλαη αληηκέησπνη κε ην άγρνο γηα λα δήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ζ 

κεγαινεξγνδνζία ηνπ μελνδνρείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα θέξδε ηεο θαη λα απαιιαγεί από ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο, παηώληαο πάλσ ζηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, 

αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επηρεηξώληαο λα πεηάμεη ζηνλ δξόκν, κέζα ζε κία λύρηα, ηνπο 150 

θαη πιένλ εξγαδνκέλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

 Αποδεικνύεηαι θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πνηνη θιείλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νδεγνύλ ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηνλ Καηάδα ηεο αλεξγίαο. Σν θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ δε γίλεηαη από ηνπο αγώλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά από ηελ δίςα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ γηα λα δηαθπιάμνπλ, αιιά θαη λα 

απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Γείρλεη ην κέιινλ πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηε 

δσή ηνπο ζπλνιηθόηεξα.   

 υμπαραζηεκόμαζηε ζηνλ αγώλα ηνπο θαη ζηε κάρε πνπ δίλνπλ θόληξα ζηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη 

από εξγνδνζία θαη θπβέξλεζε, θόληξα ζηηο ζεηξήλεο ζε όζνπο ηνπο θαινύλ λα απνδερηνύλ ηε κνίξα ηνπο, 

λα παξαδνζνύλ θαη λα απνδερηνύλ όηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα θαη δελ κπνξεί λα γίλεη αιιηώο. 

 Απαιηούμε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη ε θαηαβνιή κέρξη θαη ηνπ ηειεπηαίνπ επξώ 

πνπ αθνξά ζε δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο ηνπο. 

 Να μην επιηρέψουμε λα πεξάζνπλ νη ζρεδηαζκνί ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ ζηπινβαηώλ ηεο πνπ γηα 

ρξόληα νιόθιεξα απνθόκηζαλ ηεξάζηηα θέξδε. Να επαλαιεηηνπξγήζεη άκεζα ην μελνδνρείν κε ηνπο ίδηνπο 

εξγαδνκέλνπο, γηαηί απηνί ην «έρηηζαλ» θαη κε όια ηα θαηαθηεκέλα δηθαηώκαηά ηνπο. 

 

Καλούμε ηοςρ ζςναδέλθοςρ να δείξοςν έμππακηα ηην ζςμπαπάζηαζη ηοςρ ζςμμεηέσονηαρ ζηιρ 

αγωνιζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηων επγαζομένων ηοςρ Athens Ledra. 

Να εκθπάζοςν ηην αλληλεγγύη ηοςρ οικονομικά, αλλά και με ηη ζςλλογή ειδών ππώηηρ ανάγκηρ ώζηε οι 

επγαζόμενοι να μποπούν να ανηαποκπιθούν ζηιρ δςζκολίερ ηος αγώνα. 

 

Γηα ην Γ.. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

Ζ Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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