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ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΤΡΙΤΗ 17/1/2012 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ  

(ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ) 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Απ΄αυτό το βήµα που µου δίνεται χαιρετίζω τη σηµερινή µας απεργία.  
Είµαι και εγώ µια εργαζόµενη σε οµηρία και µια προσεχώς άνεργη.  
Ως Πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων στην ΑΛΕΞ ΠΑΚ σας καταθέτω 

την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε.  
Είµαστε και εµείς απλήρωτοι δύο µήνες. Σαφώς καλύτερα από τους 

συναδέλφους του ALTER, της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και µια σειρά άλλων 
εργασιακών χώρων που δεν έχουν πληρωθεί για µήνες. Συγχρόνως όµως 
απειλούµαστε και µε τη µονοµερή εφαρµογή της εκ περιτροπής εργασίας δύο 
ηµερών την εβδοµάδα, όπως οι συνάδελφοί µας στα ΝΟΤΟΣ ΓΚΑΛΕΡΙ, στο 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟ και όπου αλλού εφαρµόζεται αυτή η νέα εργοδοτική πρακτική, 
που αποτελεί πλέον τη σύγχρονη εργασιακή µάστιγα !!  

Η ΑΛΕΞ ΠΑΚ έχει κάνει αίτηση υπαγωγής στο περίφηµο πτωχευτικό άρθρο 
99, µε σκοπό να γλυτώσει τις αποζηµιώσεις και να απαλλαγεί από τα χρέη που 
δηµιούργησαν από κοινού ο Πρόεδρός της και η ανίκανη διοίκηση που ο ίδιος 
επέλεξε.  

Το σίγουρο είναι, ότι εµείς βοηθήσαµε στην αύξηση των κερδών της 
εταιρείας, ΑΛΛΑ ΜΑΖΙ ∆ΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ!  

Σας δίνω την εικόνα της εταιρείας που δουλεύω ένα χρόνο πριν. Είχε 33 
καταστήµατα και πάνω από 600 εργαζόµενους πανελλαδικά. Σας δίνω ξανά τη 
σηµερινή της εικόνα. ΄Εχει 350 περίπου πια εργαζόµενους και 28 καταστήµατα 
υπό διάλυση µε κοµµένο σε αρκετά το ρεύµα, απλήρωτα ενοίκια, χρέη προς 
τους προµηθευτές, χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής και τιµολογίων, µιας και το 
µηχανογραφικό σύστηµα δεν λειτουργεί, ενώ παράλληλα επικρατούν  άθλιες 
και τριτοκοσµικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόµενους και  
τους πελάτες, µιας και δεν υπάρχει πλέον ούτε θέρµανση !!! 

 
Με όλα τα παραπάνω σε εξέλιξη ο εργοδότης µας, δηλώνει ότι στοχεύει να 

σώσει την εταιρεία και η µόνη του διέξοδος όπως ωµά και προκλητικά µας 
ξεκαθάρισε είναι να πετσοκόψει τους µισθούς µας, να διαλύσει τη ζωή µας και 
να εξαθλιώσει τις οικογένειές µας. Να αµειβόµαστε για 8 µεροκάµατα το µήνα 
και να ζούµε µε λιγότερα χρήµατα από το επίδοµα ανεργίας για τα (¾) του 
χρόνου, για (9) µήνες. Και αυτό το θεωρεί «διάσωση των θέσεων εργασίας 
µας».   ΄Oπως καταλάβατε πρέπει να του χρωστάµε και χάρη δηλαδή !! 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Σας έδωσα εν συντοµία την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόµενοι στην 
ΑΛΕΞ ΠΑΚ.  

Γνωρίζουµε  όµως ότι υπάρχουν και χειρότερα.  
Η κατάσταση για όλους τους εργαζόµενους της χώρας µας και κυρίως στον 

ιδιωτικό τοµέα έχει ξεφύγει πια πέρα από  κάθε λογική και κάθε όριο.  
΄Εχει γίνει πλέον καθεστώς οι εργαζόµενοι  να µένουν απλήρωτοι για µήνες, 

χωρίς κανείς να συγκινείται, χωρίς κανείς να τιµωρείται !!! 
Οι εργοδότες, µε πρόσχηµα την κρίση, έχουν κυριολεκτικά ισοπεδώσει τα 

πάντα. Εκβιάζουν και τροµοκρατούν, µε τη µονοµερή επιβολή της εκ 
περιτροπής εργασίας, την υποχρεωτική µερική απασχόληση, τη βίαιη και χωρίς 
προσχήµατα µείωση των µισθών µέσω των ατοµικών συµβάσεων, µε 



 2

γενικευµένες απολύσεις χωρίς αποζηµίωση. ΄Ολα αυτά αποτελούν  µια 
καθηµερινή εφιαλτική πραγµατικότητα που αγγίζει  πλέον όλους τους 
εργασιακούς χώρους.  

Οι εµποροϋπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, σε µικρές και σε µεγάλες 
επιχειρήσεις, ζουν τον ίδιο εφιάλτη της  εκµετάλλευσης και της εργασιακής 
οµηρίας που τους εγκλωβίζει ανάµεσα στη φτώχεια και την ανεργία. 

Οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα τους, στο εµπόριο αλλά και σε όλους τους 
κλάδους, δίνουν καθηµερινά µάχες σε µια σειρά εργασιακούς χώρους.  

Την ίδια στιγµή, η συγκυβέρνηση ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ, ΣΕΒ, Τρόικας και ∆ΝΤ, 
σχεδιάζει συντονισµένα και µεθοδευµένα την ολοκλήρωση της κοινωνικής 
αποδιάρθρωσης.  Μετά την κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων στο 
στόχαστρο τους βρίσκεται και η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ), µε όσα στοιχεία την απαρτίζουν (αυξήσεις, ωριµάνσεις – 
τριετίες, 13ο – 14ο µισθό), ώστε να µετατρέψουν τους µισθούς µας και τα 
µεροκάµατα σε µισθούς Βουλγαρίας ! 

Στόχος τους είναι η Κοινωνική Ασφάλιση. Η κύρια και επικουρική σύνταξη 
θέλουν σύντοµα να αποτελούν προνοιακά επιδόµατα. Την ίδια ώρα τα λαϊκά 
νοικοκυριά στενάζουν από τα δυσβάσταχτα χαράτσια, ενώ η ανεργία 
απογειώνεται και πετσοκόβονται οι κοινωνικές δαπάνες για την Υγεία και την 
Παιδεία.   

Για µια ακόµα φορά ανασύρουν το ψευδοδίλληµα της χρεοκοπίας της χώρας 
και έχουν ωµά το θράσος να µας χρεώνουν αυτή την ευθύνη, εάν δεν 
δεχτούµε να µας περικόψουν µισθούς, συντάξεις, κάθε εργασιακό µας δικαίωµα 
και κατάκτηση, αλλά και  να µας ισοπεδώσουν την ίδια µας την αξιοπρέπεια. Για 
να περάσουν αλυσίδες στους σκλάβους πλέον εργαζόµενους.  

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Ο Μεσαίωνας ωχριά µπροστά στη νέα αυτή κατοχή.   
Ενώνουµε και εµείς τις φωνές µας µε όλους τους εργαζόµενους της χώρας 

µας και διαµηνύουµε στη διορισµένη αυτή κυβέρνηση:  
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ !  

∆εν θα τους αφήσουµε να σκοτώσουν τις ζωές µας !! Και  
∆εν θα τα καταφέρουν, γιατί θα µας βρουν µπροστά τους !!  

 
Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ 

 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ – ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ 

 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  
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