
Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Οκάδα Εξγαδνκέλσλ «ΥΝΕΡΓΑΙΑ» κέζσ ηνπ e-

mail:synergasia.syllogos@gmail.com. 

 

πλάδειθνη,  

Είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ην όηη εζράησο, 

παξάηαμε ηνπ πιιόγνπ καο αλαζηνράδεηαη ηνλ ξόιν 

ηεο θαη επηιέγεη λα «ππάξμεη» εληόο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην επηιέγεη, 

πξνζβάιιεη απηό αθξηβώο πνπ ε ίδηα ζεσξνύζε 

απηνλόεην όηαλ ήηαλ ζηελ πιαηεία θη όρη ζην πάλει 

κηαο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηελ ΕΝΟΤΗΤΑ. 

Πξνθαλώο, απηό δελ ην θαηαθέξλεη επεηδή απιώο δηαθσλεί κε ηελ πιεηνςεθηθή 

άπνςε ηνπ Δ ηνπ πιιόγνπ, θαζώο ε δηαθσλία είλαη κέξνο ηεο θαλνληθήο δσήο κηαο 

θνηλσλίαο. 

Παξάιιεια, δελ ζα ππνπέζνπκε ζην ιάζνο λα αλαισζνύκε κε εύινγεο απνξίεο όπσο 

«γηαηί δελ δεηήζεθε ε αλαβνιή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνηνύ γίλεη;», «κα πώο 

πξνθύπηεη δήηεκα ελεκέξσζεο όηαλ ε νπζία ηεο Ε έρεη επηθνηλσλεζεί θαη νη 

ηειεπηαίεο θαηαθηήζεηο ηνπ πιιόγνπ καο «θιείδσζαλ» κόιηο ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο;», «ππήξρε ρξόλνο γηα θάπνηα άιιε επηινγή;», «εάλ 

ην απνηέιεζκα ήηαλ αληίζεην, ζα ππήξραλ νη ίδηεο επαηζζεζίεο;», «γηαηί δελ 

αλαξσηήζεθε θαλείο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ICAP πξνεγνπκέλσο», «γηαηί ζηηο 

πξνεγνύκελεο έθηαθηεο ζπλειεύζεηο ηνπ ηζνγείνπ κε αλάινγεο ςεθνθνξίεο, δελ είραλ 

εγείξεη αλάινγεο ελζηάζεηο;». 

Η Οκάδα Εξγαδνκέλσλ «ΥΝΕΡΓΑΙΑ» αληηιακβάλεηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

πνπ εγείξνληαη θαη ηνπο θόβνπο πνπ μεζεθώλνληαη κε επζύλε ζπγθεθξηκέλσλ 

κηθξνπνιηηηθώλ ζπκθεξόλησλ. Η πνιύκελε δηαπξαγκάηεπζε κε ηε Δηνίθεζε ηεο 

Εηαηξίαο είρε πνιιέο «ηειηθέο εκεξνκελίεο». Αλ ζε έζησ κία από απηέο ππνθύπηακε 

ζε απηνύο ηνπο θόβνπο θαη ζηνπο επίζεκνπο εθθξαζηέο ηνπο, ηώξα ζα είρακε 

ππνγξάςεη κηα «Καηζνπξηδηθή» ζύκβαζε. 

Η Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

θαηάζηαζεο επείγνληνο. Είλαη, όκσο, θαη κηα θαιή επθαηξία λα νινθιεξώζνπκε απηό 

πνπ ε ΥΝΕΡΓΑΙΑ πξόηεηλε θαη γηα ην νπνίν ελήξγεζε (αιιά πξνθαλώο δελ 

εθπιήξσζε), ηε δηαζύλδεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κέζσ δηθηύνπ γηα δσληαλή 

παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ 

πιιόγνπ. 

Απηό πνπ δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη θαλείο απ’ ηνλ ύιινγν καο είλαη ε ζπλερήο 

ελεκέξσζε κε ηαθηηθέο, έθηαθηεο, ηππηθέο ή άηππεο ζπλειεύζεηο θαη αλαθνηλώζεηο. 

Ασηό ποσ δεν μπορεί να ραγίζει κανείς είναι η ενόηηηά μας. 


