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Συνάδελφοι,  

Στη χθεσινή συγκέντρωση του Προσωπικού της Έδρας, που η Διοίκηση πραγματοποίησε με 

καθυστέρηση τριών χρόνων, ακούστηκαν όμορφα και θετικά λόγια για τις προοπτικές, την 

αναγνωσιμότητα την εμπορική πολιτική και την κερδοφορία της Εταιρίας μας. Κάτι που 

οπωσδήποτε αποτελεί επιθυμία όλων εμάς που εργαζόμαστε και αγωνιούμε για το μέλλον 

της ΕΘΝΙΚΗΣ. 

Όμως, τα πιο πάνω ενθουσιώδη λόγια των Διοικήσεων, που όπως είθισται, «διαφημίζουν» 

το έργο τους προτού καν το δούμε, δεν πρέπει να εφησυχάζουν κανέναν μας.  Στα δύσκολα, 

όταν δηλαδή πρέπει να απολογηθούν για τα όσα ΔΕΝ έπραξαν για την Εταιρεία μας, είναι 

πάντα λιγότερο γλυκομίλητοι ή απόντες. 

Στην ουσιαστική διαχείριση των προβλημάτων που βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα για την 

Εταιρεία και τους Εργαζόμενους ή για αυτά που θα βρούμε μπροστά μας από ενδεχόμενη 

νέα αποτυχία στα μεγαλεπήβολα σχέδια των Ανώτατων Στελεχών, ουσιαστικό ρόλο θα 

παίξει ο Σύλλογος των Εργαζομένων και οι Αντιπρόσωποι του κόσμου μας σε αυτόν. 

Πρώτιστο καθήκον του Συλλόγου  πρέπει να είναι η ανάδειξη των προβλημάτων της 

Εταιρείας μας, και η πίεση προς την Διοίκηση για να ανακοπεί η αρνητική πορεία. Πέρα από 

Συνδικαλιστές είμαστε πρώτα από όλα Εργαζόμενοι και έχουμε μεγάλη αγωνία για το 

μέλλον της. Δεν θα επιτρέψουμε κάθε ένας που έρχεται και αναλαμβάνει μια θέση να 

παίζει με τις αξίες της Εταιρείας μας, με το μέλλον των ανθρώπων της και να την οδηγεί σε 

αδιέξοδα. 

Στα θέματα που αφορούν την εργασιακή μας ζωή είναι ολοφάνερο πια πως ο χώρος των 

διεκδικήσεων πλέον έχει μετατοπιστεί από τους παραδοσιακούς Θεσμικούς Φορείς (πχ 

Μεσολάβηση-Διαιτησία και την παραδοσιακή προστασία που παρείχαν οι Συλλογικές 

Συμβάσεις ΓΣΣΕ, Ομοσπονδίας, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα στην ίδια την  

Επιχείρηση.  

Η Διοίκηση έχοντας τα περισσότερα όπλα με το μέρος της, προσπαθεί να επιβάλλει στο 

μέγιστο βαθμό τους Όρους του παιχνιδιού, άσχετα αν αυτοί είναι άδικοι, υπερβολικοί, 

χωρίς μέτρο και φέρνουν στο Προσωπικό (άρα και στην Εταιρεία) αναστάτωση. 
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Το βάρος πλέον πέφτει στις πλάτες του Συλλόγου, που θα πρέπει διασφαλίζει τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη για τους Εργαζόμενους, με συνέπεια, αποφασιστικότητα, ρεαλιστική 

διεκδίκηση, ισορροπημένη άποψη. Χωρίς παλαιοκομματικά και προεκλογικά  τερτίπια που 

παραπέμπουν σε συνδικαλισμό της δεκαετίας του  ‘80. 

Μέσα στον Σύλλογο θα πρέπει να υπάρχουν και να ακούγονται δυνατά, φωνές που θα λένε 

την αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα στους Εργαζόμενους. Που θα υποστηρίζουν το 

αύριο όλων μας με ωφέλιμο λόγο και χωρίς λεκτικά ανούσια πυροτεχνήματα. Που θα 

αναζητούν ουσιαστικές λύσεις για  τα φλέγοντα προβλήματα των Εργαζομένων χωρίς 

κομματικές πιέσεις. Που δεν θα θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό των ψήφων.  

Η κατάσταση που δημιουργείται στη Χώρα άλλα και την Εταιρεία, μας φέρνει αντιμέτωπους 

με πραγματικά προβλήματα και προκλήσεις για τους Εργαζόμενους, που είναι επιτακτική 

ανάγκη να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικό τρόπο από όλους μας, Διοίκηση και Προσωπικό. 

Συναδελφικά, 
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