
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΙΚΗ ΑΠΟΛΤΗ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 

 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΕΠΣΕΜΒΡΗ ΣΙ 5ΜΜ  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΑ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙ 

 

Τθν Τρίτθ 27/8/2019 θ εταιρεία ‘Αγία Δφναμισ Α.Ε.’  απζλυςε από το ξενοδοχείο Electra Metropolis τον 
ςυνάδελφό μασ Βαγγζλθ Μπάκα.  
Ο ςυνάδελφοσ που εργαηόταν ωσ μάγειρασ ςτο ξενοδοχείο τα τελευταία 2,5 χρόνια, για τθν δουλειά του 
οποίου οι εργοδότεσ δεν είχαν ποτζ παράπονο, άρχιςε να απαςχολεί τθν εργοδοςία όταν αποφάςιςε μαηί 
με το κλαδικό Συνδικάτο να διεκδικιςει αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Η παρζμβαςι του αυτι ξεκίνθςε 
ςε μία περίοδο που ςτον χϊρο επικρατοφςαν ωσ κακεςτϊσ οι απλιρωτεσ υπερωρίεσ, οι απανωτζσ 
παραιτιςεισ, θ εντατικοποίθςθ. Ενόχλθςε τα ςτελζχθ τθσ διεφκυνςθσ γιατί δεν κοιτοφςε μόνο το 
ςυμφζρον του και το ‘να βγαίνει θ δουλειά’ αλλά δρϊντασ ςυλλογικά, αγωνιηόταν για όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ. Τουσ ενόχλθςε κυρίωσ γιατί θ ςτάςθ του ιταν απειλι για τα ςυμφζροντα των ξενοδόχων 
με αποτζλεςμα τθν απόλυςι του για λόγουσ όπωσ ότι ‘δεν μποροφςε να δζςει με τθν ομάδα’ κ.ά. 
 

υνάδελφοι γνωρίηετε καλά ποια είναι θ αλικεια.  
Κάκε φορά που κάποιοσ εργαηόμενοσ διεκδικεί τα αυτονόθτα χαρακτθρίηεται ωσ «κακόσ εργαηόμενοσ». 
Αυτό που επιδιϊκουν είναι θ ‘ςιγι νεκροταφείου’ ςτον χϊρο δουλειάσ. Η απόλυςθ ιρκε ςε μια περίοδο 
που όλο και περιςςότεροι ςυςπειρϊνονται ςτο Συνδικάτο και θ ςυςπείρωςθ αυτι είναι που φοβίηει τθν 
εργοδοςία. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάςτθμα θ διεφκυνςθ εξαφάνιηε τισ ανακοινϊςεισ του 
Συνδικάτου, ζκανε τα πάντα για να μθν ακοφγεται μζςα ςτο χϊρο δουλειάσ θ φωνι μασ. Οφτε τυχαίο 
είναι ότι οι ενζργειεσ αυτζσ ζρχονται τθν εποχι που θ κυβζρνθςθ φζρνει για ψιφιςθ ςτθ Βουλι τον νζο 
ςυνδικαλιςτικό νόμο για να επιβάλει τθν ‘εργαςιακι ειρινθ’ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ κατά παραγγελία 
των μεγαλοεργοδοτϊν, για να εμποδίςουν το ότι οι εργαηόμενοι ξεςθκϊνονται διεκδικϊντασ τα 
δικαιϊματά τουσ. 

Είναι γελαςμζνοι αν νομίηουν ότι κα τουσ αφιςουμε! 
Αυτό που θ εργοδοςία δεν μζτρθςε καλά είναι ότι δεν κα κάτςουμε με ςταυρωμζνα τα χζρια!  Θα 
παλζψουμε για τθν ανάκλθςθ τθσ απόλυςθσ με όλα τα μζςα, αφοφ δεν αφορά μόνο το ξενοδοχείο Electra 
Metropolis, αλλά όλο τον κλάδο. Κάκε απόλυςθ ςυνδικαλιςτι που υπεραςπίηεται τα εργαςιακά μασ 
δικαιϊματα είναι αιτία πολζμου. Άλλωςτε δεν είναι θ πρϊτθ φορά που με τον αγϊνα των εργαηομζνων 
ςτο πλάι του Συνδικάτου θ εργοδοςία αναγκάςτθκε να πάρει πίςω τζτοιεσ εκδικθτικζσ απολφςεισ. Τα 
παραδείγματα είναι πολλά με πιο πρόςφατο αυτό τθσ ανάκλθςθσ απόλυςθσ ςυναδζλφου μάγειρα ςτο 
Grand Hyatt. 
 

Η δικι μασ απάντθςθ είναι θ οργάνωςθ ςτο Συνδικάτο. Κανζνασ μόνοσ του απζναντι ςτθν εργοδοςία. 
Αυτό που λζνε οριςμζνοι ςυνάδελφοι ότι «όποιοσ τουσ πάει κόντρα φεφγει» ιςχφει μόνο όπου βαςιλεφει 
θ ςιωπι, τα ςκυμμζνα κεφάλια, θ αποδοχι όλων των αντεργατικϊν μεκοδεφςεων. Ππου οι εργαηόμενοι 
ςθκϊνουν κεφάλι, ςυςπειρωμζνοι ςαν μια γροκιά και διεκδικοφν αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ δουλειάσ και 
αμοιβισ, θ εργοδοςία τα βρίςκει ςκοφρα.  Η απόλυςθ αυτι δε πρζπει να φοβίηει κανζνα ςυνάδελφο 
αντικζτωσ να μασ πειςμϊςει, γιατί ζχουμε το δίκιο με το μζροσ μασ.  
Πλοι μαηί με μπροςτάρθ το Συνδικάτο Επιςιτιςμοφ- Τουριςμοφ & Ξενοδοχείων Ν.Αττικισ, που ζχει ςτισ 
γραμμζσ του δεκάδεσ επιχειρθςιακά ςωματεία και χιλιάδεσ εργαηόμενουσ, να διεκδικιςουμε πιο 
αποφαςιςτικά τθ ηωι που μασ αξίηει, ξεκινϊντασ από τθν δικι μασ οργάνωςθ ςτο χϊρο δουλειάσ. 
 

Να ακουςτεί δυνατά το ςφνκθμα: 
ΠΑΡΣΕ ΠΙΩ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΗ! 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΝΔΙΚΑΣΑ, ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ! 


