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ΤΜΕΥΘΖΟΤΛΕ !!

ΤΖΗΣΑΛΕ ΣΗΜ ΠΕΘΡΑ ΙΑΘ ΣΑ ΤΛΠΕΡΑΛΑΣΑ ΑΠΟ ΣΘ ΛΑΥΕ ΠΟΤ ΔΩΑΛΕ!!
ΤΓΙΡΟΣΟΤΛΕ ΕΠΘΣΡΟΠΕ ΑΓΩΜΑ Ε ΙΑΘΕ ΙΑΣΑΣΗΛΑ, ΣΑ ΓΡΑΦΕΘΑ ΙΑΘ ΣΘ
ΑΠΟΘΗΙΕ
Σα θιαδηθά ζσκαηεία Δκπνξνυπαιιήισλ – Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Αηηηθήο ραηξεηίδνπλ ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζηα θαηαζηήκαηα, ηα γξαθεία θαη ηηο απνζήθεο ηνπ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ πνπ
ζπκκεηείραλ καδηθά ζηελ 24σξε παλαηηηθή απεξγία 22 Ινπιίνπ 2016.
Η ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγία μεπέξαζε απηή ηεο ζηάζεο εξγαζίαο ζηεο 13 Ινπιίνπ. Απνηειεί
έλα αθφκα ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν βήκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα, ζην δπλάκσκα ηνπ γηα ηε
ζπλέρεηα.
Γείρλεη πσο φηαλ νη εξγαδφκελνη θάλνπλ δηθή ηνπο ππφζεζε ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ηφηε κφλν ζπάεη ην θιίκα
ηξνκνθξαηίαο πνπ ππήξρε ζε θάζε θαηάζηεκα, ε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο,
ην θιίκα αλακνλήο, θφβνπ θαη ςεχηηθσλ απηαπαηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ.
Η θαζνιηθή ζπκκεηνρή πνπ ππήξμε ζε αξθεηά θαηαζηήκαηα πξέπεη λα απισζεί ζε πεξηζζφηεξα!
Να ζπάζεη ν θφβνο, ν ζπκβηβαζκφο κε ηελ απιεξσζηά. Να δψζνπκε ζπλέρεηα ζηνπο αγψλεο καο!
Η πίεζε καο πξνο ηελ εξγνδνζία θαη ηελ θπβέξλεζε πξέπεη λα δπλακψζεη!
Οη επηηξνπέο αγψλα πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Αηηηθήο ζπληνλίζηεθαλ
παλειιαδηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Καβάια, ην Ηξάθιεην Κξήηεο, ην
Βφιν, θαη άιιεο πεξηνρέο πνπ είραλ πάξεη απφθαζε γηα απεξγία ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
Σν πξσί ηεο Παξαζθεπήο βξέζεθαλ έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα πεξηθξνπξψληαο ηελ απεξγία ηνπο,
θαιψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο- θαηαλαισηέο λα ζηεξίμνπλ ηνλ αγψλα πνπ δίλνπλ γηα ην κηζζφ θαη
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα έγηλαλ Γεληθέο πλειεχζεηο, ζπγθξνηήζεθαλ θαη
άιιεο επηηξνπέο αγψλα. Η ζπκκεηνρή ζε πνιιά θαηαζηήκαηα ήηαλ θαζνιηθή φπσο ζην Ρέληε ,ηε
Ραθήλα,ην Γέξαθα, ζην Αvenue, Λ. Καβάιαο .
Οη εξγαδφκελνη καδηθά θαηεπζχλζεθαλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο απαηηψληαο γηα αθφκα κηα θνξά ε
θπβέξλεζε λα πάξεη μεθάζαξε ζέζε θαη λα κελ παίδεη ην θξπθηφ κε ηνπο εξγαδφκελνπο.
Απφ ηελ κεξηά ησλ θιαδηθψλ θαη ησλ επηηξνπψλ αγψλα ηέζεθε ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ην
δήηεκα δσξεάλ κεηαθνξάο κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, λα κελ γίλεηαη θακία δηαθνπή ζε
ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, πάγσκα ησλ δαλείσλ θαη θάζε ρξένπο έσο φηνπ θαηαβιεζνχλ φια ηα δεδνπιεπκέλα
ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Η απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ γεληθφινγε θαη δελ απάληεζε ζηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα πνπ
θαηαηέζεθαλ απφ ηα θιαδηθά θαη ηηο επηηξνπέο αγψλα απνδεηθλχνληαο γηα αθφκα κηα θνξά πσο
θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία «πάλε παθέην».
Έμσ απφ ην Τπνπξγείν δεθάδεο ήηαλ ηα ζσκαηεία θιαδηθά θαη επηρεηξεζηαθά πνπ εμέθξαζαλ ηελ
αιιειεγγχε θαη ηε ζηήξημε ηνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ (Praktiker, Ledra,
επηζηηηζκφο θάξκαθν, ηδησηηθνί ππάιιεινη, θαζαξίζηξηεο, Αηηηθφ θ.α)

Σα κλαδικά ζωμαηεία ζηηρίζοσν ηον δίκαιο αγώνα ηων ζσναδέλθων μας
ζηα καηαζηήμαηα, ηα γραθεία και ηις αποθήκες ηης ΛΑΡΘΜΟΠΟΤΚΟ
Σνπο θαινχκε λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ
ήδε επηηξνπέο αγψλα, λα αμηνπνηήζνπκε ηελ εκπεηξία απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο, λα θηηάμνπκε λέεο
εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ γηα λα θηηαρηεί έλα κεγάιν δίθηπν ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ψζηε λα
δψζνπκε ζπληνληζκέλε αγσληζηηθή απάληεζε, λα δπλακψζεη απνθαζηζηηθά ν αγψλαο καο.

Σα δύζκολα είναι μπροζηά μας και πρέπει να είμαζηε ζε εηοιμόηηηα.
Η εξγνδνζία έρεη ζχκκαρν ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε πνπ λνκνζέηεζε ηε δνχγθια θαη ηελ νλφκαζε
παξάδεηζν, ηε «δίθαηε αλάπηπμε» πνπ ζα νηθνδνκεζεί πάλσ ζηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη
ηεο εμαζιίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Μφλν ν δηθφο καο αγψλαο κε μεθάζαξν κέησπν απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ
εξγνδνηηθφ – θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα.
Μφλν ν θνηλφο αγψλαο , ε ηαμηθή αιιειεγγχε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ
πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ βάξβαξε αληεξγαηηθή – αληηιατθή πνιηηηθή είλαη απάληεζε ζε φζνπο καο
ζέινπλ λα δνχκε κηα δσή κε δφζεηο, κε κηζζνχο ςίρνπια θαη ζκπαξαιηαζκέλα δηθαηψκαηα.
Απνκνλψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο ηεο εξγνδνζίαο, πνπ αλαπαξάγνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αλακνλή,
ηε ινγηθή ηνπ κηθξφηεξνπ θαθνχ, ηνλ ζπκβηβαζκφ, πνπ πνιεκνχλ φπνηνλ ζεθψλεη θεθάιη.
Πξφθεηηαη γηα κεγάιε απηαπάηε θαη ππνλνκεχεη ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ην αίηεκα πνπ
αθνχγεηαη απφ θάπνηεο θσλέο πεξί «θξαηηθνπνίεζεο». Γειαδή θαινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην
ιαφ ζπλνιηθά λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ πνπ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα
ζεζαχξηζε, ρσξίο απηφ λα απνηειεί πξαγκαηηθή ιχζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο έγηλε κε
δεθάδεο επηρεηξήζεηο πνπ «θξαηηθνπνηήζεθαλ» θαη έθιεηζαλ.

Δεν ζηαμαηάμε ζσνετίζοσμε
Οη εξγαδφκελνη έρνπκε κηα επηινγή, λα νξγαλσζνχκε ζε θάζε θαηάζηεκα, λα αγσληζηνχκε
ζπιινγηθά, λα απαηηήζνπκε ηα δίθαηα αηηήκαηά καο. Σψξα, ρσξίο θαζπζηέξεζε βξηζθφκαζηε ζε
αγσληζηηθή εηνηκφηεηα, απνθαζίδνπκε ηηο επφκελεο αγσληζηηθέο καο πξσηνβνπιίεο.
Δπηιέγνπκε ην δξφκν ηνπ αγψλα γηα λα ππεξαζπηζηνχκε πξαγκαηηθά ηα δηθαηψκαηα, ηηο αλάγθεο
καο! Έρνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα λα θεξδίζνπκε απφ φζα έρνπκε ήδε ράζεη!

Διεκδικούμε:
 Άκεζε θαηαβνιή φινλ ησλ κηζζψλ Ινπλίνπ- Ινπιίνπ!
 Γηαζθάιηζε φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο!
 Κακία βιαπηηθή κεηαβνιή ζηηο εξγαζηαθέο καο ζρέζεηο!

Σα κλαδικά ζωμαηεία
ύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
ωμαηείο Θδιωηικών Τπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά
ωμαηείο Θδιωηικών Τπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Δσηικής Αηηικής
ωμαηείο Θδιωηικών Τπαλλήλων Κασρεωηικής

