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ΙΛΙΟΝ / ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ / ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΜΕΝΙΔΙ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 33 & ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ, ΙΛΙΟΝ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ & 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 20
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 42

ΤΗΛ. 210 26 35 114
ΤΗΛ. 210 57 18 023
ΤΗΛ. 210 24 63 863

Αθήνα 2/10/20

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
13 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 6.30Μ.Μ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Απευθύνουμε κάλεσμα στους συναδέλφους:
➢ Στα σούπερ μάρκετ που από "ήρωες της πρώτης γραμμής" πλέον για την εργοδοσία είναι
μη παραγωγικοί, παίρνουν τη μια επίπληξη μετά την άλλη, καθημερινά σακατεύονται από
την εντατικοποίηση και βλέπουν τα κρούσματα να εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια μέσα σε
κάθε κατάστημα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα να γίνονται λάστιχο. Βλέπουν τα
αυτονόητα μέτρα που πάρθηκαν μετά από τις παρεμβάσεις μας να γίνονται αντικείμενο
διαφημιστικής καμπάνιας των επιχειρήσεων για τα κέρδη.
➢ Στα περίπτερα και στις κάβες που δουλεύουν με τις πιο άθλιες εργασιακές σχέσεις και
μισθούς και τώρα καλούνται να πληρώσουν αυτοί το μέτρο της κυβέρνησης για κλείσιμο
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από τις 12.00μμ – 5.00πμ, είτε με απολύσεις είτε με
ακόμα χαμηλότερους μισθούς.
➢ Του ομίλου inditex που εργάζονται για ένα χαρτζιλίκι με την εργοδοσία να απολύει ή να
βγάζει σε άδεια άνευ αποδοχών ή να τους κάνει μπαλάκι από κατάστημα σε κατάστημα
ανάλογα με τις ανάγκες του ομίλου.
➢ Στα εμπορικά κέντρα Smart Park και McArthurGlen που καθημερινά στοιβάζονται στο
ένα και μοναδικό λεωφορείο που εξυπηρετεί το εκπτωτικό, που εργάζονται με
διακεκομμένα ωράρια, 7 ημέρες την εβδομάδα, όλες τις Κυριακές και πολλοί από αυτούς
είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας
(μάσκες, γάντια, αντισηπτικά).
➢ Του πολυκαταστήματος ΑΤΤΙΚΑ που θα συνεχίσουν να εργάζονται με το πρόγραμμα ΣΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ημέρες την εβδομάδα, που δεν τα βγάζουν πέρα και λόγω της πίεσης που τους
ασκεί η εργοδοσία, εξαναγκάζονται σε παραίτηση ενώ δεν λείπουν και οι απολύσεις.
➢ Που δουλεύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα computer, στις αποθήκες και στη διανομή
χωρίς εργασιακά δικαιώματα.
➢ Στα εμπορικά καταστήματα που ασφυκτιούν από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
τόσο εντός όσο και εκτός εργασιακών χώρων, να συμμετέχουν μαζικά, μαχητικά στο
συλλαλητήριο 13 Οκτώβρη, 6.30μ.μ. στο Σύνταγμα.
Η υπεράσπιση της υγείας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων είναι αποκλειστικά στα δικά
μας χέρια. Δεν περνάει μέρα που η κυβέρνηση να μην επιβεβαιώνει με τον πιο προκλητικό τρόπο
ότι για το μόνο που νοιάζεται είναι για τη διάσωση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων σε
βάρος της υγείας και των δικαιωμάτων μας.

Η σημερινή εκρηκτική κατάσταση στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, στις αποθήκες, σε όλους τους χώρους εργασίας έχει
τη σφραγίδα κυβέρνησης και εργοδοσίας.
Η επίκληση της ατομικής ευθύνης, το εκβιαστικό δίλλημα "αυτοπροστασία η καραντίνα" καθώς
και οι παραινέσεις για "εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσκολιών",
πακέτο με την καταστολή απέναντι σε όσους τολμούν να σπάσουν το σιωπητήριο που θέλουν να
επιβάλλουν είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι η κυβέρνηση, το κράτος, δε θέλουν και δε μπορούν
να πάρουν μέτρα που να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια του λαού, που να
προστατεύουν τη δουλειά και το εισόδημα των εργαζομένων σε συνθήκες νέας καπιταλιστικής
κρίσης.
Τη μόνη ευθύνη που είναι ανάγκη να πάρουμε και θα την πάρουμε είναι να δώσουμε ηχηρή
απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Να βροντοφωνάξουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε
πληρώσει πολλά και δε δεχόμαστε να πληρώσουμε ξανά. Δεν θα ανεχτούμε να παίζουν με την
υγεία μας και τα δικαιώματα μας, την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών μας. Δεν ανεχόμαστε η
χώρα μας να μετατρέπεται σε μια απέραντη Νατοϊκή βάση και τα κυρίαρχα δικαιώματα μας να
εκχωρούνται ως αντάλλαγμα στο ιμπεριαλιστικό παζάρι στην περιοχή.
Κατεβαίνουμε στους δρόμους και ενώνουμε την φωνή μας με τους γιατρούς και υγειονομικούς,
μαθητές, φοιτητές, γονείς, ναυτεργάτες, ξενοδοχοϋπάλληλους και επισιτιστές που αγωνίζονται
και διεκδικούν το αυτονόητο, μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας και του εισοδήματος λαού
και εργαζομένων, μέτρα προστασίας της υγείας και της μόρφωσης των παιδιών μας.
Δεν είναι μονόδρομος η σαπίλα και η βαρβαρότητα που ζούμε, μπορούμε να ανατρέψουμε
αυτήν την κατάσταση.
Κάνουμε το βήμα και δυναμώσουμε τον αγώνας μας. Διεκδικούμε μαζικά, μαχητικά όλα όσα
σήμερα έχουμε ανάγκη για να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια.
Στοχεύουμε τον πραγματικά ένοχο των όσων βιώνουμε, τη βάρβαρη αντεργατική πολιτική, την
εργοδοσία και τις κυβερνήσεις και δυναμώνουμε το μέτωπο μας απέναντι τους.
Απαιτούμε: Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές - αντιλαϊκές διατάξεις των ΠΝΠ./ Να
εξασφαλιστεί εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες για όλους τους
εργαζόμενους και ανέργους./ Σταθερό ωράριο και μείωση του εργάσιμου χρόνου, χωρίς μειώσεις
μισθών. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Προστασία της Υγείας και της
Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς./Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας.
Κατάργηση όλων των μορφών ευέλικτης εργασίας./ Προστασία της υγείας και της ασφάλειας
στους χώρους δουλειάς./Να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή
σε λαϊκή κατοικία για χρέη σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο. Διαγραφή μέρους χρεών σε τράπεζες και
Δημόσιο./Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος Υγείας - Πρόνοιας δωρεάν για όλους,
επίταξη ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα./ Συχνά και ασφαλή
μέσα μαζικής μεταφοράς./Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΗ, 6.30ΜΜ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 6.00ΜΜ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ
Το Δ.Σ.

