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ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΥΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΛΟΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 

σλαδέιθηζζα, ζσλάδειθε, 
Έια ζην ζσκαηείν ζνπ, πάξε  κέξνο ζηνλ αγώλα. Κάλε δηθή ζνπ ππόζεζε ηελ επηηπρία ηεο παλεξγαηηθήο 
απεξγίαο ζηηο 9 Ννέκβξε. Με ηελ καδηθή  ζπκκεηνρή καο λα δώζνπκε έλα ερεξό ραζηνύθη ζε  εξγνδνζία, 
θπβέξλεζε, επίδνμνπο ζσηήξεο, ζε όινπο όζνπο έρνπλ θάλεη ηε δσή καο θόιαζε γηα λα ζεζαπξίδνπλ κηα 
ρνύθηα παξάζηηα. Να είλαη ε δηθή καο απάληεζε απέλαληη ζηα νμπκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε, 
ηελ αθξίβεηα, ηνπο ρακεινύο κηζζνύο, ηηο κεζαησληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ πγεία, 
ηελ παηδεία.  
 

Οη εκποροϋπάιιειοη ζηης 9 Νοέκβρε λα ζηείιοσκε ηο δηθό κας κήλσκα. Ω ΔΓΩ! 
 Γελ ζα πεηλάζοσκε, δελ ζα θρσώζοσκε, δελ ζα αλετηούκε άιιο ηο ηζάθηζκα ηωλ δηθαηωκάηωλ κας, ηο 
ηζάθηζκα ηωλ δωώλ κας.  
 

Όπιο ζηα τέρηα κας είλαη ηο ζτέδηο ηες θιαδηθής ζσιιογηθής ζύκβαζες ποσ ζσδεηήζακε θαη ζηελ 
γεληθή ζσλέιεσζε ηοσ ζωκαηείοσ κας. Κιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο, 
νμπκέλεο αλάγθεο καο πνπ απαληάεη ζην ηη κηζζό ζέινπκε γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα ηα βγάδνπκε πέξα, ηη 
σξάξηα θαη πξνγξάκκαηα ζέινπκε γηα λα κε γηλόκαζηε θνκκάηηα, γηα λα κε δνπιεύνπκε όπνηε όπσο θαη όζν 
ζέιεη ε εξγνδνζία, γηα  κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο  γηα λα κε ζαθαηεπόκαζηε, γηα λα κε 
ζθνησλόκαζηε ελ ώξα εξγαζίαο, γηα ηελ Κπξηαθάηηθε αξγία, ηηο  3εηηεο, ηα επηδόκαηα. 
 

Γηαηί δελ κπορούκε λα δούκε κε κηζζούς ηωλ 400 θαη 500 εσρώ πνπ δε θηάλνπλ λα θαιύςνπκε νύηε 
βαζηθέο καο αλάγθεο. Τν ξεύκα, ην supermarket, ην ελνίθην, ηα πάληα έρνπλ πάξεη ηελ αλεθόξα θαη κόλν νη 
κηζζνί καο είλαη θαζεισκέλνη εδώ θαη ρξόληα. 
 

Γηαηί δελ κπορούκε λα εργαδόκαζηε κε 4ώρες θαη 6ώρες ζσκβάζεης εργαζίας,  κε σξάξηα ζπαζηά, από 
πόζην ζε πόζην θαη ζε εμνλησηηθνύο ξπζκνύο.  Με ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηόρνπο αλέθηθηνπο, κε 
πξνγξάκκαηα θαη σξάξηα πνπ αιιάδνπλ ζπλερώο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο καο. Τν ξεπό, ε 
Κπξηαθή Αξγία, ην 8ώξν νπζηαζηηθά ηζνπεδώλνληαη. 
 

Γηαηί δελ κπορούκε λα δετηούκε όηη ζα πεγαίλοσκε ζηε δοσιεηά κας θαη ζα θεύγοσκε ζαθαηεκέλοη ή 
λεθροί ιόγω ηωλ αλύπαρθηωλ κέηρωλ προζηαζίας ηες σγείας θαη ηες αζθάιεηας κας. Ο λεθξόο 
ζπλάδειθνο ζηελ απνζήθε ηεο e fresh ζην Μελίδη, νη 3 ηξαπκαηίεο  ζπλάδειθνη καο ζηα JUMBO θαη ηα 
δεθάδεο εξγαηηθά αηπρήκαηα θαζεκεξηλά καο εμνξγίδνπλ. Μαο εμνξγίδεη πνπ θάζε θνξά αθνύκε από ηνπο 
εξγνδόηεο ην ίδην ηξνπάξη ήηαλ ε θαθηά ζηηγκή ή αθόκα πην μεδηάληξνπα λα ξίρλνπλ ηελ επζύλε ζηνλ 
εξγαδόκελν γηαηί δελ ηήξεζε ηα  κέηξα, γηαηί  βξέζεθε ζην ιάζνο ζεκείν, ηε ιάζνο ζηηγκή θαη πάεη ιέγνληαο. 
 
 
 
 
 
 



 

Γηαηί δελ αλετόκαζηε άιιο ηελ θοροϊδία. Δπν κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο  θάξηαο θαη ηηο 
κεγαινζηνκίεο ηεο θπβέξλεζεο πεξί "επαλάζηαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο", "εγγύεζεο θαη ζεβαζκνύ ηνπ 
σξαξίνπ θαη ησλ ππεξσξηώλ"  θαη άιια ηέηνηα,  απηό πνπ επηβεβαηώλεηαη είλαη όηη κέζα ζηνπο ρώξνπο ηζρύεη 
ν άγξαθνο λνκόο ηεο εξγνδνζίαο θαη  βαζηιεύεη ε εξγνδνηηθή αζπδνζία. 
 

Σελ ίδηα ζηηγκή οη κεγαιέκποροη έτοσλ ζθάζεη από ηα θέρδε. Τα λνύκεξα πνπ δηαβάδνπκε ζε πιήζνο 
δεκνζηεπκάησλ δαιίδνπλ αιιά θαη καο εμνξγίδνπλ: 

 Όκηινο Σθιαβελίηε: 3,98 δηο επξώ ηδίξνο ην 2021, επελδύζεηο ζε λέα θαηαζηήκαηα, ζε έξγα 
ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ππνδνκώλ 

 Κσηζόβνινο: 654 εθ. επξώ ηδίξνο έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, επελδύζεηο ύςνπο 13.2 εθ, κε 
πιάλν νη επελδύζεηο λα θηάζνπλ ηελ επόκελε δηεηία ζε 26 εθ. 

 Μαζνύηεο: εηήζηνο ηδίξνο άλσ ησλ 1,1 δηο 

 Κξεηηθόο πάλσ 400 εθ. Επξώ ηδίξν, 30 λέα θαηαζηήκαηα κέζα ζην 2021 θαη εμαγνξέο 
κηθξόηεξσλ αιπζίδσλ 

 Market In: ηδίξνο 370εθ. επξώ, ζρέδην εμαγνξάο κηθξόηεξσλ αιπζίδσλ. 

 ΠΛΑΙΣΙΟ: ηδίξνο 192,2  εθ. επξώ ην ά εμάκελν ηνπ 2022. Τακεηαθά δηαζέζηκα 14,1 εθ. επξώ. 

Είλαη έλα κηθξό δείγκα πνπ επηβεβαηώλεη όηη απηνί ζεζαπξίδνπλ ρσξίο λα θνπλήζνπλ ην κηθξό ηνπο δαρηπιάθη 
θαη εκείο γνλαηίδνπκε από ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο  θαη αγθνκαράκε γηα λα ηα θέξνπκε βόιηα. 

Σώρα είλαη ε ώρα λα βγούκε κπροζηά! Η νξγή θαη ε αγαλάθηεζε πνπ δηθαηνινγεκέλα  ληώζνπκε γηα όζα 
δνύκε λα γίλεη αγώλαο δηεθδίθεζεο όισλ όζσλ ζήκεξα έρνπκε αλάγθε γηα λα δνύκε θαη λα εξγαδόκαζηε κε 
βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο, ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο θαη όρη ζαλ ζύγρξνλνη 
δνύινη. ‘Όισλ όζσλ καο ζηεξνύλ θπβεξλήζεηο θαη εξγνδνζία κε θξηηήξην ηηο αληνρέο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη 
ην θέξδνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. 

Μπορούκε κε όπιο ηο ζωκαηείο κας, ηοσς αγώλες κας, ηελ αιιειεγγύε κας, λα θάλοσκε εκείς 
δύζθοιο ηο τεηκώλα ηοσς . Να απνξξίςνπκε πξώελ, λπλ θαη επίδνμνπο ζσηήξεο πνπ καο πηπηιίδνπλ ην 
κπαιό γηα ιύζεηο κε εκάο ζηελ απ’ έμσ, πνπ καο δεηάλε λα ζπκβηβαζηνύκε κε ςίρνπια θαη κε θπληζκό καο ιέλε 
όηη όπνηνο δελ πξνζαξκόδεηαη πεζαίλεη. 

Σοσς απαληάκε δελ ζα προζαρκοζηούκε, ζα αγωληζηούκε γηα : 

 Οπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο, ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο, κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ 
ρξόλνπ. Καζνξηζκέλν σξάξην κε βάζε ηελ Σπιινγηθή Σύκβαζε. 

  Μεηαηξνπή όισλ ησλ ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο ζε πιήξνπο. 
  Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο 
  Απζηεξό θαζνξηζκό πόζησλ θαη αξκνδηνηήησλ αλά εηδηθόηεηα. 
  Μεληαίν πξόγξακκα εξγαζίαο κε θπιηόκελα ξεπό θαη ζηαζεξέο εβδνκαδηαίεο βάξδηεο. 
  Απαγόξεπζε ησλ ζπαζηώλ σξαξίσλ. 
  Καηάξγεζε όισλ ησλ θόξσλ ζην ξεύκα θαη ζην θπζηθό αέξην, ζηα είδε πιαηηάο ιατθήο 

θαηαλάισζεο. 
 Γελλαία κείσζε ηηκώλ θαη πιαθόλ ζηα βαζηθά είδε, ζηελ ελέξγεηα, ζηα θαύζηκα. Δηαγξαθή ρξεώλ, 

θαλέλα εξγαηηθό – ιατθό ζπίηη ρσξίο ξεύκα, λεξό, ηειέθσλν θαη ηξόθηκα. 
 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα βαζηθά είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο. 
 
Μπαίλνπκε όινη ζηε κάρε γηα ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο, ζπδεηάκε  κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηα αηηήκαηα, 
γηλόκαζηε όινη κηα γξνζηά, ζπγθξνηνύκε απεξγηαθέο επηηξνπέο ζε θάζε θαηάζηεκα, απνζήθε θαη 
γξαθείν. 
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Σο Γ. 


