
ΚΑΛΕΣΜΑ  
             ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ METROPOLIS 
 

Συνάδελφοι - Συναδζλφιςςεσ, 
 

Εδώ και ζνα χρόνο βρίςκεται ςε εξζλιξθ μια πολφπλευρθ επίκεςθ από τθ νζα εργοδοςία των 
καταςτθμάτων METROPOLIS, ζπειτα από τθν εξαγορά τουσ από τον μεγαλοεπιχειρθματία Ανδρζα 
Κουρι. 
 

Αρχικά, με τθν προςπάκεια κακιζρωςθσ υποχρεωτικισ 4ιμερθσ εργαςίασ με αντίςτοιχθ μείωςθ των 
μιςκών, ςτθ ςυνζχεια με δεκάδεσ απολφςεισ που ςυρρίκνωςαν τον αρικμό των εργαηομζνων 
τουλάχιςτον κατά ζνα τζταρτο, με το λουκζτο ςε ζξι καταςτιματα και τελευταία με τθ ςυνεχι και 
ολοζνα μεγαλφτερθ κακυςτζρθςθ τθσ καταβολι των μιςκών. 
 

Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι ςε όλουσ γνωςτά. Η μείωςθ του προςωπικοφ είναι 
αιςκθτι ςχεδόν ςε όλα τα τμιματα των καταςτθμάτων και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ κάκε μζρα που 
περνά γίνονται ακόμθ χειρότερεσ. Επιπλζον, οι όλο και μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ ςτθν καταβολι των 
δεδουλευμζνων δυςχεραίνουν τθν επιβίωςι των εργαηομζνων. 
 

Από τθν άλλθ εργοδοτεσ και διευκυντεσ μετα απο ςυνεχιηόμενθ κακοδιαχειριςθ εχουν οδθγιςει τα 
καταςτιματα ςε ςυρρίκνωςθ λζγοντασ μάλιςτα ότι αυτι θ κατάςταςθ κα ςυνεχιςτεί και τουσ 
επόμενουσ μινεσ. Τθν ίδια ςτιγμι, αιωροφμενεσ φθμολογίεσ δεν αποκλείουν ακόμθ και το ςενάριο τθσ 
πτώχευςθσ. 
 

Μζχρι τώρα εργοδότεσ και διευκυντεσ βγάηανε τθ δουλειά και ςτθριηαν τηίρουσ και κζρδθ ςτθ δουλειά 
και τισ εξειδικευμζνεσ γνώςεισ των εργαηομζνων ςτα Metropolis. Τθν «πλάτθ» που τουσ ηθτοφν τώρα 
να βάλουν, τθν βάηουν εδώ και χρόνια κακθμερινά με τθν εργαςία τουσ. Οτιδιποτε παραπάνω τουσ 
ηθτοφν ιςοδυναμεί με εκμετάλλευςθ και αυκαιρεςία και κα τουσ βρουν απζναντί τουσ. Αφοφ δεν τουσ 
ζδωςαν ςτο παρελκόν κανζνα μερίδιο από τα κζρδθ τουσ, δεν ζχουν ςιμερα κανζνα δικαίωμα να 
χρεώνουν ςε αυτοφσ τισ ηθμιζσ τουσ.  
 

Τθν ίδια ςτιγμι που θ κακθμερινότθτα ςτα METROPOLIS γίνεται όςο περνάει ο καιρόσ όλο και 
δυςκολότερθ με άμεςο αντίκτυπο ςτθν προςωπικι ηωι του κάκε υπαλλιλου, ο εργοδότθσ Ανδρζασ 
Κουρισ εφαρμόηει ανάλογεσ αντεργατικζσ μεκόδουσ και ςε άλλεσ επιχειριςεισ του, όπωσ το MAD, 
παρόλο που οι υπόλοιπεσ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ επεκτείνονται ςυνεχώσ τόςο ςτθ χώρα 
μασ όςο και ςτο εξωτερικό 
 

Έτςι όπωσ διαμορφώνεται θ κατάςταςθ κανείσ δε μπορεί να μασ πει ςίγουρα ότι θ εργοδοςία δεν 
πρόκειται να προχωριςει ςε νζεσ απολφςεισ και ότι οι κακυςτεριςεισ ςτουσ μιςκοφσ  των εργαηομζνων 
δεν πρόκειται να μθ ςυνεχιςτοφν και ςτο προςεχζσ μζλλον. Η αντιμετώπιςθ που είχαν οι υπάλλθλοι 
από τθν εργοδοςία μζχρι και ςιμερα δείχνει ότι αυτό είναι το μοντζλο που ζχει υιοκετιςει για 
εκείνουσ. Τζλοσ είναι φανερό ότι ο ρυκμόσ με τον οποίο οι όποιεσ καταβολζσ των κακυςτερουμζνων 
μιςκών γίνεται αυτι τθ ςτιγμι αποςκοπεί αποκλειςτικά και μόνο ςτθν εκτόνωςθ τθσ  αγανάκτθςθσ και 
τθσ οργισ των εργαηομζνων. 
 

Για να ςταματθςει η παράνομη κατακράτηςη των μιςιών, 
για να μπει φραγμόσ ςτισ απολφςεισ, 

για να ςταματθςει η εργοδοτικθ επίιεςη, 
είναι απαραίτητο να ςυςπειρωιοφμε άμεςα και να οργανωιοφμε 

 

Καλοφμε όλουσ τουσ εργαζόμενουσ των METROPOLIS ςε ςυνάντηςη 
ςτα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλιλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικισ 
την Κυριακθ 3 Απριλίου ςτισ 7.00 μ.μ. 
 

Σφλλογοσ Υπαλλθλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικθσ 
Λόντου 6 (β’ όροφοσ) Εξάρχεια, 210-3820537, sylyp_vivliou@yahoo.gr, www.bookworker.gr 
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