
ΕΣΟΘΜΑΖΟΝΣΑΘ ΓΘΑ ΣΟ ΑΝΟΘΓΜΑ ΣΩΝ ΜΑΓΑΖΘΩΝ ΟΛΕ ΣΘ ΚΤΡΘΑΚΕ! 
ΕΜΕΘ ΑΠΛΑ ΘΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕ; 

 
 

Σελ Κσριακή 4 Μάη, όπσο θαη κόιηο πξηλ 3 εβδνκάδεο, ηελ Κπξηαθή 13 Απξίιε, θαη ηόζεο άιιεο 
πεξαζκέλεο Κπξηαθέο, ε αγνξά ζα είλαη πάιη αλνηρηή, ζύκθσλα κε ην λόκν πνπ ςήθηζαλ ην θαινθαίξη ηνπ 
2013. Όκσο, όπσο γίλεηαη ζπλήζσο, ζηα αθεληηθά άλνημε ε όξεμε θαη ήδε εηνηκάδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ θαηαζηεκάησλ όιεο ηηο Κπξηαθέο. ην πνιπλνκνζρέδην πνπ ε θπβέξλεζε πξόζθαηα ςήθηζε 
πξνβιέπνπλ ηελ “πεηξακαηηθή” ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ όιεο ηηο Κπξηαθέο ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο 
ρώξαο. Καηαιαβαίλνπκε όινη βέβαηα όηη πνιύ γξήγνξα ε “πεηξακαηηθή” ιεηηνπξγία ζα επεθηαζεί παληνύ. Η 
θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο είλαη ην θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζην εκπόξην (θαη 
όρη κόλν). 
 

Πίζω από ηις λοσζάηες βιηρίνες ηων καηαζηημάηων δεν σπάρτοσν μόνο εμπορεύμαηα. 
 

- Τπάξρνπλ εμνλησκέλνη-εο εκπνξνϋπάιιεινη από ηα “απειεπζεξσκέλα” σξάξηα θαη ηελ δνπιεηά ηηο 
Κπξηαθέο. Αιήζεηα πνηνο-α κπνξεί λα μεράζεη ηνλ εθηαιηηθό Δεθέκβξε ηνπ 13 κε ηηο “ιεπθέο λύρηεο” θαη ηηο 
απαλσηέο Κπξηαθέο; 
- Τπάξρνπλ ρηιηάδεο πνπ δελ πιεξώζεθαλ ηελ πξνζαύμεζε ηνπ 75% ηεο Κπξηαθήο θαη δελ πήξαλ ην ξεπό.  
- Τπάξρεη ην ηζάθηζκα ησλ κηζζώλ κε ηελ δηάιπζε ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 
αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ, ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θιπ. 
- Τπάξρνπλ ρηιηάδεο εξγαδόκελνη-εο πνπ είλαη απιήξσηνη γηα κήλεο θαη θαλέλαο δελ κηιάεη γηα ην πώο 
δνύκε όινη εκείο. 
- Τπάξρεη ε εληαηηθνπνίεζε θαζώο έρνπλ απνιπζεί πνιινί ζπλάδειθνη-ζεο θαη ην βάξνο ηεο δνπιεηάο 
πέθηεη ζε ιηγόηεξνπο. 
- Τπάξρεη ε ηξνκνθξαηία ησλ αθεληηθώλ θαη ν θόβνο ηεο απόιπζεο, εηδηθά ζήκεξα πνπ ππάξρνπλ 
1.500.000 άλεξγνη. 
- Τπάξρεη ε παξαθνινύζεζε κέζα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, ε δηάιπζε ηνπ επηθνπξηθνύ καο ηακείνπ 
(ΣΕΑΤΕΚ), ε δηάιπζε ηνπ ΘΚΑ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε ύπαξμε ιπζζαζκέλσλ θαηαλαισηώλ 
πνπ δελ ζέβνληαη νύηε ηελ δνπιεηά καο νύηε πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ αμηνπξέπεηα καο. 
- Τπάξρεη…, ππάξρεη… 
 

Ο ΦΟΒΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΑΘΔΗΑ ΟΓΖΓΟΤΝ ΣΖΝ ΤΝΔΥΖ ΥΔΗΡΟΣΔΡΔΤΖ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ.  
 

 

ΜΟΝΟ ΔΜΔΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΜΔ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ. 
 

Σν ρεηξόηεξν πνπ ππάξρεη όκσο είλαη ν θαηαθεξκαηηζκόο, ε έιιεηςε ελόηεηαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ καο. 
Να βιέπνπκε αληαγσληζηηθά ηνλ δηπιαλό καο πνπ δνπιεύνπκε καδί θαη όρη απηνύο πνπ θαζεκεξηλά καο 
εθκεηαιιεύνληαη. Ο εξγαζηαθόο κεζαίσλαο όκσο πνπ καο επηβάιινπλ ζα καο ζπκπεξηιακβάλεη όινπο-εο, 
ρσξίο εμαηξέζεηο. 
 

Η δσή καο κέζα ζε ιίγα ρξόληα έρεη ρεηξνηεξεύζεη αθάληαζηα. Όζν 
πεξλάεη ν θαηξόο γίλεηαη όιν θαη πην θαζαξό όηη “ην βαξέιη δελ έρεη πάην”. 
Σν εξώηεκα ηίζεηαη ζηνλ θαζέλα-θαζεκία ρσξηζηά θαη ζε όινπο καδί. 
Μήπσο ήξζε ε ώξα λα πνύκε ΦΣΑΝΔΗ ΠΗΑ. Αλ δελ ην θάλνπκε εκείο, 
πνηνο ζα ην θάλεη; Οη ζσηήξεο καο ηειείσζαλ θαη ή ζα πάξνπκε ηα 
πξάγκαηα ζηα ρέξηα καο ή ζα κηδεξηάδνπκε θαη ζα ηξώκε ν έλαο ηνλ άιιν. 
 

Μέζα ζε θάζε ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε καγαδί ζπδεηάκε κεηαμύ καο, 
δεκηνπξγνύκε δεζκνύο αιιειεγγύεο θαη νξγαλώλνπκε ηε ζπιινγηθή 
αληίζηαζή καο. Μαο έρνπλ ηξειάλεη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ηα θέξδε. Ήξζε ε ώξα λα κηιήζνπκε θαη εκείο γηα ηηο 
δηθέο καο εξγαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο δσέο καο.  
 

 
 

 
 
 

 

 

επόμενη ςυνάντηςη-ςυνέλευςη: 
Τρίτη 29/4, 7μμ, ςτα γραφεία  
του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου 
Χάρτου Αττικήσ (Λόντου 6, Εξάρχεια) 
 

Με ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζή 
καο θαηά ηελ Κπξηαθή 13 Απξίιε, 
ηηο απεξγηαθέο πεξηθξνπξήζεηο 
θαη ηε δηαδήισζε ζηελ Εξκνύ, ην 
ζύλνιν ησλ ζπλερώλ παξεκ-
βάζεσλ καο ζε ρώξνπο ηνπ 
εκπνξίνπ ηόζν ζην θέληξν όζν 
θαη ζηηο γεηηνληέο, ζεσξνύκε όηη 
ήδε θάλακε έλα ζεκαληηθό βήκα, 
θαη … 
 
 

 
επηθνηλσλία: syntonistiko_drasis@espiv.net 

 


