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ΧΗΥΙΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟΤ ΑΠΕΡΓΟΤ ΣΗ PHONE MARKETING 
 

Ψσ ύλλογοσ Τπαλλήλων Βιβλίου-Φάρτου Αττικήσ ςτεκόμαςτε αλληλέγγυοι ςτον απεργιακό αγώνα των ςυναδέλφων 
τηλεφωνητών τησ Phone Marketing που πληςιάζει πλέον τισ 80 ημέρεσ και ςυνεχίζεται δυναμικά και αταλάντευτα. 
 

Γύρω ςτα μϋςα του περαςμϋνου Μϊρτη ο εργοδότησ τησ Phone Marketing απαιτεύ από τουσ εργαζόμενουσ να 
αποδεχτούν μονοόμερο-8ωρό (εκ περιτροπόσ εργαςύα). Κι αυτό, ενώ για ενϊμιςι χρόνο περύπου ςτο όνομα τησ κρύςησ 
τουσ κατϋβαλε ςυςτηματικϊ με μεγϊλη καθυςτϋρηςη τα δεδουλευμϋνα τουσ, «πετώντασ τουσ ανϊ 2-3 εβδομϊδεσ ποςϊ 
ϋναντι των 50-100€», όπωσ χαρακτηριςτικϊ αναφϋρουν ςε ςχετικό προκόρυξό τουσ. 
 

Εύναι ξεκϊθαρη επύςησ γι’ αυτούσ η επιδύωξη τησ εργοδοςύασ να τουσ εξωθόςει ςε παραύτηςη, ώςτε να προςλϊβει 
εργαζόμενουσ με τισ νϋεσ ςυμβϊςεισ που προβλϋπουν μιςθούσ πεύνασ, όπωσ ϊλλωςτε κϊνει μια μεγϊλη μερύδα των 
εργοδοτών και ςτον εν λόγω κλϊδο. Επύςησ, όπωσ ϋχουν διαπιςτώςει, γύνεται ξεκϊθαρα και  μεταφορϊ ποςών από την 
μια ςτην ϊλλη εταιρεύα του ύδιου ιδιοκτότη. 
 

Απϋναντι ςτον εκβιαςμό αυτό οι εργαζόμενοι απαντούν από 21 Μϊρτη με ςυνεχεύσ 24ωρεσ και 48ωρεσ απεργύεσ, με 
καθημερινό απεργιακό περιφρούρηςη, με γενικϋσ ςυνελεύςεισ, με ςύςταςη Επιτροπόσ Αγώνα των εργαζομϋνων ςτην 
εταιρύα και με ενεργοπούηςη απεργιακού ταμεύου. Και πλϋον βρύςκονται ςε απεργύα διαρκεύασ γύρω ςτισ 80 ημϋρεσ. Κι 
αυτό κόντρα και ςτισ διϊφορεσ μεθοδεύςεισ τησ εργοδοςύασ να τουσ διαςπϊςει μϋςω του διαχωριςμού τουσ, μϋςω τησ 
προώθηςησ απεργοςπαςτικού μηχανιςμού, ακόμα και με τη χρηςιμοπούηςη τησ αςτυνομύασ. 
 

Εν τω μεταξύ ςτα τϋλη του Μϊη η εργοδοςύα επανόλθε με μια νϋα πρόταςη-κοροώδύα για 4ωρη εργαςύα επύ 2 μόνεσ και 
μετϊ από αυτό το χρονικό διϊςτημα  και με την επαναφορϊ  ςτα κανονικϊ ωρϊρια να προχωρόςει ςε μειώςεισ μιςθών, 
χωρύσ βϋβαια να δεςμευτεύ καν για το αν θα γύνονται ςτην ώρα τουσ οι πληρωμϋσ. Όπωσ αντιλαμβϊνονται και οι ύδιοι οι 
εργαζόμενοι, ουςιαςτικϊ επιχειρεύ να διαςπϊςει τον διαρκό απεργιακό αγώνα τουσ και τουσ ζητϊ να επιςτρϋψουν 
τελικϊ με μειωμϋνουσ μιςθούσ ςε ϋνα τελεύωσ αβϋβαιο εργαςιακό καθεςτώσ. 
 

Έτςι, ϋπειτα από νϋα γενικό ςυνϋλευςό τουσ, απορρύπτουν την πρόταςη αυτό και αποφαςύζουν τη ςυνϋχιςη τησ 
απεργύασ… 
 

Τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν ςόμερα όλοι οι εργαζόμενοι εύναι κοινϊ ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ. Έτςι και ςτο χώρο 
του βιβλύου τα κρούςματα επιβολόσ εκ περιτροπόσ εργαςύασ, η απληρωςιϊ, οι απολύςεισ, οι εκβιαςμού δεν μασ εύναι και 
…τόςο ξϋνα.  Στο επύκεντρο τουσ βρύςκεται πϊντοτε η επιδύωξη των εργοδοτών για διατόρηςη τησ υψηλόσ κερδοφορύασ 
τουσ ό για μούραςμα των όποιων ζημιών τουσ με τουσ εργαζόμενουσ, την ώρα που ποτϋ δε μοιρϊςτηκαν μαζύ τουσ τα 
κϋρδη τουσ. Πλϋον, ϋχοντασ ςτα χϋρια τουσ ϋνα ολοϋνα αναβαθμιςμϋνο αντεργατικό νομοθετικό οπλοςτϊςιο, οξύνουν 
ολοϋνα και περιςςότερο τη διαχρονικϊ ϊγρια εκμετϊλλευςη εισ βϊροσ των εργαζομϋνων. 
 

Στο αντύποδα αυτών βρύςκονται οι αγώνεσ μασ ωσ εργαζόμενοι για την ανατροπό αυτόσ τησ βϊρβαρησ εργαςιακόσ 
πραγματικότητασ που μασ επιβϊλλεται. Και εύναι ςαφϋσ ότι οι όποιοι αγώνεσ που ξεςπούν ςε διϊφορουσ κλϊδουσ και 
εργαςιακούσ χώρουσ αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ ενόσ ςυνολικού αγώνα. Κϊθε νύκη ςε αυτούσ τουσ αγώνεσ 
αποτελεύ νύκη για όλο το εργατικό κύνημα. Και δεν εύναι και τόςο λύγοι αυτού οι αγώνεσ που ξεςπούν. Λύγοι φαύνονται να 
εύναι μόνο λόγω τησ παραμορφωτικόσ αποτύπωςησ τησ πραγματικότητασ μϋςα από τα καθεςτωτικϊ ΜΜΕ, που με 
μεγϊλη επιμϋλεια ςυμβϊλουν ςτη διαςπορϊ του τρόμου, τησ απογοότευςησ κι ενόσ κλύματοσ παραύτηςησ από 
ςυλλογικούσ αγώνεσ μιασ που «δε γύνεται αλλιώσ» και «πρϋπει να αποδεχτούμε τουσ όρουσ τησ ςύγχρονησ δουλεύασ» 
«για το καλό τησ οικονομύασ και …τησ διϊςωςησ (;) όλων μασ (;) ». Κι εδώ ϋρχεται το χρϋοσ μασ ωσ εργαζόμενοι να 
αναδεύξουμε εμεύσ οι ύδιοι αυτούσ τουσ αγώνεσ και να τουσ ςτηρύξουμε με όλεσ τισ δυνϊμεισ μασ. Και να τουσ ςυνδϋςουμε 
και με τουσ αγώνεσ που ανούγουμε (ό που καλούμαςτε να ανούξουμε) ςτουσ χώρουσ δουλεύασ μασ. 
 

Απϋναντι ςτη ςυνολικό επύθεςη που δεχόμαςτε από το κεφϊλαιο, τισ όποιεσ κυβερνόςεισ και την τρόικα… 
Ο αγώνασ για την πραγμάτωςη τησ επιθυμίασ και τησ ανάγκησ μασ να ζήςουμε αξιοπρεπώσ και όχι ωσ δούλοι, 

η ςυνειδητοποίηςη τησ θέςησ μασ ςε αυτό το ςύςτημα καθώσ και του δίκιου των αγώνων μασ, 
η ταξική μασ αλληλεγγύη και η ςυλλογικοποίηςη των αντιςτάςεων μασ είναι τα όπλα μασ. 

 

ΝΙΚΗ ΣΟΝ ΑΓΨΝΑ ΣΨΝ ΑΠΕΡΓΨΝ ΣΗ PHONE MARKETING! 
 
 
 

 


