Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι,
Εμείσ οι εργαηόμενοι ςτθ Phone Marketing εδϊ και 99 μζρεσ δίνουμε μια μάχθ για τισ ίδιεσ μασ τισ ηωζσ.
Αρνθκικαμε να εργαςτοφμε με εκ περιτροπισ εργαςία για ζνα 8ωρο τθν εβδομάδα με 140€ μιςκό το μινα,
όπωσ και τθν υποχϊρθςθ να εργαςτοφμε με ςφναψθ ατομικϊν ςυμβάςεων και με μειϊςεισ μιςκϊν. Κάκε
μζρα ερχόμαςτε αντιμζτωποι με τθν εργοδοςία και τα τερτίπια τθσ, δυνάμεισ που χτυπάνε τθν Επιτροπι μασ
και το Σωματείο μασ αλλά και με τουσ νόμουσ του κράτουσ που ζχουν ψθφιςτεί από τισ προθγοφμενεσ
κυβερνιςεισ και ςιμερα μασ φζρνουν ςε αυτι τθν κζςθ.
Παρότι και οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν βοθκοφν, από το πρωί μζχρι το βράδυ 99 μζρεσ τϊρα, ζχουμε αποδείξει
πωσ με τθν αποφαςιςτικότθτά μασ, με τθ ςυςπείρωςθ γφρω από το Σωματείο μασ, το ΣΕΤΗΠ που είναι ςτο
πλευρό μασ μποροφμε να αντζξουμε. Ζχει φανεί ότι ο εργοδότθσ μασ πιζηεται πολφ με τον αγϊνα μασ. Τον
ζχουμε αναγκάςει δφο φορζσ να κάνει πίςω, να ςπάςει τθν αδιαλλαξία του.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΤΜΕ ΠΙΩ ΕΧΟΤΜΕ ΣΗ ΔΤΝΑΜΗ
O εργοδότθσ χρθςιμοποιεί άλλοτε το μαςτίγιο φζρνοντασ τθν αςτυνομία, τρομοκρατϊντασ μασ και
προςπακϊντασ να μασ διαχωρίςει. Άλλοτε με το καρότο, πατά πάνω ςτισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που ζχουμε
και προςπακεί να εκβιάςει τθ ςυμφωνία μασ ςτισ μειϊςεισ μιςκϊν. Δυςκολίεσ που οφείλονται ςτθν κίνθςθ τθσ
εργοδοςίασ να μασ επιβάλλει τθν εκ περιτροπισ εργαςία, μα κφρια γιατί εμείσ πάντα παράγαμε τεράςτιο
πλοφτο με τθ δουλειά μασ ενϊ μασ πετάγανε ψίχουλα και καρπωνόντουςαν τα περιςςότερα.
Η μάχθ αυτι είναι πρωτόγνωρθ για όλουσ μασ, μζςα ςε ςυνκικεσ οξυμζνων προβλθμάτων ςτισ ίδιεσ μασ τισ
ηωζσ. Παρόλα αυτά ο αγϊνασ που δίνουμε ςιμερα είναι μονόδρομοσ για εμάσ. Το μζλλον που διαγράφεται
μπροςτά μασ είναι δφςκολο. Αν εμείσ ςιμερα δεχτοφμε να δουλζψουμε με διαλυμζνα δικαιϊματα, τα
παιδιά μασ ςε τι ςυνκικεσ κα εργάηονται; Αν τϊρα υποκφψουμε, αργότερα τι κα ζρκει;
Μζςα ςτισ 99 αυτζσ μζρεσ ανακαλφψαμε τθ δφναμι μασ. Και αυτι πθγάηει από τθν οργάνωςι μασ. Είμαςτε
ενωμζνοι ςα μια γροκιά για αυτό δε μποροφν να μασ λυγίςουν. Γνωρίηουμε ότι όλο το προθγοφμενο διάςτθμα
που ιμαςταν μόνοι μασ, ο εργοδότθσ μποροφςε να μασ λυγίςει, να μασ χειραγωγιςει. Όχι πια!

ΕΧΟΝΣΑ Ω ΦΑΡΟ ΣΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΩΝ ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ
ΔΕΝ ΛΤΓΙΖΟΤΜΕ ΔΕΝ ΤΠΟΧΩΡΟΤΜΕ
Στθν τελευταία μασ ςυνζλευςθ αποφαςίςαμε να παραςτοφμε ωσ επιτροπι, ςε κοινι ςυνάντθςθ, με
πρωτοβουλία του ΣΕΤΗΠ, με όλα τα ςωματεία ςτου κλάδου για το πϊσ κα οργανϊςουμε καλφτερα τθν πάλθ
μασ ενάντια ςτθν επίκεςθ που ζχουν εξαπολφςει οι εργοδότεσ ςτισ ηωζσ μασ. Σε μια πρϊτθ κουβζντα με τα
ςωματεία που ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα του Σωματείου μασ, φάνθκε ζντονθ θ ανάγκθ για ςυντονιςμό και
κοινι οργάνωςθ. Για το λόγο αυτό και με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ των 100 θμερϊν απεργίασ καλοφμε ςε
ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ όλα τα ςωματεία και εργαηόμενουσ του κλάδου, ζξω από τθ Phone Marketing
τθν Παραςκευι 29/06/2012 και ϊρα 18:00, κακϊσ και οποιονδιποτε κζλει να ςυμπαραςτακεί ςτθν πάλθ
μασ. Ο αγϊνασ μασ αφορά όλουσ και θ νίκθ μασ κα είναι νίκθ όλθσ τθσ εργατικισ τάξθσ. Καλοφμε και τουσ
κατοίκουσ τθσ Νζασ Ιωνίασ και των γφρω περιοχϊν να ςυμπαραςτακοφν ςτο δίκαιο αγϊνα μασ, κακϊσ όλοι
μασ βιϊνουμε και ςτο ςπίτι και ςτθ δουλειά τθν αντεργατικι και αντιλαϊκι επίκεςθ.

ergazomenoi.phonemarketing@hotmail.gr

