
Μηυαμικξί με Μπλξκάκι: Εχή λάρςιυξ για μα 
κεοδίζει ςξ κετάλαιξ! 

Ζ επίθερη ςξσ κεταλαίξσ ρςα εογαριακά μαπ δικαιώμαςα ρσμξλικά ρςξμ κλάδξ 
ςχμ καςαρκεσώμ, μελεςώμ και παοξυήπ ςευμικώμ σπηοεριώμ ρσμευίζεςαι.  

Σςα καςαρκεσαρςικά έογα και ςα γοατεία ςχμ ξμίλχμ βιώμξσμε ςιπ αςέλειχςεπ ώοεπ 
δξσλειάπ, ςη δξσλειά ςα Σαββαςξκύοιακα,  ςημ εμςαςικξπξίηρη ςηπ εογαρίαπ, ςημ 
απληοχριά, ςημ έλλειφη μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ, ςιπ πιέρειπ για μεςακίμηρη ρε 
έογα εκςόπ Αςςικήπ ή εκςόπ Ελλάδαπ με απαοάδεκςξσπ όοξσπ, ςξ τόβξ ςηπ απόλσρηπ 
και ςιπ μέεπ μειώρειπ μιρθώμ.  

Ο μόμξπ λαιμηςόμξπ για ςξ αρταλιρςικό τέομει μέεπ απώλειεπ για ςξσπ 
εογαζόμεμξσπ με Μπλξκάκι.  Αμ ρσμσπξλξγίρει καμείπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ και 
τξοξλξγία,  η απώλεια ςξσ ειρξδήμαςξπ νεπεομά ςξ 60%. Ασςόπ είμαι και έμαπ απ’ 
ςξσπ  βαρικξύπ λόγξσπ για ςημ ςεοάρςια αιμξοοαγία διαγοατώμ  ρσμαδέλτχμ απ’ 
ςξ ΣΔΔ, για ςξ γεγξμόπ όςι ξι μιρξί ρυεδόμ ασςαρταλιρμέμξι ρςξ ΣΜΔΔΔ είμαι 
αμαρτάλιρςξι και με ςημ απειλή καςαρυέρεχμ.  

Σξ κετάλαιξ επιυειοεί μα καςξυσοώρει επιθεςικά ςημ καςάογηρη κάθε 
δικαιώμαςξπ ςχμ εογαζόμεμχμ με Μπλξκάκι. Οι όμιλξι ρςξμ καςαρκεσαρςικό κλάδξ 
και εσούςεοα, ρςη διάοκεια ςηπ ςελεσςαίαπ 15εςίαπ μεςέςοεφαμ ςξ «μπλξκάκι» ρε 
κύοια μξοτή ρύμβαρηπ εογαρίαπ για ςξσπ μιρθχςξύπ μηυαμικξύπ και ςευμικξύπ, 
ανιξπξιώμςαπ ςξ χπ ςξ βαρικό ςξσπ όπλξ για μα ρσγκαλύπςξσμ ρυέρειπ εναοςημέμηπ 
μιρθχςήπ εογαρίαπ. Σήμεοα η αρςική πξλιςική ρυεδιάζει μα ςξ γεμικεύρει και ρε άλλεπ 
καςηγξοίεπ εογαζξμέμχμ, εμώ ρςξμ κλάδξ εμταμίζεςαι η ποξρπάθεια για μέα 
επιδείμχρη ςχμ όοχμ εογαρίαπ με Μπλξκάκι, με εμβλημαςικό ςξ παοάδειγμα ςξσ 
ξμίλξσ ΕΛΛΑΚΤΩΡ.  

Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιυείοηρε μα σπξυοεώρει μιρθχςξύπ Μηυαμικξύπ με Μπλξκάκι μα 
δευςξύμ μέξ ςύπξ αςξμικήπ ρύμβαρηπ παοξυήπ σπηοεριώμ με ποχςξταμείπ 
καςαυοηρςικξύπ όοξσπ (νέμξ δίκαιξ, απόλσρη ρε πεοίπςχρη αρθέμειαπ για πάμχ από 
15 μέοεπ ςξ υοόμξ ή ξοιρμόπ και πληοχμή αμςικαςαρςάςη, αρτάλιρη από ςξμ 
εογαζόμεμξ ςηπ μελέςηπ ςξσ και απαίςηρη απξζημίχρηπ ςξσ ξμίλξσ από ςξμ 
εογαζόμεμξ ρε πεοίπςχρη πξσ ποξκύφξσμ απαιςήρειπ κάπξιξσ πελάςη ποξπ ςξμ 
όμιλξ, καςάογηρη ιαςοικξύ απξοοήςξσ κ.λπ.). Οι όοξι ασςήπ ςηπ ρύμβαρηπ 
ρσμξφίζξσμ με κοασγαλέξ ςοόπξ ςξ ετιαλςικό μέλλξμ ςχμ ελαρςικώμ εογαριακώμ 
ρυέρεχμ πξσ επιδιώκει μα επιβάλλει ςξ κετάλαιξ και η Δ.Δ., με ςη ρςήοινη όλχμ 
ςχμ διαδξυικώμ κσβεομήρεχμ πξσ έυξσμ ρςημ σπηοερία ςξσπ.  

Κλιμάκχρη ςηπ επίθερηπ  από κσβέομηρη – ΔΔ – άουξσρα 
ςάνη 

 Η επίθερη ςχμ ξμίλχμ, ςξσ κεταλαίξσ ρςα δικαιώμαςά μαπ δεμ έυει ςελειχμό! Με ςη 
ρςήοινη ςηπ κσβέομηρηπ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιυειοξύμ μα ιρξπεδώρξσμ όρα δικαιώμαςα δεμ 
καςάτεοαμ ξι ποξηγξύμεμεπ κσβεομήρειπ. Με πεοιρρό θοάρξπ η κσβέομηρη 
εςξιμάζεςαι μα μξμξθεςήρει μέα μέςοα για λξγαοιαρμό ςξσπ, με βάρη ςιπ «βέλςιρςεπ 
ποακςικέπ» και ςημ «καμξμικόςηςα» ςηπ ΕΕ ςξσ κεταλαίξσ. Έςρι ξμξμάζξσμ ςη 
ρύγυοξμη δξσλεία, ςημ εκμεςάλλεσρη ρύμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςχμ επιυειοημαςικώμ 
ξμίλχμ! Οι πεοιβόηςεπ επεμδύρειπ για ςημ ένξδξ από ςημ κοίρη έυξσμ ποξαπαιςξύμεμα 
ςη δξσλειά υχοίπ δικαιώμαςα, με μιρθξύπ φίυξσλα, ςημ εογαρία υχοίπ ρσμβάρειπ, 
υχοίπ δερμεύρειπ χπ ποξπ ςξμ αοιθμό απξλύρεχμ και ςιπ απξζημιώρειπ απόλσρηπ. Οι 
όμιλξι  έυξσμ αμάγκη από εογαζόμεμξσπ εσέλικςξσπ για διαρτάλιρη ςηπ κεοδξτξοίαπ 



ςξσπ, υχοίπ εμπόδια από ςημ ξογάμχρη και ςη ρσμδικαλιρςική δοάρη ςχμ 
εογαζξμέμχμ. Ακόμα κι ασςό ςξ πεμιυοό επίδξμα αμεογίαπ ςξ ξμξμάζξσμ επιςαγή 
εογαρίαπ και ςξ δίμξσμ δώοξ ρςξ κετάλαιξ για απαρυόληρη αμέογχμ. 

 

Όυι άλλεπ θσρίεπ για ςα κέοδη ςξσ κεταλαίξσ! 

Για εμάπ καμξμικόςηςα είμαι η ρςαθεοή δξσλειά με δικαιώμαςα, η επαματξοά ςχμ 
ΣΣΕ, η καςάογηρη ςχμ ελαρςικώμ μξοτώμ, ξι ασνήρειπ ρςξσπ μιρθξύπ και ρςιπ 
ρσμςάνειπ, η μείχρη ςξσ εογάριμξσ υοόμξσ. Έυξσμε καθαοό πλέξμ, η αμάπςσνή ςξσπ 
δε τέομει αμάκςηρη απχλειώμ για εμάπ και ςα παιδιά μαπ! Σςήμεςαι πάμχ ρςα 
ρσμςοίμμια ςχμ δικαιχμάςχμ μαπ. 

Οι αρςικέπ κσβεομήρειπ και ξι «εςαίοξι» έυξσμ ποόθσμξσπ ρσμξμιληςέπ ςξσπ δήθεμ 
«εκποξρώπξσπ» ςχμ εογαζξμέμχμ ρςη ΓΔΔ. Σξ ίδιξ έογξ ζήραμε ρςη 
διαποαγμάςεσρη ςχμ επιρςημξμικώμ τξοέχμ (ΣΔΔ και Δπιμεληςήοια) και ςηπ ΓΔΔ 
για ςξ αρταλιρςικό, με ςη γοαμμή ςχμ «διξοθώρεχμ» ςξσ μόμξσ λαιμηςόμξσ. 
Εμόφει ςηπ μέαπ αμςεογαςικήπ επίθερηπ ρςα εογαριακά δικαιώμαςα, ςξ παιυμίδι 
ρςήμεςαι ακόμα μια τξοά για ςημ εναπάςηρη ςχμ εογαζξμέμχμ με ςξσπ ρςημέμξσπ 
κξιμχμικξύπ διαλόγξσπ, ρςξσπ ξπξίξσπ ρσμμεςέυει ναμά η πλειξφητία ςηπ ΓΔΔ, 
μαζί με ςξσπ εογξδόςεπ και ςημ κσβέομηρη, για μα δώρξσμ δήθεμ «ςη ρκληοή μάυη 
ςηπ διαποαγμάςεσρηπ με ςξσπ δαμειρςέπ». Δεμ σπάουει καμέμαπ "κξιμχμικόπ" 
διάλξγξπ πξσ γίμεςαι για ςξ ρσμτέοξμ ςχμ εογαζξμέμχμ! 

Βαδίζξσμε μαζί με ςιπ δεκάδεπ Ομξρπξμδίεπ και Εογαςικά Κέμςοα, εκαςξμςάδεπ 
ρχμαςεία και διεκδικξύμε με αμσπξυώοηςξ αγώμα ςημ καςάογηρη ςχμ αμςεογαςικώμ 
μόμχμ ςχμ ςελεσςαίχμ εςώμ, ςημ σπξγοατή Εθμικήπ Γεμικήπ Σσλλξγικήπ Σύμβαρηπ 
Εογαρίαπ και κλαδικώμ ρσμβάρεχμ εογαρίαπ. 

Όλεπ και όλξι ρςξμ αγώμα για ρςαθεοή δξσλειά με δικαιώμαςα, για 
ασνήρειπ ρε μιρθξύπ, ρσμςάνειπ, κξιμχμικέπ παοξυέπ! 

Να καςαογηθεί ςώοα η ελαρςική εογαρία με ςξ Μπλξκάκι! 

Απαιςξύμε ςημ καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςεογαςικώμ και 

αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ! 

Απαιςξύμε ςημ επαματξοά και σπξγοατή ςχμ κλαδικώμ ρσμβάρεχμ 

εογαρίαπ με ασνήρειπ ρςξσπ μιρθξύπ για αμαπλήοχρη ςχμ απχλειώμ 

μαπ! 
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