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Θεσσαλονίκη 14/2/2017
ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: «Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στην επιχείρηση ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»
Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση «Καρυπίδης» παραμένουν απλήρωτοι από πέρσι το Φλεβάρη. Τα
μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται, την ίδια στιγμή που ο εργοδότης εφαρμόζει τα σχέδια
του, όχι μόνο για να μη χάσει ούτε ευρώ, αλλά να βγει και κερδισμένος από τα παζάρια του με νέους
επενδυτές. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη μέση ενός γύρου συνεχόμενων πιέσεων και εκβιασμών
προκειμένου να χάσουν τα δεδουλευμένα τους, τις συμβάσεις τους, να παζαρέψουν τη δουλειά τους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από την άλλη μένει ουσιαστικά θεατής αφήνοντας τα παζάρια να εξελίσσονται
στις πλάτες των εργαζόμενων.
Το παράδειγμα της επιχείρησης "Καρυπίδη" είναι μια απάντηση σε αυτούς που έλεγαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια πως τις επιχειρήσεις τις κλείνουν οι εργαζόμενοι και οι αγώνες τους. Είναι οι
ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο του Εμπορίου που εξελίσσονται αμείωτα, με
συγχωνεύσεις, εξαγορές, κλεισίματα επιχειρήσεων και θύματα χιλιάδες εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι στον Καρυπίδη, στο πλάι του σωματείου και μέσα από τις συλλογικές τους αποφάσεις,
συνεχίζουν τον αγώνα παρά τις δυσκολίες για καταβολή των δεδουλευμένων τους και τη διατήρηση όλων
των θέσεων εργασίας. Παράλληλα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις-παρεμβάσεις σε κοινωφελείς
οργανισμούς, κρατικούς φορείς και τράπεζες, απαιτώντας να διαγραφούν οι οφειλές τους, να μην κοπεί το
νερό, το ρεύμα, να απαλλαχθούν από δημοτικά τέλη, να ανακουφιστούν συνολικά από χρέη και οικονομικά
βάρη που αδυνατούν να ανταποκριθούν.
Το ΔΣ και η Επιτροπή Αλληλεγγύης του σωματείου με ανακοίνωσή τους κάλεσαν τα ΔΣ των σωματείων, τα
μέλη τους, τις Επιτροπές Αγώνα, τις Επιτροπές Ανέργων, τις Λαϊκές Επιτροπές να εδραιώσουν την
αλληλεγγύη στον αγώνα τους, να συνεχίσουμε από κοινού τον αγώνα για τα δικαιώματα κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Η έκφραση αλληλεγγύης όλων μας θα είναι καταλυτική όχι μόνο για τον αγώνα των εργαζόμενων στον
Καρυπίδη, αλλά και για την ισχυροποίηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις
βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές που υπηρετούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο αγώνας αυτός είναι
αγώνας όλων μας.
Απαιτο με:
 Την άμεση κατα ολή των ε ουλευμένων
 Τη ιασφάλιση των έσεων εργασίας
 Την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης και των
εργαζομένων.
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