
Ο
ι εργαζόμενοι στα Carrefour – Μαρινόπουλος, έχουν
ξεκινήσει κινητοποιήσεις για να πάρουν τα δεδουλευ-
μένα τους και να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας

τους. �εκαναν σταση εργασίας, προχώρησαν σε απεργία στις
22 Ιούλη με την στήριξη των κλαδικών τους σωματείων και
συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι να νικήσουν. 

Είμαστε στο πλευρό τους στον αγώνα που δίνουν για να
μην επιτρέψουν να περάσει πάνω στις δικές τους πλάτες η
κρίση στην οποία έχει οδηγήσει η εργοδοσία την μεγαλύτερη
επιχείρηση στον κλάδο. 

Ο Μαρινόπουλος δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Μετά
τα χιλιάδες μικρά μαγαζιά που έκλεισαν, τώρα η κρίση αγγί-
ζει τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι και αν λένε οι υπουργοί του
Τσίπρα για την ανάπτυξη που έρχεται. Ο Μαρινόπουλος, ο
Μαμιδάκης και η Τζέτ Όιλ, το Λήδρα Μάριοτ, είναι η αρχή.  

Η  Carrefour – Μαρινόπουλος έκανε αίτηση υπαγωγής στο
άρθρο 99 και αυτό τίποτε θετικό δεν προμηνύει για τους
12.000 εργαζόμενους. Οι ιδιοκτήτες αποθησαύρισαν αμύθητα
κέρδη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες από τη δουλειά των
εργαζόμενων. Έκτισαν έναν όμιλο με δεκάδες επιχειρήσεις
όπως την ΦΑΜΑΡ, με πάνω από 10 εργοστάσια σε όλο τον κό-
σμο, τα καταστήματα  Sephora, τα starbuks κλπ.  Έβγαλαν τε-
ράστια ποσά στο εξωτερικό, επένδυσαν σε άλογα, «έργα τέ-
χνης»,  εξοχικά σε εξωτικά μέρη, off shore εταιρίες. 

Τώρα που η κρίση χτύπησε την πόρτα τους, φεύγουν σαν
τα ποντίκια από το καράβι που βουλιάζει. Άφησαν τεράστια
χρέη εκατομμυρίων σε δεκάδες προμηθευτές και οδηγούν
12000 εργαζόμενους στην απληρωσιά, την ανασφάλεια και
την ανεργία, και δίπλα σε αυτούς αρκετές χιλιάδες ακόμη ερ-
γαζόμενους που δουλεύουν στους προμηθευτές που «φέσω-
σε» ο Μαρινόπουλος.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στα Carrefo-
ur – Μαρινόπουλος και απαιτούμε απο την εργοδοσία  την

άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων, να
μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας, να μην υπάρξει καμία βλα-
πτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων. 

Η κυβέρνηση να πάψει να παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πι-
λάτου. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Διατήρησαν τους νόμους
των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και αφήνουν
τους εργοδότες ασύδοτα να συνεχίζουν το καταστροφικό
τους έργο. 

Να απαιτήσουμε την κατάσχεση της «προσωπικής» περι-
ουσίας της εργοδοσίας. Η εργοδοσία, για δεκαετίες αγόραζε
με πίστωση (από προμηθευτές και τράπεζες) αλλά πουλούσε
τις μετρητοίς. Το 1,3 δις που είναι τα σημερινά χρέη της εται-
ρίας, η ιδιοκτησία το εισέπραξε σε ζεστό χρήμα από τις πω-
λήσεις, και αυτά τα χρήματα «επενδύθηκαν» σε εξοχικά, σε
άλογα, έργα τέχνης, ακριβά αυτοκίνητα, και off shore εται-
ρίες.  Να πληρώσει λοιπόν την τωρινή κρίση η εργοδοσία, με
την περιουσία που έχει αποθησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια. 

Και αν δεν μπορεί η εργοδοσία, να δώσει λύση το κράτος.
Να κρατικοποιήσει την αλυσίδα των Σουπερ Μάρκετ, χωρίς
ούτε ένα ευρώ αποζημίωση στους ιδιοκτήτες και να κάνει τα
Carrefour – Μαρινόπουλος «κοινωνικά παντοπωλεία». Με αυ-
τόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τη δουλειά τους,
και μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν στον κόσμο στις
γειτονιές, φτηνά προϊόντα, χωρίς την μεσολάβηση των κερ-
δών και της κερδοσκοπίας.

Καλούμε κάθε εργαζόμενο και νεολαίο, να στηρίξει  την
καμπάνια αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει ο Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια. Να κερδίζουμε ψηφίσματα από όλα τα
σωματεία που δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους αγωνι-
ζόμενους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου και να απλώσου-
με τη φωνή του παντού. Να γίνουμε δύναμη στήριξης στις
μάχες που δίνουν γιατί η νίκη τους θα είναι νίκη για όλους
τους εργαζόμενους.
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