
 

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ 

Χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, με αβέβαιο 
μέλλον, εκατοντάδες χιλιάδες από μας, έχουμε 
ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε αντοχή! 
Τα lockdown έχουν ισοπεδώσει τη ζωή μας, χωρίς 
να προσφέρουν καμιά ουσιαστική προστασία 
από την πανδημία που συνεχίζει να θερίζει τις 
οικογένειές μας. Τα νοσοκομεία και οι ΜΕΘ έχουν 
γεμίσει ασφυκτικά. Οι εμβολιασμοί γίνονται με 
το σταγονόμετρο. Οι χώροι δουλειάς που έχουν 
παραμείνει σε λειτουργία και τα μέσα μεταφοράς 
αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού. 

Η βία και η τρομοκρατία της κυβέρνησης με 
προσαγωγές, συλλήψεις, πρόστιμα και συνεχή 
κυνηγητό δημιουργούν επιπλέον ασφυξία, 
επιδιώκοντας να μας κάνει να αποδεχτούμε την 
πραγματικότητα που επέβαλε, κομμένη και 
ραμμένη στα μέτρα των εργοδοτών.    

Ζούμε για ένα χρόνο με ψίχουλα που τα 
πληρώνουμε από τη φορολογία μας την ώρα που 
η κυβέρνηση μοιράζει σε ξενοδόχους, 
αεροπορικές εταιρείες και μεγαλοεργοδότες του 
κλάδου τα εκατομμύρια σαν στραγάλια. 
Θρηνούμε θύματα από τον κορονοϊό, αλλά και 
την εντατικοποίηση, από δεκάδες εργατικά 
ατυχήματα, για να παραμένουν οι κροίσοι 
«αποστειρωμένοι» στις βίλες και στα πανάκριβα 
θέρετρά τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑZOYΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ 

Όπως θέλησαν να λογαριάσουν και στην αρχή της 
πανδημίας, αφήνοντας την πλειοψηφία των 
εργαζομένων του κλάδου δίχως κανένα μέτρο 
στήριξης, ούτε τα ψίχουλα που τους 
υποχρεώσαμε τελικά να δώσουν. Νόμισαν ότι θα 
βρουν την ευκαιρία να ξεμπερδέψουν με μιας 
από όσα δικαιώματα μας απέμειναν, όπως την 
επαναπρόσληψη των εποχικών. 

Οι αγώνες που οργανώσαµε είχαν 
αποτέλεσµα. Ήταν η µοναδική ελπίδα 
µέσα στο χάος που δηµιούργησε η 
δίψα για κέρδη και η πανδηµία.  
Βάλαµε µπροστά τα όπλα µας: την 
ενότητα και την αλληλεγγύη µας. 

Τώρα όµως ήρθε η ώρα να δώσουµε  
άλλη µια µεγάλη µάχη. 
Για να παραµείνουµε υγιείς 
Για να µην πεινάσει κανείς 

Για να γυρίσουµε ΟΛΟΙ στη δουλειά 
Για να έχουµε µισθούς και δικαιώµατα 
που να καλύπτουν τις ανάγκες µας 

Κλαδικά Σωµατεία στον Επισιτισµό και στον Τουρισµό 
Αττικής    Λασιθίου ΤΑΛΩΣ 
Κέρκυρας   Σάµου 
Θεσσαλονίκης   Λευκάδας 
Αχαΐας   Κεφαλληνίας - Ιθάκης 
Λάρισας   Μεσσηνίας 
Ιωαννίνων   Χανίων 
Κω    Κάστρου Αµαλιάδας 
Ζακύνθου   Έβρου 
Θήρας    Λέσβου 
Ικαρίας-Φούρνων   Καβάλας και Θάσου 
Λήµνου 

Μας θέλουν φτηνούς και εξαθλιωμένους, 
για να μας «λιώσουν» όταν ανοίξουν τα 

ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις τους. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ 

Σταθήκαµε όρθιοι γιατί είµαστε οργανωµένοι! 
Καθένας μόνος του είμαστε εύκολος στόχος.  
Όλοι μαζί αποτελούμε μια ισχυρή δύναμη. 
Γιατί τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!!! 
Και τα Σωματεία μας είναι οι οργανωτές μας. 
Εκεί συζητάμε, ενημερωνόμαστε, αποφασίζουμε. 
Χωρίς τα Σωματεία κανένας αγώνας μας δεν θα 
είχε αποτέλεσμα. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

Να διασφαλιστεί] το δικαίωμα της 
επαναπρόσληψης όλων των εποχικών στον 
τουρισμό] και στον επισιτισμό]. Καμιά απόλυση.  

Αξιοπρεπές εισόδημα για όλους μέχρι να αρθούν 
τα περιοριστικά] μέτρα και να ανοίξουν οι 
επιχειρήσεις. 

Συλλογικές Συμβάσεις με μισθούς αξιοπρεπείς 
και δικαιώματα με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλη τη χώρα.  

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες!!! 
Με αυτό το κριτήριο αποφασίζουμε τα αιτήματά 
μας. Με τις ανάγκες των οικογενειών μας στην 
υγεία, στην εργασία, στην στέγη, στη μόρφωση, 
στον ελεύθερο χρόνο.  
Γι’ αυτό και δεν έχουμε καμιά σχέση, αντίθετα 
αντιπαλεύουμε όσους μέσα στα σωματεία μας 
λένε ότι πρέπει να ζούμε τόσο-όσο να μη θιγούν 
τα κέρδη των εργοδοτών μας.  
Είναι αυτοί που υπογράφουν μαζί με τους 
εκμεταλλευτές μας να χάνουμε όλο και 
περισσότερα, όταν οι ανάγκες μας αυξάνονται. 
Την ίδια ώρα που η τεχνολογία και η επιστήμη 
μπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους 
εργαζόμενους ευημερία και πρόοδο, μια πολύ 
καλύτερη ζωή. 

Με τα Σωµατεία µας και το πλαίσιο 
των αναγκών µας, καλούµε όλα τα 
σωµατεία και τους εργαζόµενους του 
κλάδου να διαδηλώσουµε σε όλη τη 
χώρα στις 9 Απρίλη 2021. 

Με συγκεντρώσεις μπροστά από κάθε τουριστικό 
αξιοθέατο σε όλες τις περιοχές δίνουμε το τελικό 
και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα στους εργοδότες 
μας και στην κυβέρνησή τους: 
 
Ούτε ένας λιγότερος στη δουλειά! 
Ούτε ένα ευρώ λιγότερος μισθός! 
Ούτε ένα λεπτό παραπάνω εργασία! 
 
Μέτρα υγείας και ασφάλειας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 


