
 
Βρεσ ένα λόγο για να μην κάνεισ απεργία... 

 
- Μόπωσ να μη ριςκϊρω να «μπω ςτο μϊτι» του αφεντικού; Να αποφύγω την απόλυςη, να βολευτώ με ό,τι 
μπορώ... 
 

Η εποχό του «εγώ ελπύζω να τη βολϋψω» ϋχει τελειώςει οριςτικϊ. Όςο δεν λϋμε τα δικϊ μασ όχι, τόςο 
τα αφεντικϊ «βρύςκουν και τα κϊνουν». Μπροςτϊ ςτη γενικευμϋνη και οργανωμϋνη επύθεςη των 
εργοδοτών, κανεύσ δεν εύναι πια εξαςφαλιςμϋνοσ από απολύςεισ, περικοπϋσ και εκβιαςμούσ. Εύναι 
ςημαντικό, περιςςότερο παρϊ ποτϋ, όλοι και όλεσ μαζύ να αντιςτεκόμαςτε καθημερινϊ ςτουσ χώρουσ 
εργαςύασ και να δεύχνουμε ότι δεν υποταςςόμαςτε ςτη μούρα που μασ επιφυλϊςςουν. Όςο 
προωθεύται ο ανταγωνιςμόσ μεταξύ των εργαζομϋνων (αλλϊ και των ανϋργων), τόςο πρϋπει να 
ςυςπειρωνόμαςτε και να απαντϊμε ςυλλογικϊ για να υπεραςπιςτούμε τα δικαιώματϊ μασ.  
 

- Εύναι όμωσ δυνατόν να αρνηθώ την ατομικό ςύμβαςη που με εξαςφαλύζει κϊπωσ; Μπορώ να ζητϊω 
αυξόςεισ ςε μιςθούσ ό υπογραφό ςυλλογικών ςυμβϊςεων; 
 

Εϊν ςτουσ εργαςιακούσ μασ χώρουσ μπορϋςουμε να χτύςουμε ϋναν τρόπο ςυνεύρεςησ μεταξύ μασ ωσ 
ςυνϊδελφοι, εϊν προςπαθόςουμε να κρατϊμε μια ςυλλογικό ςτϊςη απϋναντι ςτα προβλόματϊ μασ, 
τότε ναι, μπορούμε να βϊλουμε φραγμό ςτο νϋο εργαςιακό μοντϋλο των ατομικών ςυμβϊςεων και 
του κοινωνικού κανιβαλιςμού. Δεν εύναι δα και ϋγκλημα να διεκδικούμε ςυλλογικϋσ 
διαπραγματεύςεισ και να αξιώνουμε μιςθούσ που να καλύπτουν τισ ανϊγκεσ μασ.  
 

- Ναι, αλλϊ η επιχεύρηςη εδώ και καιρό πϊει χϊλια. Μόπωσ να υπομεύνω κι εγώ κϊποιεσ θυςύεσ για το καλό 
τησ, ώςτε να βγούμε από το αδιϋξοδο; 
 

Εύδαμε και τισ εταιρύεσ που ςυνεχύζουν να κϊνουν τζύρο ό να επεκτεύνονται, πώσ διςτϊζουν να 
μειώςουν μιςθούσ ό να απολύςουν υπαλλόλουσ... Σόμερα, καλούμαςτε να πληρώςουμε εμεύσ τη δικό 
τουσ κρύςη, χθεσ όμωσ δεν μοιραςτόκαμε τα κϋρδη 
τουσ. Όταν μιλϊνε για θυςύεσ, εννοούν την 
εξαςφϊλιςη τησ κερδοφορύασ τουσ με τη μεύωςη 
των μιςθών. Καταργούν εργαςιακϊ κεκτημϋνα 
που ϋχουμε κατακτόςει με αγώνεσ. Αντύ οι 
εργαζόμενοι να εύμαςτε τα θύματα, χρειϊζεται να 
αντιςταθούμε και να ανακτόςουμε το ϋδαφοσ, 
χρειαζόμαςτε νϋουσ αγώνεσ. 
 

- Εντϊξει, αλλϊ εδώ καταρρϋουν τα πϊντα, η 
οικονομύα τησ χώρασ κινδυνεύει. Μπορώ να κϊνω 
εγώ κϊτι από μόνοσ μου; 
 

Μα κϊθε φορϊ που το ςύςτημϊ τουσ, ο 
καπιταλιςμόσ, βρύςκεται ςε κρύςη, οι πολιτικού 
και οικονομικού εκφραςτϋσ του, ςτο όνομα τησ 
“εθνικόσ ενότητασ”, ζητούν από τουσ 
εργαζόμενουσ να “ςώςουν την κατϊςταςη”. 
Πρϋπει να ςυνειδητοποιόςουμε ότι ςε τϋτοιεσ 
εποχϋσ εύναι που πρϋπει να κινητοποιούμαςτε 
ςυλλογικϊ, να παύρνουμε την κατϊςταςη ςτα 
χϋρια μασ, να προτϊςςουμε τουσ ταξικούσ και  
κοινωνικούσ αγώνεσ, με αλληλεγγύη και 
αξιοπρϋπεια, ακόμα και ςτο μικροπεριβϊλλον 
μασ, ςτο χώρο που εργαζόμαςτε και 
ςυναντϊμε τουσ ςυναδϋλφουσ μασ. 
 
 



 
 

 
Τι  κάνουμε 
 
Στη ςημερινό πραγματικότητα τησ 
ϊγριασ λιτότητασ, του αυταρχιςμού 
και του κοινωνικού κανιβαλιςμού, 
δεν μασ μϋνει παρϊ να αρνηθούμε 
αυτόν την πραγματικότητα. Εμεύσ 
επιλϋγουμε να μην υποκύψουμε 
ςτουσ εκβιαςμούσ των αφεντικών 
για μειώςεισ ςτουσ -όδη ανεπαρκεύσ 
για τισ ανϊγκεσ μασ- μιςθούσ. Οι 
εργοδότεσ του κλϊδου αποφεύγουν 
την υπογραφό κλαδικόσ ςύμβαςησ 
ενώ ςτόνουν νϋο ςωματεύο 
(ΕΝΕΛΒΙ). Κϊθε ατομικό διαπραγμϊτευςη οδηγεύ ςτον ανταγωνιςμό μεταξύ μασ και υπονομεύει κϊθε 
ςχϋςη ςυναδελφικότητασ και αλληλεγγύησ. Στο νϋο κοινωνικό και οικονομικό μοντϋλο που 
προωθούν, προςπαθούν να μασ χωρύςουν ςε επιςφαλεύσ εργαζόμενουσ και ανϋργουσ, ςε φτωχούσ και 
φτωχότερουσ. Η δικό μασ απϊντηςη εύναι οι ςυλλογικού αγώνεσ για την αξιοπρϋπειϊ μασ, για να μη 
ζόςουμε ςαν δούλοι, για να οικοδομόςουμε μύα νϋα κοινωνύα ιςότητασ, αλληλεγγύησ και ελευθερύασ. 
 
Η ςυλλογικό μασ δρϊςη δεν αρχύζει ούτε ςταματϊ με μύα κλαδικό απεργύα. Δημιουργούμε πυρόνεσ 
αντύςταςησ ςε κϊθε εργαςιακό χώρο, οργανώνοντασ ςυνελεύςεισ, ςυζητώντασ με ςυναδϋλφουσ, 
υπεραςπιζόμενοι το δικαύωμα που ϋχουμε όλοι ςτην εργαςύα. Στισ πιϋςεισ και τουσ εκβιαςμούσ για 
υπογραφό ατομικών ςυμβϊςεων, απαντϊμε με ςυλλογικοπούηςη ςτο χώρο δουλειϊσ, επιδιώκουμε 
μϋςα από ςωματειακό επιτροπό ό ακόμα και επιχειρηςιακό ςωματεύο -ςε μεγϊλουσ χώρουσ δουλειϊσ- 
τη ςυλλογικό διαπραγμϊτευςη για όλουσ τουσ εργαζόμενουσ. Στεκόμαςτε δύπλα ςτον καθϋνα, εύτε 
εύναι ωρομύςθιοσ, εύτε μερικόσ ό πλόρουσ απαςχόληςησ. Προςπαθούμε να ϋχουμε μια κοινό πορεύα 
αναπτύςςοντασ δύκτυο αλληλεγγύησ και αλληλοβοόθειασ. Προςφϋρουμε όπου μπορούμε την ηθικό, 
ψυχολογικό και υλικό μασ ςυμπαρϊςταςη. Οργανώνουμε τισ δρϊςεισ μασ ςυλλογικϊ και από τα κϊτω. 
Εντϊςςουμε τισ μικρϋσ και τισ μεγϊλεσ μϊχεσ μασ ςε ϋναν ευρύτερο αγώνα, εντόσ και εκτόσ των 
χώρων δουλειϊσ, ενϊντια ςτο ςύςτημα τησ εκμετϊλλευςησ, τησ καταπύεςησ και τησ εξαθλύωςησ.  
 

 

- Απέναντι ςτον κοινωνικό κανιβαλιςμό προτάςςουμε τουσ ςυλλογικούσ μασ αγώνεσ. 
 

 
 

- Απαιτούμε μιςθούσ που να καλύπτουν τισ ανάγκεσ μασ. 
 
 

 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ :  ΣΡΙΣΗ 15 ΜΑΗ  
 

 

[απεργιακή ςυγκέντρωςη-πορεία : 10.30πμ, όλωνοσ & Αςκληπιού] 

 

 
ύλλογοσ Τπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικήσ 

 

Λόντου 6 (β΄ όροφοσ), Εξϊρχεια 210-3820537  sylyp_vivliou@yahoo.gr  bookworker.wordpress.com 


