
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΕΣΑΡΣΗ 29/9 

 
Πξηλ από ιίγεο κέξεο αλαθνηλώζεθε ην αηθληδηαζηηθό θιείζηκν ησλ εθδόζεσλ «Διιεληθά 
Γξάκκαηα» θαη ε απόιπζε 94 ζπλαδέιθσλ. Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο εθδνηηθνύο νίθνπο πνπ 
ρξόληα ιεηηνπξγνύζε κε ηε ζηήξημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ νκίινπ Λακπξάθε, πεηάεη ζην δξόκν ηνπο 
εξγαδόκελνπο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ν κεγαινκέηνρνο ηνπ ΓΟΛ, Ψπράξεο αγνξάδεη πνζνζηό ηεο 
ηξάπεδαο FMPG. Δθαηό εξγαδόκελνη απνιύνληαη θαη ε πίηα μαλακνηξάδεηαη. 
 
Η εμέιημε απηή απνηειεί έλα θνκκάηη κόλν ηνπ ζθεληθνύ πνπ πάεη λα ζηεζεί ζηνλ θιάδν ηνπ 
βηβιίνπ αιιά θαη επξύηεξα. Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κε πξόζρεκα - θαζνδήγεζε ην Γ.Ν.Τ. θαη ηηο 
επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξλάεη ηα πην αληεξγαηηθά κέηξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ 
(θαηάξγεζε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, λόκνο γηα ηηο νκαδηθέο απνιύζεηο, ειαζηηθή 
εξγαζία θ. ά), εμαπνιύνληαο κηα θαηά κέησπν επίζεζε ζηνλ θόζκν ηεο δνπιεηάο. Τελ ίδηα ώξα 
δίλεη πξνθιεηηθά παθέηα δηζεθαηνκκπξίσλ ζε ηξάπεδεο θαη θνξναπαιιαγέο (ήηνη πεξαίσζε) ζε 
κεγαιν-νθεηιέηεο (εξγνδόηεο) θιπ.   
 
Οη εξγνδόηεο πνπ εδώ θαη κήλεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ «θξίζε» σο κέζν εθθνβηζκνύ, ηώξα 
αμηνπνηνύλ ηα λέα κέηξα θαη πξνρσξνύλ νινηαρώο ζε αληεξγαηηθέο κεζνδεύζεηο, κε νκαδηθέο 
απνιύζεηο, κεηώζεηο σξαξίσλ κε ηαπηόρξνλε κείσζε κηζζώλ, ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ησλ 
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ. 
 
Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα θαη ζην ρώξν ηνπ βηβιίνπ, όπνπ νη εξγαδόκελνη θαινύληαη λα 
πιεξώζνπλ ηα ζπαζκέλα κε απηό ηνλ ηξόπν (απνιύζεηο, κείσζε κηζζνύ). 
 
Οη εξγνδόηεο θαη νη νξγαλώζεηο ηνπο (ΠΟΔΒ, ΣΔΚΒ) παίδνπλ ην θξπθηνύιη ζην ζέκα ηεο 
ππνγξαθήο ηεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ην 2010. Χξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα 
πξνζρήκαηα θαη θσιπζηεξγίεο γηα λα απνθύγνπλ κηα δηκεξή ζπλάληεζε, ώζηε λα πξνρσξήζεη ε 
ππόζεζε ζύκβαζε. Με ηα ρίιηα δόξηα θάζηζαλ ζην ηξαπέδη ηνλ Ινύιε, δηα ηνπ λνκηθνύ ηνπο 
ζπκβνύινπ, ρσξίο θπζηθά λα θέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δεζκεύζεηο γηα ηα αηηήκαηά 
καο. Από ηόηε ηνπο ςάρλνπκε θαη δελ ηνπο «βξίζθνπκε». Δίλαη μεθάζαξε ε πξόζεζή ηνπο λα 
ππνλνκεύζνπλ ηε κεγάιε θαηάθηεζε ηνπ θιάδνπ, ηε ζπιινγηθή καο ζύκβαζε. Αο μέξνπλ θαιά, 
πσο δε ζα ηνπο ην επηηξέςνπκε. 
 
Γε δεκηνπξγήζακε εκείο ηελ θξίζε ηνπο, δε ζα πιεξώζνπκε ηηο δεκηέο ηνπο! Τν δηθαίσκα ζηελ 
εξγαζία θαη ηελ αμηνπξέπεηα δε δηαπξαγκαηεύεηαη, παξά θαηαθηηέηαη κε αγώλεο ζε θάζε ρώξν 
εξγαζίαο. Δηδηθά ζε απηή ηε ζπγθπξία πνπ πάλε λα θάλνπλ πξάμε έλαλ εξγαζηαθό κεζαίσλα, 
πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ θαη πάιη θεξδηζκέλνη, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δώζνπκε κηα ερεξή 
απάληεζε θαη λα βάινπκε σο αλάρσκα ηελ αιιειεγγύε, ηε ζπλαδειθηθόηεηα, ηνπο αγώλεο καο.  
 

Γι’ αςτό    - στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στα «Ελληνικά Γράμματα»   

 

                     - απαιτούμε  την άμεση υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας   

 

                     -  ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ την Σετάρτη 29/9 
 
ΟΛΟΙ στην ΑΠΔΡΓΙΑΚΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ: 10.30 π.μ. στο ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ τος ΓΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ (όλωνορ & Ασκληπιού) 
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