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Κιαδηθή χκβαζε Βηβιίνπ 2010-2011
Οη εξγνδόηεο ηνπ θιάδνπ ηνπ βηβιίνπ (ΠΟΔΒ θαη ΔΚΒ), εθδφηεο θαη βηβιηνπψιεο, ήηαλ
απνθαιππηηθνί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε 2010: «δελ
ζέινπκε λα ζηελνρσξήζνπκε ηελ θπβέξλεζε!» Σν κλεκόλην πνπ ππέγξαςε κε ηελ ηξόηθα ΔΔ-ΓΝΣ
πξνβιέπεη ην πάγσκα ησλ απνδνρώλ καο θαη ηε ξηδηθή πεξηθνπή όισλ ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ
θαη θαηαθηήζεσλ. Σα αθεληηθά καο, ζε πιήξε ελόηεηα θαη κέησπν απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο καδί
κε ηνλ ΔΒ, ηελ θπβέξλεζε, ηνπο εκπόξνπο θαη ηξαπεδίηεο, αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά, θαη ζηηο 3
ζπλαληήζεηο δηαπξαγκάηεπζεο, θάζε -έζησ παξακηθξή- αχμεζε γηα ην 2010. Αξλήζεθαλ αθόκα
θαη νπνηεζδήπνηε ζεζκηθέο αιιαγέο θαη αηηήκαηα.
Γύν δξόκνη ππήξραλ: λα θαηαιήμνπκε ζηελ δηαηηεζία, ε νπνία κε δηαηηεηηθή απόθαζε ζα έδηλε ηελ
άζιηα ζύκβαζε ηνπ κλεκνλίνπ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο ηεο θπβέξλεζεο γηα πάγσκα
ησλ κηζζώλ (0% γηα ην 2010, 0% γηα ην α΄ εμάκελν 2011 θαη από ηνλ Ινύιην 1,5%) ή λα πηέζνπκε γηα
ππνγξαθή ζύκβαζεο ηώξα κε θάηη θαιύηεξν. Σειηθά, κε πίεζε θαη πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζε
ππνγξάθεηαη Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε κε 1,5% αύμεζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2011.
Ζ εμέιημε απηή είλαη ην απνηέιεζκα:
- ηεο πνιηηηθήο πνπ ζέιεη ηνπο εξγαδόκελνπο λα πιεξώζνπλ ηα ζπαζκέλα ηεο θξίζεο πνπ άιινη
δεκηνύξγεζαλ. Μαο θαινύλ έηζη λα πιεξώζνπκε εκείο ην ρξένο ηνπο. Έλα ρξένο πνπ δελ
δεκηνπξγήζακε, θαη πνπ πιεξώζακε ήδε 2 θαη 3 θνξέο.
- ηεο πξαθηηθήο ησλ εξγνδνηώλ, πνπ ζην όλνκα ηεο θξίζεο, ηώξα «θιείλνπλ» όιεο ηηο «εθθξεκόηεηεο»
πνπ είραλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο: απνιύνπλ, απζαηξεηνύλ, παξαβηάδνπλ λόκνπο, κεηώλνπλ ην
εξγαηηθό θόζηνο δειαδή ηηο απνδνρέο καο, θιείλνπλ ηκήκαηα ή θαη νιόθιεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ
θεξδνθνξνύλ όζν ζα ήζειαλ, θιπ.
- Σεο ζηάζεο ηεο ΓΔΔ θαη ηνπ ππνηαγκέλνπ ζπλδηθαιηζκνύ, πνπ απνδερόκελνη ηελ νπζία ηεο
ινγηθήο όηη «όινη θηαίκε», όηη ε νηθνλνκία είλαη δήζελ «εζληθή» άξα πξέπεη λα ηε ζώζνπκε εκείο,
ζπλαίλεζαλ θαη ππέγξαςαλ ηελ θαηάπηπζηε Δζληθή πιινγηθή ύκβαζε κε απμήζεηο 0%+0% γηα ην
2010 θαη 0% γηα ην πξώην 6-κελν ηνπ 2011 θαη πάεη ιέγνληαο. Μηα ύκβαζε πνπ έβαιε ηαθόπιαθα
ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ησλ θιάδσλ (θαη ηε δηθή καο) θαη ππνλόκεπζε θάζε δηεθδίθεζε γηα απμήζεηο.
- ηεο αδπλακίαο ησλ εξγαδόκελσλ (θαη ζην δηθό καο θιάδν) λα απνθξνύζνπλ κέρξη ζηηγκήο ηελ
επίζεζε, λα αθπξώζνπλ ζηελ πξάμε ηελ πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο, λα
επηβάιινπλ απμήζεηο θαη όηη είλαη αλαγθαίν γηα λα δήζνπλ, ζε κηα δύζθνιε πεξίνδν.

ηελ πνιηηηθή ηεο θαηάξγεζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζα αληηηάμνπκε ηελ
ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο θαη ηελ πάιε γηα πιήξε εθαξκνγή ηεο
θιαδηθήο καο ζχκβαζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο!
πλάδειθνη-ζζεο,
Με ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο (εζληθή, θιαδηθέο, επηρεηξεζηαθέο) ην εξγαηηθφ θίλεκα θαη ηα
ζπλδηθάηα επηβάιινπλ θάπνηνπο ειάρηζηνπο φξνπο, ηφζν ζην κηζζνινγηθφ επίπεδν (θαηώηεξνη
κηζζνί), φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ζεζκηθψλ δηαζθαιίζεσλ θαη θεθηεκέλσλ (αξγίεο, άδεηεο,
παξνρέο ζε είδνο, πεξηνξηζκόο ηεο εξγνδνηηθήο «εμνπζίαο» θ.ιπ.). Η θιαδηθή καο ύκβαζε είλαη ην
κέζν γηα ηε ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ησλ όξσλ εξγαζίαο καο. Δίλαη όκσο απνηέιεζκα ηνπ
ζπζρεηηζκνύ δύλακεο κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη εξγαδόκελσλ. Αληαλαθιά θάζε θνξά ηελ ηθαλφηεηα
ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ (ζπλδηθάηα) λα επηβάιινπλ
θαιχηεξνπο φξνπο, λα απνζπάζνπλ λίθεο θαη αηηήκαηα. Από απηή ηε ζθνπηά, ε Κιαδηθή
χκβαζε πνπ ππνγξάθνπκε δελ αληηζηνηρεί ζηηο αλάγθεο καο, δελ εθθξάδεη ηα αηηήκαηα θαη
ηνπο ζηόρνπο ηνπ πιιόγνπ. Αληαλαθιά φκσο ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Δίλαη
έλα κηθξφ βήκα κέζα ζην θιίκα θαηάξγεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, γεληθεπκέλεο επίζεζεο ζηα
εξγαηηθά ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα. Γηαζθαιίδεη –ζε έλα βαζκφ- ηνπο φξνπο δηεθδίθεζεο θαη
εξγαζίαο ζηνλ θιάδν.

ήκεξα, ζηφρνο ησλ εξγνδνηώλ, ηεο θπβέξλεζήο ηνπο θαη ησλ ππεξεζληθώλ κεραληζκώλ ηνπο ΔΔ θαη
ΓΝΣ, είλαη λα θαηαξγήζνπλ ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκβάζεηο. Με κηα ζεηξά
λόκνπο θαη πνιηηηθέο, πξνσζνύλ ηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε (δειαδή ηελ θαζόινπ δηαπξαγκάηεπζε)
θάζε εξγαδόκελνπ μερσξηζηά κε ηνλ εξγνδόηε. Με ηελ αλεξγία λα θαιπάδεη, ηηο απνιύζεηο λα
πνιιαπιαζηάδνληαη, κε ηελ θηώρεηα λα ρηππάεη ηελ πόξηα νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ εξγαδόκελσλ,
πνηα κπνξεί λα είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ αηνκηθά θάζε εξγαδόκελνπ;
Πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ πίζσ, λα γθξεκίζνπλ όηη έρεη απνκείλεη από ηηο θαηαθηήζεηο θαη ηε ζπιινγηθή
ζηάζε θαη δξάζε ησλ εξγαδόκελσλ. Πξνσζνύλ κηζζνύο 590 επξώ γηα ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο.
ε απηή ηελ επίζεζε πξέπεη λα πνύκε όινη καδί έλα κεγάιν ΟΥΙ:
Γελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ραξίζνπκε ηίπνηα νχηε λα ζπζηάζνπκε ηίπνηα ζην όλνκα ηεο δηθήο
ηνπο θξίζεο. Γελ κνηξαζηήθακε ηνλ πινύην ηνπο ζηα ηόζα ρξόληα θεξδνθνξίαο θαη «αλάπηπμήο» ηνπο.
Γελ ήκαζηαλ «θαιεζκέλνη» ζηα κεγάια θαγνπόηηα ηνπο. Σώξα δελ ζα πιεξώζνπκε ηνλ ινγαξηαζκό!
Σα πξψηα ζχκαηα ηεο θξίζεο είλαη νη εξγαδφκελνη θαη γη΄ απηφ ρξεηάδνληαη άκεζα ελίζρπζε.
- Απαηηνχκε ηελ πιήξε εθαξκνγή φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ θιαδηθή καο ζχκβαζε, παληνχ!
Εεηάκε ηηο απμήζεηο καο απφ 1.1.2011!
- πδεηάκε θαη νξγαλψλνπκε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ πάιε καο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο.
- ρεδηάδνπκε θαη πξνσζνχκε ηηο αγσληζηηθέο καο θηλεηνπνηήζεηο, ελάληηα ζε θάζε πξνζπάζεηα
γηα «επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο», κεηώζεηο κηζζώλ, θιπ.

πκκεηέρνπκε ζηελ παλεξγαηηθή απεξγία ζηηο 15 Γεθέκβξε
ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ ελάληηα ζηηο απνιχζεηο, ελάληηα ζην ρηχπεκα ησλ
πιινγηθψλ πκβάζεσλ, ελάληηα ζηνλ αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ!
.................................................................................................................

ΑΠΟΛΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
Ανηί για εθιάληηρ, ζςλλογικόρ αγώναρ!
ε πξαγκαηηθό εθηάιηε κεηαηξέπεηαη ε πξννπηηθή ηεο αλεξγίαο. Η εξγνδνζία (αθνύ ηεο έιπζε ηα
ρέξηα ε θπβέξλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ κε όιν απηό ηνλ θαηαθιπζκό ησλ
αληεξγαηηθώλ λόκσλ θαη ξπζκίζεσλ) έρεη θιηκαθώζεη ηελ επίζεζε. Σα λνύκεξα πνπ απξνθάιππηα θαη
κε θπληθό ηξόπν αλακαζνύλ θπβέξλεζε θαη ΜΜΔ είλαη ελδεηθηηθά. Έλα εθαηνκκύξην άλεξγνη
(ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΓΔΔ) ζα είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο επίζεζεο.
Η εμέιημε απηή δελ ζα κπνξνύζε παξά λα αγγίμεη ην θαη ηνλ θιάδν ηνπ βηβιίνπ. Οη 94 εξγαδφκελνη
ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ δελ ήηαλ παξά ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ. Σν ζύλνιν ησλ
εξγνδνηώλ ηνπ θιάδνπ πνπ εδώ θαη κήλεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θξίζε σο κέζσ εθθνβηζκνύ, ηώξα
αμηνπνηνύλ ηα λέα κέηξα θαη πξνρσξνύλ νινηαρώο ζε αληεξγαηηθέο κεζνδεύζεηο.
Καζεκεξηλά ζρεδόλ, ζε δηάθνξνπο ρώξνπο δνπιεηάο νη εξγαδόκελνη θαινύκαζηε λα πιεξώζνπκε ηα
ζπαζκέλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο ηειεπηαίεο απνιύζεηο ζε Διεπζεξνπδάθε, ΠΑΣΑΚΗ, Π.
Κπξηαθίδε, Δπζηαζηάδε θ.ιπ.). Αο κε βηαζηνύκε λα πηζηέςνπκε πσο απηή ε θαηάζηαζε είλαη
«κνλόδξνκνο» γηα ηελ εξγνδνζία ιόγσ ηεο δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Γελ έρεη πεξάζεη
πνιύο θαηξόο από ηελ απόθαζε ησλ εθδόζεσλ ΦΤΥΟΓΙΟ λα εθρσξήζνπλ ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ
ηνπο ζε εηαηξεία LOGISTICS, απόθαζε πνπ πέηαμε ζην δξόκν 15 ζπλαδέιθνπο ηελ ίδηα ώξα πνπ ν
θύθινο εξγαζηώλ ηνπ έρεη απνγεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ πσο νη απνιύζεηο ζε
νπνηνδήπνηε ρώξν έρνπλ ηε ινγηθή ηεο αύμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο ηνπ
αίζρνπο ησλ απνιχζεσλ ε εξγνδνζία πξνρσξάεη θαη ζε κεηψζεηο κηζζψλ κέζσ ηεο
ηαπηφρξνλεο κείσζεο ηνπ σξαξίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο εθδόζεηο ΔΣΙΑ θαη Φπηξάθε.
Η εξγνδνζία έρεη αλνίμεη όια ηεο ηα ραξηηά. Σν εξώηεκα είλαη ηη θάλνπκε εκείο νη εξγαδόκελνη. Θα
αλερηνύκε απηό ην αληεξγαηηθό πνγθξόκ απηαπαηώκελνη όηη κπνξνύκε λα ηε βνιέςνπκε αηνκηθά; Η
θπξίαξρε πνιηηηθή δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα ηέηνηεο απηαπάηεο. Γελ δεκηνπξγήζακε εκείο ηελ θξίζε
ηνπο, δελ ζα πιεξώζνπκε εκείο ηηο δεκηέο ηνπο! Σν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ζηελ αμηνπξέπεηα δελ
γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, παξά θαηαθηηέηαη κε αγώλεο ζε θάζε ρώξν εξγαζίαο. (Σξαλό
παξάδεηγκα ε αλάθιεζε ηεο απόιπζεο ηεο Υ.Υ. από ηνλ Π. Κπξηαθίδε κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ
πιιόγνπ.)
Δηδηθά ζε απηήλ ηε ζπγθπξία πνπ πάλε λα θάλνπλ πξάμε ηνλ εξγαζηαθφ 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.
Ζ ζπζπείξσζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζην χιινγν είλαη ην αλαγθαίν βήκα γηα λα κπνξέζνπκε
λα θάλνπκε ηελ αγαλάθηεζή καο δύλακε αλαηξνπήο απηήο ηεο θαηάζηαζεο.

-------------------------------------------------------------------------ΠΑΘΖΟΜΣΑ ΛΕ ΣΑ ΕΙΑΣΟΛΛΤΡΘΑ
Σηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο παξαθνινπζνύκε κε κεγάιε έθπιεμε έλα κπαξάδ απνιύζεσλ ζηελ αιπζίδα
βηβιηνπσιείσλ ηνπ εθδνηηθνχ νξγαληζκνχ Π. Κπξηαθίδε. Μέζα ζε ηξεηο κόιηο εβδνκάδεο έρνπλ
απνιπζεί
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπλάδειθνη από ηα
θαηαζηήκαηα
ηνπ
νξγαληζκνύ
ζηελ
Αζήλα, ελώ επόκελε εβδνκάδα αθνινύζεζαλ άιιεο ηξεηο απνιύζεηο ζην ππνθαηάζηεκα ηεο
Θεζζαινλίθεο. Παηώληαο πάλσ ζηηο "δηεπθνιύλζεηο" γηα ηηο απνιύζεηο θαη ηε κείσζε πξνζσπηθνύ,
ησλ λέσλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ ηνπ κλεκνλίνπ, ν εθδ. νξγαληζκόο Π. ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ νξίδεη πεξηθνπέο
πάλσ ζηηο δσέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Κάπνηνη, ίζσο, βηαζηνύλ λα κηιήζνπλ γηα κηα αθόκε πξνβιεκαηηθή
επηρείξεζε, πνπ δελ αληέρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εμαλαγθάδεηαη ζε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνύ. Δίλαη όκσο πξάγκαηη έηζη;
ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο είλαη γλσζηή εδώ θαη ρξόληα ε ζπλεξγαζία ηνπ κεγαινεπηρεηξεκαηία
Λαπξεληηάδε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νξγαληζκνύ Π. Κπξηαθίδε. Η θνηλή ηνπο δηαδξνκή θαη ν όκηινο πνπ
έρνπλ ζπζηήζεη έρνπλ γξάςεη "ηζηνξία" γηα ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο ηεο ρώξαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Χο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 επίζεκα ην δίδπκν ησλ Λ. Λαπξεληηάδεο θαη Π. Κπξηαθίδε δηαζέηεη ηα

ζπκκεηνρή ζηνλ Πήγαζν (12,22%) ηηο εθεκεξίδεο «Athens News» «Espresso», «Espresso Κύπξνπ»,
«θήλα», «City Press», «Ιζνηηκία» θαη πεξηνδηθά όπσο ην «Free», ην «Jolie», ην «Olive». Αθόκε η
ηνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο Flash (100%) , θάη 100,3 (10%), RED (10%) ην www.flash.gr , ηνπο
ηειενπηηθνύο Sport TV (Κπξηαθίδεο 100%), ΓΔΚΑ (MYENPI 100%) , θάη TV (Κπξηαθίδεο 10%)
Πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπλ επηβεβαησζεί πξνο ην παξόλ αλαθέξνπλ πσο ην δίδπκν απέθηεζε έλα
επηπιένλ 8,93% ζηνλ Πήγαζν. ην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ ην δίδπκν έξημε θόθθηλε ςήθν (sic)
αγνξάδνληαο από ην . Κόθθαιε εθηόο θαη ην Sport TV θαη ην Flash, ην 10% ηεο ΠΑΔ Οιπκπηαθόο ην
10% ηεο Θξύινο ΑΔ κέζσ ηεο Red land 10% θαη ην 50% ηεο Καξατζθάθε ΑΔ . ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα
απέθηεζε ην 31,31% ηεο Proton Bank, ελώ εμαγόξαζε θαη ηνλ εθδνηηθό νίθν Αθξίηα.
 Καξδηά ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ νκίινπ απνηειεί ε θαξκαθνεηαηξεία Alapis, δεύηεξε κεγαιύηεξε ζηελ
αγνξά ηεο ρώξαο. Η Alapis κε ην κπάζηκν ηνπ δηδύκνπ Λ. Λαπξεληηάδε - Π. Κπξηαθίδε ζηνλ ρώξν ησλ
ΜΜΔ (πνπ πήξε όπσο θαίλεηαη κνξθή ρηνλνζηηβάδαο) εμαζθάιηζε απξόζθνπηα κεγάιε πξνβνιή ζηα
κέζα ηνπ νκίινπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γηλόηαλ δεθηή ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ από ηελ
επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
 Μόιηο πξηλ έλα ρξόλν ν ηδηνθηήηεο ηνπ νξγαληζκνύ είρε κηιήζεη γηα "κεδεληθέο απνιύζεηο" ζηνλ
νξγαληζκό, "άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο" θαη κάιηζηα ζην όλνκα ηεο "αγάπεο πξνο ηε παηξίδα".
Όια απηά βέβαηα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηαθήκηδε ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νκίινπ.
Σα ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρώξν ηνπ βηβιίνπ, δελ έρνπλ θακηά δηάζεζε ή ηε δπλαηόηεηα λα
παίμνπλ ην ξόιν ελόο ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ, ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη ησλ
εμαγνξώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη κεγαινεπηρεηξεκαηίεο. Όκσο είλαη δεδεισκέλε καο πξφζεζε λα
ππεξαζπίζνπκε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα καο παληνχ. Καη
γη' απηό ξσηάκε:
 Πσο ζηνηρεηνζεηνχληαη νη απνιχζεηο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ νκίινπ;
 Μήπσο θάπνηνη θχξηνη παίδνληαο κε εθαηνκκχξηα λνκίδνπλ πσο κπνξνχλ λα παίδνπλ θαη κε

ηηο δσέο ησλ ζπλαδέιθσλ;
 Ση ζεκαίλεη ε δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ παξά κνλάρα ηε ζηαδηαθή
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνπσιείσλ;
 Εήιεςαλ κήπσο νη θχξηνη ηνπ νξγαληζκνχ Κπξηαθίδε ηελ ηχρε ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ;
ΝΑ ΑΚΤΡΩΘΟΤΝ ΟΗ ΑΠΟΛΤΔΗ
ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ ΣΟ ΓΑΪΣΑΝΑΚΗ ΣΩΝ ΠΔΡΗΚΟΠΩΝ
ΝΑ ΣΑΜΑΣΖΔΗ Ζ ΚΟΡΟΪΓΗΑ ΠΔΡΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΔΟΤΚΕΘΑ ΙΑΘ ΣΗΜ ΙΤΡΘΑΙΗ: ΠΟΣΕ!!!
Ο Ννκάξρεο Αζελώλ, θ. γνπξόο θαη ν πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Αζήλαο (ΔΑ), θ.
Καξέιιαο, έζεζαλ εαπηνύο ζηελ ππεξεζία ησλ γλσζηώλ κεγάισλ θαη πνιπεζληθώλ εκπνξηθώλ
αιπζίδσλ θαη απνθάζηζαλ παξάλνκα θαη εηζηζειηθά λα αλαθνηλώζνπλ ην άλνηγκα ησλ
θαηαζηεκάησλ θαη ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2010 (λα δνπιεχνπκε θαη 2ε Κπξηαθή ηνλ Γεθέκβξε)!

Οη εξγαδφκελνη είλαη απνθαζηζκέλνη λα κελ επηηξέςνπλ ζηελ πξάμε ην άλνηγκα ησλ
θαηαζηεκάησλ ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ! Ήδε νκνζπνλδίεο, εξγαηηθά ζσκαηεία θαη ζύιινγνη
ζρεδηάδνπλ θηλεηνπνηήζεηο, ώζηε λα κελ επηηξέςνπκε απηή ηελ απζαηξεζία! Καλέλαο ζηε
δνπιεηά!

Καινχκε ζε έθηαθηε ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηνπ πιιφγνπ, ηελ ΣΡΗΣΖ 7/12,
ζηηο 8.00 κ.κ. ζηα γξαθεία καο, κε ζέκα ηελ

θήξπμε 24-σξεο ΑΠΔΡΓΗΑ ζηηο 12 Γεθέκβξε, ψζηε λα εκπνδίζνπκε
ηελ δνπιεηά γηα 2ε Κπξηαθή!
Αιιειεγγχε, ζπλαδειθηθφηεηα, ζπζπείξσζε ζην χιινγν
Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,
Σε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα θάζε εξγαδόκελν, ζε κηα επνρή πνπ νη πηέζεηο, νη απζαηξεζίεο, νη
παξαβηάζεηο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε εληαηηθνπνίεζε θαη νη απνιύζεηο είλαη
θαζεκεξηλό θαηλόκελν, ην «όπιν» ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο ζπλαδειθηθόηεηαο, ηνπ αγώλα θαη ηεο
αμηνπξέπεηαο, απνθηά πνιιαπιάζηα ζεκαζία.
Ο Σύιινγνο είλαη έλα ηέηνην «όπιν» ζηα ρέξηα ζνπ. Ενημέπωζέ μαρ για κάθε ζήηημα από ηο σώπο
δοςλειάρ ζος!
Πάπε μέπορ ζηιρ ζςζηηήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ ηος ςλλόγος!
Ιάθε Πέμπηη, από ηιρ 5.30 μ.μ. έωρ ηιρ 10.00 μ.μ. ηα γπαθεία ηος ςλλόγος είναι ανοισηά.
Κόνηος 6 (2ορ όποθορ) Εξάπσεια, Σηλ.: 210-3820537, e-mail: sylyp_vivliou@yahoo.gr
Κάζε Πέκπηε, ζηηο 7.30 γίλεηαη ε αλνηρηή ζπλέιεπζε δξάζεο. Σπδεηάκε κε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα
θάζε δήηεκα πνπ πξνθύπηεη.
Η ζςμμεηοσή ζος είναι αναγκαία, οςζιαζηική και αποηελεζμαηική!

ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΤ– ΧΑΡΣΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
Λφληνπ 6 (2νο φξνθνο) Δμάξρεηα,
Σει.: 210-3820537,
e-mail: sylyp_vivliou@yahoo.gr
site: www.bookworker.gr

