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Σν ζθαγείν ησλ απνιύζεσλ ζηα βηβιηνπσιεία ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ θαιά θξαηεί. 

Άιιεο 3 απνιύζεηο αλαθνίλσζε ε εξγνδνζία ηελ Πέκπηε 28-4 αλεβάδνληαο ηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό ησλ απνιπκέλσλ ζηνπο 18 από ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ. Οη εξγνδόηεο 

ηνπ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ έρνπλ δείμεη εδώ θαη θαηξό όηη ζηόρνο ηνπο είλαη ε 

επηρείξεζε ηνπο λα ιεηηνπξγεί κε εξγαδόκελνπο ρσξίο δηθαηώκαηα θαη εξγνδόηεο 

ρσξίο ππνρξεώζεηο.  

 

Δελ είλαη ηπραίν όηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε αξλείηαη λα εθαξκόζεη ηελ ..Ε ηνπ 

βηβιίνπ, (αθόκα θη όηαλ ε επηζεώξεζε εξγαζίαο ηελ ππνρξεώλεη λα θαηαβάιεη ηα 

επηδόκαηα αλαδξνκηθά ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηα δηεθδίθεζαλ) νύηε όηη έρεη ήδε 

πξνρσξήζεη ζε θαζπζηεξήζεηο πιεξσκώλ εληείλνληαο ην θιίκα θόβνπ ζην ρώξν ηεο 

δνπιεηάο. 

 

Η αδηαιιαμία ηεο εξγνδνζίαο θάλεθε θαη ζηελ ζπλάληεζε κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ 

ζσκαηείνπ. Αξλήζεθαλ ηελ επαλαπξόζιεςε ηνπ ζπλαδέιθνπ Μπάκπε, ηελ 

εθαξκνγή ηεο ..Ε. θαη λα δεζκεπηνύλ όηη ζα ζηακαηήζνπλ νη απνιύζεηο.  

 

Εξγαδόκελνη-εο ζηα βηβιηνπσιεία ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ, νη εξγνδόηεο ζηελ επίζεζε 

πνπ καο έρνπλ εμαπνιύζεη έρνπλ ηελ ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, ηεο Ε.Ε., ηνπ Δ.Ν.Σ. 

θαη ησλ Μ.Μ.Ε. Ο πην ηζρπξόο όκσο ζύκκαρνο ηνπο είλαη ν δηθόο καο θόβνο, ε δηθηά 

καο αδπλακία. Πνηνο-πνηα από εζάο είλαη ζίγνπξνο όηη αύξην δελ ζα έξζεη θαη ε δηθή 

ηνπ ζεηξά; Όζν εκείο ζθύβνπκε ην θεθάιη, όζν ν θόβνο εμνπζηάδεη ηελ ζθέςε θαη 

ηελ πξάμε καο, ηόζν πεξηζζόηεξν ηζρπξνί καο θαίλνληαη. 

 

Εκείο βάδνπκε ην εξώηεκα ζε όινπο ζαο. Αλ αύξην είζαη εζύ πνπ ζα απνιπζείο, ηη ζα 

απαληήζεηο ζην εξώηεκα, ηη έθαλα εγώ γηα λα κελ ζπκβεί απηό; Πώο ζα θαιπθζνύλ 

νη βαζηθέο αλάγθεο  δηαβίσζεο κε πεληρξά έλαληη; 

 

πλάδειθνη-ζζεο ν ζύιινγνο ζαο θαιεί λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαθάησ γηα 

λα βάινπκε επηηέινπο θξέλν ζε απηή ηελ  θαηάζηαζε. Ήξζε ε ώξα λα ζηαζνύκε ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιιν, λα πάξνπκε θνπξάγην ν έλαο από ηνλ άιιν, λα αγσληζηνύκε ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιιν, γηα λα ζηακαηήζνπκε ηελ αξηζκεηηθή ησλ απνιύζεσλ, θαη ηελ 

εξγνδνηηθή απζαηξεζία.  
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