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Ο ΑΓΩΝΑ ΣΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ «ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ» ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΚΗ ΟΤ ΕΜΠΡΑΚΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Η «λαπαξρίδα» ηεο ιηαληθήο πώιεζεο βηβιίνπ, ηα Βηβιηνπωιεία «ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ» έρνπλ
κεηαηξαπεί ζε «λαπαξρίδα» αληεξγαηηθώλ επηινγώλ. Με πξόζρεκα ηε κεηαθόκηζε ζε λέν θηίξην ηνπ
θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο (νδόο Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αζήλα), απέιπζαλ 18 εξγαδόκελνπο, ηνπο πξώηνπο
κήλεο ηνπ 2011. Σαπηόρξνλα αξλνύληαη λα εθαξκόζνπλ ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ
ππάξρεη ζην ρώξν ηνπ Βηβιίνπ. Γελ θαηαβάινπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο επηδόκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από
ηε ζύκβαζε απηή, ζπγθεθξηκέλα ην επίδνκα ηακεηαθώλ ιαζώλ θαη ην επίδνκα μέλεο γιώζζαο.
Αθνύ κείωζαλ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο κε ηηο απνιύζεηο θαη κε ηε κε θαηαβνιή ηωλ επηδνκάηωλ, ηώξα
θαζπζηεξνύλ λα θαηαβάινπλ ηνπο κηζζνύο. Η θαζπζηέξεζε έρεη ήδε θηάζεη ζην δίκελν.
Όινη γλωξίδνπλ πωο ν «ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ» δελ είλαη κηα ακειεηέα επηρείξεζε. Έρεη πνιιά
ππνθαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα franchise ζε όιε ηελ Διιάδα. πκκεηέρεη επίζεο ζηελ αιπζίδα
θαηαζηεκάηωλ «NΔWSTAND-ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ» θαζώο θαη ζην δίθηπν δηαλνκήο θαη εκπνξίαο
βηβιίωλ «ΔΡΜΗ». Δίλαη κηα εηαηξεία πνπ επί ρξόληα έραηξε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο. Σώξα κε
πξνθιεηηθό ηξόπν καο ιέεη, πωο δελ βγαίλεη. Γη’ απηό παξαβηάδεη ηε ζύκβαζε εξγαζίαο, γη’ απηό
απνιύεη, γη’ απηό δαλείδεηαη κε ην δόξη (θαη άηνθα) από ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο
ηωλ κηζζώλ είλαη δαλεηζκόο κε ην «έηζη-ζέιω».
Καη ηελ ίδηα ώξα πνπ ζπκβαίλνπλ απηά, ν «ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ» έρεη μεθηλήζεη κηα ηεξάζηηα
δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ θνζηίδεη ρηιηάδεο επξώ, γεκίδνληαο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ ΜΔΣΡΟ κε αθίζεο θαη
δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.
Η ηαρηηθή ηωλ εξγνδνηώλ, λα θνξηώζνπλ ηα βάξε ηεο δηθήο ηνπο θξίζεο ζηηο πιάηεο ηωλ εξγαδνκέλωλ,
δελ πξέπεη λα πεξάζεη. Γελ κνηξαζηήθακε ηόζα ρξόληα ηα θέξδε ηνπο, δελ ζα πιεξώζνπκε ηώξα ηελ
θξίζε ηνπο (ππαξθηή ή πιαζκαηηθή).

Η θνξνϊδία, ε απζαηξεζία, ε αζιηόηεηα ηεο εξγνδνζίαο ζα απαληεζνύλ όπωο ηνπο αμίδεη.
Οη απνιπκέλνη από ηελ επηρείξεζε θαη ν ύιινγόο καο, εδώ θαη κήλεο, βξίζθνληαη ζε αγωληζηηθέο
θηλεηνπνηήζεηο, κε δεκόζηα θαηαγγειία ηωλ αληεξγαηηθώλ επηινγώλ ηεο εξγνδνζίαο, κε δηακαξηπξίεο
έμω από ηα βηβιηνπωιεία «ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ», κε πξνζθπγή ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θ.α. ηνπο
απνιπκέλνπο πνπ πξνζέθπγαλ ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο, θαηαβιήζεθε ήδε ην επίδνκα ηακεηαθώλ
ιαζώλ.
πλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα λα γίλνπλ ζεβαζηά ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ζηα Βηβιηνπωιεία
«ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ». πλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ζε
θάζε επηρείξεζε.
Απεπζπλόκαζηε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό, ζηνπο γνλείο, ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ζηε λενιαία, ζηνπο
πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο, θαιώληαο ηνπο λα δείμνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο θαη λα ζηεξίμνπλ απηό ηνλ
αγώλα.
Ο αγώλαο απηόο είλαη θαη δηθόο ζνπ αγώλαο. Καη εζύ μέξεηο ηη ζεκαίλεη απόιπζε, ηη ζεκαίλεη κείωζε
κηζζνύ, δηάιπζε ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ, θαηάξγεζε ηωλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ, απιήξωηε
δνπιεηά. Η λίθε ζηνλ «ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗ» ζα είλαη θαη δηθή ζνπ λίθε.
Απαηηνύκε:
- Να θαηαβιεζνύλ άκεζα όια ηα δεδνπιεπκέλα. Κακία θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξωκή ηωλ κηζζώλ.
- Να γίλεηαη ζεβαζηή ε θιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε. Να θαηαβιεζνύλ όια ηα επηδόκαηα πνπ
πξνβιέπεη.
- Να ζηακαηήζνπλ νη απνιύζεηο. Να επαλαπξνζιεθζεί ν ζπλάδειθνο Χαξ. Αξκπηιηάο

