ΑΜΔΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΗ ΣΗ ΤΝΑΓΔΛΦΙΑ ΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΔΙΟ «ΔΤΡΙΠΙΓΗ»
Σηελ επνρή ηεο νινέλα θαη πην νμπκέλεο θαη γεληθεπκέλεο επίζεζεο ησλ «από πάλσ» ζηε δσή θαη ηα
δηθαηώκαηά καο, βξηζθόκαζηε θαη πάιη σο ζσκαηείν λα παιεύνπκε ελάληηα ζε κία αθόκα απόιπζε, έλα
θαζόινπ κεκνλσκέλν θξνύζκα γηα ηνλ θιάδν καο, πνπ καδί κε πνιιά άιια όπσο νη απιήξσηεο ππεξσξίεο,
αιιά θαη θπξίσο νη απιήξσηνη κηζζνί, ηα ειαζηηθά σξάξηα, ε επηδίσμε ησλ εξγνδνηώλ γηα αηνκηθέο θαη
επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο κε ζαθώο δπζκελέζηεξνπο όξνπο,… ζπλζέηνπλ ηε κειαλή γηα ηηο/ηνπο
εξγαδόκελεο/νπο εηθόλα πνπ θξύβεηαη επηκειώο πίζσ από ηε βηηξίλα ησλ βηβιηνπσιείσλ.
Τελ Παξαζθεπή 11/11 ν έλαο εθ ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπ βηβιηνπσιείνπ «Επξηπίδεο» θαιεί ζην γξαθείν ηνπ ηε
ζπλαδέιθηζζά καο θαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ καο, Άγγειηθή Π., γηα λα ηεο πεη όηη «είλαη ζηε δπζάξεζηε
ζέζε» λα ηεο αλαθνηλώζεη ηελ απόιπζή ηεο, επεηδή «δε ζπκβαδίδεη κε ην πλεύκα ηεο επηρείξεζεο»…
Βέβαηα, ζηελ όιε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ηνπ μέθπγε …όηη «έρεη πξνζσπηθό πξόβιεκα καδί ηεο»!
Όπσο θαίλεηαη, έτοσμε να κάνοσμε με μία ακόμα εκδικεηική απόλσζε ποσ ζηοτεύει και ζηον
παραδειγμαηιζμό ηοσ ζσνόλοσ.
Η Άγγειηθή Π. εξγαδόηαλ ζην βηβιηνπσιείν από ηα Χξηζηνύγελλα ηνπ 2009, αξρηθά σο επνρηαθή θαη ζηε
ζπλέρεηα, από ηηο αξρέο ηνπ 2010, απαζρνινύκελε σο πσιήηξηα (κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ από
θάπνηα ζηηγκή θαη πέξα).
Έπειηα από δσο περίποσ τρόνια δοσλειάς ε εργοδοζία ιζτσρίδεηαι όηι ε ζσναδέλθιζζα
«δε ζσμβαδίδει με ηο πνεύμα ηες επιτείρεζες»…
Φαίλεηαη όηη, από ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ηεξεί ηηο όπνηεο βαζηθέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο (έγθαηξε
θαηαβνιή κηζζώλ,…), ην λα κε δέρεζαη άθξηηα θαη αδηακαξηύξεηα θάζε παξάγγεικα (πέξαλ ησλ
ζπκβαηηθώλ εξγαζηαθώλ ππνρξεώζεσλ ζνπ), ην λα κελ είζαη δηαξθώο κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε θαη κε κηα
έθθξαζε ηνπ ηύπνπ «έρεηε απόιπην δίθην αγαπεηέ εξγνδόηα» δε ζπκβαδίδεη κε ην πλεύκα ηεο
επηρείξεζεο…
Τα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ην λα απεξγείο έρνληαο επίγλσζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ησλ ηαμηθώλ θαη
θνηλσληθώλ αγώλσλ θαη ην λα αλαπηύζζεηο πνιηηηθή δξάζε ζηε γεηηνληά ζνπ, ραιάλε ηελ εηθόλα ζνπ σο
«ηδαληθή εξγαδόκελε». Σε ηέηνην βαζκό κάιηζηα πνπ λα ραιάεη θαη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο! Σε ηέηνην βαζκό
πνπ λα ζπάεη απηή ε πεξηβόεηε βηηξίλα όηη όια εδώ ιεηηνπξγνύλ αξκνληθά θαη ε ζρέζε εξγνδόηεεξγαδνκέλσλ είλαη ηόζν νκαιή, ζαλ λα απνηεινύλ κηα «νηθνγέλεηα».
Καη κηαο πνπ έγηλε ιόγνο πεξί απεξγηώλ, αο ζεκεησζεί όηη ε αξρηθή αλεθηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε
ζπκκεηνρή ηεο ζηηο απεξγίεο κε ηνλ θαηξό κεηαηξάπεθε ζε επηδίσμε λα ξπζκίδεηαη ην πξόγξακκα έηζη ώζηε λα
έρεη ξεπό ηηο απεξγηαθέο εκέξεο. Αο ζεκεησζεί επίζεο όηη ζηηο 19 Οθηώβξε, ελώ είρε παξζεί απόθαζε απ’ ηνλ
εκπνξηθό ζύιινγν Χαιαλδξίνπ λα θιείζνπλ ζπκβνιηθά ηα καγαδηά πξνο ην θνηλό, απαζρνιώληαο όκσο ηνπο
ππαιιήινπο ηνπο ζε δνπιεηέο εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο… ν Επξηπίδεο επέιεμε λα παξακείλεη αλνηρηόο ώζπνπ
γηνπραΐζηεθε θαη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη ηηο πόξηεο ηνπ.

Καη όηαλ αξξσζηαίλεηο, γίλεζαη αθόκα ιηγόηεξν «ζπκβαηή κε ην πλεύκα ηεο επηρείξεζεο»...
Βέβαηα, από ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο γίλεηαη ιόγνο γηα θάπνηεο αιιαγέο ζην ρώξν ηνπ βηβιηνπσιείνπ.
Αληηθαηάζηαζε γξαθείσλ, ξαθηώλ,… Μόλν πνπ πξέπεη λα μέξνπλ όηη νη εξγαδόκελνη/εο δελ είκαζηε
αλαιώζηκεο πξώηεο ύιεο γηα λα καο πεηάλε έηζη απιά ζην δξόκν! Καη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε
αλεξγία ηείλεη λα απνηειεί κηα από ηεο πην αδπζώπεηεο κνξθέο βίαο πνπ αζθνύληαη θαηά πάλσ καο.
Σηε ζπλάληεζε ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ εξγνδνζία, ιάβακε ηε δήισζε όηη δελ πξόθεηηαη λα θάλεη πίζσ θαη ηελ
εθηίκεζε όηη «ζα έρνπκε πόιεκν ινηπόλ». Πξόθεηηαη γηα κία αθόκα κάρε όπσο ηόζεο άιιεο πνπ έρνπλ δνζεί
κε ηελ εξγνδνζία πάξα πνιιώλ εθδνηηθώλ νίθσλ θαη βηβιηνπσιείσλ κε όρη ιίγεο θνξέο ληθεθόξα έθβαζε.
Πξόθεηηαη γηα κία κάρε ζηελ νπνία καο εμσζεί ε ίδηα ε αδηαιιαμία ηνπο. Η ζπλαδέιθηζζα πξνρσξά ζε
θαηαγγειία ηεο απόιπζεο ζηε επηζεώξεζε εξγαζίαο. Ωο ζσκαηείν από θνηλνύ θαη κε ηα αληηζηεθόκελα
θνκκάηηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηεξίδνπκε απνθαζηζηηθά θη αλεπηθύιαθηα ην αίηεκα γηα ηελ αλάθιεζή ηεο.
Πιένλ είλαη μεθάζαξν όηη ε επνρή ησλ ςεπδαηζζήζεσλ ηύπνπ «αο θνηηάμσ ηελ πάξηε κνπ θαη ην πώο ζα ηε
βγάισ εγώ θαζαξή θαη αο κε κε κέιεη ηη ζα γίλεη κε ην δηπιαλό κνπ» έρεη παξέιζεη γηα ηα θαιά.
Απνηειεί θνηλή γηα όινπο καο ζπλαίζζεζε πηα όηη
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Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο απνιπκέλεο εξγαδόκελεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ θη όιεο/νπο
ηηο/ηνπο εξγαδόκελεο/νπο θαη θαηνίθνπο ηνπ Χαιαλδξίνπ θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ, ην αλαγλσζηηθό θνηλό, λα
ζηαζνύλ αιιειέγγπνη ζηoλ αγώλα απηό, ζηεξίδνληαο θαη ηελ «από ηα θάησ» νξγάλσζε ηνπ.
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