ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

0110

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 0,5 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κυριακή 24 Γενάρη 11.30 π.μ. (στα γραφεία μας)
ΘΕΜΑ: Ο αγώνας για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2010 ξεκινά.
Συζητάμε και αποφασίζουμε τρόπους διεκδίκησης,
τρόπους πίεσης των εργοδοτών.
Αποφασίζουμε να ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ σε ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.
Συζητάμε και αποφασίζουμε πως θα οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις μας.
Ότι για να πέσουν τα spread
πρέπει να παγώσει ο μισθός σου
Τάκη και η Ελένη να δουλεύει
μέχρι τα 65...

Τι γίνεται ρε Γιώργο,
τι λένε οι αγορές;

ΟΣ:

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧ

Λίγα λόγια για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο χώρο του βιβλίου •Συλλογικός αγώνας και κοινωνική αλληλεγγύη ενάντια στην ταξική αγριότητα
Απολύσεις: Μια μετωπική επίθεση στον κόσμο της δουλειάς • Πρωτοχρονιάτικοι μποναμάδες • Εργασία και ανασφάλεια στον Κάουφμαν • Fnac - Public • Wind
Μετρόπολις • Απολύσεις και χαμηλοί μισθοί στον Ελευθερουδάκη • Το «ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρείας Κλειδάριθμος • Συλλήψεις Σέρβων συνδικαλιστών
Συγκεντρώνουμε βιβλία για τις βιβλιοθήκες των φυλακών • Το νόμιμο είναι και ηθικό • Εργαζόμενοι βαρέων βαρών και χαμηλών μισθών
Ένα τέρας με το όνομα “Wal-Mart” • Για την οικονομική αυτοδυναμία του Συλλόγου μας • Βιβλιοκριτική
Αστυνομοκρατία • Ποίηση
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Λίγα λόγια για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο χώρο του βιβλίου
Στο χώρο του βιβλιου υπογράφεται τα τελευταία 5 χρόνια κλαδική συλλογική σύμβαση
εργασίας η οποία έχει ετήσια ισχύ. Καλύπτει όλους τους εργαζομένους σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα βιβλίου σε σουπερμάρκετ, τμήματα βιβλίου σε πολυκαταστήματα, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου.
Σε κάθε κλάδο δουλειάς υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Ένας τρόπος να βρεθούν
σημεία σύγκλισης και ενιαίας διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας και αμοιβής είναι να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους. Δεν είναι λίγες εξάλλου
οι φορές που οι εργοδότες προσπαθούν να διασπάσουν τους εργαζομένους σ’ ένα
χώρο δουλειάς: είτε δημιουργώντας κλίμα φόβου προκειμένου να «συνεργαστούν»
όλοι για το «καλό της επιχείρησης» –παρόλο που σαν «συνεργάτες» δεν μοιράζονται τα
κέρδη– είτε δημιουργώντας κλίμα απαξίωσης για κάθε συλλογική διεκδίκηση με τον
«καλό» εργοδότη και τους «κακούς» που τολμούν να διεκδικούν. Όποιο και να ’ναι το
παιχνίδι τους όμως, η πραγματικότητα είναι κοινή για όλους: εντατικοποίηση –ένας εργαζόμενος να είναι αναγκασμένος να βγάζει δουλειά για τρεις–, ορθοστασία, κουβάλημα, απλήρωτες υπερωρίες, χαλασμένα μηχανάκια κ.ο.κ.
Όταν σε αυτές τις συνθήκες έρχονται να προστεθούν συμβάσεις υποταγής και φτώχειας της ΓΣΕΕ με αυξήσεις της τάξης του 3% για δύο χρόνια, τότε φαίνεται πως τα
πράγματα οδηγούν στην ανάγκη ύπαρξης κλαδικής σύμβασης εργασίας που θα αποτυπώνει την κατάσταση στον κλάδο, θα βάζει αναχώματα στα εργοδοτικά σχέδια και θα
διεκδικεί καλύτερους όρους αμοιβής.
Για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργήθηκε σταδιακά μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τις συζητήσεις που ανοίγονται πια σε κάθε εργασιακό χώρο ένα πρώτο
πλαίσιο αιτημάτων με βάση το οποίο γίνεται κάθε χρόνο προσπάθεια να καλυφθούν
όσο γίνεται περισσότερο οι αυξανόμενες ανάγκες των εργαζομένων στον κλάδο.
Για το 2009 πετύχαμε αυξήσεις στους μισθούς αρκετά πιο πάνω από τις αντίστοιχες της ΓΣΕΕ, προστέθηκε μια νέα ειδικότητα που τη συναντούμε συχνά πια σε μεγάλους χώρους (εργαζόμενοι σε μπαρ – κυλικεία – καφέ μεγάλων βιβλιοπωλείων), ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίστηκαν μια σειρά από επιδόματα (5% για 8ετή προϋπηρεσία στον
ίδιο εργοδότη που αναγνωρίστηκε για όλες τις ειδικότητες, ενώ πριν ήταν για 10ετή
προϋπηρεσία μόνο για τους πωλητές, και 8% για διορθωτές-επιμελητές).
Σίγουρα οι κατακτήσεις αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των διεκδικήσεων και των
αναγκών μας. Ο πήχης είναι ακόμα ψηλά. Γι’ αυτόν το λόγο και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, σε κάθε σύμβαση. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να εφαρμόζεται η Σύμβαση σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε ειδικότητα.
Κι εδώ είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα. Κάθε αίτημα, κάθε διεκδίκηση που διατυπώνεται στη Σύμβαση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόμαστε για αυτές προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητά μας στους χώρους δουλειάς, τις αναγκαιότητες
που προκύπτουν εκεί και την ανοιχτή συζήτησή όλων αυτών στις γενικές συυνελεύ-

σεις. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι η συμμετοχή όλων μας είναι αυτή που καθορίζει
κάθε φορά το τι αλλά και το πώς διεκδικούμε κάθε φορά τα αιτήματα που βάζουμε. Από
τη στιγμή που μιλάμε για συνδικαλισμό απαλλαγμένο από κομματικές ταυτότητες και
πεφωτισμένους εκπροσώπους, η συμμετοχή όλων μας είναι το μόνο όπλο απέναντι
στα σχέδια των εργοδοτών. Εξάλλου το έχουμε δει το έργο σε μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ψίχουλα για τους εργαζομένους, πολιτικά ανταλλάγματα κάτω από το
τραπέζι και, το σημαντικότερο: οι εργαζόμενοι σε ρόλο θεατή. Προκειμένου όμως να αλλάξουν οι ρόλοι και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, χρειάζεται να είμαστε
όλοι εκεί, σε κάθε γενική συνέλευση, σε κάθε κουβέντα να προτείνουμε και να διαμορφώνουμε συλλογικά και αυτόνομα κάθε μας βήμα. Γιατί κάθε σύμβαση και κάθε κινητοποίηση είναι μια αναμέτρηση και η συμμετοχή όλων είναι το μόνο που μπορεί
πραγματικά να βάλει εμπόδια στα σχέδια των εργοδοτών.

Edito
Ξαναεκδιδόμαστε…
Το ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ, η εφημερίδα του Συλλόγου, κυκλοφορεί (επιτέλους!) και πάλι.
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής χωρίς εφημερίδα είναι παραφωνία.
Και έχουμε ευθύνη γι’ αυτή τη μακροχρόνια έλλειψη.
ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ… μαχητικό, ενημερωμένο, κλαδικό, πανεργατικό, διεθνιστικό.
Με ειδήσεις από χώρους δουλειάς, με ενημέρωση για κλαδικά θέματα που απασχολούν.
Με γεγονότα από το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, αλλά «και σε παγκόσμιο επίπεδο».
Με άποψη και θέση για τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες.
Με σχόλια για κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, μορφωτικά ζητήματα.
Με ανοιχτές σελίδες για κάθε συνάδελφο.
Στο ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ θα στείλεις ενημέρωση γι’ αυτά που συμβαίνουν στη δουλειά σου.
Στο ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ θα γράψεις τη γνώμη σου για τα τεκταινόμενα στο χώρο του Βιβλίου.

Στο ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ θα εκφραστείς για ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι σε συγκινεί, ό,τι σε
αγανακτεί.
Στο ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ θα δημοσιεύσεις τους στίχους που σκαρώνεις, τα σκίτσα που
μουτζουρώνεις, τις κριτικές που παλεύεις για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλία.
Δώσ’ το και στο συνάδελφο, θα ευχαριστηθεί.
Ασ’ το να το δει και τ’ αφεντικό, θα τσαντιστεί.
ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ… από σένα εξαρτάται η έκδοσή του. Πες γνώμη, διακίνησε, ενίσχυσε,
γράψε.
ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ… λιτό, αιχμηρό, ουσιαστικό, αποκαλυπτικό.
ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ… το συναδελφικό.
Γενάρης 2010
Για επικοινωνία: sylyp_vivliou@yahoo.gr
Τα γραφεία του συλλόγου λειτουργούν κάθε Πέμπτη 5.30-9.00 ( Λόντου 6, 2ος
όροφος)
τηλ: 210-3820537
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Συλλογικός αγώνας και κοινωνική αλληλεγγύη ενάντια στην ταξική αγριότητα
Το βράδυ της 22ας Δεκέμβρη 2008 έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη και τη συνείδηση των εργαζομένων. Μια γυναίκα, εργαζόμενη, μετανάστρια, συνδικαλίστρια και
γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού
(ΠΕΚΟΠ), η Κωνσταντίνα Κούνεβα, θα δεχθεί δολοφονική επίθεση με βιτριόλι. Μια επίθεση-τιμωρία που στοχεύει να κλείσει μια για πάντα την αγωνιστική φωνή της, να σημαδέψει το σώμα της, αλλά και να παραδειγματίσει τις συναδέλφισσές της, για να μην
ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην εξουσία και στην εκμετάλλευση που υφίστανται από τις εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας, οι καθαρίστριες έχουν να αντιπαλέψουν «ένα εξωφρενικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, το οποίο δεν αρκείται στην εκμετάλλευση των
νομοθετικών κενών, αλλά λειτουργεί καταστρατηγώντας κάθε δυνατή διάταξη της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ασκώντας απαράδεκτες πιέσεις και εκβιασμούς
σε βάρος των εργαζομένων και επινοώντας μύριες όσες τεχνικές παραπλάνησης των
ελεγκτικών μηχανισμών».1
Την ίδια στιγμή τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να αποσιωπήσουν το
γεγονός σε μια προσπάθεια να μη διαταράξουν την ησυχία της κοινωνίας με μια είδηση
που θα έφερνε κυρίως τις πολιτικές ηγεσίες και τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες
αντιμέτωπες με τις τεράστιες ευθύνες που τους αναλογούσαν.
Αναπτύσσεται αυθόρμητα ένα κίνημα αλληλεγγύης από αγωνιστές και αγωνίστριες
που είχαν βρεθεί στο δρόμο διαδηλώνοντας και στην εξέγερση του Δεκέμβρη. Και είναι
πρώτα αυτό το κομμάτι κόσμου το οποίο εκδηλώνεται, γεμάτο οργή, αποφασισμένο να
αντιδράσει δυναμικά, να σπάσει τη συναινετική σιωπή. Γνωρίζει ότι το πιο αδύναμο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, στην πλειοψηφία του μετανάστες, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση και απαξίωση τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα. Είχαν προηγηθεί η Μανωλάδα, οι δολοφονίες εργατών, ή τα λεγόμενα
«εργατικά ατυχήματα», και άλλα κρούσματα ωμής βίας που κορυφώθηκαν με τη βάρβαρη δολοφονική επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. Το κίνημα έπρεπε να παλέψει
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να συμπαρασταθεί στον αγώνα που έδινε η ΠΕΚΟΠ για
να αναδειχτεί το σύγχρονο δουλεμπόριο, το οποίο παρέμενε μέχρι τότε στη σκιά, και να
κάνει ορατές τις μέχρι τότε αόρατες εργαζόμενες. Ακολουθούν το επόμενο διάστημα
πορείες, καταλήψεις κτιρίων (ΗΣΑΠ, εργατικά κέντρα).
Λίγες μέρες μετά, και ενώ στην πλειοψηφία της η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
αρκείται μόνο σε ανακοινώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, εξακολουθεί να αρνείται
προκλητικά, έστω όψιμα, να ξεσκεπάσει το απάνθρωπο καθεστώς του σύγχρονου δουλεμπορίου.
Είναι η στιγμή όπου ταξικά πρωτοβάθμια σωματεία μαζί με την ΠΕΚΟΠ, ένα σωματείο που αγωνιζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα να σταματήσει η απαξίωση απέναντι στη «γυναικεία» εργασία και στο πιο ευάλωτο εργατικό δυναμικό, των
καθαριστριών, συγκροτούν την «Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την Αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και την Κατάργηση του Δουλεμπορίου στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα».
Το Σωματείο μας, του οποίου πολλά μέλη συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις
πρώτες κινητοποιήσεις, έκρινε αναγκαίο και αυτονόητο στο πλαίσιο της αγωνιστικής αλληλεγγύης να συμμετάσχει ενεργά και με έμπρακτο τρόπο στον κοινό αγώνα για να δικαιωθεί ο αγώνας της Κωνσταντίνας, να ξεσκεπαστεί το δουλεμπόριο, η ασυδοσία των
εργοδοτών και όλες οι μορφές της εργασιακής επισφάλειας.
Η κοινή ανακοίνωση καταγγέλλει και καταδεικνύει: «Τα όσα συμβαίνουν στο χώρο
των εταιρειών καθαρισμού είναι μία μόνο από τις περιπτώσεις του σύγχρονου δουλεμπορίου […]. Είναι μέρος της συνολικότερης επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, της αναίρεσης κατακτήσεων, της αμφισβήτησης του δικαιώματος στη
συνδικαλιστική δράση […]. Τα σωματεία να μη σιωπήσουν, να πάρουν θέση, να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα ενάντια στο
δουλεμπόριο».2 Παίρνονται αποφάσεις για σειρά κοινών δράσεων με πρώτη την πορεία
διαμαρτυρίας, συμπαράστασης και αλληλεγγύης η οποία πραγματοποιείται στις 22-12009 από τα Προπύλαια στο Υπουργείο Απασχόλησης. Μια διαδήλωση με πρωτόγνωρη μαζικότητα εργαζομένων, μεταναστών και πλήθος κόσμου. Ακολουθούν πλήθος
παραστάσεων διαμαρτυρίας στην Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά και πραγματοποίηση
ελέγχου στο σταθμό του ΗΣΑΠ· επίσης, σε χώρους δουλειάς που απασχολούν ενοικιαζόμενους εργαζομένους και υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες. Πραγματοποιούνται
δύο συναντήσεις με τη διοίκηση του ΗΣΑΠ παρουσία εργαζομένων. Ακολουθούν και
άλλες διαδηλώσεις έως τον Ιούνιο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης αναπτύσσεται δράση και συγκεντρώνονται χρήματα τόσο για την οικονομική ενίσχυση της
οικογένειας της Κωνσταντίνας όσο και για τη στήριξη της ΠΕΚΟΠ.3

Η συσπείρωση σημαντικού δυναμικού πρωτοβάθμιων σωματείων, φαινόμενο όχι
πολύ συχνό για τα δεδομένα του ελληνικού συνδικαλισμού, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Υπήρξαν και αδυναμίες και πρέπει να αναδειχθούν, για να είμαστε σοφότεροι για ανάλογες προσπάθειες στο μέλλον. Αναπόφευκτα γεννιόνταν δυσκολίες από
τις διαφορετικές ταχύτητες των πολλών σωματείων που συμμετείχαν απ’ όλη την Ελλάδα. Κάποια σωματεία είχαν αναπτύξει στο παρελθόν μεγαλύτερη διεκδικητική παρέμβαση, η οποία είχε καταγραφεί στους χώρους δουλειάς. Κάποια άλλα ζυμώθηκαν
μέσα σε αυτό τον αγώνα. Επίσης, κάποιες στιγμές, υπήρξαν και πολιτικές συμπεριφορές κληρονομημένες από τα κυρίαρχα μοντέλα συνδικαλιστικών πρακτικών. Αποτέλεσμα ήταν να εντείνονται οι δυσχέρειες τις φορές εκείνες που υπερίσχυαν λογικές
ανάθεσης και δυσκολίας απαγκίστρωσης από τη στενή κομματική ένταξη ή το μικροκομματικό συμφέρον. Θεωρούμε ότι τα όποια προβλήματα ανέκυψαν είναι αναγκαίο
να συζητηθούν τόσο μέσα στα σωματεία όσο και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, καλόπιστα και σε κλίμα συντροφικότητας. Άλλωστε «η πολιτική που παράγει Κωνσταντίνες Κούνεβες είναι μπροστά μας»4, όπως δείχνουν οι επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη
(ξυλοδαρμός, οξύ σε αυτοκίνητο).
Ο αγώνας που συσπείρωσε ταξικά αγωνιστικά εργατικά σωματεία είναι και πρέπει να αποτελέσει παρακαταθήκη και σημαντική εμπειρία για το εργατικό κίνημα στο
μέλλον για κάθε μορφή συλλογικής διεκδίκησης. Η ύπαρξη της πρωτοβουλίας των σωματείων, αλλά και όλων των άλλων συνελεύσεων αλληλεγγύης, τόσο στην Αθήνα όσο
και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ήταν σημαντική. Συντέλεσε, στο βαθμό που της αντιστοιχούσε, στην αφύπνιση της κοινωνίας. Φανέρωσε την αόρατη εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και την ανάγκη της αμφισβήτησης και της ρήξης με κάθε λογής
εξουσιαστικούς μηχανισμούς. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί μέχρι να
σταματήσουν να υπάρχουν οι δουλεμπορικές εταιρείες. Να συνεχιστεί χωρίς ιδιοτέλεια, ως μορφή ριζοσπαστικής πολιτικής διεκδίκησης, προβάλλοντας μιαν άλλη αντίληψη για το συνδικαλισμό, μακριά από κομματικές και διαχειριστικές λογικές,
συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός συλλογικού υποκειμένου αλληλεγγύης. Η συλλογική δράση, ο αγώνας από τα κάτω είναι το κυρίαρχο και βασικότερο χαρακτηριστικό
του εργατικού κινήματος που δεν είναι υποταγμένο. Ο αγώνας που έγινε αμφισβήτησε
την κατεστημένη πολιτική και συνδικαλιστική τάξη. Μας έδειξε περίτρανα πως, απέναντι
στην ταξική αγριότητα, η αντίσταση και η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος. Συνοψίζοντας, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ύστερα από ένα χρόνο έχουν γίνει τα ακόλουθα:
Οι καθαρίστριες πλέον δεν είναι αόρατες, έχουν φωνή.
Στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στα Γιάννενα αναπτύσσονται συσπειρώσεις και στήνονται σωματεία.
Υπό την πίεση του κινήματος που ενέπνεε φόβο σε κυβέρνηση και εργολάβους, ο
υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης δεσμεύτηκε να μην κλείσει ο φάκελος. Ωστόσο:
Το δουλεμπόριο και οι δουλεμπορικές εταιρείες εξακολουθούν να υπάρχουν.
Στον ΗΣΑΠ (χώρος εργασίας της Κωνσταντίνας), ο εργολάβος Οικονομάκης δεν
έχει ακόμα κηρυχθεί έκπτωτος. Αναγκάστηκε να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία.
Η επικήρυξη του δολοφόνου από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη δεν αποτελεί παρά δείγμα ξεκάθαρης υποκρισίας, τη στιγμή που είναι γνωστό σε
όλους ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός. Μια ακόμη προσπάθεια να απονευρώσουν το
κίνημα αλληλεγγύης και να κλείσει η υπόθεση (αυτή τη φορά ίσως με έναν «θεαματικό» επίλογο). Όμως οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης και αν επιχειρηθεί πρέπει
να λάβει την άμεση απάντηση του εργατικού κινήματος.
1. Αγγέλικα Ψαρά, «Διαφορετικά θα τους τρώγανε τα σκουλήκια»: Εγκώμιο μιας εργασίας γένους
θηλυκού. Κείμενο που περιέχεται στο βιβλίο με τίτλο Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία»,
Αθήνα, Νεφέλη, 2009.
2. Κείμενο Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την Αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την Κατάργηση του Δουλεμπορίου στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
3. Ο Σύλλογός μας στήριξε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Δεν έλλειψε από καμία δράση που οργανώθηκε. Σε όλα τα συλλαλητήρια έδωσε το «παρών» με δικό του μπλοκ και με το πανό του
που έγραφε: «Όταν χτυπούν έναν από μας, θα μας βρίσκουν όλους απέναντί τους. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας». Ως σύλλογος συγκεντρώσαμε 2.637 ευρώ και προσφέραμε: α) 362
ευρώ στην «Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την Αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την Κατάργηση του Δουλεμπορίου στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα» για τις ανάγκες της δράσης που ανέπτυξε, β) 500 ευρώ στην ΠΕΚΟΠ και γ) 1.775 ευρώ στην οικογένεια
της Κωνσταντίνας.
4. Από συνέντευξη του Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρου της Κωνσταντίνας Κούνεβα, σε κυριακάτικη
εφημερίδα.

4

0110

0110

Απολύσεις: Μια μετωπική επίθεση στον κόσμο της δουλειάς
Απολύσεις υπήρχαν πάντοτε στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Ήρθε όμως η κρίση
της παγκόσμιας οικονομίας και καθημερινά ακούμε και μαθαίνουμε για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, για χιλιάδες απολύσεις σε μεγάλα εργοστάσια και εταιρείες στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι μαζικές απολύσεις είναι γεγονός και στην Ελλάδα. Δεν «ακούγονται» βέβαια τόσο εντυπωσιακά, γιατί η τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει σε μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 ατόμων) και η είδηση δεν είναι
«εντυπωσιακή» όπως οι 7.000 απολύσεις στην Opel της Γερμανίας ή οι δεκάδες χιλιάδες στην αμερικανική βιομηχανία.
Κι όμως, η επίσημη ανεργία στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μόλις χρόνο, αυξήθηκε από το
9% στο 12% (με τα κρατικά στοιχεία, τα οποία βέβαια επιδέχονται μεγάλες αμφισβητήσεις). Δείχνει όμως και αυτό το στοιχείο την τάση. Όλες οι σοβαρές αναλύσεις και
προβλέψεις μιλούν για ένα 20% του πληθυσμού στην Ελλάδα που δεν θα έχει δουλειά
και βασικό εισόδημα τα επόμενα έτη, στοιχείο εφιαλτικό για τον κόσμο της δουλειάς.
Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Στον κλάδο του βιβλίου-χάρτου οι απολύσεις τους
τελευταίους μήνες πολλαπλασιάζονται, κυρίως σε μικρούς εκδοτικούς και βιβλιοπωλεία. Δεν λείπουν και οι απολύσεις των μεγάλων αλυσίδων του κλάδου μας (Ελευθερουδάκης, Ευσταθιάδης κ.ά.). Το τροπάρι της εργοδοσίας γνωστό: Υπάρχει κρίση, δεν
βγαίνουμε οικονομικά, δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω, η αγορά είναι χάλια κ.ο.κ.
Ερωτήματα που καίνε
Αν και στις αρχές του 2009, εν μέσω διεθνούς κρίσης, τα «μεγάλα ονόματα» του κλάδου των εκδοτών στην Ελλάδα έδιναν περιχαρείς συνεντεύξεις για την αύξηση των
κερδών και την ανάπτυξη των εταιρειών τους, αν και όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι στον
κλάδο, βλέπουμε καθημερινά τα «πραγματικά στοιχεία» και βιώνουμε καλά στο πετσί
μας την «αγορά», και δεν διαπιστώνουμε καμιά τεράστια πτώση ή μείωση στα κέρδη
των εργοδοτών μας, χρειάζεται να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα.
Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κρίση λοιπόν, και σίγουρα υπάρχει διεθνής
καπιταλιστική κρίση, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
1. Ποιοι δημιούργησαν αυτή την κρίση; Ποιος φταίει δηλαδή; Η απάντηση περίπου
γνωστή, και σε απλουστευμένη μορφή είναι η εξής: την κρίση τη δημιούργησαν
οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές, οι μεγάλες εταιρείες και το σύστημα της αγοράς
(που τόσο εκθειάζουν τα αφεντικά μας). Γιατί λοιπόν πρέπει να την πληρώσουμε
εμείς, οι εργαζόμενοι, και μάλιστα χάνοντας τη δουλειά μας, και όχι αυτοί που τη
δημιούργησαν;
2. Οι εργοδότες μάς καλούν να είμαστε «συνετοί» και να βοηθήσουμε όλοι (οι εργαζόμενοι) ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εταιρεία «μας». Όταν δεν
υπήρχε κρίση, πέρσι, πρόπερσι κ.λπ., γιατί δεν μοιραζόμασταν όλοι μαζί την ανάπτυξη της κάθε εταιρείας, γιατί δεν αυξήθηκαν ριζικά οι μισθοί μας, γιατί δεν πήραμε από τα κέρδη (που εξάλλου εμείς δημιουργήσαμε);
3. Γιατί η πρώτη (και μοναδική συνήθως) απάντηση στην κρίση από την εργοδοσία
σημαίνει πάντα «μείωση του εργατικού κόστους», δηλαδή απολύσεις και μείωση
αποδοχών με κάθε τρόπο, και όχι το πιο απλό, δηλαδή μείωση των κερδών τους;
4. Εν κατακλείδι, γιατί την κρίση να την πληρώσουν εκείνοι που δημιούργησαν τα
κέρδη, τα πλούτη, η εργαζόμενη πλειοψηφία που ήδη ζει σε συνθήκες φτώχειας,
λιτότητας και εργασιακού μεσαίωνα, και όχι η μειοψηφία, δηλαδή οι εργοδότες,
το κεφάλαιο, αυτοί που κατέχουν την τεράστια πλειοψηφία του κοινωνικού πλούτου και ζουν στη χλιδή;
Απλά ερωτήματα, μεγάλες αλήθειες, θα πει κάποιος, αλλά οι απαντήσεις έχουν σημασία.
Σωστά.
Οι εργαζόμενοι, σε κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, δεν μπορούν να μπουν στη λογική των συμψηφισμών. Η απάντηση σε κάθε απόλυση πρέπει να είναι σαφής: Λεφτά
υπάρχουν, ας μειωθούν τα κέρδη τους. Καμία θέση εργασίας χαμένη! Δεν είμαστε μάνατζερ, συνεργάτες ή οικονομικοί διαχειριστές των εταιρειών και των εργοδοτών μας
ούτε μέτοχοι για να «βοηθήσουμε» ή να πληρώσουμε για τα «σπασμένα». Δεν δεχόμαστε καμία απόλυση.
Να ξεπεράσουμε τη δική μας κρίση, όχι την κρίση των εργοδοτών
Ο Σύλλογός μας, χρόνια τώρα, έχει και θέση και δράση για το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Δεν δεχόμαστε το «δικαίωμα» των διευθυντών και των εργοδοτών να μας απολύουν όποτε θέλουν. Υπερασπιζόμαστε τη θέση εργασίας μας γιατί είναι ο τρόπος
επιβίωσής μας. Κάθε απόλυση είναι ένα μέτωπο πάλης, κλαδικά και συνολικά, για τα
δικαιώματα και τη ζωή μας.

Η δράση μας ενάντια στις απολύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια (με νίκες, επαναπροσλήψεις, οικονομικές αποζημιώσεις, αλλά και ήττες) δείχνει το δρόμο.
Τώρα, που έχει κρίση το εισόδημά μας, που δυσκολεύει η ζωή μας, τώρα είναι η
ώρα να απαιτήσουμε:
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε κάθε χώρο και κλάδο και νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις για βασικό μισθό αναγκών, για να ζει ο εργαζόμενος αξιοπρεπώς από μία μόνο δουλειά. Κοινός αγώνας για: Βασικό
κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ. Επίδομα ανεργίας ίσο με τον βασικό μισθό τον
οποίο διεκδικούμε (ή τον μισθό απόλυσης), χωρίς προϋποθέσεις. Παραγραφή
όλων των δανείων (από τράπεζες και ταμεία) για τους ανέργους. Να επιστρέψουν
στους εργαζομένους τα 28 δις που δόθηκαν ως εγγύηση στις τράπεζες. Να μειωθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, να γυρίσει στους εργαζομένους ο πλούτος
που παράγουν.
• Σταθερή και μόνιμη δουλειά ενάντια στη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, κατάργηση όλων των νόμων που τους επιβάλλουν. Να καταργηθούν τα
Stage για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων
και του δουλεμπορίου. Να κλείσουν αμέσως, αντί να επιδοτούνται, όλες οι εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων.
• Μείωση των ωρών εργασίας, ανάμεσα στα άλλα και ως μέσο αντιμετώπισης της
ανεργίας. Άμεσα 7ωρο, 5θήμερο, 35ωρο. Έτσι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.
• Συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, των επιτροπών αγώνα, των αγωνιζόμενων για ένα μεγάλο μέτωπο των εργαζομένων ενάντια στην κρίση, στις απολύσεις, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στη λιτότητα διαρκείας. Με μαζικούς
και συντονισμένους αγώνες μπορούμε να νικήσουμε. Ο καθένας μόνος του δεν
μπορεί.
Ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χώρο δουλειάς τους, οι
συνάδελφοι/-ισσες που απειλούνται με απόλυση ή απολύονται πρέπει να ενημερώνουν το Σύλλογό μας. Να διεκδικήσουν συλλογικά και όχι ατομικά τη μη απόλυση, την
επαναπρόσληψη, όλα τα δικαιώματά τους.
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Πρωτοχρονιάτικοι μποναμάδες
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ένας συνάδελφος βρέθηκε μπροστά σε ένα απροσδόκητο δώρο. Λίγο πριν σχολάσει του ανακοίνωσαν την απόλυση του από το κατάστημα της εταιρείας Χαρτόραμα που βρίσκετε στο Γαλάτσι. Η απόλυση μάλιστα έγινε
μία μέρα ακριβώς πριν ο συνάδελφος συμπληρώσει το δίμηνο. Ωστόσο, δεν πρόκειται ούτε για μεμονωμένο περιστατικό ούτε αυτή η απόλυση γίνεται υπό το βάρος της
οικονομικής κρίσης (καθότι το μαγαζί είναι καινούριο και δεν γίνονται περικοπές προσωπικού).
Λίγα λόγια για τις συνθήκες εργασίας εκεί.
Πρόκειται για ένα τεράστιο κατάστημα συνολικού εμβαδού 1000 τμ το οποίο έχει ανοίξει 4 μήνες περίπου. Μέσα στους δύο τελευταίους μήνες από εκεί έχουνε απολυθεί
πάνω από 10 άτομα, ενώ μόνο 2 έχουνε παραιτηθεί. Δεν τους έχουνε καλέσει δοκιμαστικά 2-3 μέρες και να τους πούνε δεν μας κάνετε, που και αυτό γίνεται σε σταθερή
βάση, έχει γίνει κανονικά πρόσληψη και στον ενάμισι μήνα περίπου τους απολύουν.
Αποτελεί πάγια τακτική λοιπόν της εταιρείας να απολύει κόσμο.
Επίσης πάγια τακτική της εταιρείας είναι να κάνει τις "απολύσεις" με τον εξής τρόπο:
Πρώτα σου ανακοινώνουν στο τέλος της βάρδιας ότι σταματά η συνεργασία. Εκείνη τη
στιγμή σπάνια θα πάρει κανείς το χαρτί της απόλυσης, το πιο σύνηθες είναι μετά από
δύο τρεις μέρες να σε καλέσουνε να υπογράψεις την οικειοθελή παραίτηση και να πάρεις τα χρήματα σου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουν τον περιορισμό των απολύσεων
που επιβάλλει η εργατική νομοθεσία.

Καθαρίστρια για ένα κατάστημα 1000 τμ δεν υπάρχει. Τα πάντα καθαρίζονται από τους
εργαζόμενους. Πατώματα, λεκάνες, πεζοδρόμια μέχρι και τους κάδους του δήμου,
επειδή "καθαριότητα ίσον πολιτισμός" που λέει και το αφεντικό.
Ο χώρος βιντεοσκοπείται με περίπου 12 ή 15 κάμερες. Δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση είτε για τους πελάτες είτε για το προσωπικό.
Αποδυτήρια για ένα κατάστημα με 10 άτομα προσωπικό δεν υπάρχουν. Εκτός αν αποδυτήρια μπορεί να ονομαστεί ο χώρος μπροστά από τους καμπινέδες στον οποίον δεν
υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάτσεις να κάνεις το διάλειμμα σου. Δεν υπάρχει
καν μια κρεμάστρα να κρεμάνε τα ρούχα τους οι συνάδελφοι.
Καθίσματα δεν υπάρχουν πουθενά σχεδόν. Στα ταμεία υπάρχει μόνο ένα κάθισμα,
αυτό της προϊσταμένης. Ακόμα και από τους δύο υπολογιστές που υπάρχουν στο κατάστημα μόνο ο ένας έχει καρέκλα και αυτός είναι στο βιβλιοπωλείο. Ο δεύτερος υπολογιστής είναι σχεδόν στο πάτωμα και για να γίνει μία εκτύπωση ή να σταλεί ένα φαξ
πρέπει οι συνάδελφοι να είναι γονατιστοί. Για το υπόλοιπο κατάστημα ούτε λόγος.
Πουθενά δεν υπάρχει αναρτημένη η κατάσταση προσωπικού και οι βάρδιες των εργαζομένων. Ωστόσο, στα "αποδυτήρια" θα δει κανείς αναρτημένο το "πρόγραμμα καθαριότητας" που είναι υποχρεωμένοι να κάνουνε δύο συνάδελφοι τη μέρα (μεσημέρι
και βράδυ). Επίσης συχνά πυκνά καταστρατηγείται το ωράριο είτε με σπαστά ωράρια
είτε με απλήρωτες υπερωρίες.

Πάμε παρακάτω.
Ενώ το κατάστημα είναι βιβλιοχαρτοπωλείο κανένας δεν αμείβετε με τη σύμβαση του
βιβλίου και κανείς από αυτούς που εργάζονται στο ταμείο δεν παίρνει το επίδομα ταμείου.

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει στήσει μία βιομηχανία απολύσεων την οποία πρέπει
να την σταματήσουμε, αγνοεί τη σύμβαση του βιβλίου, παραβιάζει το ωράριο εργασίας και καταστρατηγεί πλείστες όσες διατάξεις της νομοθεσίας, εργατικής και μη. Όλα
αυτά δεν πρέπει και δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Μόνο με τέτοια αιτήματα και στόχους, μόνο με μια τέτοια λογική ανάπτυξης αγώνων
μπορούμε να υπερασπίσουμε τις δουλειές μας, να έχουμε κατακτήσεις. Μόνο μια τέτοια
λογική στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα απαντάει ουσιαστικά στην κρίση, στα
«απλά ερωτήματα» που θέσαμε στην αρχή του άρθρου. Όλοι μαζί μπορούμε!
Δ.Γ.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ
ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ;

Εργασία και ανασφάλεια στον Κάουφμαν

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ...

Όσοι θα ήθελαν να δουν τα όσα γίνονται στον ΚΑΟΥΦΜΑΝ μεμονωμένα θα έπεφταν
το ίδιο έξω με όσους θα ήθελαν να σταθούν σε απλές γενικεύσεις. Η κοινή κακοδιαχείριση μιας επιχείρησης συνήθως καλύπτεται εύκολα από το περίφημο «κλίμα της αγοράς». Και οι ευθύνες είναι πάντοτε κάποιου άλλου. Ει δυνατόν, και των εργαζομένων.
Στον ΚΑΟΥΦΜΑΝ οι έχοντες μεριμνούν για την ανώδυνη αποχώρησή τους. Η διαφυγή από χρέη και, ίσως, από νομικές ευθύνες επιχειρείται πάντα για τη διάσωση της
εταιρείας. Η υπαγωγή της τελευταίας στον πτωχευτικό κώδικα είναι ένα ασφαλές βήμα
για την έξοδο. Και στο μεταξύ, «στρατηγικοί επενδυτές» έρχονται και φεύγουν.
Εμείς που δουλεύουμε στον ΚΑΟΥΦΜΑΝ ουδέποτε ενημερωθήκαμε επισήμως για
οτιδήποτε και από οποιονδήποτε από τους ιδιοκτήτες. Μαθαίνοντας εκ των ενόντων
και, βεβαίως ανησυχώντας, στραφήκαμε στο Σωματείο, σε εργατολόγο, σε φίλους και
γνωστούς. Και γίναμε κακοί.
Η αντίδρασή μας πέρυσι το Δεκέμβριο, όταν μας αρνήθηκαν την έγκαιρη καταβολή
του δώρου Χριστουγέννων. Η πρόθεσή μας να παρέμβουμε στο πτωχευτικό δικαστήριο το Μάιο. Η αντιπαράθεση του Σωματείου με έναν περαστικό διαχειριστή της εται-

ρείας την άνοιξη. Η αίτηση του Σωματείου για συνάντηση και διαπραγμάτευση με την εργοδοσία, που απορρίφθηκε – παρόμοια τύχη είχε και η αίτηση του δικηγόρου που συμβουλευτήκαμε. Η ανακοίνωση που γράψαμε και την οποία δημοσιοποίησε το Σωματείο.
Η τριμερής συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας με αφορμή τις τότε επιχειρούμενες
βλαπτικές εργασιακές μεταβολές μερίδας συναδέλφων μας. Η επιμονή μας να πληρωνόμαστε χωρίς καθυστερήσεις. Τα επικουρικά τηλεφωνήματα του Σωματείου στον
εργοδότη μας για τον ίδιο λόγο.
Για όλα αυτά γίναμε ακόμα πιο κακοί. Δυστυχώς δε μείναμε ενωμένοι. Και τα ψέματα περίσσεψαν.
Εμείς που δουλεύουμε στον ΚΑΟΥΦΜΑΝ και διεκδικούμε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μας, καθώς και την τήρηση των όρων των ατομικών και των συλλογικών συμβάσεων που τις χαρακτηρίζουν, αρνούμαστε τη συνενοχή με την εργοδοσία.
Και όπως και να πάρει τέλος αυτή η ιστορία, εμείς θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε για
το δίκιο μας, γραπτώς αλλά και κατεβαίνοντας στο δρόμο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΟΥΦΜΑΝ
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Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα...

Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα... Άκου κάτι πράγματα...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ...

...ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Που είναι η Σύμβαση; Οέο;
Το PUBLIC γιορτάζει τα 4 χρόνια λειτουργίας του. Κι όμως, ύστερα από τέσσερα χρόνια η συγκεκριμένη επιχείρηση που λειτουργεί στην πλατεία Συντάγματος δεν εφαρμόζει τη ΣΣΕ του Βιβλίου για τους εργαζομένους που δουλεύουν στα συγκεκριμένα
τμήματα. Η FNAC λειτουργεί στο THE MALL από την αρχή της λειτουργίας του. Κι όμως,
ούτε αυτή εφαρμόζει τη Σύμβαση του Βιβλίου. Το γεγονός φαντάζει απίστευτο, είναι
όμως πραγματικότητα και δείχνει ουσιαστικά την πλήρη ασυδοσία των εργοδοτών.
Μήπως όμως αυτό οφείλεται σε άγνοια των υπευθύνων; Από το καλοκαίρι και μετά
έχει σταλεί στις επιχειρήσεις η Σύμβαση, έχει γίνει προσπάθεια να μιλήσουμε με την
υπεύθυνη προσωπικού στο PUBLIC (η οποία μόλις ακούει «Σύλλογος Βιβλίου» απουσιάζει) κ.λπ. Φαίνεται πως η εργοδοσία της FNAC και του PUBLIC, βλέποντας την επιτυχία των Κινέζων επιχειρηματιών στο λιμάνι, αποφάσισαν να κάνουν και αυτοί τους...
«κινέζους». Μόνο που τα ψέματα τελείωσαν και είμαστε αποφασισμένοι η Συλλογική
Σύμβαση να εφαρμοστεί παντού ακόμη και αν χρειαστεί να μάθουμε κινέζικα.

Wind: Με τέτοιες εκπλήξεις...
θα πέσεις απ’ τα σύννεφα!
Με 24ωρη απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι/-ες στη WIND στην προσπάθεια της διοίκησης να διώξει από την εταιρεία δεκάδες εργαζομένους με τη μέθοδο της «εθελούσιας εξόδου». Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που παίχτηκαν στις πλάτες των εργαζομένων
οδήγησαν τη WIND στη σημερινή κατάσταση. Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί με διάφορες μεθοδεύσεις τη μείωση των θέσεων εργασίας, προσπαθώντας να ρίξει τα βάρη
στην πλάτη των εργαζομένων. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο μέσω του διευθύνοντα
συμβούλου κ. Ζαρκαλή να πουν σε συνάντηση που είχαν με το Σωματείο της WIND πως
οι εργαζόμενοι βλέπουν με ενθουσιασμό το
πρόγραμμα της «εθελουσίας εξόδου».
Ο Σύλλογός μας είναι αλληλέγγυος στον
αγώνα των εργαζομένων και του Σωματείου
της WIND και στήριξε την απεργιακή τους κινητοποίηση. Ο αγώνας για να μη χαθεί καμία
θέση εργασίας και να αποσυρθεί το πρόγραμμα της «εθελούσιας εξόδου» στη WIND
είναι αγώνας όλων των εργαζομένων.
Τελικά μήπως η τελευταία διαφήμιση της
WIND δεν απευθύνεται στους καταναλωτές,
αλλά στους εργαζομένους της εταιρείας;

Πατάκης
Όταν μιλαμε για βία, τρομοκρατία, καταπάτηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων, το
μυαλό μας λίγο αυτόματα πάει στην αστυνομική βία, την κρατική καταστολή κ.ο.κ.
Εδώ όμως θα μάθετε μια ιστορία , μια πραγματική ιστορία, και αρκετά πρόσφατη που
αφορά την εργοδοτική τρομοκρατία.
Πρώτο πλάνο έξω από το βιβλιοπωλείο «Πατάκη» όπου εργαζόμενος στο βιβλιοπωλείο καλείται από την εργοδοσία να ανοίξει το αυτοκίνητο του – που είχε
παρκάρει απέναντι- προκειμένου να γίνει έλεγχος!! Το μήλον της έριδος ήταν κάποιες χρησιμοποιημένες, σκισμένες κούτες άλλων εκδοτών που πετάγονται κανο-

νικά στα σκουπίδια, και τις είχε πάρει ο συνάδελφος για δική του χρήση.
Δεύτερο πλάνο η εργοδοσία να ψάχνει το αυτοκίνητο του εργαζόμενου!! Και δεν
είναι πλάνο από τη Γαδα, ούτε οι πρωταγωνιστές είναι αστυνομικοί. Είναι από αυτούς που «προάγουν τον πολιτισμό». Στον «πολιτισμό» των απολύσεων, έρχεται
τώρα να προστεθεί η τρομοκρατία, και η καταπάτηση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συνήθης πρακτική των αφεντικών, που πήρε την
απάντηση της από το σύνολο των εργαζομένων στο βιβλιοπωλείο και που σε κάθε
τέτοια περίπτωση πρέπει να καταδικάζεται στην πράξη από όλους μας.

Είναι γνωστό ότι στον Ελευθερουδάκη γίνονται κατά καιρούς απολύσεις. Οι πρόσφατες
απολύσεις όμως έχουν μια ιδιαίτερη χροιά, γιατί συμπίπτουν με τη σκληρή πραγματικότητα της κρίσης. Η ανεργία και η έλλειψη προοπτικών ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα
ανασφάλεια.
Αυτό είναι και το παρασκήνιο μιας πρόσφατης απειλής από τον γνωστό Χαριτάκη. Εν
ολίγοις, όποιοι δεν τηρούσαν μια συγκεκριμένη διαδικασία στην ενδοδιακίνηση των βιβλίων στα καταστήματα θα απολύονταν μαζί με όλο το προσωπικό και τον προϊστάμενο…
Ακούγεται σαν μια αστεία, ίσως και υπερβολική απειλή· παρά ταύτα το θράσος μιας
τέτοιας διατύπωσης πατάει ακριβώς στο κλίμα εργασιακής ανασφάλειας που δεσπόζει
στις μέρες μας.

Αυτό το κλίμα είναι ακριβώς που πρέπει να ανατραπεί ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς, που να προσεγγίζουν τις ανάγκες μας. Πιο άμεσα όμως
πρέπει να αναλογιστούμε ότι, παρ’ όλη την υποτιθέμενη «αναλωσιμότητα» στον Ελευθερουδάκη, δεν είναι τόσο εύκολο να απολύσει κανείς μια συλλογικότητα εργαζομένων
σε ένα κατάστημα. Αν μη τι άλλο γιατί είμαστε πηγή κέρδους γι’ αυτούς, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε αυτή τη συλλογική δύναμη βασίζεται και αυτή θέλει να
πολλαπλασιάσει ο Σύλλογος. Η μαζικότητα του σωματείου είναι η καλύτερη επένδυσή
μας ενάντια σε αυτό το κλίμα.
Το θράσος τους όμως και η παράνοια δεν σταματούν εκεί. πρόσφατα μάθαμε ότι κυκλοφόρησε memo στο οποίο απειλούν τους εργαζόμενους με ποινικές διώξεις(!!!) σε
περίπτωση που δεν ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία παραγγελιών.

Το «ανθρώπινο πρόσωπο» της εταιρείας Κλειδάριθμος
Στις αρχές Δεκέμβρη οι εκδόσεις Κλειδάριθμος αποφάσισαν να μας παρουσιάσουν για
μια ακόμη φορά το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρείας. Απέλυσαν απροκάλυπτα συναδέλφισσα μετά από διαφωνία με συνάδελφό της για θέματα του μαγαζιού, κατά την
οποία μάλιστα δέχτηκε και μια απόλυτα χυδαία και σεξιστική επίθεση.
Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται. Η συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν η μόνη
σε όλη την εταιρεία που απείργησε σε πανελλαδική απεργία. Και η μόνη που ζητούσε
σαφή θέση της εταιρείας για το πρόγραμμα και τη λειτουργία του καταστήματος, κάνοντας η ίδια όχι μόνο την πωλήτρια αλλά και την καθαρίστρια, την ταμία, τις παραλαβές,

την διανομή συγγραμάτων σε ουρές φοιτητών κ.ο.κ καλύπτοντας τα κενά που υπήρχαν. Γι αυτό και δεν ήταν καθόλου τυχαίοι οι σχολιασμοί από υπευθύνους και όχι μόνο
για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, τη συμμετοχή της σε κινητοποιήσεις, αλλά και των πολιτικών πεποιθήσεων συναδέλφου της.
Το « ανθρώπινο προσωπείο» λοιπόν έπεσε και αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο
της επιχείρησης που δεν είναι άλλο από την εκμετάλλευση και την απαξίωση του εργαζόμενου. Και σε αυτό θα μας βρίσκουν απέναντί τους.

Συλλήψεις Σέρβων συνδικαλιστών
Στις 3-9-09, η σερβική αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια και συνέλαβε νεαρούς μέλη της
Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας (ASI) με την κατηγορία της ρίψης δύο βομβών
μολότοφ στην Ελληνική Πρεσβεία του Βελιγραδίου στις 25-8. Οι συλληφθέντες κακοποιήθηκαν και έπειτα από διαταγή του εισαγγελέα προφυλακίστηκαν για 30 μέρες.
Παραπέμπονται σε δίκη με κατηγορίες για «διεθνή τρομοκρατία». Αυτό σημαίνει ότι, αν
καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές από 3 έως 15 χρόνια φυλάκισης.
Οι έξι συλληφθέντες αρνούνται κάθε σχέση με το γεγονός. Εξάλλου, μια άγνωστη
αναρχική ομάδα («Μαύρος Ήλιος») ανέλαβε με ανακοίνωσή της στο Διαδίκτυο την ευθύνη για την ενέργεια στην Ελληνική Πρεσβεία. Τη χαρακτήρισε ως δράση συμπαράστασης στον Θοδωρή Ηλιόπουλο, ο οποίος εκείνη την περίοδο έκανε απεργία πείνας
στις φυλακές Κορυδαλλού.
Ο εισαγγελέας διέταξε την παράταση της προφυλάκισης των Σέρβων αγωνιστών
για 6 μήνες ακόμη, «ώστε να συνεχιστεί η έρευνα για τις αξιόποινες πράξεις».
Ο Σύλλογός μας εξέδωσε από την πρώτη στιγμή Διαμαρτυρία για τη δίωξη των
Σέρβων συνδικαλιστών. Συμπαραστέκεται στους συλληφθέντες και ζητά να σταματήσει η σκευωρία σε βάρος τους.
Πιστεύουμε πως όλα τα σωματεία στην Ελλάδα πρέπει να εκδώσουν ψηφίσματα

διαμαρτυρίας και να πάρουν πρωτοβουλίες γι’ αυτή την υπόθεση.
Στη Διαμαρτυρία που εκδώσαμε και στείλαμε στη Σερβική Πρεσβεία της Αθήνας
τονίζαμε: «Πράξη αδερφοσύνης με τον σερβικό λαό δεν είναι το να στηρίζουμε τις εθνικιστικές και πολεμοκάπηλες κλίκες της Σερβίας. Πράξη αδερφοσύνης είναι να στηρίξουμε αυτούς που αγωνίζονται ενάντια στην ανεργία, τη φτώχεια, στο κλείσιμο των
επιχειρήσεων, στις ιδιωτικοποιήσεις, στο να μένουν χιλιάδες εργάτες απλήρωτοι σε
εργοστάσια που ρημάζουν, στη διαφθορά. Αυτούς που αγωνίζονται και γι’ αυτό δέχονται και την καταστολή του σερβικού καθεστώτος».
Μπορείτε να στείλετε μηνύματα διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία της Σερβίας στην
Αθήνα (fax: 210 7796436, e-mail: http://gr.mc267.mail.yahoo.com/mc/compose?to=beograd@hol.gr" \t "_blank" beograd@hol.gr).
Ο Σύλλογός μας έχει ανταποκριθεί θετικά στην ΕΚΚΛΗΣΗ της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Σερβίας για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της νομικής υποστήριξης
των 6 διωκόμενων αγωνιστών. Το βαρύ κατηγορητήριο και η περίπλοκη νομική κατάσταση έχουν ήδη εκτοξεύσει τα νομικά έξοδα σε πάνω από 10.000 ευρώ.
Έχουμε συγκεντρώσει κάποια χρήματα και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια.
Όποιος συνάδελφος θέλει να συνεισφέρει, ας επικοινωνήσει στο τηλ.: 6970225917.

Συγκεντρώνουμε βιβλία για τις βιβλιοθήκες των φυλακών

Metropolis
Εν μέσω κρίσης -αυτής της γνωστής και πολυσυζητημένης- κάποια αφεντικά όχι μόνο
δεν έβαλαν λουκέτο, αλλά άνοιξαν κι άλλα καταστήματα και επέκτειναν τις εμπορικές τους
δραστηριότητες. Αυτό ισχύει και για το νέο Metropolis, που μετράει ήδη 8 μήνες στο χώρο
του βιβλίου. Στο διάστημα αυτό φάνηκαν, πάνω κάτω, όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις στα πολυκαταστήματα - και όχι μόνο. Έτσι, αρχίσαμε με την
απόλυση δύο συναδέλφων, λίγες μέρες πριν συμπληρώσουν δυο μήνες στη δουλειά και
αφού είχαν ζήσει όλη τη «μαγεία» του στησίματος του καταστήματος, με αποκορύφωμα
την ολονυχτία στην Πανεπιστημίου πριν από την έναρξη λειτουργίας του μαγαζιού.
Ο πρώτος καιρός χαρακτηρίστηκε από την καθυστέρηση της εφαρμογής της σύμβασης και την παραβίαση του ωραρίου (το κατάστημα λειτουργούσε ως τις 9.30 μ.μ. τις καθημερινές). Η παρέμβαση του συλλόγου ήταν καθοριστική. Η σύμβαση, πλέον, ισχύει για
όλους τους υπαλλήλους του βιβλίου και το κατάστημα κλείνει κανονικά.

Απολύσεις και χαμηλοί μισθοί στον Ελευθερουδάκη

Πέρα από τις δυσκολίες δράσης στον συγκεκριμένο χώρο δουλειάς -αντιμετώπιση
της δουλειάς από πολλούς ως προσωρινής, φόβος απολύσεων και μια διάχυτη, σε κάποια τμήματα, επίφαση οικογενειακής επιχείρησης-, κάποια πρώτα σημάδια αυτοοργάνωσης δεν άργησαν να φανούν και το καλοκαίρι άνοιξαν για πρώτη φορά κάποιες
συζητήσεις ανάμεσα σε όλους σχεδόν τους εργαζομένους, με αφορμή τη σύνταξη ενός
κειμένου με βασικά αιτήματα. Οι συζητήσεις αυτές μετέστρεψαν το κλίμα ατομισμού που
επικρατούσε, αποτέλεσαν μια καλή αρχή κινητικότητας γύρω από προβλήματα που αφορούσαν όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος και παραμένει η βάση πάνω στην
οποία υπάρχει δυνατότητα να αρχίσει να γίνεται κάτι για τα προβλήματα που παραμένουν,
με κυριότερα πια τις μεταφορές των εμπορευμάτων από τους υπαλλήλους στην Πανεπιστημίου και τις υπερωρίες, που αναμένεται να αυξηθούν λόγω των εκδηλώσεων (παρουσιάσεις κ.λπ.) που ετοιμάζουν για το χειμώνα.

Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε στην έκκληση που έγινε για συγκέντρωση βιβλίων,
ώστε να στηθούν βιβλιοθήκες στις πτέρυγες των Γυναικείων Φυλακών στον Ελαιώνα
Θηβών. Στείλαμε ήδη δύο κούτες με βιβλία.
Παράλληλα, συγκεντρώνουμε βιβλία για μια ανάλογη προσπάθεια που γίνεται στις
φυλακές Κομοτηνής και Γρεβενών. Ήδη στείλαμε πέντε κούτες με βιβλία στις Φυλακές
Κομοτηνής.
Από επικοινωνία που είχαμε με τους ψυχολόγους των Φυλακών, μάθαμε πως αυτό
που τους λείπει ιδιαίτερα είναι βιβλία στα αλβανικά, ρουμάνικα, βουλγάρικα, αγγλικά.
Όποιος συνάδελφος θέλει να προσφέρει βιβλία, μπορεί να τα φέρει στα γραφεία
του Συλλόγου, κάθε Πέμπτη 5.30 μ.μ. έως 9.00 μ.μ. Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί μας στο μέιλ του Συλλόγου (sylyp_vivliou@yahoo.gr) ή στο 6947686597.
Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα βιβλία στις γλώσσες που προαναφέραμε. Δεν ενδιαφέρουν
παιδικά.
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«Το νόμιμο είναι και ηθικό»
Η φράση του Βουλγαράκη έμεινε στην ιστορία. Ποιος θα το πίστευε όμως ότι αυτή η ίδια
φράση θα ενέπνεε κάποιους διανοουμένους, και μάλιστα «εναλλακτικούς»;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο αγώνας ενάντια στις δύο απολύσεις στο βιβλιοπωλείο Πατάκη στηρίχθηκε από εκατοντάδες συναδέλφους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν το κείμενο διαμαρτυρίας και έστειλαν e-mail στην εταιρεία,
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους απολυμένους.
Φυσικά, κάθε δράση προκαλεί αντίδραση. Όταν η κινητοποίηση τελείωσε, κάποιοι
ανέλαβαν, εθελοντικά πιστεύω, να απαξιώσουν τον αγώνα, όλους όσοι τον στήριξαν,
το Σωματείο – και τέλος τέλος να υπερασπιστούν το δίκιο του εργοδότη, βρε αδελφέ.
Την αρχή έκανε ο κ. Κ. Κατσουλάρης στον Ελεύθερο Τύπο στις 25-1-09 και ακολούθησε το άρθρο της κ. Σ. Τριανταφύλλου στην Athens Voice στις 5-3-09. Ο χώρος της
εφημερίδας δεν μας επιτρέπει να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα. Επειδή όμως πιστεύουμε πως, για να έχει κάποιος πιο ολοκληρωμένη άποψη, καλό είναι να τα έχει
διαβάσει, θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Η γραμμή είναι κοινή και στα δύο άρθρα, σε τέτοιο βαθμό που θυμίζει τα δελτία ειδήσεων των 8. Οι απολύσεις ήταν «νόμιμες», οι εργαζόμενοι «ασυνεπείς και τεμπέληδες», ο Σύλλογος «κολλημένος και περίεργος»
και η Αριστερά πρέπει να απολογηθεί που τόλμησε να βγάλει ανακοινώσεις ενάντια στις
απολύσεις.
Μυθοπλασία άνευ ορίων…
Στο άρθρο του κ. Κατσουλάρη, που προηγήθηκε χρονικά, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε το θαυμασμό μας για τον διανοούμενο
που υψώνει το ανάστημά του στον ξύλινο και
δογματικό λόγο των εργαζομένων και των σωματείων! Τι σημαίνει «απόλυση»; Τα πράγματα
πρέπει να μπαίνουν σε σωστή βάση: υπήρξε
«αντικατάσταση», σύμφωνα με το συγγραφέα.
Πώς λέμε αντικαθιστώ το γρανάζι της μηχανής,
το λάστιχο στο αυτοκίνητο, έτσι αντικαθιστούμε
και τους εργαζομένους. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, κ. Κατσουλάρη, αλλά η σκέψη σας είναι
πολύ προωθημένη για να τη δεχτούμε.
Στο ίδιο άρθρο υπάρχουν και μερικές ανακρίβειες, οι οποίες εκθέτουν το συγγραφέα.
Δυστυχώς, για ένα τόσο μικρό κείμενο είναι
πολλές και μπορεί να αμφισβητηθεί η αντικειμενικότητά του:
«Οι θέσεις εργασίας καλύφθηκαν μία προς
μία». Μόνο που η μία θέση καλύφθηκε με εσωτερική μετακίνηση και η άλλη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία όταν έληξε δεν
ανανεώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, κ. Κατσουλάρη, οι αναγνώστες σας δεν έμαθαν την
αλήθεια για τις δύο θέσεις που χάθηκαν τελικά. «
«Δεν περιλαμβάνονται στα μέσα που μετέρχονται οι εν λόγω “συνδικαλιστές” καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλους θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων
των εργαζομένων». Καταλαβαίνουμε πως με το Σύλλογό μας δεν θέλετε παρεδώσε,
όμως θα ήταν εύκολο πηγαίνοντας στη Σταδίου 29 να μάθετε ότι ο Σύλλογός μας είναι
ο πιο καλός πελάτης της συγκεκριμένης Επιθεώρησης Εργασίας. Το άρθρο σας θα αποδυναμωνόταν κατά ένα επιχείρημα, θα μπορούσατε όμως να δημιουργήσετε κάποιο
άλλο. Βέβαια, μπορεί να μαθαίνατε και για κάποια απόφαση της εν λόγω Επιθεώρησης που δεν θα σας άρεσε, αλλά αυτό θα το δούμε πιο κάτω.
«Φράζουν με έπιπλα ή άλλα μέσα την είσοδο του βιβλιοπωλείου». Όποιος διαβάζει αυτή την πρόταση φαντάζεται οδοφράγματα μπροστά από την είσοδο του βιβλιοπωλείου, καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια, μαζί με κάδους, ξύλα, πέτρες κ.λπ. Το
Σωματείο μας δεν έχει σπόνσορα το ΙΚΕΑ για να προμηθεύεται τόσα έπιπλα, και ο μισθός μας σίγουρα δεν αρκεί για να αγοράζουμε έπιπλα επί δύο μήνες κινητοποίησης.
Ποτέ δεν φανταζόμασταν βέβαια ότι οι δύο ξύλινοι πάγκοι που φέρναμε από τα γραφεία
για να μπορούμε να καθόμαστε (το 8ωρο ξέρετε είναι εξοντωτικό, πολύ περισσότερο
όταν ύστερα από αυτό πρέπει να στέκεσαι τόσες ώρες όρθιος) θα μετατρέπονταν τόσο
εύκολα σε οδόφραγμα. Μας βάζετε ιδέες.
Αλλά εκεί όπου ο κ. Κατσουλάρης δίνει πραγματικά «τα ρέστα του» είναι η εισα-
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Εργαζόμενοι βαρέων βαρών και χαμηλών μισθών
γωγή του κειμένου, στην οποία και περιγράφει το Σύλλογο. Μιλάμε για μια μαφιόζικη
οργάνωση «με αναφορές στον αντιεξουσιαστικό χώρο (και όχι μόνο) που θεωρεί ότι
κάθε μέσο είναι θεμιτό» και με «θύματα της δράσης του τους βιβλιοπώλες του κέντρου
οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε εθελοντική ομερτά». Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι
ότι ευτυχώς που δεν αναφέρει τις σχέσεις μας με την πορνεία, το εμπόριο όπλων και
ναρκωτικών. Όσο για το «πέσιμό» του στο Συνασπισμό, το άρθρο γράφτηκε Γενάρη
μήνα, εποχή κατά την οποία ο Συνασπισμός ήταν υπεύθυνος για ό,τι γινόταν.
...και «εναλλακτικές» σκέψεις για την ηθική της εργασίας
Η κ. Σώτη Τριανταφύλλου στο άρθρο της στην A.V. εγκαλεί το συνδικαλιστικό κίνημα γιατί δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των μακροχρόνια ανέργων, αλλά διαμαρτύρεται για μια δυο νόμιμες απολύσεις. Φυσικά, η κ. Τριανταφύλλου καταλαβαίνει
ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα των
απολύσεων (νόμιμων τις πιο πολλές φορές). Η ίδια άλλωστε «εργάζεται από 18 χρονών και έχει απολυθεί νόμιμα 5 φορές». Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο θα της είναι πιο εύκολο να κατανοήσει πως ο αγώνας ενάντια σε μια απόλυση είναι και αγώνας για όλους
τους ανέργους.
Στο ίδιο άρθρο «ανακαλύπτει» και το καινούργιο υποκείμενο που θα αντιπαρατεθεί με
τους «αναρμόδιους, ανίδεους και τεμπέληδες
εργαζομένους». Είναι οι καταναλωτές. Χιλιοειπωμένο και καθόλου πρωτότυπο για μια «εναλλακτική» συγγραφέα. Μάλιστα στην επόμενη
παράγραφο μαθαίνουμε άλλη μια μεγάλη αλήθεια. «Στην Ελλάδα λίγοι κάνουν σωστά τη
δουλειά τους» – με εξαίρεση, φανταζόμαστε,
τους συγγραφείς και ίσως κάποιους εργοδότες. Στηριζόμενη στην κοινωνία των καταναλωτών, η κ. Τριανταφύλλου μάς λέει ότι
«παραπλανούμε το ευρύτερο κοινό» με το σύνθημα «Ποτέ δουλειά την Κυριακή»· ότι «πολλοί
εργαζόμενοι και άνεργοι θα ήθελαν να εργαστούν» και πως «στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες η δουλειά την Κυριακή είναι προαιρετική». Το παραμύθι με τις νέες θέσεις εργασίας
το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όπως και
στην τελευταία «απελευθέρωση του ωραρίου». Όλοι γνωρίζουν, βέβαια, πως η διεύρυνση του ωραρίου όχι μόνο δεν συνοδεύτηκε
από νέες θέσεις εργασίας, αλλά έκανε «λάστιχο» τη ζωή και τα ωράρια των εργαζομένων.
Την Κυριακή την υπερασπιζόμαστε γιατί υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να έχουμε ελεύθερο χρόνο και κοινωνική ζωή. Πολύ
απλά, επειδή «ο πλούτος μιας κοινωνίας είναι ο ελεύθερος χρόνος των ανθρώπων
της».
Όσο για τη λούφα και τις κοπάνες των εργαζομένων σίγουρα γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η αυξητική τάση αυτών των συμπεριφορών έχει αρχίσει και προβληματίζει μάνατζερ, εργοδότες κ.λπ. Ιδιαίτερα στις χώρες
της Βόρειας Ευρώπης το φαινόμενο παίρνει πολύ μαζικό χαρακτήρα τις πρώτες ηλιόλουστες μέρες. Μάλλον θα άκουσαν το «μέρα με ήλιο σαν κι αυτόν να την τρώει το
αφεντικό». Πάντως εμείς δεν πιστεύουμε, κ. Τριανταφύλλου, πως μόνο το «ελληνικό
δαιμόνιο» κατανόησε έννοιες όπως η αποξένωση, η αλλοτρίωση, ο καταναγκασμός
κ.ο.κ.
Δυο λόγια και για την Αριστερά. Η «Αριστερά της κ. Τριανταφύλλου» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της «την οπτική των εργοδοτών». Μόνο που τότε θα έπαυε να είναι Αριστερά, θα ήταν Δεξιά, Κέντρο ή κάτι άλλο, αλλά όχι Αριστερά. Ουσιαστικά, θα ήταν ένα
κατοικίδιο του καναπέ σε σαλόνια πολυτελείας. Η Αριστερά κατάφερε να εκφράσει μεγάλα κοινωνικά κομμάτια και να εκφέρει ανατρεπτικό λόγο όταν είχε την οπτική του εργαζομένου· όταν στήριζε τους αγώνες του και όταν δεν φοβόταν να έρθει σε σύγκρουση
με τη νομιμότητα της εκμετάλλευσης.
Σχετικά με τη νομιμότητα των απολύσεων
Η «νομιμότητα» των απολύσεων είναι το βασικό στοιχείο που δίνει το δίκιο στον εργο-

Στη γενικευμένη υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων στο χώρο του βιβλίου οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που δουλεύουν στις αποθήκες κατέχουν μια ξεχωριστή
θέση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές που εισπράττουν για αυτές.
Έχουμε πει και έχουμε καταγγείλει πολλές φορές ως Σωματείο πως, πίσω από τη
βιτρίνα που έντεχνα οι εκδότες/εργοδότες θέλουν να παρουσιάζουν με την αζημίωτη
συμπαράσταση του συγγραφικού κατεστημένου, των ΜΜΕ και άλλων «θεσμών» για τη
δήθεν συμβολή τους στο πνευματικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου, η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς είναι πολύ διαφορετική, πολύ περισσότερο εκεί όπου
συγκεντρώνεται όλο το βιβλίο για να διακινηθεί στην αγορά ως εμπόρευμα.
Στη διαδικασία αυτή ένα άλλο εμπόρευμα, η εργατική δύναμη αρκετών συναδέλφων, υποχρεώνεται να πουληθεί υπό τις χειρότερες συνθήκες, οι οποίες ποτέ δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει όλα αυτά τα
χρόνια από το Σωματείο για πρόσβαση και επαφή με τους συναδέλφους των αποθηκών.
Στο σύνολό τους οι εργοδότες προσλαμβάνουν τους εργαζομένους με την κατώτερη
συλλογική σύμβαση της ΓΣΕΕ με την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη χρησιμοποιώντας
τους σε δουλειές «γενικών καθηκόντων».
Όπως φάνηκε και στην τελευταία διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση, αρνήθηκαν σθεναρά να προσδιοριστεί η ειδικότητα του αποθηκάριου και να ενταχθούν οι
εργαζόμενοι στην υπαλληλική ιδιότητα όσον αφορά τα δικαιώματα για αποζημιώσεις
στις περιπτώσεις απολύσεων. Έτσι λοιπόν, στις αποθήκες είναι γενικό το φαινόμενο οι
εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται σε εργασίες που έχουν να κάνουν με μεγάλη γκάμα
αρμοδιοτήτων: από διευθέτηση προϊόντων, δηλαδή κουβάλημα και τοποθέτηση στα
ράφια, εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβή και έλεγχο επιστροφών, καθαρισμούς των
εγκαταστάσεων μέχρι τιμολογήσεις και χρέη οδηγών.
Είναι άγνωστο πόσοι από τους συναδέλφους λαμβάνουν ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά, πόσοι από αυτούς που χρησιμοποιούν κλαρκ και άλλα μηχανήματα παίρνουν τα
ανάλογα επιδόματα, ποια είναι η συχνότητα των επαγγελματικών παθήσεων – μυοσκελετικά και άλλα προβλήματα, τα οποία, όπως δείχνει η πείρα, είναι πολλά. Για να μη
μιλήσουμε για τις εγκαταστάσεις, τα σκοτεινά και ανήλιαγα κτίρια, μερικά εκ των οποίων
έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, που επιλέγουν οι εργοδότες για να μειώσουν το κόστος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο χαρακτηρισμός των εργαζομένων ως ειδικευόμενων και μη δημιουργεί διακρίσεις τις οποίες εκμεταλλεύονται οι εργοδότες για να διασπούν τους εργαζομένους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Πολλές φορές δε, κυρίως σε
περιόδους αιχμής, δεν είναι λίγοι και οι συνάδελφοι σε άλλα τμήματα που χρεώνουν την
ανεπάρκεια των στελεχών τους στους «κατώτερους» εργαζομένους. Το «λάθος» του
αποθηκάριου είναι μια δικαιολογία που πολλούς τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση.
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο οι συνάδελφοι των αποθηκών να επιλέξουν τη μαζική συλλογική δράση στους χώρους δουλειάς και με το Σωματείο επικεφαλής να παλέψουμε
για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, αξιοπρεπείς αμοιβές και κατοχύρωση της ειδικότητας του αποθηκάριου στην καινούργια κλαδική σύμβαση.

δότη κατά τους δύο συγγραφείς. Το ότι ο εργοδότης μπορεί να απολύει σύμφωνα με το
νόμο ισχύει, ουσιαστικά, από την εδραίωση των αστικών καθεστώτων. Πάντα όμως
στη συνείδηση της πλειοψηφίας των ανθρώπων η απόλυση ήταν μια άδικη πράξη ενάντια στον αδύνατο από εκείνον που κατέχει τον πλούτο και την εξουσία. Όπως επίσης
άδικο για τη συνείδηση του κόσμου είναι πως ο νόμος βρίσκεται στο πλευρό του ισχυρού. Γι’ αυτό και κάθε αγώνας ενάντια στις απολύσεις έχει τη συμπάθεια (τουλάχιστον)
του κόσμου. Μας φαίνεται απίθανο οι δύο συγγραφείς να μη γνωρίζουν ότι μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του εργατικού κινήματος έχει γραφτεί με σκληρούς αγώνες ενάντια
στις «νόμιμες» απολύσεις. Μας φαίνεται απίθανο να μην ξέρουν ότι και σήμερα πολλοί
αγώνες ξεσπούν ενάντια σε τέτοιου είδους απολύσεις. Ήξεραν λοιπόν πολύ καλά πως
άλλο πράγμα ο νόμος και άλλο το δίκιο. Γνώριζαν πως ό,τι είναι νόμιμο ΔΕΝ είναι και
ηθικό, και επέλεξαν πού θα σταθούν.
Στην περίπτωσή μας όμως υπάρχει και ένα αλλά... Σύμφωνα με την «αστική νομιμότητα», την οποία με πάθος υπερασπίζεται ο κ. Κατσουλάρης, αρμοδιότητα για να κρίνουν τη νομιμότητα μιας απόλυσης έχουν η Επιθεώρηση Εργασίας και τα πολιτικά
δικαστήρια και όχι βέβαια οι συγγραφείς με άρθρα σε εφημερίδες. Η μία λοιπόν απολυμένη μαζί με το Σωματείο προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας (ο άλλος συνάδελφος για δικούς του λόγους δεν ήθελε). Ας δούμε λοιπόν τι λέει η Επιθεώρηση: «Η
υπηρεσία μας, ύστερα από τα παραπάνω λεχθέντα και των δύο πλευρών, καλεί την επιχείρηση να επανεξετάσει τη διαφορά με προοπτική επίλυσης και την επάνοδο της εργαζομένης στη θέση εργασίας της. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδια για τη διερεύνηση
είναι τα πολιτικά δικαστήρια» (Αριθμός Δελτίου Διαφοράς 816, 19/12/08.
Η απόφαση της Επιθεώρησης βγήκε ένα μήνα πριν από το άρθρο του κ. Κατσουλάρη και σχεδόν τρεις μήνες πριν από το άρθρο της κ. Τριανταφύλλου. Ήξεραν λοιπόν
και το αποσιώπησαν ή δεν ήξεραν; Μα ακόμη και αν δεν ήξεραν (αν, λέμε, έτσι), γιατί
δεν ρώταγαν; Παραφράζοντας την κ. Τριανταφύλλου, μήπως ορισμένοι διανοούμενοι

στηρίζουν άνευ όρων τις επιδιώξεις του εργοδότη και δεν ενδιαφέρονται για την οπτική
του εργαζομένου;
Για τα γεγονότα στο «Floral»
Θεωρώ πως είναι αυτονόητο ότι η κ. Τριανταφύλλου –και όχι μόνο αυτή βέβαια– θα
πρέπει να μπορεί να παρουσιάζει τα βιβλία της χωρίς κανένα εμπόδιο άσχετα με το αν
συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις της. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε πλατεία,
πολύ περισσότερο στην πλατεία Εξαρχείων.
Τα γεγονότα με τα αβγά στο «Floral» κατά τη διάρκεια της βιβλιοπαρουσίασης του
βιβλίου της κ. Τριανταφύλλου τής έδωσαν τη δυνατότητα να φανεί σαν να είναι αυτή που
εμποδίζεται να εκφραστεί (και ας αρθρογραφεί σε εφημερίδες, ας δίνει συνεντεύξεις
σε ΜΜΕ κ.λπ.). Και βέβαια να προωθήσει το καινούργιο της βιβλίο.
Ίσως το να μην ασχολείσαι μαζί τους να είναι το χειρότερο γι’ αυτούς. Τελικά, μέσω
εφημερίδων, ραδιοφώνων κ.λπ. το όλο σκηνικό «ενσωματώθηκε» σαν χάπενινγκ της
εκδήλωσης. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διανοούμενοι, που σύσσωμοι
ανακάλυψαν «το αβγό του φιδιού», γιατί σιώπησαν το Δεκέμβρη, γιατί σιώπησαν στο
Παλιό Εφετείο, γιατί σιώπησαν στον Άγιο Παντελεήμονα;
Οι τελευταίες δηλώσεις της κ. Τριανταφύλλου μάς έδωσαν την αφορμή να δώσουμε
μιαν απάντηση που οφείλαμε, αφού για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στις απολύσεις
στον Πατάκη και στην Κ. Κούνεβα. Δεν ξέρουμε ποιος την απείλησε ότι «θα γίνει νέα
Κούνεβα» και πότε συμπλήρωσε «θα γίνεις νέα Κούνεβα… από τα αριστερά» (αυτό εμφανίστηκε στις τελευταίες της δηλώσεις στο Βήμα). Ας τελειώνει κάπου αυτό το αστείο.
Η Αριστερά ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο σε κανέναν άνθρωπο. Την Κούνεβα δεν τη
χτύπησαν ούτε η Αριστερά, ούτε η Δεξιά. Τη χτύπησαν τα αφεντικά, ίσως επειδή δεν είχε
την οπτική τους.
Ν.Α.
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Ένα τέρας με το όνομα Wal-Mart
Χαμηλότερες τιμές για τους πελάτες, αλλά άθλιοι μισθοί
χωρίς ασφάλιση για τους εργαζομένους.
Απουσία συνδικάτου σε συνδυασμό
με μια πουριτανική φιλοσοφία που επιβάλλεται
και στους προμηθευτές.
Μια έρευνα στους κόλπους του ηγέτη στο χώρο
των λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως,
ο οποίος σχεδιάζει την εισβολή του και στην Ευρώπη.
«Μετά από σας, κύριε αντιπρόεδρε». «Σας παρακαλώ, κύριε αντιπρόεδρε». Οι δύο κύριοι
που ανταλλάσσουν αυτά τα λόγια είναι πολύ χαρούμενοι που συναντώνται. Ο ένας είναι ο
Ντικ Τσένι, που ταξίδεψε στο Μπέντονβιλ (Άρκανσο) στο στρατηγείο της Wal-Mart, το νούμερο ένα στα καταστήματα λιανικής σε όλο τον κόσμο, για να τιμήσει τη συνεισφορά της
εταιρείας στην εθνική οικονομία. Προσοχή! Δεν πρόκειται για ένα ταξίδι στο πλαίσιο εκλογικής καμπάνιας, αλλά για επίσημη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 2004. Όπως ο
ίδιος είπε στην ομιλία του: «Το κλειδί για την ευημερία στην εργασιακή απασχόληση είναι λιγότερο κράτος και περισσότερη ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις». Το κοινό τον χειροκροτεί, μεταξύ του οποίου βρίσκονται και 800 εργαζόμενοι,
καθώς και το δεύτερο πρόσωπο του παραπάνω διαλόγου, ο Τζέι Άλεν, αντιπρόεδρος της
Wal-Mart, ο οποίος σπαρταράει σαν το ψάρι από τη χαρά του.
Ο Άλεν είναι δεύτερος στην ιεραρχία της αλυσίδας Wal-Mart
και ένας από τους βασικούς «πιονιέρους» του Τζορτζ Μπους,
τίτλος τιμής γι’ αυτούς που προσφέρουν ποσά άνω των
100.000 δολαρίων σε έναν υποψήφιο, τίτλος που ανήκει
στον ίδιο προσωπικά και όχι στην εταιρεία. Η πολιτική της εταιρείας είναι ξεκάθαρη: Η δουλειά για πέντε υψηλόβαθμα στελέχη πλήρους απασχόλησης είναι επίσημα και άμεσα
συνδεδεμένη με τη «γραμμή» της Ουάσινγκτον.
Και λοιπόν; Η εταιρεία δεν είναι ανήθικη, απλώς δεν έχει
ηθικούς φραγμούς. Εδώ ο πελάτης είναι ο βασιλιάς και η αλυσίδα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υπηρετεί τις επιθυμίες του.
Αν ο πελάτης θέλει χαμηλές τιμές, η εταιρεία ξεζουμίζει τους
προμηθευτές της. Αν ο πελάτης θέλει ακόμη πιο χαμηλές τιμές,
η εταιρεία κλαδεύει τους μισθούς. Κι άλλη μείωση τιμών;
Πάντα από κάπου θα βρει να περικόψει, ένα δολάριο εδώ, ένα
σεντ εκεί… Και βέβαια για όλα ευθύνεται το σύστημα. Κι αυτό
να το έχουμε στο μυαλό μας, αφού θα είναι το βασικό τους
επιχείρημα όταν η αλυσίδα θα αλώσει και την Ευρώπη (σκοπεύει –αν δεν το έχει κάνει ήδη– να αγοράσει την Carrefour).
Ο λόγος για τον οποίο η Wal-Mart λατρεύει τον Μπους δεν
είναι μόνο επειδή τους κάνει φορολογικά δωράκια (χάρη στα
οποία το 2004 περιήλθε στην οικογένεια Γουόλτον το 39%
της επιχείρησης, η οποία τσέπωσε γύρω στα 900 εκατ. δολάρια, έναντι 300 το 2003), αλλά
κυρίως γιατί ο Μπους ανταμείβει την αποτελεσματικότητα.. Δεν τον απασχολούν οι υπερωρίες. Δεν πρόκειται να επιβάλει σε κανέναν ιατροφαρμακευτική ασφάλιση για τους υπαλλήλους. Όπως είπε και ένας από τους πλέον συντηρητικούς και με τη μεγαλύτερη επιρροή
συμβούλους του: «Αφήστε ήσυχους τους ανθρώπους».
Το τέρας που λέγεται Wal-Mart συμβολίζει την καλύτερη και τη χειρότερη μορφή του αχαλίνωτου καπιταλισμού. Κυρίως τη χειρότερη. Το 1950 ο Σαμ Γουόλτον άνοιξε το πρώτο του
μαγαζί (κάτι σαν «όλα με 1 ευρώ») με τόσο χαμηλές τιμές, όσο δεν έβρισκες πουθενά εκείνη
την εποχή. Από την αρχή η φιλοσοφία του «θείου Σαμ» ήταν απλή: να έχει τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Η αρχή αυτή του έγινε έμμονη ιδέα και ήταν πάντα το καμάρι της Wal-Mart. Ακόμη
και στις μέρες μας, που η εταιρεία αξίζει στο χρηματιστήριο γύρω στα 200 δισ. δολάρια, τα
αφεντικά της, οι κληρονόμοι δηλαδή του θείου Σαμ, όταν ταξιδεύουν για δουλειές μοιράζονται
το δωμάτιο του ξενοδοχείου με κάποιον συνεργάτη για να μην πληρώσουν ολόκληρο το ποσό!
Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο κατάστημα και με 5.000 μαγαζιά περισσότερα, το μότο
παραμένει το ίδιο και είναι η μεγάλη δύναμη της εταιρείας: ακαταμάχητες τιμές και οργανωτική δομή-φαινόμενο, σε βαθμό που να αποτελεί αντικείμενο αναλύσεων σε σχολές οικονομικών ανά τον κόσμο. Πρόκειται για την πιο καθαρή έκφανση του καπιταλισμού, όπως τον
διδάσκουν τα συγγράμματα της φιλελεύθερης Σχολής του Σικάγου. Μια τέλεια πλασμένη
αγορά βασισμένη στην προσφορά και τη ζήτηση, χωρίς κανόνες ούτε φραγμούς. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σχέση άκρως ανισόρροπη. Οι αγοραστές και οι πωλητές της
αλυσίδας Wal-Mart είναι όμηροί της. Δύο φορές το χρόνο οι αντιπρόσωποι των προμηθευτών πηγαίνουν στη συγκέντρωση των πωλητών, γνωστή και ως «φωλιά του φιδιού», όπου
περιμένουν σε άβολες καρέκλες να τους οδηγήσουν σε ένα δωματιάκι, για να τους πουν ότι
πρέπει να ρίξουν τις τιμές των προϊόντων τους, με ανάλογες περικοπές στη συσκευασία,
στη μεταφορά και την παράδοση του εμπορεύματος, στην ηλεκτρονική καταχώριση των παραγγελιών. Η διαχείριση του στοκ της επιχείρησης είναι θρυλική, τόσο όσο και ο έλεγχος των
τιμών σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.
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Για την οικονομική αυτοδυναμία του Συλλόγου μας
Η Wal-Mart δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες της. Για παράδειγμα, για το 2005 επέβαλε σε περισσότερους από 100 βασικούς προμηθευτές της να τοποθετήσουν σε όλες τις
παλέτες με τα εμπορεύματα κοριούς συνδεδεμένους με μικροεπεξεργαστές που επιτρέπουν
την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Μια τεχνολογική υποταγή για τους προμηθευτές, της οποίας καλούνται να αναλάβουν και το κόστος, που
ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Η αποτελεσματικότητα της Wal-Mart μπορεί να βασίζεται στην επιθετική πολιτική των
χαμηλών τιμών όπως το Lidl, έχει όμως επιπλέον πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, καθαρά μαγαζιά και έναν «greeter», έναν υπάλληλο που σας καλωσορίζει κατά την είσοδό σας (!) Και
εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. (…) Όταν ένα περιοδικό από τα λίγα τόσο συντηρητικά όπως το
Business Week αναρωτιέται «μήπως το Wal-Mart είναι υπερβολικά ισχυρό;», τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι δεν πάει καλά. Η λίστα παραπόνων δεν είναι μόνο μεγάλη αλλά και σοκαριστική. Η αλυσίδα όχι μόνο κακοπληρώνει τους εργαζομένους (ένας ταμίας, για
παράδειγμα, παίρνει ετησίως 16.000 δολάρια, ποσό που αγγίζει τα όρια της φτώχειας για
μια τριμελή οικογένεια στις ΗΠΑ), αλλά καταδικάστηκε πριν από τρία χρόνια για εξαπάτησή
τους ως προς τις υπερωρίες. Ιατροφαρμακευτική ασφάλιση δεν υπάρχει για τους νεοπροσληφθέντες, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουν το επίδομα ασφάλισης έχοντας λιγότερα
προνόμια από τους άλλους εργαζομένους. Όσον αφορά δε τους συνταξιούχους, αυτοί δεν
έχουν καμία κάλυψη. Οι απάτες και οι καταχρήσεις εις βάρος τους είναι τόσες, ώστε ορισμένοι δήμοι ανησυχούν μήπως χρειαστεί να αναλάβουν το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής,
ενώ οι μη ασφαλισμένοι σε περίπτωση ασθένειας καταφεύγουν στα επείγοντα των νοσοκομείων για να έχουν δωρεάν
νοσηλεία. Και φυσικά η Wal-Mart δεν κάνει τίποτα για να βελτιωθεί η κατάσταση, αντιθέτως σνόμπαρε την προσπάθεια 50
μεγάλων επιχειρήσεων που θέλησαν να διαπραγματευτούν
μια λιγότερο δαπανηρή κάλυψη υγείας για λογαριασμό 4 εκατ.
ανασφάλιστων εργαζομένων.
Η εταιρεία έχει εξάλλου κατηγορηθεί για προσλήψεις παράνομων μεταναστών, πράγμα το οποίο αρνείται. Αυτό όμως
που δεν μπορεί να ανεχτεί είναι ο συνδικαλισμός. Όταν το
1999 ένας εργαζόμενος στα κρεοπωλεία κατάφερε να συνδικαλίσει το τμήμα του σε ένα υποκατάστημα στη Φλόριντα, η
επιχείρηση κατάργησε με τη μία όλα τα κρεοπωλεία από τα καταστήματά της. Μόλις κάποιος μάνατζερ καταλάβει ότι υπάρχει
έστω και η υποψία συνδικαλισμού, καλεί το πράσινο νούμερο
στην Μπέντονβιλ, στο οποίο απαντά μια ειδική ομάδα που
ασχολείται με αυτά τα θέματα και η οποία εντοπίζει και διώχνει πάραυτα τους ενόχους. Το συνδικάτο UFCW επί 5 χρόνια
προσπαθούσε να συνδικαλίσει το υποκατάστημα στο Λας Βέγκας δαπανώντας εκατομμύρια ώρες και δολάρια, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα. Και ξαφνικά η επιχείρηση άλλαξε την πολιτική
της: χρειάστηκε να αποκαλύψει η New York Times ότι κάποιο
βράδυ η επιχείρηση κλείδωσε τους εργαζομένους σε ορισμένα
καταστήματα χωρίς να τους δίνει το κλειδί.
Τα ίδια συμβαίνουν και με τους ξένους προμηθευτές. Η επιχείρηση αρνείται την οποιαδήποτε ανεξάρτητη επιθεώρηση στα εργοστάσια που εργάζονται για λογαριασμό της, ενώ
τη δεκαετία του 1990 κατηγορήθηκε ότι έκανε τα στραβά μάτια σε περιπτώσεις παιδικής
εργασίας.
Στις ΗΠΑ η Wal-Mart παραβλέπει οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να εμφανιστεί όσον
αφορά το άνοιγμα υποκαταστημάτων της. Στην Καλιφόρνια αποφάσισε να «φυτέψει» 40 supercenters αδιαφορώντας για τις όποιες μελέτες ή άλλες «επινοήσεις» αριστερών και οικολόγων. «Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο» συνοψίζει ο Τζ. Χόρτον,
δημοκρατικός στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Καλιφόρνια. Στην πόλη του, το Ίνγκλγουντ, μια κοινότητα την οποία αποτελούν μαύροι και ισπανόφωνοι, η Wal-Mart ήταν τόσο
σίγουρη ότι θα μπορούσε να επιβληθεί στην περιοχή, ώστε επένδυσε 1 εκατ. δολάρια και οργάνωσε δημοψήφισμα. Ο Γολιάθ νικήθηκε με ξεκάθαρη πλειοψηφία, 60% έναντι 40%!
Η αλαζονεία τους εξαπλώνεται χωρίς προηγούμενο και προσβάλλει το καθετί: το κλίμα,
τα συνδικάτα, την κοινωνία και τους κανόνες της. Υπάρχει όμως κάτι σε όλη αυτή την ιστορία. Η Wal-Mart αντλεί τη δύναμή της και νομιμοποιείται από τις υπηρεσίες που προσφέρει
σε 20 εκατ. πελάτες που επισκέπτονται καθημερινά τα καταστήματά της στις ΗΠΑ. Η καπιταλιστική Αμερική έχει γλιστρήσει σιωπηλά –οι φτωχοί είναι εξαφανισμένοι στα προάστια,
δεν υπάρχουν καν– σε έναν κόσμο σχιζοφρένειας, όπου η παραγωγή και η κατανάλωση
είναι δύο κόσμοι τελείως ξεχωριστοί, στεγανοί μέσα στο μυαλό των επιχειρήσεων, των πολιτών, του κράτους.

Philippe Boulet-Gercourt
Le nouvel observateur (20-26 Μαΐου 2004)
Μετάφραση: Βενετία Καίσαρη

Συνάδελφοι
Η δυνατότητα να έχει ο Σύλλογός μας ένα ισχυρό ταμείο είναι όρος για την ύπαρξη και
τη δράση του.
Είμαστε ένα Σωματείο με πολλές παρεμβάσεις για τα εργασιακά και κλαδικά
θέματα (συνεχής ενημέρωση με ανακοινώσεις, κόντρες στους χώρους δουλειάς, προσπάθεια εφαρμογής και ενίσχυσης της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αντιπάλεμα
απολύσεων κ.ο.κ.).
Είμαστε ταυτόχρονα ένα Σωματείο που θέλει να συμβάλει, και συμβάλλει,
στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αγωνιστικού μαχητικού ρεύματος μέσα στο εργατικό κίνημα. Γι’ αυτό πρωτοστατούμε στις πρωτοβουλίες συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων, γι’ αυτό συμπαραστεκόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας σε αγώνες
που ξεσπούν σε άλλους κλάδους και γενικότερα.
Είμαστε τέλος ένα Σωματείο που πιστεύουμε πως ο συνδικαλισμός δεν υπάρχει μόνο για τις οικονομικές και τις θεσμικές διεκδικήσεις. Πιστεύουμε πως η συναδελφικότητα, η ανθρώπινη επαφή, οι κοινωνικές σχέσεις, η βελτίωση του μορφωτικού
επιπέδου, η καλλιέργεια στοιχείων ενός άλλου πολιτισμού πρέπει να είναι μέσα στις
επιδιώξεις του Συλλόγου. Γι’ αυτό οργανώνουμε εκδηλώσεις, προβολές, διαλέξεις στα
γραφεία μας.
Για να ανταποκριθούμε στην πολύμορφη δράση του Συλλόγου χρειάζονται
υλικοί πόροι, δηλαδή χρήματα.
Ας πάρουμε υπόψη πως έχουμε 300 ευρώ έξοδα το μήνα για τη συντήρηση
των γραφείων μας (ενοίκιο, λογαριασμοί, κοινόχρηστα). Χρειαζόμαστε δηλαδή κάθε
μήνα 20 ετήσιες συνδρομές μόνο για τα γραφεία του Συλλόγου.
Ο Σύλλογός μας, όπως αναφέρει το Καταστατικό του (άρθρο 8), «απαγορεύεται να πάρει χρηματοδότηση (άρα και να έχει εξάρτηση) από εργοδότες, οργανώσεις εργοδοτών, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές παρατάξεις,
κρατικούς και διακρατικούς φορείς.
»Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από εισφορές μελών και φίλων, από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους, δωρεές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς
(σωματεία)».
Κάνουμε έκκληση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου να δίνουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους στο Σύλλογο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συγκέντρωση των συνδρομών του 2010. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν
οικονομικά το Σύλλογο, να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης του
Συλλόγου που κατά καιρούς αναλαμβάνουμε (γλέντια, πάρτι, λαχειοφόρους κ.λπ.).

Βιβλιοκριτική
Ο Αφόνσο Ενρίκες δε Λίμα Μπαρέτο, από τους σπουδαιότερους πλέον Βραζιλιάνους
συγγραφείς, παρέμεινε στην αφάνεια ενόσω ζούσε. Γεννήθηκε το 1881 και πέθανε το
1922 παραμένοντας όλα τα χρόνια της ζωής του περιθωριοποιημένος και παραγνωρισμένος. Περιθωριοποιημένος λόγω χρώματος, οικονομικής και κοινωνικής θέσης·
παραγνωρισμένος επειδή ζούσε και έγραφε για έναν κόσμο διαφορετικό, για τους αποκλεισμένους, τους μαύρους, τους εργάτες, τις γυναίκες – και επιπλέον σε μια γλώσσα
διαφορετική από τη συνήθη των υπόλοιπων λογοτεχνών, τη γλώσσα του περιθωρίου,
υιoθετώντας το λιτό ύφος του καθημερινού λόγου των Βραζιλιάνων.
Η Νέα Καλιφόρνια πρωτοδημοσιεύτηκε το 1915 και συγκαταλέγεται στα καλύτερα
διηγήματά του.
Οι «Εκδόσεις των Συναδέλφων» είναι ένα από τα πολλά λουλούδια που ανθίζει
στον κήπο του Συλλόγου. Αποτελεί μια προσπάθεια για την προώθηση ενός διαφορετικού πολιτισμού και μιας άλλης σχέσης με το βιβλίο, που για εμάς τους βιβλιοϋπαλλήλους είναι επιπλέον το αντικείμενο της εργασίας μας.
Όντας εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου και πιστεύοντας πως η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια κοινωνία διαφορετική από αυτήν όπου ζούμε, για μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο για το τι παράγουν και πώς το παράγουν,
θεωρούμε πως οι όποιες προσπάθειές μας δεν μπορούν και δεν πρέπει να εξαντλούνται στις υλικές και θεσμικές διεκδικήσεις. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια…, τις «Εκδόσεις των Συναδέλφων».
Επιλέξαμε το διήγημα Η Νέα Καλιφόρνια για να εγκαινιάσει το εκδοτικό μας εγχείρημα.
Τα έσοδα από αυτή την έκδοση και από άλλες που θα ακολουθήσουν θα διατεθούν
για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Παρουσιάζουμε τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Συλλόγου (από 1-1-2009 έως
31-10-2009)
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο ταμείου από 31-12-2008
354,61
Συνδρομές
4716,45
Οικονομικές ενισχύσεις/εισφορές
808,00
Πάρτι
1540,00
Δάνειο από συνάδελφο
193,47
ΣΥΝΟΛΟ
7612,53
ΕΞΟΔΑ
Προκηρύξεις – έντυπα – αφίσες
Υλικά προπαγάνδας (αφισόκολλες, μπογιές, λινάτσα)
ΔΕΗ (από 12-8-08 έως 8-9-09)
Ενοίκιο (2-9 – 11-9)
ΟΤΕ (1-10-08 – 30-9-09)
ΕΥΔΑΠ (13-8-08 – 15-9-09)
Λειτουργικά έξοδα γραφείων & είδη μπαρ
Δικαστικά:
– Για πρωτόδικη δίκη και Εφετείο συναδ. Πουλόπουλου
– Σε δικηγόρο για εξελίξεις στον Κάουφμαν
Συνδρομές σε Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας
Χαρτικά
Κοινόχρηστα (10-08 – 9-08)
Κινήσεις αλληλεγγύης:
– Σε Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Τούρκους
και Κούρδους Πολιτικούς Κρατουμένους
– Σε απολυμένη και άνεργη συναδέλφισσα καθαρίστρια
Συντονισμός σωματείων:
– Για μικροφωνική στην απεργιακή συγκέντρωση 2/4
– Για εκδήλωση με Μεξικανούς συντρόφους
– Για συγκέντρωση σωματείων στη ΔΕΘ (Σεπτ. 2009)
Επιστροφή δανείου σε συνάδελφο
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31-10-09

71,50
63,90
411,65
2090,00
94,50
13,00
219,58
800,00
100,00
650,00
23,99
438.41
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6500,00
1112,53
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Αστυνομοκρατία
Όλοι εμείς που εργαζόμαστε, ζούμε και κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας, και ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων, τις πρώτες εβδομάδες του Οκτώβρη (αλλά μέχρι και
τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο) είδαμε το «σοσιαλδημοκρατικό» πρόσωπο
της κρατικής-αστυνομικής καταστολής από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση και το νέο
Υπουργείο «Προστασίας του Πολίτη» (πρώην Δημόσιας Τάξης): επέλαση στο «άβατο»
των Εξαρχείων με σκοπό την «αποκατάσταση» της τάξης, κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων και της ευρύτερης περιοχής από δεκάδες αστυνομικούς των Ειδικών Δυνάμεων,
κλούβες, πεζούς και μηχανοκίνητους της ομάδας Δέλτα για να πάψει πια ο «απλός φιλήσυχος πολίτης» αυτής της περιοχής να φοβάται να ζήσει και να κυκλοφορήσει σ’
αυτήν. Καθημερινό σκηνικό οι αθρόες προσαγωγές, η εξακρίβωση στοιχείων, οι έλεγχοι ταυτότητας, η σωματική έρευνα σε όποιον μοιάζει κατ’ αυτούς ύποπτος! Απλοί περαστικοί, κάτοικοι αλλά και εργαζόμενοι σε μαγαζιά της περιοχής ελέγχονται
καθημερινά ακόμα και δύο τρεις φορές. Ήρθαμε αντιμέτωποι και με την «αντιαισθητική» εικόνα αστυνομικών μπλόκων και ελέγχων έξω από βιβλιοπωλεία, λες και η
αστυνομία μπορεί να εγγυηθεί την «ελεύθερη» διακίνηση των ιδεών.
Επειδή όμως ο καθένας από μας μπορεί να βρεθεί στη θέση τού εν δυνάμει υπόπτου, καλό είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Ποιο είναι λοιπόν το νομικό πλαίσιο για την εξακρίβωση στοιχείων και τη σωματική έρευνα;
Μικρός οδηγός για «υπόπτους» τα στοιχεία των οποίων χρήζουν εξακρίβωσης
Εξακρίβωση στοιχείων – Έλεγχος ταυτότητας
Όταν μας ζητηθεί να επιδείξουμε την αστυνομική μας ταυτότητα, είμαστε υποχρεωμένοι, βάσει του νόμου, να συμμορφωθούμε. Αν μας τη ζητήσουν αστυνομικοί με στολή,
τη δίνουμε. Σε περίπτωση όμως που το αστυνομικό όργανο φέρει πολιτκή περιβολή,
δικαιούμαστε εμείς πρώτα να του ζητήσουμε να μας επιδείξει τη δική του και σε κάθε
περίπτωση σημειώνουμε τα στοιχεία του. Η υποχρέωσή μας εξαντλείται στο να δείξουμε την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε κανένα άλλο στοιχείο ή πληροφορία. Αρκετές φορές μπορεί να μας ζητηθεί να τους ακολουθήσουμε
στο Τμήμα με το αιτιολογικό της εξακρίβωσης στοιχείων. Από τη στιγμή όμως που
έχουμε δείξει την ταυτότητά μας, αυτό είναι παράνομο και πρέπει να διαμαρτυρόμαστε.
Αν ωστόσο μας πάνε στο Τμήμα, ξαναδίνουμε τα στοιχεία μας και απαιτούμε να αποχωρήσουμε άμεσα. Αν μας ζητήσουν κατάθεση, π.χ. πού ήμασταν, πού πηγαίνουμε, τι
θέλαμε εκεί κ.λπ., αρνούμαστε κατηγορηματικά να απαντήσουμε λέγοντας πως παρανομούν και ζητάμε άμεσα να επικοινωνήσουμε με δικηγόρο. Δεν απαντάμε σε άλλες
ερωτήσεις, δεν υπογράφουμε τίποτα, δεν δίνουμε καμία κατάθεση, επικοινωνούμε και
συνεννοούμαστε με δικηγόρο.
Σωματική έρευνα – Έρευνα οχημάτων
Πότε μπορεί να γίνει σωματική έρευνα; α) Εάν διενεργείται ήδη ανάκριση για αξιόποινη πράξη· β) εάν διενεργείται η λεγόμενη «προληπτική έρευνα». Στην πρώτη περίπτωση (λιγότερο συνήθης) διενεργείται ήδη ανάκριση για συγκεκριμένο έγκλημα που
διαπράχθηκε από συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Εάν διενεργείται η λεγόμενη «προληπτική έρευνα» (η πιο συνήθης περίπτωση), είναι η κλασική σωματική έρευνα ενός
πολίτη από αστυνομικό για «προληπτικούς λόγους» στο δρόμο ή σε άλλον δημόσιο
χώρο. Σ’ αυτήν μπορεί να αναγκαστεί να υποβληθεί ο καθένας από μας. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχουν οι περισσότερες παραβάσεις και αυθαιρεσίες από πλευράς
αστυνομίας, αιτία των οποίων είναι η γενικόλογη έκφραση του νόμου, ο οποίος παρέχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην αστυνομία. Έπειτα από έρευνα σε σχέση με
αυτές, το πρακτικό συμπέρασμα είναι: η αστυνομία επιτρέπεται να υποβάλλει έναν πολίτη σε σωματική έρευνα ΜΟΝΟ όταν υπάρχει «σοβαρή υπόνοια περί τέλεσης αξιόποινης πράξης» είτε «απόλυτη ανάγκη» (ο νόμος δυστυχώς δεν προσδιορίζει τι
ακριβώς σημαίνει «σοβαρή υπόνοια» ή «απόλυτη ανάγκη», αφήνοντας τους αστυνομικούς να λαμβάνουν αυτή την απόφαση σύμφωνα με την «ειδική εγκληματολογική
τεχνογνωσία τους»).
Ο Συνήγορος του Πολίτη δηλώνει πως η «σοβαρή υπόνοια» πρέπει να αφορά συγκεκριμένο έγκλημα, συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο ύποπτο πρόσωπο. Κατά συνέπεια μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε λέγοντας πως ο
νόμος απαιτεί σοβαρές υπόνοιες για συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Διαμαρτυρηθείτε
με λεκτικό τρόπο, με αξιοπρέπεια και χωρίς εξυβρίσεις. Μη βιαιοπραγήσετε, μη φωνάξετε γιατί τότε η αστυνομία θα γράψει ως αναφορά πως η ίδια η συμπεριφορά σας
δημιούργησε «σοβαρές υπόνοιες για τέλεση αξιόποινης πράξης» και άρα πληρούνται
οι προϋποθέσεις του νόμου για την «προληπτική σωματική έρευνα».

Δώστε προσοχή: Αν χάσετε την ψυχραιμία σας, θα
δώσετε εσείς οι ίδιοι στην αστυνομία τη βάση για να είναι
νομιμοφανής (στο ζήτημα της σωματικής έρευνας, η αστυνομία έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι).
Πώς οφείλει να γίνεται η σωματική έρευνα; Με τρόπο
που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του
πολίτη και δεν προσβάλλει την προσωπικότητά του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σωματική έρευνα σε γυναίκα πρέπει να γίνεται
μόνο από γυναίκα μπροστά στον ανακριτικό υπάλληλο. Δυστυχώς ο νόμος μεριμνά περισσότερο για την ασφάλεια
του αστυνομικού παρά για τον πολίτη που υποβάλλεται
στην έρευνα. Η εγκύκλιος του Υπουργείου προβλέπει πως
για την ασφάλεια του αστυνομικού ο πολίτης πρέπει να τοποθετείται με τα χέρια στον
τοίχο και τα πόδια ανοιχτά ή σε πρηνή θέση, δηλαδή στα τέσσερα. Αν κατά τη σωματική έρευνα προσβάλλεται η υγεία, η τιμή ή η προσωπικότητά σας, διαμαρτυρηθείτε έντονα. Το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σάς δίνουν
αυτό το δικαίωμα. Φωνάξτε πως θα υποβάλετε μήνυση (και όταν τελειώσει η έρευνα
κάντε το). Κανείς δεν επιτρέπεται να εξευτελίζεται από την αστυνομία, ειδικά πολίτες
σε μια «προληπτική έρευνα».
Πώς μπορεί να γίνει έρευνα σε μεταφορικό μέσο; Ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες και οι ίδιες προϋποθέσεις με τις περιπτώσεις σωματικής έρευνας. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μόνη εξαίρεση όταν οι αστυνομικοί ισχυριστούν πως διενεργείται έρευνα για ναρκωτικά∙ μην αντισταθείτε, ο νόμος είναι με το μέρος τους.
Στο πλαίσιο του νέου δόγματος «Δημοκρατία και πυγμή» που εξήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης θα εντατικοποιηθούν τα αστυνομικά μέτρα και θα συνεχιστούν οι κινήσεις εντυπωσιασμού, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το
ζήτημα της ασφάλειας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μην έχετε αυταπάτες, οι κοινωνικοί αγώνες θα συνεχιστούν παρά τις κάθε είδους κατασταλτικές προσπάθειες
του κράτους (ό,τι χρώμα κι αν έχει αυτό), τις απειλές, τη βία, την αυθαιρεσία. Δεν μας
τρομάζουν. Αντιστεκόμαστε!
Αθηνά Σ.
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