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ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝTAI 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ 

 

 
Σήμερα που κεφάλαιο, κυβέρνηση, τρόικα ετοιμάζονται για 
νέο γύρο λεηλασίας των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων, 
επιστρατεύουν κάθε εφεδρεία του σάπιου τους συστήματος. 
Εδώ και μήνες έχουν ξαμολήσει τα ναζιστικά τους ντόπερμαν 
να σπείρουν τον εμφύλιο μεταξύ των φτωχών. Με τη στήριξη 
αστυνομίας, ΜΜΕ και επιχειρηματιών η συμμορία απλώνει τα 

πλοκάμια της.  
 

Η ίδρυση του δουλεμπορικού γραφείου ευρέσεως εργασίας 
στην Εύβοια που εξήγγειλε η Χρυσή Αυγή στοχεύει απ’ τη μια 
να προσφέρει πάμφθηνο εργατικό δυναμικό στ’ αφεντικά με 
μεροκάματο που συνεχώς θα πέφτει, απ’ την άλλη να το 
παίζουν νταβατζήδες όσων θα προσλαμβάνονται και να 
πουλάνε εκδούλευση στους επιχειρηματίες. Αυτό που 
επιδιώκουν τρόικα-κυβέρνηση-εργοδότες γίνεται πράξη. 
«Διώξτε τους μετανάστες και πάρτε Έλληνες με 18€ 
μεροκάματο»: δηλαδή τζάμπα εργάτες με 400-500€. Από την 
άλλη, οι μετανάστες για να βρουν δουλειά θα ρίχνουν κι άλλο 
το δικό τους μεροκάματο. Όλη αυτή η ιστορία θα σπρώχνει 
τους μισθούς συνέχεια προς τα κάτω με χαμένους τους 
εργάτες (ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας κ.λπ.) και 
μεγάλους κερδισμένους τους επιχειρηματίες. Πάνω στην 
εξαθλίωση των εργατών (ντόπιων και μεταναστών) και στα 
κέρδη των καπιταλιστών νομίζουν οι ναζί της ΧΑ ότι θα 
μπορούν να το παίζουν νταβατζήδες για να κερδίζουν 
πολιτικά και οικονομικά. 
 

Διάσπαση των εργατών, τσάκισμα των ΣΣΕ και του 
μεροκάματου, πειθαρχημένο και υπάκουο εργατικό δυναμικό 

για τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτός είναι ο στόχος τους και 
μαζί πολιτικές και οικονομικές υπεραξίες από θύματα και 
θύτες. Δηλαδή ψήφους και φράγκα.  
 

ΥΓ.1: Όταν το θέμα τέθηκε στη Βουλή, ο λούστρος της 
τρόικας και των εργοδοτών Ν. Παναγιωτόπουλος το μόνο 
που βρήκε να πει ήταν ότι, αν καταθέσουν τα απαραίτητα 
χαρτιά, το δουλεμπορικό θα είναι απόλυτα νόμιμο. Δηλαδή 
από το ρουσφέτι που γινόταν μέχρι τώρα για το Δημόσιο, 
περνάμε πια στο σκλαβοπάζαρο του ιδιωτικού τομέα;  
 

ΥΓ.2: Είναι τυχαίο ότι οι ναζιστές της ΧΑ άνοιξαν αυτό το 

γραφείο λίγο μετά την απαίτηση Γερμανών βιομηχάνων για 
ειδικές οικονομικές ζώνες με χαμηλά μεροκάματα και χαμηλή 
φορολογία στην Ελλάδα;  
 

Όλα τα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα πρέπει όχι 
μόνο να καταδικάσουν αλλά και να επιβάλουν το κλείσιμο του 
δουλεμπορικού γραφείου της ΧΑ. 
 

Κάτω τα χέρια από τις συμβάσεις και τα μεροκάματα. 
Αγώνας για αυξήσεις. 
 

Κοινός αγώνας όλων των εργατών για να τσακίσουμε 

το δουλεμπόριο, το ρατσισμό, το φασισμό. 

Σαββάλας: Απολύσεις και εκβιασμοί 
 

 
Λίγες μέρες μετά τις εκλογές, ήτοι τον Ιούνιο του ‘12, 
και αφού η διοίκηση ένιωσε μια επιπλέον ασφάλεια ως 
προς τα συμφέροντα της επιχείρησης, αμφισβήτησε 
για πρώτη φορά την ισχύ της κλαδικής μας σύμβασης. 
Διαμήνυσε στους υπαλλήλους της ότι ένα μέρος των 
επιδομάτων αποτελεί οικειοθελή παραχώρηση της 
φιλεύσπλαχνης, όπως έχει αποδειχτεί, εταιρείας και ότι 
αυτή μπορεί μονομερώς να διακόψει την καταβολή 
τους. Ο άχαρος τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν 
να αποσπάσουν τη συναίνεσή τους όχι μόνο δε βρήκε 
ανταπόκριση αλλά προξένησε και εύλογα ερωτήματα 
για τις προθέσεις της εταιρείας. 
 

Το μυστήριο έλυσαν οι ατομικές συμβάσεις που 
έκαναν την εμφάνισή τους αρχές Αυγούστου. Έγινε 
ξεκάθαρο ότι αφού προετοίμασαν το έδαφος για 
περικοπές επιδομάτων (που για κάποιους αντιστοι-
χούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%), ζητούσαν και 
μείωση ίση με το 10% του μισθού. Επιπλέον, 
διασφαλιζόταν το δικαίωμα της εταιρείας να απολύει 
 
 

Τα δύο τελευταία χρόνια ο Σύλ- 
λογός μας παρενέβη σε πάρα  
πολλές περιπτώσεις, όπου οι εργοδότες προχώρησαν 
σε απολύσεις ή σε περικοπές μισθών ή σε περι-
πτώσεις όπου επιχειρήσεις οδηγούνταν σε κλείσιμο 
χωρίς να έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους 

δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. 
  

Οι παρεμβάσεις αυτές (διαμαρτυρίες, νομική υπο-
στήριξη κλπ) είχαν μικρά ή μεγάλα αποτελέσματα. 
Σηματοδοτούσαν έτσι και αλλιώς το αυτονόητο: οι 
εργαζόμενοι ενός εργασιακού χώρου, ακόμη και αν 
παλαιότερα δεν είχαν σταθερή σχέση με το σωματείο, 
τώρα που η εργοδοσία επιτίθεται για να ανατρέψει 
στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, προσφεύγουν και 
ζητούν στήριξη από το Σύλλογο. 
 

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Φέτος τον Απρίλη 
έκλεισε ο ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, μετά από μια μακρόχρονη 
πορεία «φθοράς». Καθ’ όλη τη διάρκεια της «φθοράς» 
αλλά και με το κλείσιμο, κανένας από τους 75 
εργαζόμενους δεν απευθύνθηκε στο σωματείο. Μήπως 
δεν υπήρχε λόγος; Μήπως οι άνθρωποι πήραν κανο-
νικά όσα δικαιούνταν; Κάθε άλλο… Όλοι φεσώθηκαν 
και ο καθένας προσπαθούσε να περισώσει ό,τι μπο-
ρούσε. Άλλοι πήραν μηχανάκια και αμάξια της εταιρίας 
έναντι χρωστούμενων οφειλών, άλλοι για  να  μειώ-
σουν το φέσι έτρεχαν να μαζέψουν υπόλοιπα πελα-
τών. Ο ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ είπε σε όλους, «γεια χαρά!». 

 
 

…από τη γενική απεργία της 26
ης

 Σεπτέμβρη 2012 

Κανένας φοβισμένος, μόνος του και άπραγος 
απέναντι στην κρατική – εργοδοτική – φασιστική τρομοκρατία 

 

Οργάνωση «από τα κάτω», συλλογική αντίσταση & αλληλεγγύη  
στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές μας, παντού! 

 
 

Να δυναμώσουμε το σωματείο μας! 
 

Όλοι στο Σύλλογο - Όλοι στον Αγώνα 

Απολύσεις, 4ωρα, πετσοκομμένοι μισθοί, υποχρε-
ωτικές άδειες, ωρομίσθιοι, καθυστέρηση μισθών. 
Πάγωμα της παραγωγής, απαξίωση του προσωπι-
κού, έμμεσοι εκβιασμοί, προσπάθεια κατακερματι-
σμού των εργαζομένων, απομόνωσης, διασπορά της 
καχυποψίας, μαζί και οι «καλοθελητές»... 
 

Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες 
οι εκδόσεις Σαββάλας, μια από τις μεγαλύτερες και επί 
σχεδόν 17 συναπτά χρόνια κερδοφόρες εκδοτικές 
επιχειρήσεις. «Η κρίση τους έπληξε» ισχυρίζονται. Άρα 
τι πρέπει να γίνει; Να απολυθούν οι μισοί εργαζόμενοι 
και οι υπόλοιποι να δουλεύουν για 500€. Για να μη 
μειωθεί η δική τους κερδοφορία, για να μη βάλουν το 
χέρι στην τσέπη, φορτώνουν τις ευθύνες στους 
εργαζόμενους εκείνους χάρη στους οποίους έγιναν 
κερδοφόροι, απέκτησαν φήμη και «όνομα» στην 
αγορά, έγιναν ανταγωνιστικοί. Οι εργαζόμενοι που 
κάποτε τους έκαναν λάστιχο με την εντατικοποίηση για 
να προλαβαίνουν τις σεζόν, οι εργαζόμενοι που όλα 
αυτά  τα χρόνια  παρέμεναν  καθηλωμένοι στο βασικό 

μισθό τη στιγμή που η εταιρεία γνώριζε αλματώδη 
οικονομική γιγάντωση, που δεν πληρώθηκαν ποτέ 
πνευματικά δικαιώματα για τα βιβλία που συνέγρα-
ψαν [και όχι μόνο διόρθωσαν], αποτελούν σήμερα 
«μισθολογικό κόστος» που πρέπει να πεταχτεί.  
 

Ε όχι! Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανήματα που 
απαξιώνονται. Έχουν αναφαίρετο δικαίωμα σε 

αξιοπρεπή εργασία και μισθούς. Εάν κάτι πρέπει να 
προστατευτεί σε αυτή την περίοδο, οπωσδήποτε δεν 
μπορεί να είναι ούτε οι τζίροι, ούτε τα κέρδη τους. 
Καμία απόλυση, καμία μείωση μισθού δεν πρέπει να 
γίνει ανεκτή. Καμία ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 
Η ατομική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη είναι η 
εγγύηση για την υποταγή και τον εργασιακό 
«κανιβαλισμό». Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο 
συλλογικός αγώνας των εργαζομένων είναι μονό-
δρομος για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, για 
μισθούς αξιοπρεπείς, για καλύτερες συνθήκες 

δουλειάς. Κανένας μόνος του! Οι εργαζόμενοι με 
συσπείρωση και αλληλεγγύη μπορούν να νικήσουν! 

κατά το δοκούν αλλά και η πρόθεσή της να τροποποιεί 
στο μέλλον την κάθε σύμβαση ξεχωριστά. Τίποτε άλλο 
κ. Παπασωτηρίου? 
 

Οι εργαζόμενοι διαισθάνονται ότι το 10% είναι μόνο η 
αρχή. Άλλωστε, με την τακτική αυτή να έχει ήδη 
εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις εντός και εκτός του 
κλάδου, δε χρειάζονται και ιδιαίτερες διαισθητικές 
ικανότητες. Έτσι αποφάσισαν και προχώρησαν στην 
ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου. 
 

Το Σωματείο Εργαζομένων Παπασωτηρίου Α.Ε 

είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας 
που σκοπό έχει την διασφάλιση της αξιοπρέπειας των 
εργαζομένων όσον αφορά τους όρους εργασίας και 
αμοιβής τους. Είναι η άμυνα ανθρώπων που βλέπουν 

κρατικές πρακτικές να τους πετούν βορά σε αχόρταγα 
αφεντικά και σε απάνθρωπες αγορές. Είναι η 
αντίδραση στην παρανοϊκή αντίληψη που θέλει 
εταιρείες να ευημερούν και στον αντίποδα ανθρώπους 
να σπρώχνονται στην εξαθλίωση και την απόγνωση. 
 

Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα θερμό  
     για τους εργαζόμενους στα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου! 
 

συλλογικότητα ή εξατομίκευση; 
 

                                                      Ο  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν   
                                                     λειτουργεί και γίνεται  
απογραφή… λένε, χωρίς καν να ξέρουν για πόσο(!), 
ενώ πιθανά να "φυγαδεύεται" εμπόρευμα. Και οι 
εργαζόμενοι; Θα αποδεχτούν αθόρυβα αυτή την 
άτυπη ομηρία, αυτή τη λεηλασία της ίδιας τους της 
ζωής, ώσπου να οδηγηθούν και αυτοί μοιραία στη 
σφαγή, όπως και οι εργαζόμενοι του ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ και 
τόσων άλλων; Ή θα διαλέξουν το συλλογικό δρόμο της 
αντίστασης και του αγώνα μαζί με τον Σύλλογο για να 
υπερασπιστούν τις δουλειές τους και τα δικαιώματά 
τους; Δύσκολο; Ναι. Μα είναι ο μόνος δρόμος!  
Γι΄αυτούς και για όλους μας!  
 

Οι εργοδότες του κλάδου με φθόνο θα μακαρίζουν τα 
αφεντικά του ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ… 
«Μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοιους εργαζόμενους». 
  

Εμείς ως Σύλλογος (και το αντίστοιχο Σωματείο της 
Θεσσαλονίκης) προβάλλουμε την ανάγκη της συλλογι-
κότητας («ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕ-

ΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ»). Κάποιοι επιλέγουν την εξατο-
μίκευση («Εγώ ελπίζω να τη βολέψω»). Είναι ζήτημα 
επιλογής… Αλλά, όσοι ακόμα και τώρα υποστηρίζουν 
πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πως δεν έχου-
με δυνάμεις, ας αναλογιστούν ειλικρινά ποιος από τους 
δύο δρόμους μας οδήγησε εκεί. Ας αναλογιστούμε κι 
εμείς τις δικές μας ευθύνες. Και ας τραβήξουμε άλλο 
δρόμο, το δρόμο του αγώνα για μια ζωή αξιοβίωτη! 

Από τα μέσα Σεπτέμβρη του ‘12   
6 συνάδελφοι από το Βιβλιοπω-  
λείο της Εστίας είναι σε επίσχεση εργασίας, καθώς τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές από το Μάρτιο κι 
Απρίλιο του 2012 έως και σήμερα. Προσφεύγουν στο Πρωτοδικείο που απαγορεύει κάθε νομική και πραγματική 
μεταβολή της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ως τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων στις 13/11/12. 

Προσφεύγουν και στην Επιθ. Εργασίας και στη συζήτηση της εργατικής διαφοράς (25/10), όπου δεν προσήλθε η 
εργοδοσία, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την άσκηση  ποινικής δίωξης.  Και βέβαια, έχουν απευθυνθεί και 
στο Σύλλογό μας, ώστε να συμπορευθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κοινό αγώνα όλων μας. 

 

   Βιβλιοπωλείο της Εστίας :: επίσχεση εργασίας 


