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LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
Η κατάσταση που βιώνουµε στα βιβλιοπωλεία, στους 
εκδοτικούς οίκους, στο χονδρεµπόριο είναι ασφυκτική. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι πίσω από κατεβασµένα 
ρολά δουλεύουµε εντατικά µε εξαντλητικά ωράρια, 
απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς ρεπό. Η «επιτυχία» των 
εργοδοτών να προσαρµόσουν την λειτουργία των 
επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο «χτίζεται» πάνω 
στις πλάτες εκατοντάδων συνάδελφων που έχουµε 
µετατραπεί σε κουβαλητές, υποχρεώνοντας µας σε µια 
µονότονα επαναλαµβανόµενη , βαριά και άχαρη 
χειρωνακτική δουλειά. Τα µέτρα προστασίας όπως 
απολυµάνσεις, τα µαζικά επαναλαµβανόµενα τεστ, είναι το 
πιο σύντοµο ανέκδοτο. Όσοι συνάδελφοι βγήκαν σε 
αναστολή  επί της ουσίας θα µείνουν για ενάµιση µήνα 
χωρίς εισόδηµα (µε τα αναλογικά-καθυστερηµένα 
επιδόµατα που θα δοθούν).  
Κοιτώντας το σύνολο της ζωής µας η κατάσταση που 
διαµορφώνεται είναι κρίσιµη. Η κυβέρνηση της ΝΔ, 
µας έχει αφήσει εντελώς εκτεθειµένους στο δεύτερο κύµα 
της πανδηµίας. Οι διαθέσιµες ΜΕΘ µετριούνται στα 
δάχτυλα, οι ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό είναι µεγάλες. Είναι µπροστά µας η 
κατάρρευση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και η ευθύνη 
βαραίνει εξολοκλήρου την πολιτική τους, όχι τους 
εργαζόµενους στους οποίους φορτώνουν την «ατοµική 
ευθύνη». Προφανώς η λύση δεν µπορεί να δοθεί από όσους 
τρέχουν πρόθυµα να συνδράµουν την κυβέρνηση, όπως 
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας υπουργό υγείας κοινής(!) 
αποδοχής, επιχειρώντας να µας εγκλωβίσουν στη λογική 
της «κοινωνικής συνοχής».  
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Τρίτη 17 Νοέµβρη 
Συμμετέχουμε στις 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
της επετείου της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου, τηρώντας 
αυστηρά όλα τα μέτρα 
προστασίας. Τα συνθήματα 
«έξω οι ΗΠΑ - έξω το ΝΑΤΟ» 
παραμένουν ζωντανά! Η 
τρομοκρατία δε θα περάσει! 

Πέµπτη 19 Νοέµβρη  
Μέρα δράσης  για τις 
αστικές συγκοινωνίες. 
Διεκδικούμε τακτικές και 
ασφαλείς συγκοινωνίες στο 
Λεκανοπέδιο. Τέρμα στον 
εμπαιγμό. 

Πέµπτη 26 Νοέµβρη 
Απεργούμε: για την προστα-
σία της υγείας, για μέτρα 
ασφάλειας στους χώρους 
δουλειάς, για τις ανατροπές 
στη ζωή και στα δικαιώματα 
μας, για το ωράριο και τη νο-
μοθετική κατοχύρωση της 
Κυριακής αργίας. Όλοι στην 
απεργία! Είναι ώρα ευθύνης. 
Να βάλουμε τη δική μας 
σφραγίδα στις εξελίξεις.

26/11 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 
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Η λύση βρίσκεται στον µαζικό ταξικό 
ενωτικό µας αγώνα.  

Αντί να πάρουν ουσιαστικά µέτρα προστασίας της υγείας 
και της ζωής µας, βλέπουν στην πανδηµία µία ακόµα 
ευκαιρία να περάσουν µέτρα που µας γυρίζουν έναν αιώνα 
πίσω. Σταθερά έχουν στο µάτι το χτύπηµα του 8ωρου 
και το ξήλωµα της Κυριακάτικης αργίας. Η 
αντεργατική πολιτική όλων των κυβερνήσεων έχει πάντα 
ως απαραίτητο συµπλήρωµα την καταστολή του εργατικού 
κινήµατος. Εντείνεται ο αυταρχισµός, βάζουν παραπέρα 
εµπόδια στην απεργία, στην δράση των σωµατείων. Έχουν 
το φόβο των εργαζόµενων, γι’ αυτό παίρνουν τα µέτρα 
τους. 

Δίκαιοι οι εφιάλτες τους 
Ως εδώ! Δε θα αφήσουµε να παίζουν µε την υγεία και τη 
ζωή µας! Δεν υπάρχει συνάδελφος που να µην νιώθει θυµό, 
αγανάκτηση. Αυτά µπορούν να γίνουν ένα µεγάλο, 
ορµητικό λαϊκό ποτάµι που θα εµποδίσει τα σχέδια τους. 
Κανένας να µην µείνει µόνος. Ο µόνος δρόµος για να 
σπάσουµε τη βία αυτής της πολιτικής που παίζει µε τις 
ζωές µας, είναι να οργανωθούµε, να ορθώσουµε συλλογικά 
το ανάστηµα µας. Να δυναµώσουµε την προσπάθεια που 
κάνει η επιτροπή εργαζοµένων στο χώρο του βιβλίου. Η 
επιτροπή έχει συγκροτηθεί από µέλη του  Συλλόγου 
Εµποροϋπαλλήλων Αθήνας και του Συνδέσµου 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ & Γραφείων Αθήνας που 
εργάζονται σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, µε 
σκοπό να οργανωθεί ο συλλογικός αγώνας των 
συναδέλφων σε συνεπή ταξική κατεύθυνση, χωρίς 
ταλαντεύσεις.  

Βάζουµε στο στόχαστρο τον πραγµατικό µας εχθρό. 
Αναδεικνύουµε τις ευθύνες όλων διαχρονικά των 
κυβερνήσεων που υπηρετούν την κερδοφορία των 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων τσακίζοντας τις ζωές 
µας. Διεκδικούµε τα δικαιώµατα µας σε δουλειά, υγεία, 
ζωή.  Όλοι στην απεργία στις 26 του Νοέµβρη! Να νιώσουν 
τη δύναµη µας! 
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
• Εν ίσχυση του δημόσ ιου 
συστήματος Υγε ίας . Τώρα 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ ω ν 
νοσοκομείων και των δομών 
Υγείας. Άμεση δημιουργία νέων 
κλ ι νών ΜΕΘ . Επ ίταξη του 
ιδιωτικού τομέα Υγείας και 
Πρόνοιας. 
• Σταθερή δουλειά για όλους με 
δικαιώματα . Καμία απώλεια 
εισοδήματος. Καμία απόλυση. 
• Τακτικές απολυμάνσεις σε 
ό λου ς τ ο υ ς χώρου ς τω ν 
καταστημάτων, των γραφείων 
και των αποθηκών.  
• Μαζικά επαναλαμβανόμενα 
τεστ για τον κορονοϊό δωρεάν.  
• Άμεση ε ν ημ έρωση των 
συναδέλφων σε περίπτωση 
κρούσματος. 
• Να δοθεί τώρα άδεια ειδικού 
σ κ ο π ο ύ σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς 
συναδέλφους που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες με πλήρη 
μισθολογική και ασφαλιστική 
κάλυψη. Καμία μέρα να μη 
παρθεί από την κανονική τους 
άδεια. 
• Πο λ λ α π λ ασ ι α σ μ ό ς τω ν 
δρομολογίων στα ΜΜΜ. 
• Νομοθετική κατοχύρωση της 
Κυριακάτικης Αργίας. Καμία 
Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. 
• Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι 
κ α ι ο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ο υ 
απελευθερώνουν το ωράριο. 
• Κατάργηση της μερ ικής 
απασχόλησης, του ωρομίσθιου, 
των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου και όλων των ελαστικών 
μορφών εργασίας.
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