ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ
Καταγγέλλουμε την απόλυση του συναδέλφου μας και συνδικαλιστή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας! Η εργοδοσία της ComboBooks (θυγατρική εταιρία του ομίλου MM
Publications) ανακοίνωσε την Παρασκευή 29/10/21 την απόλυση του συναδέλφου, μετά από 16 χρόνια δουλειάς,
με αστείες προφάσεις.
Ο συνάδελφος τιμωρείται και απολύεται, γιατί ως μέλος της διοίκησης του ΣΕΑ, πρωτοστάτησε μαζί και με άλλους
συναδέλφους του, με την Επιτροπή Εργαζομένων στο Χώρο του Βιβλίου, και διεκδίκησε να παρθούν πίσω οι
απολύσεις συναδέλφων, στις οποίες είχε προχωρήσει η εταιρία, στο διάστημα της πρώτης καραντίνας.
Ως λαγός στον χώρο, η συγκεκριμένη εργοδοσία σπεύδει να εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη που ανάμεσα στα
άλλα καταργεί την όποια προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Σκοπό φυσικά έχει να ισοπεδώσει κάθε
εμπόδιο που θα βρεθεί στο δρόμο της, μπροστά στους ευρύτερους σχεδιασμούς της. Αυτό μας δείχνουν και οι
πρόσφατες εξελίξεις με τις απολύσεις σε άλλους χώρους, όπως στα Praktiker, στα Λητώ, στα Jumbo.
Η ComboBooks προχωράει στην απόλυση, ακριβώς επειδή όπως όλες οι μεγάλες εργοδοσίες, φοβάται την οργή
των εργαζομένων, όταν αυτή συναντιέται με την οργανωμένη δράση και διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία
μας. Τρέμουν στην ιδέα ότι οι εργαζόμενοι, με τους εκλεγμένους τους συνδικαλιστές μπροστά, μπορούν να
σηκώσουν κεφάλι και να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση των
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.
Γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική δύναμη που έχουμε, όντας οργανωμένοι στα σωματεία μας, συσπειρωμένοι
σαν μια γροθιά, γι’ αυτό και παίρνουν τα μέτρα τους πολύ μεθοδευμένα με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων
και των νόμων τους.

Αυτό που καταφέρνουν όμως είναι το να μας πεισμώνουν
Όπως πείσμωσαν οι συνάδελφοί μας στην e-food. Και ο αγώνας τους βγήκε κερδισμένος. Όπως πεισμώνουν αυτές
τις μέρες οι εργαζόμενοι της Cosco, φέρνοντας με τον αγώνα τους τα πάνω κάτω μέσα σε αυτό το κάτεργο, γιατί
είναι αποφασισμένοι να μην θρηνήσουν άλλον συνάδελφό τους!

Δε θα αφήσουμε αυτή την απόλυση να περάσει!
Ως Επιτροπή Εργαζομένων στο Χώρο του Βιβλίου, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στους εκδοτικούς, στα
βιβλιοπωλεία και τις αποθήκες, σε κάθε χώρο να καταγγείλουν και να καταδικάσουν αυτήν την εξέλιξη! Να
εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον συνάδελφο μας.
Να απαντήσουμε με αυτό που τους πονάει περισσότερο: με την οργάνωσή μας μέσα στους χώρους δουλειάς!
Με την ενίσχυση των σωματείων μας, του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και του Συνδέσμου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Αθήνας. Με νέες εγγραφές στα σωματεία, με συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη
των νέων αγωνιστικών Διοικητικών Συμβουλίων. Με πιο μαζική συμμετοχή στη δράση, στις κινητοποιήσεις, σε
κάθε πρωτοβουλία.

Τώρα είναι η ώρα να βγούμε μπροστά ακόμα πιο επιθετικά.
Να πέσει στο κενό η επίθεση στα δικαιώματά μας. Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος-έκτρωμα Χατζηδάκη και όλοι οι
αντεργατικοί νόμοι. Να παλέψουμε για να διεκδικήσουμε όρους δουλειάς και ζωής στο επίπεδο των αναγκών
μας.

Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους!
epitropivivlio@gmail.com
τηλ. επικοινωνίας: 6948330003

