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26/11 ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ
ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΒΘΒΛΘΟΤ

Τπίηη 17 Νοέμβπη
πκκεηέρνπκε ζηηο εθδειώζεηο γηα
ηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πολςτεσνείος, ηεξώληαο απζηεξά όια ηα κέηξα
πξνζηαζίαο. Σα ζπλζήκαηα «έξω
οι ΗΠΑ - έξω το ΝΑΣΟ» παξακέλνπλ δσληαλά! Η ηξνκνθξαηία
δε ζα πεξάζεη!

Πέμπηη 19 Νοέμβπη
Μέξα δξάζεο για τιρ αστικέρ σςγκοινωνίερ. Δηεθδηθνύκε ηαθηηθέο
θαη αζθαιείο ζπγθνηλσλίεο ζην
Λεθαλνπέδην. Σέξκα ζηνλ εκπαηγκό.

Πέμπηη 26 Νοέμβπη
Απεπγούμε: γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο, γηα κέηξα αζθάιεηαο ζηνπο
ρώξνπο δνπιεηάο, γηα ηηο αλαηξνπέο ζηε δσή θαη ζηα δηθαηώκαηα
καο, γηα ην σξάξην θαη ηε λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθήο
αξγίαο. Όινη ζηελ απεξγία! Είλαη
ώξα επζύλεο. Να βάινπκε ηε δηθή
καο ζθξαγίδα ζηηο εμειίμεηο.

LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
Ζ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπκε ζηα βηβιηνπσιεία, ζηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο, ζην ρνλδξεκπόξην είλαη αζθπθηηθή. πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη πίζσ από θαηεβαζκέλα ξνιά
δνπιεύνπκε εληαηηθά κε εμαληιεηηθά σξάξηα, απιήξσηεο
ππεξσξίεο, ρσξίο ξεπό. Ζ «επηηπρία» ησλ εξγνδνηώλ λα
πξνζαξκόζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ειεθηξνληθό εκπόξην «ρηίδεηαη» πάλσ ζηηο πιάηεο εθαηνληάδσλ ζπλάδειθσλ πνπ έρνπκε κεηαηξαπεί ζε θνπβαιεηέο,
ππνρξεώλνληαο καο ζε κηα κνλόηνλα επαλαιακβαλόκελε,
βαξηά θαη άραξε ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά. Σα κέηξα πξνζηαζίαο όπσο απνιπκάλζεηο, ηα καδηθά επαλαιακβαλόκελα
ηεζη, είλαη ην πην ζύληνκν αλέθδνην. Όζνη ζπλάδειθνη
βγήθαλ ζε αλαζηνιή επί ηεο νπζίαο ζα κείλνπλ γηα ελάκηζε κήλα ρσξίο εηζόδεκα (κε ηα αλαινγηθά-θαζπζηεξεκέλα
επηδόκαηα πνπ ζα δνζνύλ).
Θνηηώληαο ην ζύλνιν ηεο δσήο καο ε καηάζηαζη πος διαμοπθώνεηαι είναι κπίζιμη. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, καο
έρεη αθήζεη εληειώο εθηεζεηκέλνπο ζην δεύηεξν θύκα ηεο
παλδεκίαο. Οη δηαζέζηκεο ΜΔΘ κεηξηνύληαη ζηα δάρηπια,
νη ειιείςεηο ζε γηαηξνύο θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό είλαη
κεγάιεο. Δίλαη κπξνζηά καο ε θαηάξξεπζε ηνπ δεκόζηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ε επζύλε βαξαίλεη εμνινθιήξνπ ηελ
πνιηηηθή ηνπο, όρη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο θνξηώλνπλ ηελ «αηνκηθή επζύλε». Πξνθαλώο ε ιύζε δελ
κπνξεί λα δνζεί από όζνπο ηξέρνπλ πξόζπκα λα ζπλδξάκνπλ ηελ θπβέξλεζε, όπσο έθαλε ν ΤΡΗΕΑ δεηώληαο π-
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πνπξγό πγείαο θνηλήο(!) απνδνρήο, επηρεηξώληαο λα καο
εγθισβίζνπλ ζηε ινγηθή ηεο «θνηλσληθήο ζπλνρήο».

Η λύσε βπίσκεται στον μαδικό ταξικό ενωτικό μαρ αγώνα.

• Ελίζρπζε ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο. Σώξα ρξεκαηνδόηεζε
ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ δνκώλ
Τγείαο. Άκεζε δεκηνπξγία λέσλ θιηλώλ ΜΕΘ. Επίηαμε ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα Τγείαο θαη Πξόλνηαο.
• ηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο κε δηθαηώκαηα. Κακία απώιεηα εηζνδήκαηνο. Κακία απόιπζε.
• Σαθηηθέο απνιπκάλζεηο ζε όινπο
ηνπο ρώξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ
γξαθείσλ θαη ησλ απνζεθώλ.
• Μαδηθά επαλαιακβαλόκελα ηεζη
γηα ηνλ θνξνλντό δσξεάλ.
• Άκεζε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ
ζε πεξίπησζε θξνύζκαηνο.
• Να δνζεί ηώξα άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ
αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο κε
πιήξε κηζζνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή
θάιπςε. Κακία κέξα λα κε παξζεί
από ηελ θαλνληθή ηνπο άδεηα.
• Πνιιαπιαζηαζκόο ησλ δξνκνινγίσλ ζηα ΜΜΜ.
• Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο. Κακία Κπξηαθή ηα
καγαδηά αλνηρηά.
• Να θαηαξγεζνύλ όινη νη λόκνη θαη
νη δηαηάμεηο πνπ απειεπζεξώλνπλ ην
σξάξην.
• Καηάξγεζε ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο, ηνπ σξνκίζζηνπ, ησλ ζπκβάζεσλ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη όισλ ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ εξγαζίαο.

Αληί λα πάξνπλ νπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο
θαη ηεο δσήο καο, βιέπνπλ ζηελ παλδεκία κία αθόκα επθαηξία λα πεξάζνπλ κέηξα πνπ καο γπξίδνπλ έλαλ αηώλα
πίζσ. Σηαθεπά έσοςν ζηο μάηι ηο σηύπημα ηος 8ωπος
και ηο ξήλωμα ηηρ Κςπιακάηικηρ απγίαρ. Ζ αληεξγαηηθή πνιηηηθή όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ έρεη πάληα σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηελ θαηαζηνιή ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. Δληείλεηαη ν απηαξρηζκόο, βάδνπλ παξαπέξα εκπόδηα ζηελ απεξγία, ζηελ δξάζε ησλ ζσκαηείσλ. Έρνπλ ην
θόβν ησλ εξγαδόκελσλ, γη’ απηό παίξλνπλ ηα κέηξα ηνπο.

Δίκαιοι οι ευιάλτερ τοςρ
Ωο εδώ! Γε ζα αθήζνπκε λα παίδνπλ κε ηελ πγεία θαη ηε
δσή καο! Γελ ππάξρεη ζπλάδειθνο πνπ λα κελ ληώζεη ζπκό,
αγαλάθηεζε. Απηά κπνξνύλ λα γίλνπλ έλα κεγάιν, νξκεηηθό ιατθό πνηάκη πνπ ζα εκπνδίζεη ηα ζρέδηα ηνπο. Θαλέλαο
λα κελ κείλεη κόλνο. Ο κόλνο δξόκνο γηα λα ζπάζνπκε ηε
βία απηήο ηεο πνιηηηθήο πνπ παίδεη κε ηηο δσέο καο, είλαη λα
νξγαλσζνύκε, λα νξζώζνπκε ζπιινγηθά ην αλάζηεκα καο.
Να δπλακώζνπκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε επηηξνπή
εξγαδνκέλσλ ζην ρώξν ηνπ βηβιίνπ. Ζ επηηξνπή έρεη ζπγθξνηεζεί από κέιε ηνπ Σςλλόγος Εμποποϋπαλλήλων
Αθήναρ και ηος Σςνδέζμος Ιδιωηικών Υπαλλήλων
ΑΕ & Γπαθείων Αθήναρ πνπ εξγάδνληαη ζε βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνύο νίθνπο, κε ζθνπό λα νξγαλσζεί ν ζπιινγηθόο αγώλαο ησλ ζπλαδέιθσλ ζε ζπλεπή ηαμηθή θαηεύζπλζε, ρσξίο ηαιαληεύζεηο.
Βάδνπκε ζην ζηόραζηξν ηνλ πξαγκαηηθό καο ερζξό. Αλαδεηθλύνπκε ηηο επζύλεο όισλ δηαρξνληθά ησλ θπβεξλήζεσλ
πνπ ππεξεηνύλ ηελ θεξδνθνξία ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ηζαθίδνληαο ηηο δσέο καο. Γηεθδηθνύκε ηα δηθαηώκαηα καο ζε δνπιεηά, πγεία, δσή. Όινη ζηελ απεξγία
ζηηο 26 ηνπ Ννέκβξε! Να ληώζνπλ ηε δύλακε καο!
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