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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Την Κυριακή, 28 του Δεκέμβρη 2014 η βιτρίνα της κουλτούρας και του
πολιτισμού έγινε θρύψαλα. Αποκαλύφθηκε περίτρανα ότι πίσω από αυτή βρίσκεται η
εργοδοσία, που συμβαδίζει με την κρατική καταστολή και βία.
Η απεργία που είχε κηρύξει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής για την
υπεράσπιση της Κυριακάτικης αργίας (μετά την τροπολογία που ψήφισε η Βουλή ως δώρο
στις πολυεθνικές και τους μεγάλους ομίλους) συνοδεύτηκε από απεργιακές φρουρές από
το πρωί έξω από τα καταστήματα Παπασωτηρίου και Ιανός.
Η περιφρούρηση της απεργίας έγινε γιατί το σωματείο πάει κόντρα στο ρεύμα και
παλεύει για τα εργατικά δικαιώματα.
Η εργοδοσία του Ιανού κάλεσε την αστυνομία, η οποία παρέταξε τέσσερις διμοιρίες
απέναντι στους απεργούς. Ενώ έκαναν ότι διαπραγματεύονται με εκπροσώπους του
ΣΥΒΧΑ, τα ΜΑΤ όρμησαν πάνω στους εργαζόμενους και έκαναν πέντε
προσαγωγές, (οι δύο μάλιστα ήταν πατέρας και γιος που έτυχε να περνούν από
το σημείο την ώρα της επίθεσης των ΜΑΤ) εκ των οποίων οι τέσσερις
μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Για πρώτη φορά έγινε επίθεση αστυνομικών δυνάμεων σε βιβλιοπωλείο ενάντια σε
απεργούς. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα σε όλους-ες ότι από τη μια μεριά υπάρχει
ένας κόσμος αδίστακτος. Είναι ο κόσμος των από πάνω, εργοδότες, κυβέρνηση, κρατικός
μηχανισμός, που για να υπερασπιστούν το καθεστώς της εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν
όλα τα μέσα. Ψηφίζουν νόμους, στέλνουν ΜΑΤ, συλλαμβάνουν…
Είναι γνωστή άλλωστε η μεταχείριση των εργαζομένων στο συγκεκριμένο
βιβλιοπωλείο, όπου εξαναγκάζονται να φέρουν scanner, περασμένο στο λαιμό τους. Αυτό
το σκανάρισμα δεν είναι ακριβώς 'καταγραφή', όπως ενημερώνεται ο ανυποψίαστος
πελάτης. Στην πραγματικότητα πρόκειται
για αξιολογικό μέτρο της εργοδοσίας
προκειμένου -μέσα από τα μηχανάκια, που φοράει ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά- να
καταγράφονται οι ατομικές του πωλήσεις, για να αναδειχτούν κάποιοι 'καλοί' και 'ικανοί', ή
'πωλητές του μήνα' και κάποιοι άλλοι 'μη αποδοτικοί'.
Η “ελεύθερη αγορά” επιθυμεί μόνο σκλαβωμένους ανθρώπους.
Με το κέρδος πάνω από όλα, τσακίζοντας αξίες, πολιτισμό, εργαζόμενους, απεργούς.
Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ.
ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΩ.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «ο Μακρυγιάννης», καταδικάζει τις
πρωτοφανείς κατασταλτικές ενέργειες εργοδοτών “των γραμμάτων και τεχνών”
και ζητάει:

 Να σταματήσει κάθε δίωξη των επτά συλληφθέντων απεργών
 Το δικαίωμα στην κυριακάτικη αργία δεν κάμπτεται με συλλήψεις
 Οι αγωνιστές δεν εκφοβίζονται
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ.
Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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