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∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ 
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ! 
Συνάδελφοι-σσες, 
παρά τη λεηλασία των µισθών µας, την κατάργηση των δικαιωµάτων µας σε ασφάλιση- υγεία- 
παιδεία, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, το καπιταλιστικό σύστηµα σε ολόκληρο τον 
κόσµο βυθίζεται σε κρίση. Μετά από δεκαετίες ληστείας των εργαζοµένων, οι θυσίες που 
δικαιολογούνταν στο όνοµα της εθνικής ανάπτυξης, της ένταξης στο ευρώ, σε οράµατα όπως η 
Ολυµπιάδα, αποδεικνύονται ότι ήταν µια ακόµα φούσκα. Μια φούσκα που σκάει αφήνοντας και 
πάλι τους εργαζόµενους αντιµέτωπους µε την ακρίβεια, τις απολύσεις, τους µισθούς πείνας. Η 
προκλητικότητα των αφεντικών και των κυβερνήσεων τους ειναι µάλιστα τόση, ώστε τώρα να 
ζητούν από εµάς να πληρώσουµε την κρίση που οι ίδιοι προκάλεσαν.   

Στον κλάδο του βιβλίου καθρεφτίζονται οι ιδιες πολιτικές και προβληµατα για τους 
εργαζόµενους. Έχουν γιγαντωθεί µια σειρά από αλυσίδες πολυκαταστηµάτων, το βιβλίο έχει γινει 
εµπορικό προιον σε σούπερ µάρκετ, η εκδοτική παραγωγή αυξάνεται συνεχώς, ενω µε το 
κάλυµµα του «πολιτιστικού προιόντος» ο χώρος έχει το καταφύγιο µιας σειράς «διαπλεκόµενων» 
που ακόµα και αν «καταζητούνται», όπως ο Π. Παπασαραντόπουλος υπογράφουν άρθρα σε 
εφηµερίδες ως καθαγιασµένοι εκδότες. Ο «ευγενής» λοιπον κλάδος µας έχει τα ίδια προβλήµατα 
µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους, είναι εκµεταλλευόµενος µε ελαστικές σχέσεις εργασίας 
(ωράρια, συµβάσεις), µε µισθούς και συντάξεις φιλοδωρήµατα. Μπροστά στην όλο και 
µεγαλύτερη κρίση στην αγορά, που φυσικά οφείλεται στη συνεχή λιτότητα και τη µικρή 
αγοραστική δύναµη των πραγµατικών µισθών, η λύση που προτείνουν οι έµποροι είναι η νέα 
παράταση του ωραρίου τα απογεύµατα και τις Κυριακές! 

∆εν µπορούµε να παρακολουθούµε αµέτοχοι περιµένοντας διάφορους επίδοξους 
πολιτικούς σωτήρες να µας σώσουν όποτε κι αν γίνουν εκλογές, ούτε να περιµένουµε απλώς 
κινητοποιήσεις/ντουφεκιές στον αερα που καλουν ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ χωρίς να βάζουν διαδικασίες 
συνελεύσεων, οργάνωσης των αγώνων από τους ίδιους τους εργαζόµενους. 

Στις 21 Οκτώβρη έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία. Ήδη στο χωρο της παιδείας 
εκπαιδευτικοι, φοιτητές και µαθητές συντονίζονται για αγώνα διαρκείας ενάντια στην κυβερνητική 
πολιτική ενώ η απονοµιµοποίηση όλων των ιδεολογηµάτων του κεφαλαίου δηµιουργεί συνθήκες 
ανάπτυξης πραγµατικων εργατικών αγώνων και νίκης. Ο υπάρχων συσχετισµός δυνάµης µπορεί 
να ανατραπεί και στον κλάδο του βιβλίου. Το σωµατείο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε χειµερία 
νάρκη µε ευθύνη της πλειψηφούσας παράταξης που κατέβηκε µε µοναδικό στόχο να εκλέξει 
αντιπροσώπους σε συνέδρια αδιαφορώντας εσκεµένα για την ίδια την ύπαρξη του σωµατείου. 
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι στο χώρο µένουνε αδιάφοροι µπροστα στις µάχες 
που έρχονται. Εχουµε τη δύναµη να δηµιουργήσουµε ισχυρό σωµατείο, να απαντήσουµε στους 
εκβιασµούς των εργοδοτών µας µε συλλογική δράση, να αποσπάσουµε κατακτήσες απο τις 
κυβερνήσεις µαζί µε άλλους εργαζόµενους παλεύοντας για: 

��  11440000  ββαασσιικκόό  µµιισσθθόό  γγιιαα  όόλλοουυςς  
��  άάµµεεσσηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  ττιιµµώώνν,,  κκααττάάρργγηησσηη  ΦΦΠΠΑΑ  σστταα  εείίδδηη  λλαα55κκήήςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς,,  φφοορροολλόόγγηησσηη  

ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  εειισσοοδδηηµµάάττωωνν  
��  µµόόννιιµµηη  σσττααθθεερρηη  δδοουυλλεειιάά  γγιιαα  όόλλοουυςς,,  κκααττάάρργγηησσηη  οολλωωνν  ττωωνν  µµοορρφφώώνν  εελλαασσττιικκήήςς  κκααιι  

αανναασσφφάάλλιισσττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ((ωωρροοµµιισσθθίίαα,,  ssttaaggee))  
��  3355ωωρροο--55µµεερροο--77ωωρροο  ((σσυυννεεχχέέςς))  
��  έέννττααξξηη  σστταα  ββααρρέέαα  κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννάά  ττωωνν  δδιιααννοοµµέέωωνν--ccoouurriieerr  

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  
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