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Ψήφισμα συμπαράστασης στους επτά συλληφθέντες απεργούς
του Σωματείου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής (ΣΥΒΧΑ)
Την Κυριακή 28 Δεκέμβρη 2014 η βιτρίνα της κουλτούρας και του πολιτισμού έγινε θρύψαλα.
Αποκαλύφθηκε περίτρανα ότι πίσω από αυτή βρίσκεται η στυγνή 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 και μέσα στις γιορτές, χάλαγε την «εορταστική ατμόσφαιρα» που εργοδοσία
και κυβέρνηση ήθελαν να σερβίρουν.
Το χτύπημα της απεργίας των βιβλιοϋπαλλήλων δείχνει τη λύσσα των από πάνω, απέναντι
στους από κάτω που παλεύουν για το δίκιο τους και αρνούνται να υποταχθούν. 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.
Ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου, (γνωστός από την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και
καταδικασμένος πρωτόδικα σε έξι χρόνια φυλάκισης) και οι παρατρεχάμενοι-ες του έγραψαν ιστορία.
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, εκβιάζουν…

Η “ελεύθερη αγορά” θέλει υποταγμένους ανθρώπους.
Με το κέρδος να είναι πάνω από όλα, τσακίζοντας αξίες, πολιτισμό, ανθρώπους.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΑΠΟ ΠΑΝΩ» ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ.
ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ «ΑΠΟ ΚΑΤΩ».
 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΕΡΓΩΝ.
 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΜΕ
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ. ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΚΦΟΒΙΖΟΝΤΑΙ.
 Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.
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